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Giiııdelik 

BALKAN ANDLAŞl\IASININ 
YENt VERThlLERl 

.h~ unanistan' daki ayaklanma ta· 
rı ın nıalı oldu. Dündenberi kom· 
t:~zun sınırları içinde; karada, 
. l ızde, devlet otoritesi normal 
lf eyişine kavuştu. 
k Yurdları içinde karşılıklı cephe 

urarak çarpışanların iç sıyasa ay
rılıkları yazımızın dışındadır. An
h~k Yakın uzak bütün uluslar gibi 
ız de hu ayaklanmayı yalnız kan· 

la Ve gürültülü bir iç değişimi sa· 
Yatnayız ve sayamadık. 

. Ayaklananların bütün güderi· 
n, topladıktan doğu Makedonya-•• .. d Uzerinde yabancı istekler var-

ı. lçerdeki karışıklık; zaman, za
~an kabal"an bu isteği taşırabilir
dı. 

Gene biliriz ki iç durumdaki 
her karışıklık uzak yakın komşu
~rda uyumuş birçok azışlara (~h-
ıraalara) can verir. Bu azışlar ıse 

l'alnız kalmaz. Onlara karşı gele· 
cetc veya ondan yana olacak da
ha birçok azışlar doğurur. Bunla
rtn Yalnız çarpışması değil, karşı· 
lıklı durumu bile insanlığın uzun 
~tna.n çekemiyeceği ağır bir yük-
"t· 
Oıı sıyasalar, yunan ayaklan· 

tna.aının ilk günlerinde bu ağırlı
ğın Ürpermeıini ·geçirdi. Ancak 
halkan andlııtması adına söyle· 
!len •özler bulutlanan havalarda 
bir şimşek aydmhğı yarattı. De· 
nilivordu ki "Andlaşma içinde o
lan bir devlet; iç durumunu, ken· 
di ulusunun öz dileğine uygun 
Yönlere belki biraz kan ve gürül-
t" ·ı l " 1 e çevirebilir. Buna karışı mar:. 
Fa.kat dı, sıyasada kendi emniye
tini bağladığı devletler; onun sı· 
nırlarını korumakta birdirler ve 
aya.ktadırlar.,, Balkan andlaşma
sının bu sözbirliği, yaln:z Yuna· 
nistanm kom,ularında değil; ba
ı·H.ın bü:mlmamasmı dileyen bü
tün uluslarda bir serinlik ve gen· 
lik Yarattı. 

Bugünün ılık ve aydınlık hava
sı İçinde daha dünkü sıyasal fır
hnaların izlerini bulmak bile bir
a.2 güç oluyor. Fırtınanın· şaşırtıcı 

karanlığını gözlerde canlandır
lllak için hayallerimizi zorluyoruz. 
Y ttnan ayaklanmasınrn bulandır
d•ğı aıyasal alanlarda hiç unutu
larnıyacak bir ,aşmayı bulgar 
komşularımızda gördük. Uluslar
arası kurumuna bizim için yapll
!h tikayetin ve bunu geri alışın Ü· 

~erinde çok durmıyacağız. Ancak 
bununla karışıklıkların barışık
lı ıia d - "t" ··1 b" ıy sa,•a "' ogru go uru en 1r s a J 

~~sd birden yanlış bir akış verdi
R•ni anmak istiyoruz. Bu anışla da 
••va.al anlaşmaların koruyucu 
\'a.rlığına olan inanımızı bir daha , ..... 
0>'•eyeceğiz. 

Yüksek vekarlan içinde elele 
"ern:ıiş olan balkan andlasanları i 
}'\ice değerine içten ina~dıkları 
'•Yaıalarının, en güç bir tecrübe 
teçirdiğini gördüler ve güvenle 
anladılar ki şimdiye kadar haklı 
\'e Yerinde buldukları bu sıyasa 
Ç?,k •ağ lamdır. En güç ve kara 
Q'\.inlerde bile her azışı önleyecek 
~ kendi çevreleri içinde barışı 

0 t\tfacak kadar güdüdür. Bu 
flııla.ştnanm genişlemesi ve yayıl
bıası Üzerinde yıllardanberi sü
:~~ eıneklcrin bu aon kazandı 
~u~ -•qerden sonra hızını artıracagı-
"- hekliyebiliriz. 

Kemal ONAL 

'( 

Atatürk'le ---
B. Mazarik arasındaki 
kutlama telyazıları 
Ç ekoılovakya Reisicümhu

ru B. Masaryk'ın yıldönümii 
münasebetiyle Reisicümhur 
Atatürk'le mügarünileyh ara
sında afağıdaki telgrallar te
ati edilmiştir. 

Çekoslovakya Reisicümhuru 
B. Masaryk Hazretlerine 

Prag 
Zatı devletleri, vatanın hay

rına vakfetmiş oldukları uzun 
1 bir zamandan sonra herkesin 

sevgi ve saygısına mazhar ol
dukları halde 85 inci yıldönü
ınlerini idrak etmiş bulunu· 
yorlar. Bu fırsattan istifade 
eder"k size hararetli tebrikle- / 
rimi ve daha uzun seneler sa- 1 

ad9t ve sıhhat içinde ömür 1 
· süm:ıeleri hakkındaki temen· , 

nHerimi arzederim, Reisicüm- ı 
hur Hazretleri. 

Türkiye Reisicümhuru l ı 1 

Kamal Atatürk 

Türkiye Reisicümhuru Kamal 
1 

Atatürk Hazretlerine 
Ankara 

Y ıldönümüm münasebetiy
le zatı devletlerinin bana bil
dirmİf oldukları hararetli teb
riklerden ve ızhar buyurmut 
oldukları temennilerden fev
kalade mütehassis olduğum 
halde en ıamimi teşekkürleri- 1 
mi arzederim. 

\.. · T. Masaryk ..J ... 

Türlüye ve İran dış· 
işler hak:anları 

arasında 
Dışarı işler Bakam B. Tevfik 

Rüştü Aras'm bakanlığmm onun· 
cu yddönümü münasebetiyle lran 
Başbakanı f urugi Handan aldık· 
ları telya-ıısı ve cevabı şudur: 

Tevfik Rüştü Aras Hazretleri 
Hariciye Vekili 

ANKARA 

Zatı samilerinin Hariciye Veka
letlerinin onuncu yddönümü mü
nasebetiyle samimi tebrik ve bü
yük dostluk duygu)armıı sunar ve 
selamet ve muvaffakıyetlerini di-
lerim. 

Foroughi 

Son Alteı F oroughi 
Reisülvüzera 

TAHRAN 

Vazifeye başladığımın onuncu 
yıldönümü münasebetiyl~ zatı 
devletlerinin telgrafla vakı dost":· 
ne duygularından dolayı en samı
mi teşekkürlerimi arzey~er ve ıa~
si saadetleri hakkındakı har.aretlı 
temennilerimin kabulünü rıca e· 
derjm. 

Tevfik Rüştü Aras 

---·-
Kamu tayda 

Dünkü toplantıda 
görüşülen işler 

Kamutay dün Bay Hasan Sa
ka'nın başkanlığında toplanmış-

tır. k" 
Toplantı açıldıktan s~nra u~-

süye gelen teşkilatı esa~ı!'e encu· 
meni mazbata muharrırı Ref~t 
Canıtez • Bursa ·, Tarık Uı - G~
resun. tarafından Kamutay dahı· 
li nizamnamesinde yapılması. tek
lif edilen tadilat etrafındakı en
cümen noktai nazarını anlatarak, 

(Sooo J. üncü sayıfada) 

Adımız, andımızdır. 

11· MART l 935 PERŞEMBE 

Dakar, 1.1 (A.. A.) - Santos • Dumont 
tayyaresi, diin s(lat 15,50 de Atlas denizini, 
ge<;erek burtı)ll gelmişti.r. 

Her yerde 5 kuru~ 

~YAKLANMADAN SONRA DOST YUNANİSTAN'DA DURUM 

Kondilis'in dönüşü Atina'da büyük 
tezahürlere sebeb oldu 

Venizelos Rados ada sına gönderildi. A ve rofla diğer asi ge:nıt
ler Salamin tersanesine döndüler. Kısmen askerlerin 
terhisine başlandı. Yunanistan normal ha yata kavuştu. 

Ulzaa değerli bir bz'ldirim 'ıkırrnı 
Cumıırfuk Başkanr Bay Za/m/ı 

B. Zaimis'in ulusa 
beyannamesi 

Atina, 13 ( A.A.) - Resmi ...,:ere, 
Reisicümhur B. Zaimisin ulusa aşalı • 
daki beyannamesini neşretmiıtirı 

Yunanistan'ı bQ§tan CJ§ağı talı· 
rib etmek tehlikui gösteren ve 
kar§ııında yalmz yunan ulusunun 

Bal~anlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlar Heyeti dün Başbakan 
lımet İnönü'nün başkanlığı altrn· 
da toplanarak muhtelif işler üz&o 
rinde görüşmelerde bulunmut ve 
bu itlere aid kararlar verilmittir. 

Bulgaristan'ın Ankara 
elçiliği 

Sofya, 13 (A.A.) - Dışarı 11· 
ler Bakanlığı sıyasal i,ler müdürii 
ve Bulgaristanm eski. Ankara 11&

firi B. Teodor Pavlof, BulgarisUı.· 
nın münhal olan Ankara elçiliği
ne tayin edilmiştir. 

B. Makdonald yerini 
B. Baldvine mi 
bırakacak? 

Londra, 13 (A.A.) - ll. Mak
donald, odasından çıkmamıştır. 
Doktor, sıhhatinde büyük bir iyi
lik görmekle beraber kendisine 
çok dikkatli davranmasını tavı{. 
ye etmiştir. 

Başbakanın ııhhati, parlamento 
mehafilinde enditeler uyandır· 
maktadır. 

Bu münasebetle İnvning Niyuz 
diyor ki: 

"Dostları kabinede daha az yo-
rucu bir vazife aimak üzere Bay 
Makdonald'ın hükfımet idaresini 
bırakacağına kanidirler. Sanıldı
ğına göre, B. Makdonald, bugün 
B. Stanley Baldvin'in yapmakta 
olduğu meclisihas başkanlığı lord
luğunu üzerine alacak ve başkan· 
lığı Stanley Baldvin' e bırakacak-

trr .11 

değil bütün uluslararcuı efkarı u
mumiyeyi bulan şuursuz isyanın 
tenkili müncuebetile, hükumete u
luıun minnettarlığını ifade etmek 
iıteTim. Çünkii hükumete, azimli 
hareketi, basiretli gayretleri ve 
çabuk icraatiyle dahili ayrılığın ö
nüne ge~ti, karde§ kanının dökül
mesine engel oldu ve Yunaniıtanc 
bu kadar hiistahlıkla teşebbiiı 8· 

dilen uluıal ikiliğin lenalıkların
dan kurtardı. 
Anayasanın 81 inci maddeai mu

cibince kara, deniz ve hava kuv· 
vetlerinin tefi ııfatiyle, harbiye, 
hava ve dahiliye bakanlarının u
lusal minnettarlığa tercüman ol-

Ayallanmayı kısa e2manda bastıran 
Bay Kondilis 

malarmı ve ulusun bizzat mevcu
diyetine kartı tevcih edilmiı olan 
isyanı, asilere kartı müşterek cep
heye kahramanca hizmetleri ıaye
ıinde ve ıeflerinin baıiretkarane 

kumandası altında hemen hemen 
kan dökülmeksizin bastıran ordu
nun, donanmanın, hava kuvvetle
rinin, tehir jandarma ve polisinin 
bütün zabit ve mensublarına teb
riklerimi bildirmelerini isterim. 

Bu ıuretle birleşınİf uluı, bir an için 
mevcudiyetini tehdid eden müdbit teh
likeyi, ülkülerinin ifaS1na devam edebil• 
melı: için, bertaraf etmeye muvaffak ol
muttur. 

Yunanlılar, 

Devlet reiıi 11fatiyle ve uzun ııya • 
ı-1 hayabmda Y u11ı&11iıtan ıarihinin bir 

çok hadiıelenne ıalıid olmuı bul~ 
lrğım itibariyle, bütün ulusa, sükWıetf 
mubafa~ bükiimete inzibatla İtaat et • 
mek ve )'Urda ve onun iatikDaline taQ1 
bir itirnadla ayrdık kabul etmez bir halıo 
de kalmak için hitab ediyorum • 

Zaferi kutlıyan nutuklar. 
Atina, 13 (A.A.) - Saat 18 de 29 

tayyare refakatinde Tatoi meydanına 

inen B. Kondiliıin geçmesini bekliye.1 

halk, ıidedtli bir soğuk hi.ıkum ıürme
•ine rağmen, yollarda, balkon, pencere, 
ve taraçaları doldurmuş ve ıokakfarda 

300 bin kiti birikmişti. Tayyare meyda
nından B. Çaldariıin evine kadar bütün 
ııüzergi.hda halk B. KondiJisi alkışla • 
mıı ve çiçekler atınııtır. B. Çaldarisin 
oturdufu Kıraliçe Sofi caddesinde ka
nunu esaıi ve Righilis meydanlarında v4 

bitJtik caddelerde halk dalgab bir deniı: 

halini andmyor ve yurdcu ıarkılar ve 
coılcun minnettarlık ifadeleriyle B. Çal
darial ve arkadatlannı alkıthyordu. Ati-

(.Sonu z. inci sayıfad• ı 

Ayaklanma sırasında Arina'da Bıy Çal
datisin verdiği bir söylevi alkışlarl:ı. 

din/eren lcalahalılc 

Venizelos A veroi'un Girid~ geldiği zaman 1'ıqtlamada 



DIŞ ARDAN GELEN 
Ayalilanmadan son
ra dost Yunanistan

da durum 
{ 8Qfı 1. ci aayılcula) 

aada böyle bir manzara biç bir zaman 
p.iılmcm:ıtir. Bütün ıoyaal sınıflar, bü
tin esnaf c..U1etı.i ba1raldariyle ha • 
_. buluau1orlar.. Muhac:irls, köylü • 
llr çiçeklerle dolu arabalari1le selmiı • 
lerdi. B. Kondiliain otomobili çdıın bir 
laalcle bulunan balkın aruınclan güçlük
la ilerliyordu. B. Çaldariı 8. Kondilisi 
evinin balkonunda kartdaclı. Ve balkın 
..... bitillc:e, ... ,. ..... kam..,.. .._ 
bm tebrik etti. Halk, Bqbakuun IÖZÜ· 

aü arkası 1relmi1• JafÜu'la kesiyordu. 
B. Kondilis cevab vereli. Ve bunct.n son
ra Devlet Bakam B. Metalau, büriye 
'-luam B. Du......U ve bava bakam 8. 
Şinas nutuk IÖJlediler. 

B. ÇalJarü'in nudıa: 
Halkı huzur ve refahiyle oy

aayan fe &ket adamlan iki 1ıl ön
• timdiki büldbnete dört yıl ıü
ren israf ve suiiıtimallerle tama
men barab olmut bir memleket 
.ievrettiler. iki yıl ıüren çetin ı•Y· 
retler bize nekahat deneaine ıir
mek imkanım verdi. Remiz ve 
bayrağllDIZ daima yasa ve ahlaki 
nizam oldu. Bütün bayatını yur
da fena muamele etmek için kul
lanan habis ruhun remzi ise, ka
nunsuzluk, kantıklık ve cinayet 
olmuttur. Fakat yasa ve ablak da
ima galebe çalar ve bu defa da 
muzaffer olmu9tur. Devletin pa
rasını yani balkın parumı alıp gö
türen sefil kaçaklar yabancı top
raklarda sığınacak yer aramakta
dırlar. Bi~ Y unaııiıtanı içer de 
dütmanJardan kurtularak hepimi
zin iftihar edebileceiimiz kuneti 
Ye müttehid bir deYlet olabilmeai 
için yeni esaslar dahilinde Yuna
nistanı düzenlemede daima bal
kın iradesine dayanarak azim Ye 
urarla çalıpcaiız. Yanan ulusu, 
yuanm daima hakim olacaim
dan ve bu IUQ9lie ıimdiki neslin 
artık hiç bir zaman bu son on sU· 
nün manzaruJDJ 16rmi1ecefinden 
emin olsun. Ulaa, hiikGmete '6• 
Yemin. Ymd b6tiln alama yardı· 
miyle elde edilen hGJiik, parlak 
muzdferiyetten clola11t ordu, ha
va, . donanma, jandarma Ye polis 
kunetlerine ho~lu olduiu min
nettarlılı ula anutmıpcaktır. Bu 
büyük muvaffalnyeti mildafaa e
dece~mizden emin olunu. Hal
km ihtiyacatmı tamamen tatmin 
edecek vechile nizamın tekrar te
ıiıi Ye ııyual Ye idari temidilin 
ifası için aükGnete ihtiJKJ olan 
hükUnıet, kendiıine tam bir auret
te ıüYenmeaini uhndan İltİJW. 
Harbiye babnmı brplarhn na
mmlu Ye ceeur it arbclqımm U• 

luaal ordu ile aeferher edilen u
luıla donanma "• cesur hava kuv· 
Yetlerile cani ye uileri d&jıtan 
zaferinıiaia amilini karf dt70raz. 
DeYlet, karada, denizde, handa 
kendiıini tekrar kurmak için Ç&• 

llf&Dlan lbım olcluiu vechile mü
klfatlandıracak ve kendiıi için 
mücadelede ölenlerin hallruını 
daima taziz edecektir. Çetin ve 
müellim bir aefer yaptık. Fakat, 
halkın yardım ve ltbirlllile sonuca 
nracafla. 

Y llflUID Y unaniatan, yaıaıın or
du, yqasın donanma, yqaım ha
va kuvvetleri, yqaım yunan ulu-
au. 

Har6i;ve Baltanı General Kon
'ilu nutlnıntla tlemiftir iti: 

- Sanılan 2500 7!l önce Dariaa 
Yananiatan'a •öntlerdifi el~eri 
__ ,_,,. 6oyan .,,,.. alômeti 0-

laraA taa ve topraA idetli. Elen 
ne/ret oe ıa.mılft o derece bii)'iik 
olJu ki upartolalar höyük lrırolın 
e/~ilerini Kaüla UfUrumana attı· 
lar. Buna beuer 6ir hakaret 6a
pnlerde fUUF8UZ 6ir adamla o
nan bazı •aVQf gemilerini çalan, 
6isi 6oyuntlurvlı altına almalı id
diasına Jüıen çete•i tarafından 
tekrar edilmi.§tir. Onlcıra kar-:ılıh 
V" ·',,1i ve bu kar.şıfığın ne olduğu-... 
11·r •"•rr. nuz. 

B. Kondilis ulusun silahh kuvvetle. 
riai ve seferber edilen halkı tazimle an
dddan aonra ıu ıurette devam etmiıtirı 

·• - B. Çaldariı silti faziletli bir dev 
let adama tarafmdan idare edilen ulusal 
hükUmet, maruz kahaan hasarları doğ
rululr ve safiyetle tamir edebilecektir. 
Ben, bir an bile kanundan clıpn çıkma
DUf ve ıuurıuz huunlarmuzan batlan • 
na lUzat kenclilerine udinniı olan 8. 
ÇaWuiM itaat ettijimi Ye köriköriine 
itaat edeceğimi ıize ilk olarak bilcliri10-
nun. Çaldaris ismi ve Y unanistm adı 

bütün liiedeai acun tarefmdan bünnetle 
anılmaktadır.,, B. Kondiliı sözlerini on 
sün karlar içinde 1abırla beldemit Ye 

..,.- sörii)en bir aojuk " ticldetle dö
iifmüı olan oehbe orcluıuaan aJIU •· 
muda timal Yunaniıtammn ela aellmı • 
m ptirdiğini IÖJlemİf ve bugünkü u
fwia Elenlijin tam birliti için bir ha • 
relret noktası tefkil etnMSini teıınenni 

97li1erek sözl•iDİ bitirmiıtir. 

B. Kondilia'ten aonra Devlet 
Bakanı B. Metaluaı bir nutuk aiy
lüyerek clemittir ki: 

••-Bugün tarihi bir dakikayı 
kutluyoruz. 20 yıl ıürmüt olan •· 
cıldı bir iç AY&fm sonunu kutlu
yoru. Fakat aaferimia aağlam bir 
rejimle tahkim edilmezse noksan 
olacaktır. Bunun için yua iıyanı 
muharriklerine asilerin batlanna 
bütün tiddetile çarpılmalıdll'. Ti
ki, biç bir kimse ilerde buna ben
zer bir ıergüze§tİn tekrarını dü -
tünmesin. Keza, genel askeri ve 
s11ual hizmetleri bunları çürü
ten teaf fün unsurlardan temizle
mek lazımdır. Galib geldik, fakat 
bizzat bu :&af erle Yunanistanın 
mukadderab için meauliyet deruh
de etmit bulunuyoruz. Ve ey, yu
nan ulusu, eğer tenin his ve arzu
larına uymazuk, bütün hiddetin
le biu kartı danebilecebin. Fa
kat bunlara uyacajmmdan emi
niz Ba bnaatledir ki, 1e1imi ae
nin için yükseltiyor ve haykınyo
rum: Yapım elen ulum. 

Baadan IODra ~ ....... Amiral 
Du....;., ...na camutesi pni Wa • 

rİJ8 ............. Mnbte ettiii --
--1llllad lana - ..... oWap. 
- "w.t lrala...- " ..... w.n,. 
.......... w _..tl,..allft E...._. 
~•••liii ...a .. ı. , .. bıWleo•tk' 
al• ............. ..,.....,". 
mltdrllia 

•• - Asi filo, bü,ülı haıarlarla ......_ 
ni biikimetin emrim tekrar ıeçmiftir. 
Şimdi llalıriyenia balDki birliğinin telr· 
nr teıiıine çahtdmalıtadır.,, 

Asiler şiddetle cezaya 
çarptınlacaklar 

Selbilr, 13 (A.A.) - Harhiye. -
ı.. ..... KondilM, ,...._. pnte WI-
.. ='• iw bAlni ... lr.arp .a.....a
ı.i lfteecÜt• ...,. t111ıkktir etmit 

•• Aailcr, hiç bir merhamet eseri .W
mellıizia ibret olacak caalua çarptın
lacaklanbr.,. d.niıtir. Gelıcek ~ 
baklanda 8. Ko"clilit, bu baıuıtaki ka
l'VID blltbakan 8. Ç.ıclariı'o bajh bu • 
luaclujunu ve herhalde Jaaa dqında ba
lunu V eniHloı partiainin seçimden do 
haric tutulacağını söylemiıtir. 

Kurtanlan bütün eyaletler, taın blr 
sükun içerisindedir, bütün teı.nf mu
haberatı •e demiryollar miinakalib ye
niden tesis edilmiıtir. 

SilUa akma al"'""' olan 12 umf ... 
ekr, .... eclilmittir. 

Asi Kaçomia, cleaiaalb ıemiai, efn
cLn ubitı .. kartı iıyan ettilderini tel
aizle bildirmit ve imdad iat.nittir. 

Mühim idari ıslahat 
yapılacak 

Atim. 13 ( A.A.) - Mat._.t duJUk· 
larma SÖft, bükUmet, YenİMlilt UJUU
Dlll icabettinliii bam tedbirler alacak -
tır. E:acümle, idareyi taafiye edebilmek 
için büimlwle devlet memurlannm u

lediMmaa matları 3 aJ müddetle kalclı
nlank feud tnkilib ve belki de bazı 

mahalif fırkalar feabolanacak, a1an mec 
liainin 1iivı ve icrai kuYYetin kunetlm
dirilmeai sibi bam hususlarda tadil ede
celc olan ulusal meclis seçilecektir. 

s·rk~ gün istirahat etmeğa giden 
ba !l k:ııa Çaldaris dö:ıd:.ikten ı:>n-a, 

1 

hakanlar meclisi icraata müzalr.e etle • 
cektir. 

Örfi idare, lıyanda meclhaldar olftn 
ltütün ıuçlulann clivamharbp m".lhake -

mel•i bitinciye -- devam edecek, 
liılôa buaünden itibaren hükümleri ha -
flfletileoelrti. 

Yabancı memleketl.-e 11ianımt olan 
isiler, sayaben muhakeme edilecekler • 
dir. 

Bu,iin Atina'mn m bii,.ak kiliaeei• 
ele resmi zat•nn huzurlariyle, bir iyin 
rapılacaktır. 

V enizelos gıyaben 
muhakeme edilecek 

Atina, 13 (A.A.) - Röyter &• 

janaı bildiriyor: Venizelos, ııya
l»en muhakeme edilecektir. Mal
ları aablacak ve Atina' claki evi be
lediye reiıinin ikametine tahsiı o
lunacaktır. Örfi idare, harb diva
nı itini bitirinceye kadar meriyet
te blacaktır. Harb diYanı takri
ben 300 iaiyi muhakeme edecek· 
tir. Yeni seçim yakmda yapılacak· 
tır. 

Asi generalin sözleri 
Sofya, 13 ( A.A.) - Yaau iaileri 

Niai Genenl Kamenoe, clemiftir kiı 
•• - Ctimburiyet için mücadeleden, 

Makedonya ve Trakya balknu müdafaa 
içia elimizde topçu ve tanare olmadı • 
tından vaqeçmefe mecbur olduk. Bot 
yere kan dökülmesinin önüne ıeçmek 
istedik. Mücadeleye bqka cümburi1et
çiler tarafmclan devam edilecektir. 
Çünkü cümhuriyet fikri, ulusun ruhun
da derin bir surette köldeımiı bulun • 
maktadır. ,, 

" Ayan reisi tevkif edildi 
Atina, 13 (A.A.) - Havas Ajanım

dan: Ortadan kaybolan iyan reiıi Go • 
mataı tevkif edilmiıtir. 

Venizelos Rados'a 
gönderileli 

Roma, 13 (A.A.) - Averol, KaalOI 
adasına. Veaizıeloı ile kanuaclan ...... 
~00 kadar adam ~ım. Bunların 
Solu ub.it ve zabit ftkilidir. Bunlar, 
Scupuato aclaama ıönderilmitlerdir. 
YUMD parlamentosu azumduı üç kiti 
ile V eaizeloa ve kansı Radoı adasına 

~--· s.,....ı milteci ad -
declilmelıte olan V eaizelotcvlar, neza • 
ret albnda hürriyet rejimine tibi tutu
lacaklardır. 

Averof ve diğer asi gemi .. 
.ler Salamin tersanesine 

döndü 
Ati...,, 13 (A.A.) - Averof ilt isyan 

harebtiM ittirak etmiı olan elit- semi· 
ler, Salamin t.........ua. ıelmiılerdir, 
Yalnız Kataomia tahtelbahiri müıtea ... 
dlr. IC.a surette uker&lı a.rhiaine 
.. , ........ br. Hqat, normal wDJ'etiai 
teknralaqbr. 

Asi denizaltı gemisini 
Ywıanistana kim 

getirecek? 
Atina, 13 (A.A.) - ltal1a hükıime

ti, yımaa hülaimetiaden sabitltri dün 
Patmoı 'ta karaya çakmıt olan Kataomiı 
tahtelbahjrini Yanaaistana sötünnek 
üere bahriye zabitleri göndermesini iı
temiıtir. 

Asi ywıan denizaltı ge ... 
misi zabitan ve efradı 

arasında kavga çıktı 
Rama, 13 ( A.A.) - AIİ J'UMD tah

tclbahiri, hala Patmos' da bulamnalcta • 
chr. Ba tahteltaehiria AvflltOl aihi Pire • 
ye gitmemesinin sebebi karaya çıkmq 

olan -a.itlerle tayfa arumdaki anlat • 
mamazlık oldufu " ta,.fanm gemiyi hd 
zat kullanarak Pireye götürmek kabi • 
liyetinde olmadıldan zannedilmektedir. 

V enizelos"un işlediği 
cinayet 

Londra, J3 ( A.A.) - De;rli T elınf 
gaz-tesi yazıyor: Venizeloa gibi mü • 
mtaz ve vatanpener bir adaman ba ka-

DUYUKLA 
Mr küstahca ve c:İDaİ lıir tesadüf itine 
siritmit olmaunclan bütün A vnapa hay
ret içindedir. Ba defa Vaaizelot'un clev
ribneai kati olacaiı aalafıbyor. Ve ih. 
thnal bu mod.... Temiıtolde'u ebedi 
menfa bekliyor, ti ki bükUmet mferini 
fena kullanarak biıai1ab tahrik etmeıin. 

Asi denizaltı gemisi kap
tanı kendini öldürmek 

istedi 
Roma, 13 (A.A.) - Katazanaı tah • 

telbllhiri lınn-Dd-u Pat.mu lmadiıinl 
öldirmek ~ ............ ,tu ... 
Bir~laaman--R.-.._....._ 

leriaclen -- sötüwıuiftir. s.a.bi nd
Jetİ tehlikeli İM de inüdıi• cleiilclir. 

Romanya asileri SDllrla

nndan içeri solanuyor 
Bikret, 13 (A.A.J - Röyter Ajan-

11 ltilclinn•indeııu Y111ml ihtililc:Uerinl 
R01111m7ll'Jalaıra"79th-izcleasbme
lerine mani ohmk 1..-e Wt6a budud 
lranılrollanM talimat ..-ilmi,tir. 

Gemi ve tayyare seferleri 
başladı 

Ati ... , 13 (A.A.) - Atina Ajanaı 
bildiriyor: Orfi idare icabı ittihaz edil
mi' olan tedbirler lsalchnlautbr. Gemi 
ve tayyare seferlei muntuam olaak 
baılaırutbr • 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

. Japonya'nın ökonomik 
sıyasası 

Vaıinatoa, 13 (A.A.) - Japon elçi
si 8. Saito, ,......CI pzele ~climwn)e

ri lmrumwaun ydhk ıri,..Eetinde baur 
buhmmuı, Japon ticmetiaia faaHJ9li ve 
dünya ölaııaoml kaıUnmnuı Mldıımcla 

aö:a liylemiftir. Elçi, Japon,..._ Ameri· 
ka ve r ngiltere kadar ..ne.t ticaret uıu
lüne clönmefe sümriik clınrlarmın kal· 
dmhnasma taraftar olduiunu teJid et
miıtir. 

Elçi, B. HuD'ün Belçika " Bnzilya 
ile J'8Pmlf olduiu ticaret mulraYeleleri 
ile bu 01lda elde ettiii mu~ 
den babaeclenılr, JaponJaJa kartı JaP• • 

lan ithmlan pro1 .. 1o etmİf •• clemit • 
tir kiı 

" - Japoa ~. JapoDJaDm 
ıaJri mepa .... beli " Mil tllalillıeJ• 
le.arp yükeelea ... a., J.ot ;tlwnlarclır. 
Jopnayaıa paraum iatİJ_. dei•dea 
dütürdüiü ele yanhıbr. 

latatiatilder, bum mecbur olduiu • 
mum iabat etmektedir. Japonlar, öteki 
uluslardan fazla ticaretlerine tahsisat 
vermit clefillerdir. 

lnsı1ler'e 4 milyon, Fransa 19, balya 
21, ve Amerika 28 mil1oa verdiji halde, 
Japo07a, babrİyelİDe ancak 2 milyon 
800 itin dolar vermektedir. Japon tica • 
retinin artımaınclan çok babaediliyor. 
Fakat hakikatte bu fulahk gülüne de• 
recede azdır. 1934 ihracatı, düaya ihra
cabnm ,;iade iiçü kadardır. Halbuki 
Amerika'nm ihracata, yüzde 10 elan faz. 
ladır. E .... .lapoaya, haricten n bil· 

bana Amerika'dan ~ bammadcle al • 
maktadır. Ve harice ,.lcla 74 milyon 
yen wrmelrtedir. Etw, söylenditi ıibi 

Çin, Japon1a•,.. IN>ykotaj Japmaktan 
'Yllq~ene, nriihim Wr sümriill dnran 

yakılmıt olacaktır. Çin - Japon yalda1-
masmm rayeli. ..,.ki Asya'cla ıükunu 

iade ve ticari tehlikeleri tedricen azalt
maktan haıka ~rıeye matuf delildir. 
Ve garbıa k nuatakaı1111m laıllanma11· 

na iıtirak etmeıine mani olamaktan ela 
uzaktır. 

Pamuk piyasası 
Vaıinston, 13 (A.A.) - Evelki gün 

5 dolar fark söateren pamuk piyasasın
daki düıme üzerine &yandaki ziraat lto· 
misyonu beıkanı, 8. Ruzvelt'in bükü • 
metin pamuk sıyaıuımn defiımedi~ini 
teyid eden resmi bir bildirik çıkaracağı
nı bildinnittir. 

Evclki 1:ünkü yükıeliı ürünün tah
didi programının büyük bir kısmından 
vu ıeçilerck hükumetin pamuk üzeri • 
ne yaptığı ikrazlan durdurac:aiı hak ın 
da çıkan ıayialar yüzünd~n olmuıtur. 

B. Saymen 

24 martta Berlin'e 
,Pdiyor 

Londra, 13 (A.A) - Sir Con Sa,. 
men ile B. Edea 24 ıınutta Berlin'e V 
decelder ve 27 marta luıclar orada k:ıla
c:aklarclır. 8. Edea'in &erlin MJ&hablll 
müteakib doiraclaa cloiruJa Mosko.r 
ya siclip aitmi1eceii lııelli defilclir. la 
siJb lııelqınlanam Mo.koYaJ'I zi,....etle " 

ri henii:a Sovyetlerle mi:aakere edilmek• ...... 
B. Saymen 27 martta 

dönecek 
1.onM, 13 (AA.) - Ru ..... bildi

rili1or. Sir Coa ~ beraberiacle S. 
Em oldaP halele ..... tarikiyle 24 
....... 8-liae pdewktir. llı.i iaıili:a el-' 
let ..._ ı.oe .. ,.. rl martta dönecek• 
._.dir. 

Alman hava ordusu ve 
İngiltere 

Londra, 13 (A.A.) - Hava• 
bildirmeninden: Berlin' deki as
keri hava alqeli, alman hava ba• 
kanhtının hava ordusuna zahit
ler almıt olduğunu hükômete bil· 
dirmiıtir. Hava ordusu henüz te
tekkül etmemiftir. Ve emirname 
aadece bava zabitlerini tefrik e
decek harici ipretlere aiddir . 

lngiltere mahfilleri, bu duyuk· 
ların Veraay muahedesine muha· 
lif hareketleri resmen bildiren ilk 
duyuklar olduğuna bydetmekte
dir. 

lnsikere bbineal, bu meael• 
ile ınetaul olDMtkla beraber, bu
na hayret etwmaekteclir. Çünldl 
B. Balcmn a:rlarca nel mecliaı. 
alınan aakerl haftCllılmm inkip
fmdan bahaetmitti. 

ALMANYA'DA 

Almanya hava 
teşkilab yapıyor 

Berlin, 13 (A.A.) - HaYU bil· 
dirmeninden: Alman han babD 
btımn franaıs, lngilis ~• italyan 
hava atqelerine verdiii malGmat. 
Venay muahedesinin kati bir ib· 
lili delil fabt •si fırbamuı 
"hakilratlar politilraunm bir tat. 
biki,, dir. 

14-935 tarihinden itibaren Al
manya'nm reamen lrir askeri ha· 
va tefkilitı olacaktır. 

Almanya, bet bava mmtakui• 
le bir de deniz hava mmtakasma 
takıim edilecektir. 

Hava bakanlıiı, ıml Ye aske
ri bavacdıia taksim edilmekte o
lan bava mevcudunun yekGnu ve 
malzeme miktarını henüz ta:rin e
demiyeceğini bilclirmittir. 

A vusturalya'da melezle~· 
meye karşı mücadele 
Pert. Avuıturalya. 13 (A. A.J 

- AYlUturalya'nm prbmda ••yer
li meselesi,, hakkında tahkikat 
yapan kıralhk komiayonu bqkanı 
B. Moaoley, melealerin çojalmuı· 
nın önüne geçmek üzere yerli ka• 
dmlarla münaaebette bulanan be
yaz imanlara Ye yerli erkeklerle 
münasebette bulunan beyaz b
dmlara kuvvetli cezalar verilme
ıini tavsiye ebnittir. 

Fiatlar, dün 3 paandma 7 puana kaclaır 
yiikıelm.iıtir. 

Hükumet yalnız çiftçilerin elinde ka 
lan pamuğa itirazda buluaacakbr. Fabl 
bugünli:k fabrikalar, dı§ardan istek d 

olduğu için az pamuk iıbmelıtedirler'• 
Böylece uıyasada düıme endiıeai J'O~ 
tur 
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!_ urı sıyu~al • Ba) ramlaşınalar --
Mac Donald - Beyazki tab 

1 ngiliz h ··k • . le u umetı Avrupa barışına 

t 
atılacak ulusların arasını bulmak frin 
anı "h ~ 

i: akem., vazifesini kabul ederken, 
endi:;i · . . _ .. 

1 
nrn sılahlanması gerektıgını an· 

atan bir "b eyazkitab,. neşretti. 
d Bu "beyazkitab,,, bizzat lngiltere 

e dahil ol k .. d . k d . ma uzere her yer e bırço 

1 
edıkodulaı·a yol açtr. Sade dedikodu· 
ar deg-il b' • ırçok ~eylerin olup bitmesi-

ne ves·ı 1 e oldu. Mesela, bir ıddiaya gö-
~e, Bay llitler. sırf bu kitab yüzünden 
asta/andı. 

lngiltere'de de "beyazkitab,.1 ki· 
rnı's· ·· 1 ovdü, kimisi sövdü. Şurası dikka-
te §ayandır ki , 

1· "Beyazkitab,.ın müdafa:unda lngi-
liı Ba . şvekıli Mac Donald bulunamadı. 

2· Çünkü o da hastalanmıştı. 
3· Hem o kadar ki, telgraflar, kendi· 

s· . 
ının başvekillikten ~·ekileceğini adeta 

kac 1 olarak ortaya atıyorlar. 

Bu "beyaLkitab,,ın verdiği hastalık· 

lar mikrobik olsa gerek ki bir başvekil-
den bi d·- . . r ıgerıne geçıyor. Fakat bu şa· 
kamu bir . ·1· b k '/' b ' .. · yana, ıngı ız aşve ı ı, ıze 

~Yle geliyor ki, kabinesinin el'alinden 
I/k defa olarak gayri mesul<lür. 

Barışı sağlama bağlıyacağınr, bunu 
Yapabilmek için silahsızlanma müca-
de/esind fi k ~ ·1 . .. e muva a o/acagını ı erı su-
ren b' ır başvekıl, "beyazkitab,,ı kale· 

rne alamaz ve lngilterenin silahlanma· 
.\ına .. h . . sa ., çekemezdı. Hele eskı sosya· 
list 1 0 arak bunu yapması, esasen pek 
hırpalanmış olan sıyasal karyerini öl· 

diirm"k ve gömmek olurdu. 

'' Beyazkitab", camamile, muhafaza
kar/arın eseridir. Muhafazakarlar, Hin-

distan anayasası i~inde liberal olmıyan 
fakat liberal gözüken bir yol tuttukla· 

Tından, bu bile, fırkanrn bütün sağ ka
nadını ve bu kanadla beraber ordu ve 

bahriye mehafilini kendi aleyhlerine 

çevirmişti. "Beyazkitab,,, işte muha· 

fazakarlar fırkasrnın bu sağ kanadına 
Yani diehard'lara karşı bir tavizdir. 

Mac Donald bu i:;e karışmamış bat· 
t . . 
a bunun yapılmasrna karşı bir haylı 
n.. . ıucadele emi~ olsa gerektır. Bunun 

i~·indir ki, "beyazkitab,, buna rağmen 

çıkınca, bunun müdafaasını üzerine al-• . ınamaktan başka ba~vekillikten çekıl· 
Tneği de kararlaştırm9trr. Bu suretle 

hi:zler, bir karyerin daha bitmesine şa
lıid oluyoruz. 

Eğer Mac Dona/el, başvekillikten, 

arkasından da sıyasal hayattan çekile

cek olursa, muhafllzakarlar fırkası, es· 

ki sosyalıst liderini, bütün usaresi 

afınrwş bır posa halinde ~milli kabi

neı. nin bordasrndan aşağı atıyor de

mektir. 

BURHAN BELGE 

-----··-~·..--------
Karsta Erzurumun 
kurtuluş yıldönümü 

kutlandr. 
Kara, 13 ( A.A.) - Erzurumun kur

tuluı yıldönümü gece burada bulunan 
E l"Zurumlu yurddaşlarımız tarafından 
Ordu evinde verilen çaylı bir eğlenti ile 
Pill'lak bir surette kutlandı. Davetliler 
arasında vali ve mevki kumandanı. za • 

:~ hükumet erkanı ve muallimler 
lunınakta idi. Bu esnada söylenen 

nutuklann birçok yerlerinde hürmetle 
anılan Atatürk sürekli alkışlarla içten 
&elen bir sevinçle alkıtlanmıılardır. 
Atatürk'ün bir buçuk metre boyunda 
Ya.=..- bo [ su yadan yapılmıt olan tablosu 

"-rumun kurtulut hatırası olarak or
dttevine hediye edilmiştir 

Adana Çanakkale zaferi
nin yıldönümünü 

kutluyor 
Adana, 13 (A.A.) - 18 mart 335 Ça· 

llakQıe zaferinin yıldönümü şehrimiz· 
de - . . . ... eraaımle anılacaktır. Bunun ıçın 

h-rlr.evimiz güzel bir program hazırla • 
~ıtır. O gün zafere aid hatıralar can • 
-~rrdacak akıam halkevi temsil fU • 

----~--=aa....._-'-...... .___.._..___:·_~Qktır. 

1 ç D 
Yunanistanda ayaklanma 

ne vakit başlıyacaktı? 
lstanbul. 13 (felefon) - Yunanis-

tandaki ayaklanma hareketinin bastırıl-

ması ve yunan efkarıumumiyesinin ya· 
tışması üzerine Yunanistandaki vakalara 

dair tehrimize bazı mütemmim haberler 
gelmeğe başlamıştır. Hadiıeleri mahal-
linde takib etmek üzere Y unanistana 
gitmit olan yabancı gazeteciler de l s • 
tanbul yoluyla memleketlerine dön • 
mektedirler. Seliniğe gitmiş olan Bük-
reıte çıkan Mrentul gazeteıi yazıcıla • 
nndan Romürüs Bükreı'e gitmek üze • 
re şehrimize gelmittir. Kendiıiyle gö • 

rüştüm. Yazıcının anlatııına göre yu • 
nan ayaklanmaaı kanunuıani ıonlarına 

doğru başlıyacaktı. O zaman yunan dı
~ itler Bakanı Bay Maksimoı Balkan 

antantı batkanı bulunuyordu. B. Makıi
moı bu başkanlığı tubatın ilk haftasın· 
dan sonra Romanya dıpn işler bakanı 

8. Tituleskoya devretti. lıte bu asyan 
başkanlığın Tituleskoya devrinden evel 
çıkanlacaktı. Bundan da anlatıldığına 

göre ayaklanmada güdülen gayelerden 
biri de İç sıyasadan eve) dıt sıyasa üze • 
rinde tesir yapmaktı. Fakat kafi mik • 
darda mühimmat bulunamamaaı ve ha • 
vaların bozuk gitmeıi ayaklanmanın ge
riye bırakılmasına sebeb olmuştur • 

Eınden kruvazörü 
İstanbula geliyor 

lstanbul, 13 (Telefon) Almanya-

nın Emden kruvazörü 18 nisanda lima
nımıza gelecek ve 30 nisana kadar bu • 
rada kalacaktır. Ve sonra Karadenize 

gidecektir, 

General Kenan'ın 
cenazesi İstanbulda 
İstanbul, 13 (Telefon) - Diyarbe

kirde vefat eden kolordu kumandanla • 
rından General Kenanın cenazeıi T oros 
ekispreıiyle getirildi. Yarın (bugün) me
raıimle gömülecektir. 

Üniversite talebesi için 
yeni bir kasket 

Istanbul, 13 (Telefon) - Üniversite 
talebesi için yeni bir kasket hazırlan • 
mış ve dünden itibaren talebeler giy • 
meğe baılamıılardır. 

] apon sefiri geliyor 
latanbul, 13 (Telefon) - Japon se

firi Ankaraya gitti. 

Baytar fakültesi talebe
leri dönüyor 

lstanbul, 13 (Telefon) - Şehrimiz
de tetkiklerde bulunan Ankara Baytar 
Fakültesi talebeleri A11kara'ya döndü. 

Beyoğlu gazetesinin bir 
haberi 

İstanbul, 13 (Telefon) - Fransızca 
Beyoğlu gazeteıi yunan iıyancılarından 
bet vagon zabit ve efradtan mürekkeb 
bir grupun hududumuza sığındığı hak· 
kında bir haber çıkmıt ise de bu haber 
teeyyüd etmemiıtir. 

Aksarayda grip salgını 
Aksaray, 13 (A.A.) - Grip salgın 

bir hal aldığından mektebler bir hafta 
müddetle kapatılmıştır • 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
18. Nisan. 1935 Perşembe 

günü akşamı 

u y u K L A R 
l{amutayda 
( Haşı 1. ci sayıfada) 

eski kamutay üyeleri sayısına gö
re nizamnamede gösterilmiş olan 
encümenler üye miktarına göre 
hu encümenlere üye seçilmesi do
layısiyle bugün üç yüz doksan do
kuz üyeden mürekkeb oJan kamu
tayın yüz on dört üyesinin açıkta 
kaldığını işaret etmif, bunlar içe
risinde encümenlerde çalışmak is
tiyen arkadaşlar bulunması tabii 
olduğundan teşkilatı esasiye en
cümeninin kamutay ihtısas encü
menlerine yeniden (85) üyenin 
daha ilavesi için yaptığı teklife il
tihak ettiğini söylemiş ve demiş
tir ki: 
''-Yalnız Hakkı Tarık Us her 

encümene mütesaviyen beşer üye 
ilavesini teklif etmektedir. Hal
buki bazı encümenler vardır ki 
vazifeleri tamamen idari mahiyet
tedir. Bu gibi encümenlere fazla 
üye ilavesi hatta mazarrat tevlid 
edebilir. Diğer taraftan bazı en
cümenler de vardır ki bunlara da 
ehemmiyetleri dolayısiyle daha 
fazla üye ilavesi lazımgelir. Son
ra layiha sahibi Tarık Us encü
menlerde müzakere nisabı olan 
üçte birin dörtte bire indirilmesi
ni istemektedir. Encümeniniz bu
na muvafakat edememektedir. 
Çünkü bu takdirde yirmi üyeden 
mürekkep olan bir encümen o za
man beş üye ile içtimaını aktede
bilecek ve üç üye ile ekseriyet ka
rarı verebilecek demektir ki bu iti
barla tadil teklifindeki bu şekli 
encümen nazarı dikkate almıya
r&k nizamnamedeki şekli olduğu 
gibi bırakmıştır. 

Bu izahatı müteakib maddelere 
geçilmesi kabul edilmittir. 

Maddelerin görüşülmesinde en
cümenlerde çalıttırılacak muvaz
zaf kitiblerin miktarının tesbiti 
meselesi üzerinde geçen müzake
relerden sonra bunun dahili ni
zamnamede gösterildiği tekilde 
ve olduğu gibi bırakılması kabul 
edilmiştir. 

Maddedeki tapu itleri maliye 
encümenine muhavveldir, kaydı
nın kaldırılması hakkında Salah 
Yargı - Kocaeli " tarafından bir 
takrir verilmit ve takrir sahibi i
zahat vererek tapu itlerinin harç· 
ları itibariyle maliyeyi ve tasarruf 
itibariyle adliyeyi alakadar et
mekte olduğundan böyle bir kay
dın bırakılmasında zaruret bulun
madığını söyliyerek icabında hat
ta büdce encümenine bile gidebi
lecek olan bir iş için nizamname
de böyle bir kaydın bulunmasının 
yersiz olduğunu söylemit ve tekli
fi kabul edilmiştir. 

Bu müzakerenin sonunda dahi
li nizamnamede yapılması teklif 
edilen tadilat kabul edilerek es
ki nizamnameye göre (25) üye
den teşekkül etmekte olan büdce 
encümeni üye adedi 35 e ve yir
mi beşer üyeden müteşekkil dahi
liye, iktısad encümenleri üye ade
di otuzara ve yirmi üyeden müte-

şekkil adliye, milli müdafaa en
cümenleri üye adedi de virmi be
şe çıkarılmıştır. Onbeşer üyeden 
müteşekkil teşkilatı esasiye, güm

rük, hariciye, maarif, maliye, na
fıa, sıhhat ve ziraat encümenleri 
üyelikleri de yirmiye iblağ edil-

miştir. 
Müteakiben İstanbul' da topla

nacak olan beynelmilel kadınlar 
birliği kongresinin bu toplantısı 
dolayısiyle çıkarılacak posta pul 
ve serileri hakkındaki kanun la
yihası ve seçim mazbataları mual
lel görülerek tetkik encümenine 
verilmit olan Ömer Dinç • Kütah
ya - ve Nuri • Kastamonu - nun 
saylavlıklarmm tasdiki hakkında
ki mazbatalar okunarak kabul e-

dilmittir. 
Kamutay 21 mart pertembe gü-

nü toplanmak üzere dağılmıthr. , 
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Yurdda ~ağlıl, 
fluruınu 

Sağlık ve Yardım Bakanlığın
dan bildirilmiştir: 

Şubatın ilk haftasından 10 mart 
tarihine kadar yurdumuzun grip 
hastalığı vaziyeti §Öyledir: 

Birinci tebliğde hastalığın sal
gın yaptığı bildirilen Afyon, An
talya, Diyarbekir vilayetlerinde 
salgın hafiflemi! ve diğer Aydın 
Balıkesir, Burdur, Bursa, Isparta: 
İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Seyhan, Siird, 
Sıvas, Tekirdağ vilayetlerimizde 
eski şiddette olmamakla beraber 
devam etmekte bulunmuıtur. Bun
lardan başka hastalık Çanakkale 
Çorum, Denizli, Eskişehir, Kars' 
Kırşehir, Kütahya, Sinob, iğde: 
Ordu, Samsun, T okad, Van vila
yetlerinde salgın halini almıştır. 
Bayazıt, Gümüşhane, Kocaeli, 
Trabzon ve Urfa vilayetlerinde 
hastalık görülmemiştir. Diğer vi
layetlerde hastalık tek tük vaka
lar şeklinde çıkmaktadır. Hastalı
ğın salgın halinde bulunduğu vi
layetlerimizin bazılarında akciğer. 
ve kulak ihtilatları görülmekte ise 
de ?unların miktarı pek azdır. 
Valılere verilen talimat mucibin
ce hastalığın ihbarı mecburi kılı-
nan Kastamonu, Balıkesir Bursa 
Niğde, ~araş, Kütahya,' Kara: 
Kırklarelı, Kırşehir, İzmir, Kay
seri, Isparta, Sinob, Tekirdağ, To
kad vilayetleridir. 

Bu akşamın radyo 
şudur: 

19.30 - Musiki: 

programı 

Beethoven Alla danza tedeeca 
Presto, Allegretto alla Polaca 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
19.50 - Matbuat raporu 
20.20 -- Dans musikisi 

20.30 - Musiki: 
Corelli Sarabande ve Allerro 
Albeniz Malaguena 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20.50 - Haberler. 

lıtanbul radyoıunun bu akıam
ki programı §Udur: 

17,30 lnkılab dersi - Üniversite
den nakil • İzmir saylavı profesör 
Esad Bozkurd. 

18,30 Muhtelif parçalar ve dans 
mu:sikisi - plak 

19,30 Haberler 
. 19,40 Gavin kardeşler • Mando-
lınata refakatile 

20 Keman solo • Bayan Nazlı 
20,30 Suit senfonik • Liszt • 
20,45 Stüdyo sigan orkestrası 
21,15 Son h~~erler 
21,30 Bayan Tektaı . ıan - rad

yo orkestrası. 
22 Radyo caz ve tango orltes

traları . 

Adana hilaliahn1er 
kongresi 

Adana, 13 ( A.A.) - Hilaliahmer Ce 
miyeti Adana merkezinin yıllık genel 
toplantısı dün akşam valimizin batkan . 
lığında açılmıf, idare heyetinin yıllık 

çalışma raporu, ve 1935 yılının 5590 lira 
gelirli büdcesi onaylanmııtır. Bundan 
sonra nizamname mucibince kurayla 
merkez heyetinden çıkan üye yerine ye
nileri seçilmi§tİr. Ankarada toplanacak 
Hilaliahmer Genel toplantısına sayla • 
vımız Bayan Esma Nayman ve Üyeler. 
den Sabri Gül seçildikten sonra kongre
ye son verilmiştir. 

Toplantı münasebetiyle Cumur Re -
isimiz Atatürk'e Kamutay batkanlığına, 
Batbakan ismet lnönüne ve Hilaliah • 
mer Genel başkanı Sağlık Bakanı Re • 
fik Saydam'a saygı telyazılan yazılmıı • 
br. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bayramlaşma dileğini kabul ederek 
ziyaret ve tebrik masraflalını Kuru
ma veren iyilik seven anların 

dostlarına bayramlarını tebrik ettik· 
lerini ve dostlarından bayram te~ 
riki aldıklarını telakki ettikleri 
teşekkürle bildirilir. 

1K1N<.:l I.lSTE 

Bay Rif at Aras, Ankara say la
vı. Bay İbrahim Necmi Dilmen, 
Burdur saylavı. Korgeneral Ki • 
zım Orbay, Jandarma Genel Ko • 
m~tanı. Bay Ulvi Örel, Çocuk E
srıgeme Kurumu muhasebe mü • 
dür muavini. Bay Münir Çağıl, 
Çorum saylavı. Bay Hasan Cemil 
Çambel, Bolu saylavı. Bay Faik 
Soylu, Niğde saylavı. Bay Halil 
Nihad Boztepe, Trabzon say lavı. 
Bay Milat Şükrü Bilda, Sıvas say 
lavı . Bay Rahmi Köken, İzmir say 
lavı. Bay Vasıf Çinay, Malatya 
saylavı. Bay Adnan Ertekin, Ay -
dı nsaylavı. Bay Nuri Göktep .. , 
Aydın saylavı. Bay Cevdet lnce
dayr, Sinop saylavı. Bay Abdül -
hak Fırat, Erzincan saylavı. Bay 
Saffet Arıkan, Erzincan saylavı. 

Bay Muhiddin Pars, Ordu saylavı 
Bay Emrullah Barkın, Malatya 

saylavı. Bay Hamdi Gürsoy, Is -
tanbul saylavı. Bay Hacim Kez"r, 
Balıkesir saylavı. Bay Sadettin Fe 
rid Talay, Bursa saylavı. Bay Fu
ad Gökbudak, Urfa saylavı. Bay 
Tahir ltit, Manisa saylavı. Bay Cs 
man 1tin, Eskitehir saylavı. Bayan 
ve Bay Kamil Dursun, lzmir say • 

lavı. Ankara eczahanesi. Bay A. 
S. Yurdman, Dıtarı İtler Bakan • 
lığı şifre tefi. Bay M. Ali Eryıl • 

maz, Tapu Mü. Bayan ve Bay Mu

hiddin Güvendiren, Dit tabibi. 

Bay Ali Rıza, Devlet tiırası mali
ye N. D. başkanı. Bay Ferid Çele
bioğlu, Devlet ŞW-aaı üyesi. Bay 
İbrahim Muammer, Devlet Şması 
üyesi. Bay C. Ö., Devlet Şiıruı ü

yesi. Bayan Perihan, Devlet Şu
rasında mülazim. Bay Memduh 

Ören, Devlet Şurasında bat mua
vin. Bay Mesrur, Devlet Şurası bi. 

rinci smıf muavin. Bay Şevket, 
Devlet Şurasında muavin. Bay E

min Ahmed, Devlet Şurasında mu

avin. Bay Ziya, Devlet Şurasında 
mülazim. Bay Şükrü, Devlet Şura
sında katib. Bay Hüsnü, Devlet 

Şurasında katib. Bay Fevzi, Dev

let $urasında katib. Bay Adnan, 

Devlet Şurasında katib. Bay Nuri 
Esmen, Devlet Demiryolları Ge -
nel müfettişi. Bay Seyfeddin O • 
ran, Divanı Muhasebat başkanı. 

Tapu ve Kadastro Genel mü • 
dürlüğü memurları. 

Bay Tahsin San, Aydın sayla
vı. Bay H ikmel Bayur, Manisa 
aaylavı. Bay Ömer Kamil Kün • 
tay, Kars saylavı. 

Askeri Fabrikalar Marangoz 

fabrikası memur ve müstahdimini. 

Bay Zühtü Hllmi Avukat. Ba • 

yan ve Bay Hamid ince, avukat. 

I~ Banka ... ı Genci l\lii. ıle 
Mümtaz Arolat, Nihad Altı • 

man, Lutfi Öz babacan, Cemal Fa

ik, Ali Gelenbe, Abdürrahmnn 

Derman, Kemaleddin Aruman, 

Hayri Üçok, Na1ide Duru, Celile 
çılbır, Sadeddin Savat, Şakir, 

Mürteza, Semahat Rona, Drahşan 
Ökte, Edib Meltem, Munis Ozan
soy, Halide, Zeki Mergen, Necati 
Göksel, Veysi Kaptan, Memnune 

Y ıldam, Saf ter Tartan, Kamuran, 
lzzeddin, Ş:nasi Özdemİi', Ahmec 
Er, Muhibbi Ali. 

lş Jfankmn meı•kf•z Mii. fle 
Adnan Cemal, Zuhal, Cevad, 

Sadık, lsmail Hilmi, İsmail Hak
kı, Nüsret Vehib, adir, lsmaıl 
Hulusi, Nadir, Meliha Sadi, Be ., 
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s . \ t . '? ULU~ -
iŞ ARDAN GELEN 

A' al{lanmadan son-
.1 

ı·a dost Yunanistan-
da durum 

{Başı 1. ci •ayılada) 
nada böyle bjr manzara lıiç bir zaman 
sö.ülmcm:ştir. Bütün soysal 11nıOar, bü
tün esnaf cemiyetleri bayraklariyle ha -
ur bulunuyorlardı. Muhacirler, köylü • 
.... çiçeklerle dolu arabalariyle gelmi' -
)erdi. B. Kondilisin otomobili çdgın bir 
halde bulunan halkın arasından güçlük
le ilerliyordu. B. Çaldariı B. Kondilisi 
evinin balkonunda kartıladı. Ve halkın 
allutı bitince, heyecanlı kelimelerle ba· 
kanı tebrik etti. Halk, Bqbakanm sözü
aü arkası gelmiyen ya~rla kesiyordu. 
B. Kondilis cevab verdi. Ve bundan son· 
n Devlet Bakam B. Meta&cı .. , bahriye 
bakanı B. Dusmanis ve hava bakanı B. 
Şinas nutuk söylediler. 

B. Çaldariı'in nutku: 
Halkın huzur ve refahiyle oy

aayan f e 8.ket adamlan iki yıl ön
ce. şimdiki hükUmete dört yıl ıÜ· 
ren israf ve auiistimallerle tama
men harab olmuş bir memleket 
devrettiler. İki yıl ıüren çetin gay· 
retler bize nekahat devresine gir
mek imkanını verdi. Remiz ve 
bayrağımız daima yasa ve ahlaki 
nizam oldu. Bütün hayatını yur
da fena muamele etmek için kul
lanan habis ruhun remzi ise, ka
nunsuzluk, kanşıklık ve cinayet 
olmuştur. Fakat yasa ve ahlak da
ima galebe çalar ve bu defa da 
muzaffer olmuıtur. Devletin pa
rasını yani halkın parasını alıp gö
türen sefil kaçaklar yabancı top
raklarda aığınacak yer aramakta· 
dırlar. Biz, Yunaniıtanı içerde 
düşmanlardan kurtularak hepimi· 
zin iftihar edebileceğimiz kuvveti 
ve müttehid bir devlet olabilmesi 
için yeni esaslar dahilinde Yuna
nistanı düzenlemede dalına hal
kın iradesine dayanarak azim ve 
ıararla çalıf&C&ğıZ. Yunan ulusu, 
yaıanın daima hakim olacağın· 
dan ve bu su~e timdilri neslin 
artık hiç bir zaman bu son on rü· 
nün manzarasını görmiyeceğinden 
emin olsun. Uluı, hüktlmete ıü· 
venain. Yurd bütün uluıun yardı· 
miyle elde edilen büyük, parlak 
muz~fferiyetten dolayı, ordu, ha
va, donanma, jandarma ve poliı 
kuvvetlerine borçlu olduğu min
nettarlığı aıla unutmıyacaktır. Bu 
büyük muvaffaluyeti müdafaa e
decf!~İnizden emin olunuz. Hal
kın ihtiyacatını tamamen tatmin 
edecek vechile nizamın tekrar te
ıiıi ve sıyaaal ve idart temizliğin 
if aıı için sükWıete ihtiyacı olan 
hükumet, kendisine tam bir ıuret
te güvenmesini ulusdan istiyor. 
Harbiye bakanını kartılarken na· 
muslu ve ceşur it arkada,ımızı U• 

luaal ordu ile ıef erber edilen U• 

luala donanma ve ceıur hava kuv· 
vetlerile cani ve asileri dağıtan 
zaferimizin amilini kartılıyonız. 
Devlet, karada, denizde, havada 
kendisini tekrar kurmak için ça· 
lıpnları lazım olduğu vechile mü· 
kifatlandıracak ve kendisi için 
mücadelede ölenlerin hatırasını 
daima taziz edecektir. Çetin ve 
müellim bir sefer yaptık. Fakat, 
halkın yardım ve işbirliğile sonuca 
varacağız. 

Yaşasın Yunanistan, yatasın or
du, yaşasın donanma, yataıın ha
va kuvvetleri, yaşasın yunan ulu
ıu. 

Harbiye Bakanı General Kon· 
Jiliı nutkuncla Jemİftİr ki: 

- Bundan 2500 yıl önce Dariaı 
Yunaniıtan'a gönderdiği elçileri 
vcuıtcuiyle boyun eğme alameti o
larak tuz 11e toprak iıtecli. Elen 
nefret ve luzgmlığı o derece büyük 
oldu ki ııpartalılar büyük kıralın 
elçilerini Kaida uçurumuna attı
lar. Buna benzer bir hakaret bu
günlerde §Uursuz bir adamla o
nun bazı ıavaı gemilerini çalan, 
bizi boyur.dıırvh altına almak id
diasına düşen çetesi taralından 
tclrrar edilmi§tir. Onlara kar:ı!ı/1. 
V "'t '','i ve bu karşılıjjın ne olduğa-... 
n·ı ı ·· ::- rs:ınuz. 

B. Kondili• ulusun silahlı kuvvetle-
rini ve seferber edilen halkı tazimle an
dıktan ıonra fU ıurede devam etmİ§tİrı 

' ' - B. Çaldaris gibi faziletli bir dev 
let adamı tarafından idare edilen uluMI 
hükumet, maruz kalman hasarları doğ

ruluk ve safiyetle tamir edebilecektir. 
Ben, bir an bile kanundan dışarı çıkma
mıı ve ıuursuz hasımlarımızın başları • 
nı bi.uat kendilerine ezdirmit olan B. 
Çaldarise İtaat ettiğimi ve körükörüne 
itaat edeceğimi ıize ilk olarak bildiriyo
rum. Çaldariı ismi ve Yunanillan adı 

bütün medeni acun tarafından hürmetle 
anılmaktadır . ., B. Kondilis sözlerini on 
gün icarlar içinde 1abırla beldemi§ ve 
aeyrek görülen bir soğuk ..-e tiddetle dö
iütmüt olan cebhe ordusunun aynı :sa· 
manda timal Yunaniatanmın da selimı • 
m getirdiğini söylemit ye bugünkü sa· 
'-in Elenliğin tam birliği için bir ha • 
relıet nolıtaıı teşkil etmesini temenni 
eyliyerelc sözlerini bitinniftir. 

B. Kondilia'ten ıonra Devlet 
Bakanı B. Metaksaı bir nutuk ıöy
lüyerek dem ittir ki: 

''-Bugün tarihi bir dakikayı 
kutluyoruz. 20 yıl ıürmüı olan a-
cıklı bir iç ıavatın ıonunu kutlu
yoruz. Fakat zaferimiz aağlam bir 
rejimle tahkim edilmezse nokaan 
olacaktır. Bunun için yasa iıyanı 
muharrikJerine asilerin baılarına 
bütün §İddetile çarpılmalıdır. Ta
ki, hiç bir kimıe ilerde buna ben
zer bir sergüze§tİn tekrarını dü -
ıünmesin. Keza, genel askeri ve 
sıyaaal hizmetleri bunları çürü
ten teaff ün unsurlardan temizle
mek lazımdır. Galib geldik, fakat 
bizzat bu zaferle Yunaniatamn 
mukadderatı için meıuliyet deruh
de etmiı bulunuyoruz. Ve ey, yu
nan ulusu, eğer ıenin his ve arzu. 
larma uymazaak, bütün hiddatin
le bize ka111 dönebileceksin. Fa
kat bunlara uyacağımızdan emi
niz Bu kanaatledir ki, ıesimi ıe
nin için yükseltiyor ve haykınyo
rum: Yaıasm elen ulusu. 

Bundan sonra bahriye bakam Amiral 
Duımaniı, evelki c:wnarteai günü bah. 
riye hebnhinu deruhte ettiği zaman 
durumun umud kıncı bir halde olduiu
nu n fakat kahraman n aadık bahriye. 
lilerin azim 'fe merbutiyetleri Elenleria 
111rdaeYSliji mucizeler yaratabilecejinl 
aöstermiı balundufanu aöylem.iı 'fe deo 
miıtir ki: 

'' - Asi filo, büyük haıarlarla kanu
ni hükUınetin emrine tekrar geçmiıtir. 
Şimdi bahriyenin hakiki birliğinin tek· 
rar tesisine çalıtılmaktadır.,, 

Asiler şiddetle cezaya 
çarptırılacaklar 

Selinik, 13 (A.A.) - Harbiye Be. 
kanı eneral Kondilil, yalııana gazete bil
dirmenlerine hükumete lcarp söıterdiL· 
leri tenccühten dola71 tetekkür etmiı 
ve: 

"Asiler, hiç bir merhamet eseri ıör
mokaizin ibret olacak cezalara çarptırı
lacaklardır . ., demiıtir. Gelecek ı~im 

hakkında B. Kondiliı. bu busuıtaki ka
rarın baıbakan B. ÇaJdaris'e bağlı bu • 
lunduğunu ve herhalde yasa dqında bu
hman Venizeloı partisinin sesimden de 
haric tutulacağını ıöylemi~tir. 

Kurtarılan bütün eyaletler. tam bir 
sükün içerisindedir, bütün telgraf mu· 
haberatı ve demiryollar münakalatı ye
niden tesis edilmiıtir. 

Silih albna alınmıı olan 12 ıımf ••· 
ckr, terhia edilıniıtir. 

Aıi K.çomiı, denizalb gemiı~ cf ra· 
cim zabitlere kartı isyan ettiklerini tel
sizle bildirmiı ve İmdad iltemiıtir. 

Mühim idari ıslahat 
yapılacak 

Atina, 13 ( A.A.) - Matbuat duyuk. 
lanna ıöre, hükümet, veni:ı.elist İsyııru
nm icabettirdiği bazı tedbirler alacak • 
tır. Ezcümle, idıı.reyi tasfiye edebilmek 
için hakimlerle devlet memurlarının az. 
lcdikımez sıfatları 3 ay müddetle knldı
nlarak fcsad tçıkiUıtı ve belki de ba:ı 

muhalif fırkalar feıholunacak, ayını mec 
lisinin lağvı ve icrai kuvvetin kuvvetlen· 
dirilmesi gibi bazı hususlarda tadil ede
cclc olan ulusal r.ıedis seçilecektir. 

Birk~ç gün İstirahat etmeğ;, giden 
bn.:rk'ln Çaldaı-is dö:ıd :iktcn s:>ıı-a, 

bakanlar meclisi İcraatı müzakere ede • 
cektir • 

örfi idare, Jıyanda medhaldar olnn 
bütün auçlulann divanıharbça m•Jhalıe -
meleri bitinciye kadar devam edecek, 
likin bugünden itibaren bükümleri ha • 
fifletilecektir. 

Yabancı memleketlere sığınmış olan 
aailer, ııyaben muhakeme edilecekler • 
dir. 

Buıün Atina'nın en büyük kiliseain· 
de resmi zatların huzurlariyle, bir ayin 
J'apılacaktrr. 

Venizelos gıyaben 
muhakeme edilecek 

Atina, 13 (A.A.) - Röyter a
janaı bildiriyor: Venizelos, gıya
ben muhakeme edilecektir. Mal· 
ları satılacak ve Atina' daki evi be· 
lediye reisinin ikametine tahıiı o
lunacaktır. Örfi idare, harb diva
nı itini bitirinceye kadar meriyet· 
te kalacaktır. Harb divanı takri
ben 300 iaiyi muhakeme edecek· 
tir. Yeni seçim yakında yapılacak
tır. 

Asi generalin sözleri 
Sofya, 13 (A.A.) - Yunan asileri 

reisi General Kamcnoı, dem.ittir kiı 
" - Cümhuriyet için mücadeleden, 

Makedonya ve Trakya halkını müdafaa 
için elimizde topçu ve tayyare olmadı • 
imdan vazgeçmeğe mecbur olduk. Bot 
yere kan dökülmesinin önüne geçmek 
istedik. Mücaddeye bqka cümhuriyet
çİler tarafından devam edilecektir. 
Çünkü cümhuriyet fikri, ulusun nıhun
da derin bir surette kökletmiı bulun -
maktadır.,. 

.Ayan reisi tevkif edildi 
Atina, 13 ( A.A.) - Havas Ajanım

dan: Ortadan kaybolan ayan reisi Go. 
matas tevkif edilmiştir. 

Venizelos Rados'a 
gönderildi 

Roma, 13 (A.A.) - Averof, Kauoa 
adasına. Venizelos ile kanundan baıka 
~00 kadar adam çıkarmıtbr. Bunlann 
çoğu aabit ve zabit vekilidir. Bunlar, 
Scarpanto adaama gönderilmiılerdir. 
Yunan parlamentosu azasından üç kiti 
ile V eniz.eloı ve karısı Rados adasına 

l'önderilmiılerclir. Sıyasal mülteci ad • 
dedilmckte olan Venizeloıcular, neza • 
ret albnda hürriyet rejimine tabi tutu• 
lacaklardır. 

Averof ve diğer asi gemi
.ler Salamin tersanesine 

döndü 
Atina,, 13 (A.A.) - Averof ile i'yan 

hareketine ittirak elmiı olan diğer gemi· 
ler, Salamin tersanesine gelmitlerdir. 
Yalnız Katsomis tahteJbahiri müstesna· 
dır. Kıani ıurette ukerlik terhisine 
baılanmııtır. Hayat, normal vaziyetini 
tekrar almııtır. 

Asi denizal tI gemisini 
Yunanistana kim 

getirecek? 
Atina, 13 (A.A.) - ltalya hükiıme

ti, yunan hükUmetinden zabitleri dün 
Patmosta karaya çıkımı olan Katsomis 
tahtelbahjrini Yunanittana götürmek 
üzere bahriye zabitleri göndermesini İs· 
temi, tir. 

Asi yunan denizaltı ge -
mısı zabita.rı ve efradı 

arasında kavga çıktı 
Roma, 13 ( A.A.) - Asi yunan tah· 

telbahiri, hula Patmos'da bulunmakta • 
dır. Bu tahtelbahirin Averol ıibi Pire • 
ye gitmemesinin sebebi karaya çıkımı 

olan zab:tlerle tayfa arumdaki anlaf • 
rnamazlık olduğu ve tayfanm gemiyi biz 
zat kullanarak Pireye götürmek kabi • 
liyetinde olmadıldan zannedilmektedir. 

Venizelos'un işlediği 
cinayet 

Londra, l3 ( A.A.) - Oeyli Telgraf 
g~. tesi yazıyor: Venizelos gibi mü • 
mfaz ve vatanperver bir adamın ba ka-

.. , .. 1 ... _ # • 

DUYUK.·~ A. 
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dar küstahca ve cinai bir tesadüf İ§İne 
ıiritmit olmasından bütün Avrupa hay
ret içindedir. Bu defa VenizeJoı'un dev
rilmesi kati olacağı anlaııbyor. Ve ih -
timal bu modem Temiıtolde'u ebedi 
menfa bekliyor, ta ki hükumet zaferini 
fena kullanarak hiasiyab tahrik etmesin. 

Asi denizaltı gemisi kap
tanı kendini öldürmek 

istedi 
Roma, 13 (A.A.) - Katazanıı tab. 

telbahiri lrumandam Patamaa kendisini 
öldürmek teıebbüıünde butunınu,tur. 

Bir tayyare, kumandam Rados baatane
lerinden birine sötürmüttür. Sıhhi vul
yeti tehlikeli iae de ünüdıiz delildir. 

Romanya asileri sınırla
rından içeri sokmuyor 

Bükre9, 13 (A.A.) - Röyter Ajan. 
ıı bildinneninden: Yunan ihtilalcilerini 
Romanya'ya kara Ye79 denizden sirme
Jerine mani olmalr üzere bütün hudud 
karakoJJarme talimat Yerilmiştir. 

Gemi ve tayyare seferleri 
başladı 

Atİna, 13 (A.A.) - Atina Ajenn 
bildiriyor: Orfi idare icabı ittihaz edi!
miı olan tedbirler kaldmlmıtbr. Gemi 
ve tayyare ıelerlei muntazam olaak 
başlamıştır , 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

. Japonya'nm ökonomik 
sıyasası 

Vaıington, 13 (A.A.) - Japon elçi
si B. Saito, yabancı ıazete bildi.mt'nle· 
ri kurumunun yıllık ziyaletİnde hazır 

bulumnu9, japon ticaretinin faaliyeti ve 
dünya ökonoml kalkmma11 baklanda 
ıöz IÖylemiıtir. Elçi, Japonyanın Ameri· 
ka ve İngiltere kadar serbest ticaret usu
lüne dönmeie gümrük dıvarlarmın kal· 
dmlmasma taraftar olduiunu teyid et· 
miıtir. 

Elçi, 8. Hull'ün Belçika ve Brezilya 
ile yapmıt olduğu ticaret mukaveleleri 
ile bu oylda elde ettiii muvaffakiyetler
den bahsederek, Japonyaya kartı yapı • 
lan ithamlan protesto ehniı ve demit • 
tir ki: 

" - Japon dunpinai, Japonyanm 
ı•Jl'İ meıru rekabeti .,. aan tehlikeye 
karıı yükselen aeıler, bot ithamlardır. 
Jopnaynın parasını iıtiyerek dejerden 
dü,ürdüğü de yanhıbr. 

lıtatistik.ler, buna mecbur olduğu • 
mum isbat etmektedir. Japonlar, öteki 
uluslardan faz.la ticaretlerine tahsisat 
vermiş değillerdir. 

İngiltere 4 milyon, Fransa 19, ltalya 
21, ve Amerika 28 milyon verdiği halde, 
Japonya, bahriyesine ancak 2 milyon 
800 bin dolar vermektedir. Japon lica -
retirun artmasından çok bahsediliyor. 
Fakat hakikatte bu fazlalık gülüne de• 
recede azdır. 1934 ihracatı, dünya ihra· 
catınm yüzde üçü kadardır. Halbuki 
Amerika'mn ihracatı, yüzde 10 dan faz. 
tadır. Esasen Japonya, haricten ve bil • 

hassa Amerika'dan çok hammadde al· 
maktamr. Ve harice ydda 74 milyon 
yen Yermektedir. Eğer, söylendiği gibi 

Çin, Japonya'ya boykotaj yapmaktan 
vazgeçCT"se, mühim bir ıümrük dıvan 

yıkılmış olacaktır. Çin - Japon yakla§• 
masınm gaye&İ, ~ki Asya'da ıükünu 

iade ve ticari tehlikeleri tedricen azalt· 
maktan ba§ka birşeye matuf değildir. 

Ve garbın bu mnıtakaunm kalkınması· 
na işÜr<>k etmeıine mani olamaktan da 
uzakbr. 

Pamuk piyasası 
Vaşington, 13 (A.A.) - Evelki gün 

5 dolar fark gösteren pamuk piyasıı:sın· 
daki dü~me üzerine ayandaki zirant ko· 
misyonu başkanı, B. Ruzvelt'in hükiı • 
metin pamuk ııyasasımn deği§mediğini 
teyid eden resmi bir bildirik çıkaracağı· 

nı bildirmiıtir. 

Evclki cünkü yükseli§ ürünün tııh· 
didi programının büyük bir kısmımlnn 
va.z geçilerek hükumetin pamuk üzeri • 
ne yaptıi:ı ikrazlara durduracağı hakkın 
da çıkan , ayialar yüzünd~n olmuştur. 

INGIJ.TEHE'DE 

B. Saymeıı 

24 martta Berlin'e 
,Pdiyor 

Londra, 13 (A.A.) - Sir Con Sa1· 
men ile B. Eden 24 martta Berlin'e gi
decekler ve 27 marta kadar orada kal~ 
caklardır. B. Eden'in Berlin ıeyahatıcJ 
müteakib doğrudan doğruya Moskovıt" 
ya gidip gitmiyeceği belli değildir. in 
ıiliz bakanlarınrn Moıkovayı ziyaretle • 
ri henüz Sovyetlerle müzakere edilmek• 
tedir. 

B. Saymerı 27 martta 
dönecek 

Londra, 13 (A.A.) - Re.men bildi
riliyor. Sir Con SaJJDeD beraberinde S. 
Eden olduğu halde ban tarikiyle 24 
martta Berline gidecektir. llü inıili11 .._. 
let adanu Londraya 27 martta dönec~k· 
lerdir. 

Alınan hava ordusu ve 
İngiltere 

Londra, 13 (A.A.) - Hava• 
bildirmenin den: Berlin' deki as• 
keri hava ataşesi, alman hava ba· 
kanlığının hava ordusuna zabit· 
ler almış olduğunu hükumete bil· 
dirmittir. Hava ordusu henüz te
şekkül etmemiştir. Ve emirnanıe 
ıadece hava zabitlerini tefrik e
decek harici itaretlere aiddir . 

lngiltere mahfilleri, bu duyuk· 
Jarın Versay muahedesine muha· 
lif hareketleri resmen bildiren ilk 
duyuklar olduğunu kaydetmekte
dir. 

İngiltere kabinesi, bu mesel• 
ile mefgul olmakla beraber, bu· 
na hayret etmemektedir. Çünkil 
B. Baldvin aylarca e"Yel mecliıt• 
alman askeri havacılıimın inkit•" 
fmdan bahaetmiıti. 

ALMANYA'DA 

Almanya hava 
teşkilatı yapıyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Havaı bil· 
dirmeninden: Alman hava bakao 
lığının fran11z, İngiliz ve italyaıı 
ha va atatelerine verdiği malUınat. 
Versay muahedesinin kati bir ih• 
)ili değil fakat nazi fırkasınıJI 
"hakikatlar politikumın bir tal• 
biki,, dir. 

1-4-935 tarihinden itibaren Al· 
manya'nın resmen bir askeri ha· 
va teşkilatı olacaktır. 

Almanya, beı hava mıntakasi· 
le bir de deniz hava mıntakasına 
taksim edilecektir. 

Hava bakanlığı, aivil ve aake· 
ri havacılığa taksim edilmekte o
lan ha va mevcudunun yekunu ve 
malzeme miktarını henüz tayin e· 
demiyeceğini bildirmittir. 

A vusturalya'da melezıeş .. 
meye karşı mücadele 
Pert - Avusturalya • 13 (A. A.J 

- Avusturalya'nm garbında "yet" 
li meselesi,, hakkında tahkikat 
yapan kıralhk komisyonu baıkan• 
B. Mosoley, melezlerin çoğalması· 
nın önüne geçmek üzere yerli ka· 
dmlarla münasebette bulunan be
yaz insanlara ve yerli erkeklerle 
münasebette bulunan beyaz ka• 
dmlara kuvvetli cezalar verilnıe
sini tavsiye etmiştir. 

Fiatlar, dün 3 puandan 7 puana kadat 
yükselmiştir. 

Hükümet yalnız çiftçilerin elinde aı
lnn pamuğa it irazda bulunac&kbr. Fakat 
bu!!iinli:k fabrikalar, dıyardan istek aj 

o 

olduğu için az pamuk i~l::melrtcdirler'• 
Böylece oiyasada düşme endişesi yo~ 
tur 
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!_arı sıyasul • Bayramlaşmalar 

Mac Donald - Beyazki tab 
l ngiliz h ··k • c u umeti .ı4 vrupa barışına 

atılacak J 
t 

u usların arasını bulmak için 
am "h l akem,, vazifesini kabul ederken, 
endisin · .· . • .. 

1 
ın sılahlannıası gerektıgını an-

atan bi "b r eyazkitab,, neşretti. 
d Bu '·beyazkitab,,, bizzat lngiltere 

e dahil ol k - d . d d. ma uzere her yer e bır~·ok 
e ıkotJ 1 

l 
u ara yol açtı. Sade dedikodu· 

ar de · ·ı . gı • bırçok şeylerin olup bitmesi-
ne v ·1 r esı e oldu. Mesela, bir iddiaya gö-
he, Bay Hitler, sırf bu kitab yüzünden 
asta/andı. 

.. 1 ngiltere'de de "beyazkitab,,ı ki· 
ll:ıısı ·· .. . ovdu, kımisi sövdü. Şurası dikka-
te şayandır ki, 

1 "B · eyazkitab,.ın müdafasında lngi-
liz B aşvekili Mac Donald bulunamadı. 

2 Çü k 00 

· n u o da hastalanmıştı. 

. 3· Hem o kadar ki, telgraflar, kendi-
sınin b . . -· . ~vekıllıkten çelcilecegını jdeta 
kati ol arak ortaya atıyorlar. 

Bu ''beyazkitab"ın verdiği hastalık· 
lar mi le b . . . . ro ık olsa gerek lcı bır başvekil-
den bi d· - . le r ıgerıne geçiyor. Fakat bu şa· 
amız bir . ·ı· b ki·ı· b. yana, ıngı ız aşve ı, ıze 

~;ıe geliyor ki, kabinesinin ef'alinden 
1 

k defa olarak gayri mesuldür. 

y Barışı sağlama bağlıyacağını, bunu 
apabi/mek i~·in silahsızlanma müca· 

de/e · sınde muvaffak olacağını ileri sü-
ren b" ır başvekil, ''beyazkitab,,ı kale-

me alamaz ve lngilterenin silahlaama
sına .. sah,, çekemezdi. Hele eski sosya-
list 1 h 0 arak bunu yapması, esasen pek 
~rpaJanmış olan sıyasa/ karyerini 61· 

durm,.k · ve gö~k olurdu. 

1c · "Beyazkitab", tamamile, muh(lfaza
arların eseridir. Muhafazakirlar, Hin

d . 
ıstan anayasası i§inde liberal olmıyan 

lalcaı liberal gözüken bir yol tuttukla· 

rından, bu bile, fırkanın bütün sağ ka

nadını ve bu kanadla beraber ordu ve 

bahriye mehafilini kendi aleyhlerine 

Çevfrmiıti. ''Beyazkitab,,, i~te muba

lazak.§rJar fırkasının bu sağ kanadına 
Yan; d. · · d. ıehard' Jar• karşı bır tavız ır. 

. Jfac Donald bu işe karışmamış hat· 
ta bunun yapılmasına karşı bir hayli 

~ücade/e emiş olsa gerektir. Bunun 

ıçİncJir ki, "beyazkitab,, buna rağmen 

.rılcınca, hunun müdafaasını üzerine al· 

llla.tnaktan başka bapekillikten çekil
llıe • · gı de kararlaştırmıştır. Bu suretle 
biz/er b. . . • ır karyerin daha bıtmesıne şa· 
h · ıd oluyoruz. 

Eğer Mac Donald, batvekillikten, 
arJcas nd 1ı·ı 1 an da sıyasal hayattan çe ı e-
CeJc I 0 ursa, muhafazakarlar fırkası, es-
ki So 1· • sya ıst liderini bütün usaresı 
aı ' ınmı!i bir posa halinde cmi/li kabi· 
neıt n · ın bordasından aşağı atıyor de-
llıelctir. 

BURHAN BELGE 

karsta Erzurumun 
kurtuluş yıldönümü 

kutlandı. 

t~ı. k.rı, ~.3 ~ A.A.) - Erzurumun kur· 
2 1 Yıldönumü sece burada bulunan 
o~'?lu :rurddaılanmız tarafından 
hrLılc ~de verilen çayb bir eğlenti ile 
-..._ bir ı~rette kutlandı. Davetliler 

l,il-, -.. v~ ve mevki kumandanı. za • 
b.aı hukumet erkim ve muallimler 

"'"-~ta ~eli. Bu eınada söylenen 
-....... n ~rçok yerlerinde hünnctle 

1
.._ A~turk ıüreldi alkıtlarla içten 
~ ~.r sevinçle alkıtlannııtlardır. 
t-tt. rk un bir buçuk metre boJUnda 
t boyadan yapdmıı olan tablosu 
~un kurtuluı habraıı olarak or· 

e hediye edilmittir 

Adana Çanakkale zaferi
nin yıldönümünil 

kutluyor 
~· 13 <.A.A..) - 18 mart~~
dıa ......__~~nin yılclönümü teh~
,:~e anılacaktır. Bunun açın 

~tı. lllıiz aüzel bir program hazırla • 
' O sün zafere aid hatıralar can • 
..... .._ aktam balkevi temsil ıu • 

ta.._fından Mete piyesi oynoacaktır· 

1 ç D 
Yunanistanda ayaklanma 

ne vakit başhyacaktı? 
lıtanbul, 13 (Telefon) - Yunanİı· 

tandaki ayaklanma hareketinin baıtml-

maıı ve yunan efkinumumiyeıinin ya· 

tıtmaıı üzerine Y unaniıtandaki vakalara 

dair tehrimize bazı mütemmim haberler 

ıelmeğe batlamııtır. Hadiıeleri mahal

linde takib etmek ünre Y unaniıtana 

sibnit olan yabancı sazeteciler de 1 ı • 
taınbul yoluyla memleketlerine dön • 

mektedirler. Seliniğe ıibnit olan Bük-

reıte çıkan Mrentul ıazetesi yazıcıla • 

nndan Romürüı Bükret'e ıitmek üze • 

re tehrimi• selmittir. Kendisiyle sö • 
rüttüm. Y UJClftln anlabflU söre yu • 

nan ayaklanma11 kinunusani sonlanllll 

doiru betbyacıaktı. O :uman yunan dı-
18" itler Bakam Bay Maksimos Balkan 

antanh batkanı bulunuyordu. B. Makıi· 
moı bu baıkanbiı ıubabn ilk baftaım· 
elan ıonra Romanya dıtan itler bakanı 
B. Tituleskoya devretti. itte bu ııyan 

betkanbiın Titaleskoya devrinden evel 

çıkarılacaktı. Bundan da anlatıldığına 

ıöre ayaklanmada ıüdülen ıayelerden 
biri de iç ııyasadan eve) dıt sıyasa üze • 

rinde t•ir yapmaktı. Fakat kili mik • 
darda mühimmat bulunamama•• Ye ha • 

nlann bozuk ptmeai ayaklanmanın ıe

riye bırakılmaaına sebeb olmuıtur • 

Emden kruvazörü 
İstanbula geliyor 

lstanbul, 13 (Telefon) Almanya-

nın Emden kruvazörü 18 nisanda lima-

nmuza plecek ve 30 nisana kadar bu • 

rada kalacaktır. Ve ıonra Kanclenize 

ıidecektir. 

General Kenan'm 
cenazesi istanbulda 
lıtanbul, 13 (Telefon) - Diyarbe

kirde vefat eden kolordu kumuclanla • 
rmdan General Kenanın cenazesi Toroı 
ekispresiyle setirildi. Y ann (buıün) me

rasimle ıömülecektir. 

Üniversite talebesi için 
yeni bir kasket 

İstanbul, 13 (Telefon) - Oniverıite 
talebeıi için yeni bir kaıket hazırlan • 

• mıt ve dünden itibaren talebeler siy • 

· meğe baılamıtlardır. 

Japon sefiri geliyor 
latanbul, 13 (Telefon) - Japon se

firi Ankanya ıitti. 

Baytar f akili tesi talebe
leri dönüyor 

latanbul, 13 (Telefon) - Şehrimiz
de tetkiklerde bulunan Ankara Baytar 
fakülteıi talebeleri Ankara'ya döndü. 

Beyoğlu gazetesinin bir 
haberi 

lstanbul, 13 (Telefon) - Fraa11zca 

Beyoilu suetesi yunan iıyancılanndan 
bet vason zabit ve efradtan mürekkeb 

bir ırupun hududumuza sığındıiı hak· 
kında bir haber çıkımı ise de bu haber 

teeyyüd etmemiıtir. 

Aksarayda grip salgını 
Aksaray, 13 (A.A.) - Grip salsın 

bir bal aldığından mektebler bir hafta 

müddetle kapatıbmttır • 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
18. Nisan. 1935 Perşembe 

pnil akpmı 

u y u K L A R 
Kamu tayda 
(Batı 1. ci ıayılada) 

eski kamutay üyeleri sayısına gö
re nizamnamede gösterilmit olan 
encümenler üye miktarına göre 
bu encümenlere üye seçilmesi do
layııiyle bugün üç yüz dokıan do
kuz üyeden mürekkeb olan kamu
tayın yüz on dört üyesinin açıkta 
kaldığını itaret etmif, bunlar içe
risinde encümenlerde çalıımak is
tiyen arkadaılar bulunması tabii 
olduğundan teıkilatı esaıiye en
cümeninin kamutay ihtısaı encü
menlerine yeniden (85) üyenin 
daha ilavesi için yaptığı teklife il
tihak ettiğini ıöylemit ve demit
tir ki: 
"-Yalnız Hakkı Tarık Uı her 

encümene mütesaviyen beter üye 
ilavesini teklif etmektedir. Hal
buki bazı encümenler vardır ki 
vazifeleri tamamen idari mahiyet
tedir. Bu gibi encümenlere fazla 
üye ilavesi hatta mazarrat tevlid 
edebilir. Diğer taraftan bazı en
cümenler de vardır ki bunlara da 
ehemmiyetleri dolayısiyle daha 
fazla üye ilavesi lazımgelir. Son
ra layiha sahibi Tarık Us encü
menlerde müzakere nisabı olan 
üçte birin dörtte bire indirilmesi· 
ni istemektedir. Encümeniniz bu
na muvafakat edememektedir. 
Çünkü bu takdirde yirmi üyeden 
mürekkep olan bir encümen o za· 
man bet üye ile içtimaını aktede
bilecek ve üç üye ile ekseriyet ka
rarı verebilecek demektir ki bu iti
barla tadil teklifindeki bu tekli 
encümen nazan dikkate almıya
rak nizamnamedeki fekli olduğu 

_ ıibi bırakmıtlır. 
Bu izahatı müteakib maddelere 

geçilmesi kabul edilmittir. 
Maddelerin görüfiilmeainde en· 

cümenlerde çalqtınlacak muvu
af kitiblerin miktannın ıe.biti 
meselesi üzerinde geçen müzake
relerden sonra bunun dahili nİ· 
zamnamede ıösterildiği tekilde 
ve olduğu ıibi bırakılması kabul 
edilmittir. 

Maddedeki tapu itleri maliye 
encümenine mubavveldir, kaydı
nın kaldırılması hakkında Salah 
Y arıı • Kocaeli " tarafından bir 
takrir verilmit ve takrir sahibi i
zahat vererek tapu itlerinin harç· 
ları itibariyle maliyeyi ve tasarruf 
itibariyle adliyeyi alakadar et· 
mekte olduğundan böyle bir kay· 
dın bırakılmasında zaruret bulun
madığını aöyliyerek icabında hat
ta büdce encümenine bile gidebi
lecek olan bir it için nizamname
de böyle bir kaydın bulunmasının 
yersiz olduğunu söylemit ve tekli
fi kabul edilmittir. 

Bu müzakerenin sonunda dahi
li nizamnamede yapılması teklif 
edilen tadilat kabul edilerek eı
ki nizamnameye göre (25) üye
den teıekkül etmekte olan büdce 
encümeni üye adedi 35 e ve yir
mi beıer üyeden müteıekkil dahi
liye, iktısad encümenleri üye ade
di otuzara ve yirmi üyeden müte-
ıekkil adliye, milli müdafaa en
cümenleri üye adedi de yirmi be
te çıkarılmıştır. Onbeıer üyeden 
mütetekkil tetkilatı eauiye, ıüm
rük, hariciye, maarif, maliye, na· 
fıa, sıhhat ve ziraat encümenleri 
üyelikleri de yirmiye iblai edil-
mittir. 

Müteakiben lıtanbul' da topla
nacak olan beynelmilel kadınlar 
birliği kongresinin bu toplantısı 
dolayısiyle çıkarılacak posta pul 
ve serileri hakkındaki kanun la
yihası ve seçim mazbataları mual
lel görülerek tetkik encümenine 
verilmit olan Ömer Dinç - Kütah
ya • ve Nuri • Kastamonu • nun 
saylavbklarının tasdiki hakkında
ki mazbatalar okunarak kabul e-
dilmiıtir. 

KamutaJ 21 mart pertembe ıü· 
nü toplaa••k üzere clajılmııtir. 
' 

Yurdda sağlık 
durumu 

Sağlık ve Yardım Bakanlığın
dan bildirilmittir: 

Şubatın ilk haftasından 1 o mart 
tarihin~ kad~r yurdumuzun ırip 
haıtalıgı vazı yeti §Öyledir: 

Birinci tebliğde hastalığın sal
ım yaptığı bildirilen Afyon, An
talya, Diyarbekir vilayetlerinde 
ıalgın hafiflemit ve diğer Aydın 
Balıkesir, Burdur, Bursa, lıparta: 
lstanbul, İzmir, Konya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Seyhan, Siird, 
Sıvaı, Tekirdağ vilayetlerimizde 
eski tiddette olmamakla beraber 
devam etmekte bulunmuıtur. Bun
lardan batka hastalık Çanakkale 
Çorum, Denizli, Eakiıehir, Kara' 
Kırtehir, Kütahya, Sinob, Niğde: 
Ordu, Samsun, T okad, Van vili.
yetlerinde salgın halini almıtlır. 
Bayazıt, Gümüıhane, Kocaeli, 
Trabzon ve Urfa vilayetlerinde 
hastalık görülmemiıtir. Diier vi
layetlerde hastalık tek tük vaka
lar teklinde çıkmaktadır. Hastalı
ğın salım halinde bulunduğu vi
layetleri~izi.n A bazılarında akciğer. 
ve kulak ıhtılatları görülmekte ise 
de ~unların miktarı pek azdır. 
Valılere verilen talimat mucibin
ce haatalığın ihbarı mecburi kılı
nan Kastamonu, Balıkesir Bursa 
Niğde, Maraı, Kütahya' Karı' 
Kı~klareli, Kı~ehir, lzmir, Kay.' 
serı, lıparta, Sınob, T ekirdai, T o
kad viliyetleridir. 

Anl~~ra r~dyosu 
Bu aktamın radyo proıramı 

ıudur: 

19.30 - Musiki: 
BeetboYeQ Alla dana tecl9IO& 

Preeto, Allesretto alla Polaca 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
19.50 - Matbuat raporu 
20.20 - Danı muıikiıi 
20.30 - Muıiki: 

Corelli Sarabande ve Alleıro 
Albeniz Malaguena 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20.50 - Haberler. 

lstanbul radyosunun bu alııam
lıi programı ıudur: 

17,30 lnkılab dersi • üniversite
den nakil - İzmir saylavı profesör 
Esad Bozkurd. 

18,30 Muhtelif parçalar ve danı 
musikisi • plak 

19,30 Haberler 
. 19,40 Gavin kardeıler - Mando-
lınata ref akatile 

20 Keman solo • Bayan Nazlı 
20,30 Suit senfonik • Liızt • 
20,45 Stüdyo ıigan orkestra11 
21,15 Son haberler 
21,30 Bayan T ektq - tan - rad

yo orkestrası. 
22 Radyo caz ve tanıo orkes

traları. 

Ad:ına hilaliahmer 
kongresi 

Adana, 13 ( A.A.) - Hilaliahmer Ce 

miyeti Adana merkezinin yıllık ıenel 

toplanb11 dün aktaın valimizin baıkan • 

lığında açılmıı, idare heyetinin yıllık 

çalııma raporu, ve 1935 yılının 5690 lira 

ıelirli büdcesi onaylanmııtır. Bundan 

ıonra nizamname mucibince kurayla 

merkez heyetinden çıkan üye yerine ye

nileri ıeçilmittir. Ankarada toplanacak 

HiWiahmer Genel toplantııına aayla • 

vımız Bayan Eıma Nayman ve üyeler • 
den Sabri Gül seçildikten sonra konsre
ye son verilmiıtir. 

T oplanb münasebetiyle Cumur Re • 
isimiz Atatürk'e Kamutay batkanbiına, 

Batbalaua lımet lnönüne ve Hililiah • 
mer Genel batkanı Sailık Bakam Re • 
fik S.1clam'a saysı telyuılan ,.almıı. 
br. 

Çocuk Eıirgeme Kurumu 
Genel MerkezinJen: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bayramlaşma dileğini kabul ederek 
ziyaret ve tebrik masraflaluu Kuru
ma veren iyilik seven "9anların 
dostlarına bayramlarını tebrik ettik
lerini ve dostlarından bayram teb
riki aldıklarını telikki ettikleri 
tcfckkilrlc bildirilir. 

iKiNCi LiSTE 

Bay Rif at Aras, Ankara sayla· 
vı. Bay İbrahim Necmi Dilmen, 
Burdur saylavı. Korıeneral Ki • 
zım Orbay, Jandarma Genel Ko. 
m~tanı. Bay Ulvi Örel, Çocuk E
ırıgeme Kurumu muhasebe mü • 
dür muavini. Bay Münir Çağıl, 
Çorum saylavı. Bay Haıan Cemil 
Çambel, Bolu ıaylavı. Bay Faik 
Soylu, Niğde saylavı. Bay Halil 
Nihad Boztepe, Trabzon saylavı. 
Bay Milat Şükrü Bilda, Sıvas ıay 
lavı. Bay Rahmi Köken, lzmir say 
lavı. Bay Vasıf Çinay, Malatya 
saylavı. Bay Adnan Ertekin, Ay • 
dı maylavı. Bay Nuri Göktepe, 
Aydın saylavı. Bay Cevdet İnce. 
dayı, Sinop saylavı. Bay Abdül • 
hak Fırat, Erzincan saylavı. Bay 
Saffet Arakan, Erzincan aaylavı. 

Bay Muhiddin Para, Ordu saylavı 
Bay Emrullah Barkın, Malatya 
ıaylavı. Bay Hamdi Gürsoy, lı • 
tanbul aaylavı. Bay Hacim Kev•r, 
Balıkesir saylavı. Bay Sadettin Fe
rid Talay, Bursa ıaylavı. Bay Fu
ad Gökbudak, Urfa saylavı. Bay 
Tahir ltit, Manisa sayla••· Bay C• 
man itin, Eskitehir saylavı. Bayan 
ve Bay Kamil Duraun, İzmir say • 
lavı. Ankara eczahaneai. Bay A. 
S. Yurdman, Dıf&l'I itler Bakan • 
lıiı tifre tefi. Bay M. Ali Eryıl • 
maz, Tapu Mü. Bayan ve Bay Mu
hiddin Güvendiren, Dit tabibi. 
Bay Ali Rıza, Devlet tiırası mali· 
ye N. D. bqkanı. Bay Ferid Çele
bioilu, DeYlet ŞGruı Opei. a.,. 
lbrahim Muammer, Devlet ŞGraıı 
üyesi. Bay C. O., De~let ŞU..&11 İİ• 
yesi. Bayan Perihan, Devlet Şi
rasında mülizim. Bay Memduh 
Ören, Devlet ŞU..uında bq mua
vin. Bay Mesrur, Devlet ŞU..uı bi· 
rinci sınıf 'muavin. Bay Şevket, 
Devlet Şurasında muavin. Bay E
min Ahmed, Devlet Şurasında mu
avin. Bay Ziya, Devlet Şiıraıında 
mülizim. Bay Şükrü, Devlet Şura
sında katib. Bay Hüsnü, Devlet 
Şurasında kitib. Bay Fevzi, Dev· 
let lurasında kitib. Bay Adnan, 
Devlet Şurasında kitib. Bay Nuri 
Eımen, Devlet Demiryolları Ge • 
nel müfettiti. Bay Seyfeddin O • 
ran, Divanı Muhasebat bqkanı. 

Tapu ve Kadastro Genel mü • 
dürlüğü memurlan. 

Bay Tahıin San, Aydın 1ayla
vı. Bay Hikmet Bayur, Manisa 
saylavı. Bay Ömer Kimil Kün. 
tay, Kars saylavı. 

Aıkeri Fabrikalar Maranıoz 

fabrikası memur ve müıtahdimini. 
Bay Zühtü Hilmi Avukat. Ba • 

yan ve Bay Hamid lnce, avukat. 

iş Bankası Genel l\tü. de 
Mümtaz Arolat, Nihad Altı • 

man, Lut fi Özbabacan, Cemal Fa· 
ik, Ali Gelenbe, Abdürrahman 
Derman, Kemaleddin Aruman, 
Hayri Üçok, Naıide Duru, Celile 
çılbır, Sadeddin Savaı, Şakir, 
Mürteza, Semahat Rona, Drahpn 
Ökte, Edib Meltem, Munis Ozan• 
soy, Halide, Zeki Mergen, Necati 
Göksel, Veysi Kaplan, Memnune 
Y ıldam, Safl:er Tartan, Kamuran, 
lzzeddin, ş;naıi Özdemir, Ahmec 
Er, Muhibbi Ali. 

I~ Bankası merkez lü. de 
Adnan Cemal, Zuhat, Cevad, 

Sadık, lımail Hilmi, lımail• Hak· 
kı, Nüaret Vehib, adir, lımail 
Hulüıi, Nadir, Meliha Sadi, Be ~ 

• 
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dia Vamık, Suad Mustafa, Şükri-
1• lhsan, Veli Nahid, lhsan Ah • 
·~ıvahid, Saim Çoban, Feri dun 
Puad, Seyfi Retid, Ata Nedim, 
'lınil Adil, Saci, Salahaddin Ha-
81, Şükrü Kaya, Halid Gündüz, 
lefla Abdurrahman, Şefika Adil, 
tf elallat Ali, Sabiha Kazım, Sa • 
ptha Veli, Sırrı, Şevki, İbrahim, 
Müeyyed, Haydar, Fahri, Jıken • 
~er, Fuad Nihad, Nezih Manyas, 
llejad Haydar, Mucib Ferid, Mü
tned Cevdet, Hamdi Süleyman, 
)lakkı Hüanii, Fahriye, Mediha, 
Llnda, M. Sıdkı, Nureddin, Mu • 
rad, Kazım, irfan, Sezai, Abdül
bdir, lımail Hüseyin, Ahmed Ke-
111al, Refahat, Süleyman, Mustafa 
:Ahmed, Halil Naci Mıhçıoğlu, kır
tasiyeci. lbrahim Hilmi, Atlas kun
dura mağazası sahibi. Halil İbra
him Kadı, camcı. Refik, istasyon 
nıerkez komiseri. Cemal, Devlet 
Demiryolları hareket Mü. muavi
ni. Dr. Yuauf Hikmet, Kınacıhan. 
Dr. Ömer Vasfi Aybar, Kınacı • 
han. M. F eni, Hilal mağazası sa
hibi. Salah Çam, Merkez Bankası 
Genel Mü. Bayan ve Bay Hayret
tin, Merkez Bankası genel Mil. 
muavini. Nedim Ersun, Merkez 
Bankası genel muhasebe Mü. Na
mık Zeki, Merkez Bankası mali 
mütaviri. Oaman Nuri, Merkez 
Bankası hukuk mütaviri. Abidin 
Erker, Merkez Bankası muamelat 
Mü. Sana vber Tanyeri, Merkez 
Bankası kontrolör. Etem Ayaydın, 
Merkez Bankası müfettif. Fethi 
Aktan, Merkez Bankası emisyon 
servisi ıefi. Süleyman Hikmet, 
Merkez Bankası etüd servisinde. 
Burhaneddin, Merkez Bankası le· 
vazım memuru. 

Bay Nabi Yddırım, Çorum say
la\'ı, Bay Hüaeyin Orak, Müteah
bid, Bay Nuri Algan, Gazianteb 
Nüfua Mü. Bay Namık Ambarcı, 
Çankaya gazetesi ıabibi ve baı· 
yazıcı, Bay Muzaffer Kılıç, Gire· 
aun Saylavı. Bay Hüsnü Atmaca, 
Çocuk Esirgeme kurumu vezneda
rı. Bay Tevfik Tarman, Seyhan 
aaylavı, Korgeneral Nazmi 
Solok, Sü Bakanlıjı müsteıarı. B. 
H. Karabacak, Zonguldak aaylavı. 
Yıldız lokanta aahibleri. Bay Sa
lih Torgay, Kayseri aaylavı. Bay 
Kemal Geclleç, Bqbakanhk müs
tefan. Bay Mebmed Keçecioğlu, 
tüccar, General V. Kmçak, Büyük 
Erkiıuharbiyede. Bay Baha Er
soy, Defterdar. Bay Rifat, Defter
dar muhaıebe mü., Bay Saim def
terdar varidat tahakkuk Mü. Bay 
Muhiddin Balkan, milli emlai mü. 
Bay Hamdi, defterdar muhasebe 
mümeyyizi. Bay Fethi Yücel, ta· 
hakkuk mümeyyizi. Bay Remzi A· 
kıncılar defterdar kazanc yoklama 
me. B. Remzi, tahakkuk muavini. 
Bay Kenan, muamele ve Me. Bay 
Eyüb, evrak me. Bay Kimi), buğ
day koruma me. Bay lbrahim, mu
haıebe katibi. Bay Haydar Öz
türk, muamelat me. Bay Osman 
Fehmi, muamelat me. Bay Ali 
Tevfik, muhasebe katibi Bay Muh
ain, muhaıebe katibi. Bay Ahmed 
Hamdi, muhuebe kitibi. Bay M. 
Gündoğdu, muhasebe katibi. Bay 
S. Atıf Kurtdere, muhasebe kati
bi. Bay Hidayet Erol, muhasebe 
katibi. Bay Hakkı milli emlak 
batkitibi. Bay F atm, milli emlak 
muamele me. Bay Ata, milli em
lak tesbit me. Bay Hakkı İcra me. 
Bayan Makbule, milli emlak kati
bi. Bay A. Celal, milli emlak tes
bit me. Bay Hasan Sami, milli em 
lak tesbit me. Bay lhaan, defter
darlık milli emlak tahıildarı, Bay 
1. Özkan, defterdarlık milli emlak 
tahsildarı. Bay Mehmed, defter
darlık milli emlak tahsildarı. Bay 
'Fahsin, defterdarlık tahsilat tefi. 
Bay R. defterdarlık muamele ver
ıisi me. Bay Muzaffer muamele 
vergisi me. Bay lhsan muamele 
vergisi me. Bay Ahmed defterdar
lık merkez tahsil müfetti§i. Bay 
Halckı, defterdnrlJ< müracaat me
murluğu. 

(Daha \'ar) 

ULUS 

okuduklarımız 11 
------- _../. 

lngiltere'nin, silahlarım çoğaltma st!b(>blerirıi wılatmı "Beyuz Kitub,, ının neşri lıtıla biitün Av
rupa gazetelerini meşgul etmelaedir. Bu işe dair yapılan ıwlemiklerin ~utırları <ırcısıntlun, lnµil
tere'deki fırkalllrm durumlarını ve Aıırupa sı.wısasınm İt,;yü::iinii biru:s dalın urıl(lnttıh lwbil ol
maktadır. 

Neden neşredildi? 
d mart 935 tarihli Deyli Meyl gaze

teıi, "Neden ne§redildi ?., başlığı altın

da yazdığı bir ba§lYazıda diyor ki: 

"Hükumetin müdafaaya müteallik 

beyanatında Almanya hakkında kullan

dığı aözlerden her tarafta alınanlar ta

rafından hiddetle konuşuluyor ve bun

da almanlar haksız da değillerdir. Bu 

beyanat, bu kabinenin iktidar mevıkiine 

geldi geleli söylediği en ehemmiyetli 

ıözlerdir. 

Genel olarak burada söylenen söz • 

ler, münakaşaya gelmez. Fakat bu yol

da sözler neden Almanyaya hitaben ya 

zılmı§tır? Bu sorguyu ~ormak gerektir. 

Bütün dünya bilir ki Roma ve Mos

kova sekiz senedenberi dehşetli surette 

hazırlanmakta ve gencliğine yeni bir 

ruh vermektedir. Böyle olduğu halde 

İtalya ve Ru'-Yaya karşı böyle bir hi

tab neden tevcih olunmamı§tır? 

Bilakis, bizim hükfunetimiz rusla -

rın Uluslar Derneğine girmesi husu • 

aunda en faal rolü oynamıştır. 

- Almanların salahiyet ve mesuli

yet ıahibi gazetelerinden birisi olan 

Doyçe Algemayne Zaytung, açıktan 

açığa İngilterenin bu hareketini dost -

luğa katiyen yakışmaz bir hareket ol • 

nıak üzere tavsif etmektedir .... ,, 

İngiliz beyaz kitabı 
hakkında komanterler 

"Correspond. Polit. et Diplomat.,, 

Berlin • 8 mart 1935. 

.. İngiliz nazırlarından ikisi beyaz 

Jritaıbın yaptığı acıklı tesiri gidermek 

fçin dUnkü günden istifade ederek ge

ni§ halk tabakalarına karşı söz aöyle • 

mitlerdir. Bu kitabın müdafaası için 

ingiliz hükumetinin kullandığı müda -

faa vesikaları ne çok ve ne de kuvvet

lidir. Lord Eden dün söylediği nutuk

ta, tıpkı beyaz kitabta olduğu gibi, son 

aenelerde Avrupada gittikçe artan si

nirlilikten bahsetmİftir.Ancak bu sinir

liliii1 beyaz kitabta olduğu gibi, "al • 

DMın ıilahlanması,, ve "alman geneliği

nin terbiyesindeki militarist ruh,, ile 

t~vıik etmek cihetine gitmemiştir. Şim· 

diye kadar söylediği her nutukta oldu

iu gibi bu nutkunda da Lord Eden U 

]uslar Derneğinden hararetle bahset • 

rnektedir ve ona göre Uluslar Derneği 

ruhunun bütiln ulusların sıyasasında a
mil olmaıı gerektir. Lord Eden haki-

Uzak Şark, Baykal 
kıyılarına kadar Ja· 
ponyanın olmalıdır. 

(Studniki, sayfa 224) 

ki Uluslar Derneği ülküsü ile hugünkU 

Uluslar Derneği arasında gözetilmesi 

mecburi olan farkı ileri sürseydi ken

disi ile hemfikir olmak kabil olurdu. 

Halbuki sırf Uluslar Dernegi adını ta

§ıdığı için Cenevre müessesesinin sa -

katlıklarını ve zaaflerini unutmak sui

istimal olur. 

İngiltere imparatorluğu menfaatle -

rinden bahseden Dominyonlar bakanı 

Tomas'ın nutku beyaz kitab hakkında 

lngilterenin kendi menfaatleri bakımın 

dan mühim ve lüzumlu bir tefsir teşkil 

etmektedir. Almanyanın silahlanma -

sını ileri sürecek yerde bu menfaatler

den bahsetmek daha haks verlik olur. 

Almanya Avrupada sıkışmış kalmış bu 

luncluğu vaziyet içinde silah1anmasını 

azami dereceye kadar ilerletmiş olsa bi

le Malta, Aden veya Singapur için bir 

tehlike teşkil edemez. Bu hakikat göz 

önü~de bulundurulunca Almanyaya ta 

allüku olan meseleler hakiki nisbet!e

dyle tecelli etmektedirler. İngiltere 

Ren nehri mıntakasında haklardan zi

yade vazifeler sahibidir .. Nitekim Lo -

karno misakından doğan çok taraflı te

minatlar ve beyaz kitabın dahi kaydet

tiği veçhile buna bağlı olan tedafüi 

hava misakı bunlardandır. 

İngiltere ve diğer alakadar devlet

ler Almanyanm, emniyetini temin 

maksadiy1e silahlanması keyfiyetini de 
bu zaviyeden tetkik etmelidirler. Fa -

kat zamanımızın en büyük imparator -

luğunun ittihaz ettiği tedafüi tedbirler 
bu suretle haklı gösterilecek olursa İn-

giltere efkarı umumiyesi ve diğer efka

rı umumiyeler yanlışlığa sevkedilmiş 
olurlar. Bu itibarla dominyonlar baka-

nının beyaz kitaba zamime olarak ver

digi izahatı dinlemek ve unutmamak 

gerektir. Bu izahat ingiliz efkarı umu

miyesini ingiliz imparatorluğunun itti

haz ettiği tedafüi tedbirler hakkında 

tenvir edecek mahiyettedir.,, 

Beyaz kitab ve Berlin . . . . . 
goruşmesı 

lngiliz etclıanıı dü§iiyor, silahlar 

eshamı yükseliyor 
) 

6 mart 935 tarihli Nevs Chronicle 

gazetesi, beyaz kitabta başbakan tarafın 

dan yapılan gaf ve Bay Hitlerin sıya

sal hastalığı hakkında yazdığı bir yazı

da bu hadisenin tesirlerinden bahsede

rek diyor ki: 

" ... Bu görüşmelerin gecikmesi Av
rupanın para piyasasında hemen tesir-

:ı 

Japonya - Herkes bana yer verecek. Asya, Afrika, Avusturalya benim ola
caktır. 

terini göstermiştir. İngiliz hükfimct es

hamı borsada duşmeğe başlamış, buna 

karşı silahların hisse senedleri azacık 

yiıkselmiştir. 

Bay Hitlerin soğuk algınlığı hafif 

bir hastalık olduğu halde alman hükfi

metı, yeni l.ıir göruşme tarihi kararlaş

tırmı~ değildir. 

Egeı parlamentoda onümüzdeki pa 

zartesi giınu yapılacak olan müdafaa 

ke;nu~malarında Sir Con Saynıen, ya

hut Mr. Baldvin, Almctnyaya karşı dost· 

ça bir tavır takınarak konuşacak olur -

larsa o zaman alman başkanının hasta

lığı muhakkak kısa bır zaman içınde 

iyileşecoktir. 

Bu durumda ortaya çıkan zorluk -

lardan bir çogu da ingiliz hükumt'tİnin 

yanlış hesablarının bır 50nucu olmuş

tur. 

Buna örnek olarak sadece yurd için 

çıkarılması lazım gelen bir kitab dola

yısiyle Londra ile Berlin ara5ında nıev

cud olan iyi münasebetlerin birderılıire 

ortadan kalması gösterilebilir. 

Hukfımet mahfilleri, burada Al -

manyaya aid yazıların mutedil bir dile 

yazıldığını söylüyorlar. Bunun karşı -

sında Almanyada hasıl oldn fena tesir

leri hayretle karşılamak icab eder ... 

Aynı gazetenin bu meseleye dair 

yazdığı ve üzerine 'Deliliğin ıemere -

leri,, başlığını koyduğu bir başmaka -

lede de bu durum, tahlil edildikten son

ra makale şöylece bitmektedir: 

" .... Yirmi dört saat içerısinde İn -

giltere hükumeti butün uluslararası du

rumu beterin beteri bir hale koymuştur. 

Bu memlekette barıllı seven bütün 

halk, yapılan bu yanlışları takdir ettiği 

için önümüzdeki pazartesi toplantısın

da bakanların kendi yapmıı oldukları 

kusuru temi:llemeğe bütün gayretleriy

le çalışacaklarını umarız.,, 

İngiltere silahlanıyor 
5 mart tarihli Deyli Herald gazetesi 

silahlanma yarışı hakkında yudığı bir 

başyazıda diyor ki: 

Dün, başbakan yeniden silahlanmak 

ve orduya, donanmaya ve havaya yeni

den milyonlarca lira harcamak için bul 

duğu sebcbler ve bahaneleri meclise 

söyledi. 

Bu tedbir, ulusal hükl'ımctin yepyeni 

bir propaganda usulü olsa gerektir .. 

... Halbuki aynı B. Makdonald, bun

dan bir yıl önce lU satırları da imzala

mış bulunuyordu: 

" Silahlanm;ı, bugüne kadar hiç bir 

ulusu savaştan kurtarmamış ve büyük 

veya küçük herhangi bir ulusu hücum

lara karşı emniyete kavuşturmamıştır. 

Tarih, bu hücum edilmez hakikati 

layık olduğu tahta geçirmiştir.,, 
' 

Bugün ise aynı adam, emniyet ve 

silahlanma namına eskiden s5JıJemiş 

olduğu bu sözleri yalayıp yutmaktadır .. 

.... Bu son durum, gerçekten karak

tı:ristiktir. Soysal işlere bir şilin har

camak istemiyen hükumet, timdi hiç 

perva etmeksizin ıilahlanmaya milyon

larca lira harcıyor. 

Aynı zamanda B. Makdonald, " te

cavüz edilmez hakikat,, i unutarak u -

lusu korkutmak suretiyle 1914 yılın

dan öncekine benzer bir sıyasa takibi

r.e koyuluyor ... " 

B. Eden 'in ziyareti 
8 mart 935 tarihli Mançestcr Gardl,. 

yen gazetesınden: 

B. Eden'in Moskovayı ziyaret ed .. 

ceği haberinin Berlinden başka hol 

yerde gayet iyi karşılanacagı şiıphesi..-ıt \ 

dir. Fakat bu harekette Almanya a • 

leyhinde hiç bir taraf bulunmadığına 

göre Berlinin hoşnutsuzluk göster~ 

sinde de sebeb ve mantık y<>ktur. 

Berlindı::, Londra teıklifleri ve bun • 

lar üzerinde ingilizlerle fransızlarıD 

ısrar etmeleri Almanyayı bir çember 

içine almak maksadiyle yapılmış hare• 

ketler gibi telakki olunmakta vt: bun • 

elan kuıkularıılmaktadır. 

l Ialbuki Lıoyle bir şuphcye ne lü • 

zum, ne de mahal vardır; zira Londra 

anlaşması Almanya aleyhine yapılmak 

şoyle dursun, Almanya bu anla ma ve 

birleşmeye ortak olsun diye çağırıl • 

mıştır bile. 

Bundan dolayıdır ki bu yeni kollek

tif sıstem, savaşt.ın önceki ittıfak tar• 

zından büsbiitun ba ka bir haldedir. 

Bu anla~ma, oteki devletlerle mü • 

savı haklar ve şartlar ıçınde Almanya• 

nın da gırmesine manı degildir ki bu 

memleket aleyhıne haı:ırlanmış bir 

çemberleme olsun. Her devlete kar§I 

tatbik edilen usuller kendisine de tat

bik edılen Almanya, daha ne türlil 

musavilik isteme ktc:dir? 

Bize kalırsa ıçten ve dıştan tam bit 

müsavilik yapabilmek ve ulusları bir

birinden ayırd etmemek ıçin Sir Con 

Saymen bizzat, Moırkovaya kadar gl~ 

melidir. 

Vakıa B. E<len'in bu ışi ne kadaı 

iyi başarabileceğini ruslar, pek iyi tak

dir ederler; bunu Cenevrede tecrilbl 

etmişlerdir. 

Fakat ne olursa olsun, 1ngilterenin 

Avrupada daima miıdafaa ettiği şekil• 

de hakiki bir müsaviliğin yerini bula • 

bilmesi için B. Eden yerine Sir Con 

Saymen'in Moskovaya gitmesi daha zl• 

yade muvafık olacaktır. 

DACINIK DlJYUKLAR 

Bir ingiliz komünisti Şi -· 
kago'da tevkif edildi 
Şikago, 13 (A.A.) - tngilterenln 

sabık aaylavlarından ve tanınmış sosyaıo 

li•t muharrirlerden Con Straşey, komtl • 

nist olduğunu bildirdilinden tevkif edil 

miştir. 

Buı kim11eJer, bunun ulualararası bir 

hadiseye aebtb olacağıru &anmaktadırlar. 

Şikagodaki İngiltere baş konsolosu, LoıP 

dra'dan bu tevkif hadisesi hakkında t .. 

limat almadan hiç bir harekette bulun• 
mıyacağını söylemiıtir. 

Con Straıey, beyanatta bulunmalı& 

istememiftir. 

Bolivya ve uluslar 
derneği 

Vaşington, 13 (A.A.) - Boltvya .., 

firi, B. VelJes ile bir görü'"1edtıı ~o"" 

ra, Havas muhabirine Amerikanın u.

luslar kurumunda Bolivya'ya muhalif 

harekette bulunmak üzere teminat ver

diğine dair Bolivy.a hilkfimetinin yakrnıo 

da bir tebliğ netre<kceğini bitdirmiştlt 

Bonni ortadan 
kaybolmuş 

Paris, 13 ( A.A.) - Ortadan kay• 

bolan sabık müfettiş Bonni. hali ~ 

lunamamıştır. Sımr zabıtası, haberdar 

edilmiştir. Bonni hakkında 48 sa tten 
beri tevkif müzekkeresi k ilmi tir. 

VE 
YENl~EUIR 

ECZl\EVI t::: 1'1 
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BÜYÜK ULUSAL İŞLERiMİZ 
------~-- urd s Anado uda yaiııız orıı1c ıılara lla imak. 

değil, Anadoluda yeniden ormaıı]ar 
l{urmal{ lazın1dır. 

ı ıe t.ı ....... ı ,,.:;, .. lılcı. ı P~.> 1.1a.1ıa.1m ştı 

kı, zir .. atsıı ın :;.ı,.ıntı:oını :.~zcnk ucuz, 

u .. uz or:nan p..ırça ... rı satın aııp, bunla
ı. u.ı her t uı .u k .uelcr h:ıricı so:ı de 

ı~l terek d.ımduz tarlaya sevırıyorlardı. 
Oıman servetini erken iş.ctm~k yüzün

den mühım bir sermaye israfına selJc
lıi yet verild, gi, gizli kapaklı emeller 

ve arzular dolayısifo deger!i orman 

parçalarınm yok edi1digi, orman pat
ron!Jrile birlıktt: genel halk menfaatle

rinin de zaraı Iara sokulduğu ı;öz gö

tı.irml!z IJir h.ı.l.ikat halıni almıştı. Bu 

selJelıten alman na::;yonal sosyalist hü· 

klımetinin kc:lıul etti gi lıir kanunla bu 

gibı orman felaketlerinin ve orman iş -
Jct:nelerinin oııimc geçmesi ve .orman
cılıkta yeni IJir kalkınmanın esaslarını 
kurması mühim bir ış mahiyetinde te

lakkiye dcgı.:r: bu tedbirlere dayanarak 
artık özel ormanlarda st'ncvi ancak bü

tün ormanın '10 ı la 20 de biri kadar kes

melere ıntisaade edılmektedir. Hele 50 

yasını dcılduımıyan ormanlarda ise 

kesmeler biisbtit iin yasaktır. 

Aydında yağmur ve türlü çalışmalar 

Buşınnbaşcı ormanlık oları Alnıarı)'Cl, ornımısızlılıtmı şildi
Yet ctme1.:tcdir. Reis Ruzvelı 1600 lıilometı·elik bir salıaya 
orman şe,.idi (,;ekilmeh ~m rini vermi!}tir. 

lın Agrar Politik bakımından 1935 yr- deltaları vi.ıcude getirirler. Halbuki 
~ en "h· · igtihs mu ım hadisesi olan "zirai bir memlekette :ıengın orman mevcu-

de · hal savaşı,, mn genel çerçevesi için- diyeti bütün ~u kötü akibctlerin önüne 
}'Ü~ ~lk ve memleket varlığı için bü- geçmekle beraber yagmur sularını sin-
ın le ~ır değeri olan bir işten bahset- dire sındire toprak içine akıtarak yer-

e ıstiyoru y "d k altında sular halinde toplarlar. Keza au z: enı en orman urma, 
b<iclandırnıa. 

\' 
1 

Urd topraklarının verim kabiliyet-
trini h 
k cp aynı dereccle tutabilmek için 
afi bir 

aı ornıan varlığını emniyet altına 

lllanın ne kadar ehemmiyetli olduğu
nu he .. 

P1mız bilir ve düşünürüz. Tarih 
Rayı fal 

arını karıştıracak olursak or-
ill<ınlar h . ını or ve hakir kullanan, onları 
Oksj 

Ye baltalıyan ulusların ziraat top-
ta1tıarr da b' d . . . l . • ır aha belını duze temı-
Yecek: d 

erecede fakirleştiğine dair bir 
Sok Vak 1 
b. a ara rastlryabiliriı:. En yakın 
ır .. 

ı· ornek olmak uzerc italyanlarm dağ 
•raar d 

ltil]a 1 urumlarını, Dalmaçyanm ıssız 
b· . n Ye·rlerini ve Y unanistanı göstere-
llıriz. 

o k tnıanları yok etmenin bir memle-

ç:t:e .doğurduğu kötülükler o kadar 
Ş d)ı Ve s." }J"d'" k' b' k d da 
1 

... umu u ur ı ırço yur -

~bu muzur akibe~lerin_ hepsin~:n 
d en haberdar değıllerdır. Bu yuz-
en or 

k tnan yoksullug~unun her memle-tt . . • 
td ıçın aynr mana ve mahiyeti ifade 
• en kötülüklerini burada kısaca ifade 
-tınc· rn· . -gı, alman nasyonal sosyalist reji-
ının , 

İl • ve bilhassa Rayş bakanı Darre 
c Cö · • · l . rıng in başarmıya azmettık erı 

}'ukara . -
th akı mühim davanın dcger ve 

ttrttniycti noktasından lüzumlu gör
llıeJtte". 

Jız, 

Ormanların baltalanması ve mahve
d'J 1 meler· · - "k'b tl ilk .. ının doğurdugu a ı e er 
l>zıce d • . . . .. 

agJar üzerinde kendılerını gos-
terir1 - . 
1 

er; toparlak ve normal dag şekıl-
er· 
h 1

' Çayır ve meralrklar ve bolca bir 
lltrıus . . k tabakası yerine çıplak, sıvrı, 
ayaı -

arı fırlamış toprakları her yag-
l'tıurıa y k ·· .. "1 rıı·· 1 ana yıkana süprülüp goturu -

~ uş bir takım dağ şekilleri ortaya çr-
ar. \' . 

ı eşıl varlığın kuruması, hayvanc[
ılt 

b 
.. \te ekim topraklarının verimsizliği i 
ur· 

Un Çıplak dağlarda görüp tanrdığı-
IX:ııı .• 
.ı gıbı bu akibetin tabii bir sonucu-
"Ur Ş 
acır· u kötülükler yalnız dağlara inhi-
rıı etznekle kalmayıp biraz sonra bütün 

11 "'nlekete, ovalara ve vadilerı: kadar 
ıanır. g . d ı· d 1 tak ' ayrı muntazam e ı ere er ya-

d lal'ını doldururlar. Büyük nehirler 

be bu intizamsız su hücumundan dola
ı ı ıanı an zaman taşarlar ve kıyılarını 
hrj . 

er. Denizedöküldükleri yerlerde h-
llliln • 

ormanların faydalarından biri de temiz 

kaynak sularının ve dolayısile memle

ket içme suyunlln temini, ııehirkrin 

muntazam bir tarzda akışları ve nakli
yata müsaid olmaları, limanlarm daima 

temiz bulunmalarıdır. 

öte yandan vadi ve ziraat arazisi 

için ormansızlığın taınır kabul ctmiye

cek kötü :.onuclarmdaıı bınsi de; bil

nassa ziraat için bi.ıyi.ik kıymdi olan 

yeraltı su seviyesinin yavaş yavaş al

çalarak a~.ığı dıişmesidir. Şu hal so

nunda buradaki :tiraati kuraklığa mah
kum eder, hasılat azalır, nüfus seyrek

leşir ve bu su.retle de sanayileşmenin 

ana direğini teşkil eden iç yoğaltım pa

zarı bir buhrana tutulmuş gibi büzü

lür, daralır ve kuvvetini kaybeder. 

Görülüyor ki bir memleketin sahib 

olduğu orman mevcudu, o memleketin 

iklimi yapan, akar sularını intizama 

sokan, ziraat topraklarının verimini 

ayarhyan ve halkın zengin bir sanayi 

ve medeniyet hayatına kavuşarak bunu 

devam ettirmesine amil olan mühim bir 

unsurdur. Yine bu noktada da tarih va-

kalarından ibret alarak; ormanlarını 

korumıyan ve ormanlarına karşı günah 

işliyen ulusların sonunda bulundukları 

medeni seviyeden aşağı yuvarlandıkla-

rınr gösteren birçok müsbet hakikatle

ri zikredebiliriz. 

Almanyada bütün ~u hakikatler her 

zaman için mallım ve göz önünde tutu· 

luyordu, bunun en bariz misali son_ 50 

yıl içinde yükselen sanayiin kereste ih

tiyacına rağme'll, ulusal hükumetin iş 

başına geçtiği tarihte Almanyaıdaki sa· 

hanın dörtte birinin ormanla örtülü ol~ 

masıdrr; fakat gene şunu da kaydet

mek isteriz ki savaş ertesi yılarında 
Almanyanın geçirdiği liberal ökonomi 

ve sıyasa sisteminin bir sonucu olarak, 

yarının aleyhine bugün için fazla ka

zanc temini prensipinin güdülmesi, or

man mevzuu için de bir tehlike doğu
racak mahiyet almıştı. Bugün bile 1924 

- 1929 a kadar devam eden bir takım 
hayali fikirlerin alman ormanlarına do

kunan zararlı sonucları kolay kolay or

tadan kaldırılaınarnı~ttr. O zamanlar 

Rayhs hı.ilnimetinin aldığı şu kanu

ni yol aynı zamanda ulusal orman kur· 

ma ve agaclama ı.ıyasdsmm da e:;aslan

nı hazırlamıştır. Bu sıyasanm ana çiz

gısı :ıiraate mıisaid olrmyan alanların 

agaclandırılma:sı ve orman mevcudu
nun çoğaltılmasıdır. Almanya da ağac • 
!anabilecek bir sürü çorak topraklar 

mevcudtur. Umumiyet itibarile 2,2 mil

yon hektar arazi ağaclanacağı gibi 200 

bin işsize de beş yıl müddetle iş bulu
nacaktır. Ağaclandırma için elzem olan 
fidan 4,4 milyar kadardır ki bunları da 

Avrupa.da biricik olan orman fidanlık

larımız son günlerin sıknıtılı durum

larına rağmen kolaylıkla temin edecek
lerdir. Sınırlan içindeki çorak toprak

ları ağaclandıracak kazalara, her türlü 

muvaffakiyetsizliklcre mani olmak için 
maddi ve manevi yardımda bulunmak 

üzere tertibat alınmıştır. Kazalar müra

caatları şimdiden vilayet ziraat mümes

silliği orman krsmma verilmekte ve bun 

tarda toprak tahlillerine giri§erek ağac 

nevi ve iş tarzını tesbit etmekte ve fi ~ 

darıların dikileceği zamana kadar ya • 

pılacak her tı.irlü ha.ıırlıklarda müte • 
hassıslar marifetiyle tetkik olunmakta

dır. 

Para ve kredi ı;orumuna gelince, bu; 

planların kabul ve tetkikinden sonra 

(alman kredi bankasının) marifetiyle te
min edilmekte ve memleketin her tara
fındaki biriktirme sandıkları yardımiy
le icabeden tediyat yapılmaktadır. 

Bütün şu çalışmalar, çorak yerleri 

yeşil ve işlenmiş hale çevirecek işler • 

den olup haiz olduğu ökonomik değeri 

de, hiç şüphesiz ki ulusal değeri kadar 

aynı ehemmiyettedir. Mevcud çorak yer· 

ler bu çalışmalar dahilinde bir kere ağac 
ıandmldrğl takdirde Almanyada her yd 
6,5 milyon metre mikabi fazla orman ha

sılatı elde olunacaktır. Bu mikdarı bir 
örnekle canlandırmak istersek 6,5 met
re mikab ağac demek; 20 metre kalınlı
ğındaki şehir gazometrelerinin yanyana 
getirilmesi suretiyle 20700 metreye ka-

Aydm - Evvelki gün açan hava dün 
yağmurlu geçti. Sabahtan akşama kadar 
kara kxşı hatırlatan oldukca hatırı sayr
hr bir souk ve yağmur vardı. 

Perşembe günü lzmirden Denizliye 
gelen posta trenleri aktarma euretile 

yollarına devam etmişlerdir. Dün d~ ge
rek İzmirden gelen ekspres ve gerekse 
Denizliden gelen posta treni aktarma 
ulilerek yolcularını geçirmişlerdir. 

Kumpanya mühendisleri bay Şo ve Hil
mi bu gün gelecek eksperes katarını 

aktarmasız geçireceklerini söylemişler

se de, dünki yağmur ve souktan ırğatlar 

bozuk yerlerde tamam çalışamadıkların· 
dan bu günde eksperesin aktarma ile 
yoluna devam edeceği sanılmaktadır. 

Aydın Halkevi kütüphanesine şubat 
ayınca 854 muallim, 684 memur, 949 ta
lebe ve 738 sair meslekten yurddaş gel
miş 1683 kişi muhtelif kitap ve· 1542 

kişi de gazete ve mecmua okumuşlardır. 

Aydın spor klübü kongresi dün hal
kevinde halkevi reisi avukat bay Neşe
tin başkanlığı altında toplandı. Kong
rede idare heyeti raporu okundu ve o
naylandr. Geçen sene seçilen milrakip-

dar uzanması ve yahud dünyanın en yük 
sek dağı olan (Mont Everest) l lki mis
li aşması demektir. 

Bu mikdar bir orman hasılatının 
memlekette artması, dövlı ihtiyacı nok· 
tasından da aynca milllfm bir manayi 
haizdir. Şu artıma genel kere&te ihtiya
cının idhal edilen % 22,5 kısmmı % 9,2 
ye indirecek vebusurctle bundan böyle 
ancak Almanyada ycti~miyen ağac nevi
leri idhal olunacaktır • 

Ağaclandırma ve yeniden orman kur 

ma işlerinin başka memleketlerde nasıl 
ehemmiyetle karşılandığını göatermek 
için, Faşist ftalya ile timali Amerlka'yı 
gösterebilirir. 

Faşist İtalya bir çok fedakarlıklara 

ve hatta karşılaştığı muvaffakiyetsiz • 

1iklere rağmen memleketteki orman 

mahvinın tam vaktinde önüne ıeçmek 

için her türlü tedbir almaktan korkma 

makta; ve 't91erika'da Reis Ru%velt'in 

idaresinde bu işler için çalıpnaktadır. 

Amerikada eskiden zengin ormanların 

doğurduğu çayır ve çayırlıklar bugUn 

kurakhğa yüz tutmuıtur. Ruzvelt şu 

felaketin önüne geçmek için, Kanada • 

dan Teksasa kadar uzanacak olan 1600 

kilometrelik yeşil bir orman terldinin 
çekilmesini emretmiştir. 

İ~te bütün şu müsbet işler de; bize 

tarihin gösterdiği örnekleri teyid etmek 
te, halk ve memleket için ormanlann ne 
büyük bir nimet kaynağı olduğunu ve 
netice itibariyle de Almanyadaki yeni 
ormancılık sıyasaı;ının ehemmiyet ve de
ğerini göstermektedir • 

ler hiç uğramamış ve laesaplara bakma· 
mı.ş olduklarından hesapların bakılması 

içtin üç kişilik bir heye't seçildi. Bilyük
lere sayğı tel yazıları gönderildi. Yeni 
idare heyeti ba.şkanlığın.a gene Feyzi 
Gıermen, üyeliklere ha.kim Cevdet, tu· 
hafiyeci AptulJah, bayan Emine, emni· 
yet memuru Şükrü seçildiler. 

Aydın - Çine yolu 
Aydın çine yolunda Çiftlik burnun• 

dan Gergallı burnuna kadar müteahhf. 
de verilen kısrmda çalışmalara çok hı.a 
V·erilmiştir. Burada iki silindir çalıştı· 
rılmaktadır. Yakında bu krsrm bitirile
cekdir. 

Bu yol üzerindeki dalama köprüsün\ 
yapılan varyantın döşemesi ve beton 
menfezleri için yeni yıl vilayet bütçe .. 
aine tahsisat konulacak ve bundan son• 
ra gidiş geliş bu köpril ve yeni yoldan 
yapılacaktır. 

Açılma resmi Siva5 hattının açılına 
r~minin yapıldığmdan yapılan bilyllk 
Dalama köprü.sünün resmini gönderiyo
nıan. 

ANKARA HALKEVİ BAŞ
KANLICINDAN: 

Her cuma günleri tertih edil. 
melde olan çaylı dans ile pazar 
konserleri bu hafta yapı)mıyacak
tır. 

ANKARA FUTBOL HEYE. 
TINDENı 

15. 3. 935 cuma günü yapılacak 
olan lik maçları geri bırakılmıı· 
br. 

TEŞEKKÜR 
Kayınatam Bay Cemil ve dayım Bay 

Talha'run birgünde ölümü yüzünden ya~ 
mk yüreğimizin acılarına ortaklıldannı 
bildirmek ve 1römülü§lerindo bulunmak 
büyüklüiünii gösteren arkada§ ve tanı .. 
dıklanmıza ocafuıu:zra sevgi dolu du:r
ıularmı ayrı ayrı bildirmeğe iç üzüntii

müz enırel olduğundan bu bildirişe ıra • 
zetenizin arahk yardımmı dilerim. 

Şükrü Sökmen Süer 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

'Ünakalatı için çok zararlı olan 

Tefrika: 22 

&~ Michele'nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 

eliği telgrafı kocasına uzattı. Kont bunu oku-
du ve sesini çıkarmadı. . 

Kontes bana dönerek: "Yeğenim ~ık~nt 
Moris'i sanırım ki, tanımıştınız,,, dedı, ~~er 
dört ti;enine yetişebilirse akşam yemegıne 
geleceğini yazryor; şimdi Tur'da, kıta başın-

Vikont söze karışarak; "Hepsi laf," dedi, 
"hala ötüp duran istediğiniz kadar çayır ku
şu var. Daha dün bir tanesini öldürdüm ve 
çok za..--nandanberi ele bu kadar iyi nişan al
mamıştım. Hayvancık, gök yüzünde, bir ke
lebekten daha büyük görünmüyordu.,, 

Kontes: "Bir çayır kuşunu öldünnekle 
vahşilik etmişsiniz,'' eledi. 

tan sonra biraz eğlenmeğe hakkınız vardıl\ 
Yapılacak olan müsabaka pek güzel bir şc~ 
olacak, Fransa'mn en ünlü nişancıları bul~ 
nacak ve yeğeniniz, cumurluk başkammn aı .. 
tın n:ıa~alyas~nı ~azanacak. Kafe Angle'd(l 
kendımıze bır zıyafet çekeriz, sonra Pal• 

Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

'''s· ız doktor, bir ideyelcisiniz 1,, 
'<le;}'' Buna fazla duygululuk der ve alay 
le de:~· İstediklerini desinler; umurumda bi
'1ay ~~l. .. Beni iyi dinleyiniz: gün gelecek ki 
hi~iı:n ıne~ten vazgeçecek ve hayvanların 
t:tıı~ keyf ımize deö-il himayemize bırakıl -

't O}d w b ' hşa ugunu, onların da, bizim kadar, 
'1'tl1 tlla hakkı olduö-unu ve canlarım 
ta. ~k hakkının, kendi~izi koruma ve yaşa
L henaklarımızla sınırlanmış bulunduğunu 
4\Iİtı ö~~klerdir. Gün olacaktır ki öldürmek 
iıt, S Urtnek zevkini insan oğlu unutacak· 
~thn1 u duyguya uyanın kendine "medeni,, 
(lece b~ernıesine hiç bir sebeb yoktur; o sa
~ bat barbardır; bir parça çiğ et için taş-

tiJe talariyle biribirini öldüren vahşi ced-
'2t geıe .. · · · · · ev<:Ud ceg ın adamı arasındaki .zıncınn 

Şato olın~~an bir halkasıdır. 
~tk et/~ donmek üzere atlarımıza . yarım 

t1ha b ırırken Kont da gökyüzüne bır kere 
akarak: "belki h~kk.ınız var, ,, dedi. 

y 
enıekte Ko ver-

da bulunuyor.,, . 
Kontesin dediği gibi, Vikont Morıs o ak-

şam yemekte bizimle idi. Evet, o, dar ~e ge
. d - u alınlı kocaman kulaklı, zalım çe-

rıye ogr , .. 1 b' d l' 
1
. bıyıklı boulu boslu guze ır e ı-ne ı, pos • J 

kanlı idi. 
_"Bay isveçli; si.ze burada rastlall'iak, 

ne umulmaz zevk! Hakikaten umulmaz 

şey!,, - .. . k" 
Bu sefer elimi sıkmaga tenezzul ettı; u-

" k gevşek sahibinin ne olduğunu bana he· 
çu • ' l' 'l men öğreten, dokunuşu pek tatsız e ı ı e ..• 
Geriye gülmesini işitmek kalıyordu; bu fır
satı ve~ekte de gecikmedi. Gürültülü ve 
tek ahenkli bir hıçkırığa benziyen kahkaha • 
larr, yemek bitinceye ~a.dar, salo_nu doldur • 
du. Metresini emirberının yatagmda bulan 
bir arkada;ımn başından geçen münasebet -
siz bir ha~iseyi kontese anlatmağa başladı. 
Papasın cam pek sıkıldığı. sıra?a _ko~1~, ka:
şısmdaki kontese ~ s.ab~h.~ı g.~~~~t.:mızı, bug
dayın iyi olacak gıbı gorundugunu, yulafın 
bolluğunu, son konserini dilediğimiz, çayır 
kuşunu anlatarak vikontun hikayesini kesi-
verdi. 

- "Çayır kuşunu neden öldürmiyecek • 
mişim? Bunlardan o kadar çok var ve ta
lim için bunlar öyle iyi nişangah ki f Hele 
kırlangıçlar ... Bilirsiniz ki Jülyet'im ben 
alayın en iyi nişancıslyım. Eğer talim 
etmiyecek olursam, çok geçmez adeta 
küflenirim. Eyi ki karargahın yakın-

larında sürülerle kırlangıç var. Yüz-
lercesi yuvalarım ahır damlarının kenarla • 
rma kurmuşlar, ve bu sırada yavrularını bes
~~ı::ekle meşgul olduklarından penceremin 
o~unden, durup dinlenmeksizin, ok gibi ge~ 
çıyorlar. Onda altısını vuracağıma dair Gas
ton'la bahse girdim; onda sekizini vurduğu
mu söylersem inanır mısınız? Bana kalsa bü
tün atış okullarında kırlangıç avını mecbu
ri tutarım.,, 

Bir an durdu ve küçük şişeden şarab bar
dağına döktüğü ilacı damla damla saydı. 

- Canım, sevgili Jülyet'im, budalalık 
etmeyiniz de yarın benimle Paris'e geliniz; 
herkesten uzak, bu tilkede haftalarca kaldık-

~uvayal'~ ~~türür, size "bir düğün gecesi,~ 
nı seyrettırırım. Gayet güzel bir piyes .. çolt 
tuhaf.. şimdiye kadar dört kere gördüm a
ma gene sizinle gider görürsem memnun 
olurum. Sahnenin ortasına bir yatak yapıl• 
mış, aşık altına saklanmış ve ihtiyar bir h~ 
rif olan güvey de .... 

0 

İyice cam sıkılan Kont, karısına işaret 
etti ve hep beraber sofradan kalktık. 

v~ont: "Ben, bir çayır kuşunu, mümkiln 
degıl, vuramam, ., dedi. 

Vikont atıldı: 11Bunun sence kabil olma. 
dxğım biliyorum; çünkü attığını tutturamaa. 
sın,, 

Adeta gözlerim yaşlı, kızgınlığımı içim~ 
atmış ve bundan dolayı da kendimden utan~ 
mış olarak, odama çıktım. 

Bavulumu hazırlarken papas içeri girdi. 
Paris'ten çağrrılmış ve gece yarısı tr~:-ı· a 
yetişmeğe mecbur kalmış o1d · · T n~a 
söylemesini rica ettim: 



ULUS 

~------~--------------------------------------------
Türkiye Cümhuriy et Merl{ez Bank.asının 

31. 12. 1934 tarihinde biten 3 üncü hesab devre si bilançosudur. 

AKTIF -
KASA: 

Altın mevcudu "Meskfık ve 
külçe,, Safi Kiloğram 

13.927.471.60 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Altın külçe Safi Kilogram 

1. 788.023.89 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Altın külçe Safi Kilogram 
3.807.023.5~ 

Döviz 
AVANSLAR. 
HAZİNE BONOLARI: 

Deruhte edilen Evrakı Naktiye 
karşılığı 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ
DANI: 

Banknot karşılığı 
Banka mah 

İSKONTO CÜZDANI: 
Hazine Bonosu 
Reeskont 

GAYRİ MENKULLER: 
DEMİRBAS: 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELİF: 
N A.ZIM HESAPLAR: 

19.590.144,79 
6.456.382,-

726.580, l l ----
2.515.004,

___ 2_34:13~.2.±_ 

5.354.894,56 
22. 185.580,27 

28.681.787,19 
4.83.5.991.67 

3.727.928.60 
9.318.555,70 

26. 773.106,90 

2.749.736,64 

27.540.474,83 
2.466.442,74 

l 48.92!>.L:8!>,-

33.517. 778.86 

13.046.484,30 
1.448.561,32 

131.511,78 
4.500.000,-
2. 706.087 ,2 l 

139.393.495,38 
403.198.964.0~ 

-

PASİF 
SERMAYE: 
lHTİY AT AKÇELERİ: 

Adi 
Fevkalade 

TEDAVÜLDEKİ BANK· 
NOTLAR: 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

TEVDİAT: 
DÖVİZ TAAHHÜDATI: 
MUHTELİF: 
KAR: 
NAZIM HESAPLAR: 

-----------------------------·-------

.J64.224,5t. 
99.689,80 

148.925.285,-
15.688.000,-

15.000.000,-

663.914,30 

164.613.285,-
17.891.456,61 
22.054.411,50 
42.061.536,56 

1.520.865,61 
139.393.495,38 

403.198.964,96 

14 MART 1935 PER~ 

Ev aranıyor 
Y enişehirde dört \'e; 

va beş odalı mobilyası 
J ra· 
konforlu bir ev acele a 
myor. Ulus itan menııı;: 
luğuna müracaat edı 
mesı. 1-1014 

~~~---~-..____,,,,. 
ZAYİ e•· 

İ.ı:mirde aldığım ikıun~t 1
13, 

keremi kaybettim yenisin• 
8 

k· 
cağımdan eskisinin bükıni.İ )o 

tur. 
1 ,ar· Boris Kojuharov Bu g 

1-1021 

KÜRE İCRA MEMlJRl ~· 
ÖUNDAN: ~ 

Ulus gazetesinin 2. Şubat ,,,o' 

tarih ve 48S6 sayılı ve l{ast3 ııl 
nu gazetesinin 28 kanıırııı·~ 

··~~a" 
1935 tarih vrt 1 .500 sayılı nU·. » 

'hJf'IU" 
Jarında 2 mart ı <135 tarı t' 

satılacağı ve şartnamesi ilall tO 
dilen 10000 on bin lira kıyfll " ,,. 
mu.hammeneli Kürenin A1~ ~ 
köyündeki Talaş Fabri;~ası ık' 
müştemilatının satışı, TalıP ç •• 

.,. o 5o~ 
mamış oldugundan 15 gutl , 
raya bırakılmış ise de on tıe~ı~ 
ci ve sonraki günler tatil giill c• 

d .. f ki .k. . artı ne tesa u etme e ı ıncı il' 

mamn 20.3.1935 çarşamba guıı 
1<•' 

saat 16 ya bırakılmasına. o' 
tar verilmiştir. Keyfiyet 11311 

lunur. 1-101~ 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sqtrn Alma Komisyonu ilanları 

M. M. V. Satınalına İiomisyonundan: 

U KALEM DEMİR, ÇELİK BORU VE TEFERRÜATI 

Tahmini bedeli 3400 lira olan yukarda yazılı malzeme 
23 mart 1935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma komisyonunca açık eksiltme ile sa • 
tm alınacaktır. Şartname bedelsiz olup komisyondan ve -
rilir. Taliplerin 255 lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
s::ıatte komisyona müracaatları (547) 1-910 

2830 KİLO SARI SA- 3. maddelerindeki vesaikle 
BUNLU KÖSELE. mezkur gün ve saatta ko -

Tahmini hedeli 5660 lira misyona gelmeleri. (566) 
olan yukarda miktarı yazılı 1-971 
sarı sabunlu kösele Askeri 6700 KİLO DEMİR 
fabrikalar satınalma komis- Tahmini bedeli 1000 li-
yonunca 23 Mart 935 tari- ra olan yukarda mikdarı ya-
hinde cumartesi günü saat zıh demir müteahhid nam 
15 te kapalı zarfla satın ah- ve hesabına Askeri fabrika-
naca~{trr. Şartname bedelsiz lar satın alma komisyonun-
otarak komisyondan verilir. ca 30 mart 935 tarihinde 
Taliplerin muvakb.t temi- cumartesi günü saat 15 de 
nat o1an 424 lira 50 kuruşu açık eksiltme ile satın alma 
havi kapalı zarfl"'.rını mez- caktır. Şartname bedelsiz o-
kur gün saat 14 de kadar lup komisyondan verilir. Ta 
komisyona vermeleri ve !iplerin muvakkat teminat 
kendilerinin de .2490 numa- olan 75 lira ve 2490 numa. 
ralr kanunun 2 ve 3. madde- ralt kanunun 2 ve 3. madde-
lerindeki vesaikle aynı gün- !erindeki vesaikle komisyo-
cle ve muayyen saatte ko- na müracaatları. (591) 
misyona müracaatları. (528) 1-1013 

l-899 MUHTELİF ALAT 
1163 METRE MİKABI Tahmini bedeli 1650 lira 

BALAST olan yukarda yazılı muhte-
Bedeli keşfi 3138 lira 75 lif alat Askeri fabrikalar u-

kuruş olan yukarda mikdarr mum Müdürlüğü satın al-
yazıh balast Askeri fabrika- ma komisyonunca 30 mart 
lar umum müdürlüğü satın 935 tarihinde cumartesi gü-
alma komisyonunca 27 mart nü saat 15 te açık ekciltme 
935 tarihinde çarşamba gü- ile satm alınacaktır. Şartna-
nü saat 14 de pazarlıkla i - me bedelsizdir ve komisyon-
hale edilecektir. Sartnamesi dan verilir. Taliplerin mu-
16 kurus mukabilinde ko • vakkat teminat olan 123 lira 
misvonrlan verilir. Taliple - 75 kuruş ve 2490 numaralı 
rin 235 lira 41 kurns muvak- kanunun 2 ve 3. maddele-
kat t~minat ve 2490 numa - rindeki vesaikle mezkur gün 
ralı kanunun 2 ve 3 üncü ve saatte komisyona gelme-
maddelerinde yazılı vesaik- leri. (589) 1-1011 
le mezkur gün ve saatta ko- 225 KİLO KÖSELE 
misyona gelmeleri. (567) Tahmini bedeli 700 lira o-

1-972 l KİMYA ALETLERİ an yukarda miktarr yazılı 
kösele müteahhit nam _ve he-

Tahmini bedeli 1000 li- sabma Askeri Fabrikalar sa-
ra c!an kimya aletleri müte- tmalma komisyonunca 30 
ahhid nam ve hesabına 27 mart 935 tarihinde cumarte-
nis-:ın 935 tarihinde cumar - si günü saat 15 de açık ek-
tesi günü saat 15 de Askeri siltme ile satın alınacaktır. 
FC'bri'{a1rr satın alma ko - Şartname bedelsiz olup ko-
misyo:ı•ınc1a açık ek:-iltme misyondan verilir. Taliple-
ile satın alınaca1ttrr. Sart - rin muvakkat teminat olan 
name ve listeleri para~sız o- elli iki buçuk lira ve 2490 
larak mezkur komisyondan numaralı kanunun 2 ve 3 
verilir. Taliplerin muvak - maddelerindeki vesaikle ko-
kat teminat olan 75 lira ve misyona müracaatları. (590) 
2490 num~rah kanunun 2 ve 1012 

ilan 
Miktarı 

592.000 
88.000 
60.000 

1 25.000 
147.000 
127.000 
177.000 

2 - 6.651.180 
3 - 130.000 

360.000 
4 - 650.000 

Cinsi 

Perçin çivisi 
Çift gözlü pul 
Yarım yuvarlak halka 
Çift dilli toka 
Sarr kesme kanca 
Köprülü sürgü 
Köprüsüz sürgü 
Madeni düğme 
Büyük kopça 
Küçük kopça 
Mat düğme 

Tahmin fiatı 
Lira Krş. 

17731,80 
7981,42 

937 
ı615 

Muvakkat teminat İhale günü ihale saati 
Lira Krş. 

1329 89 
598 00 

l9/ 3/35 Salı l4 
14/3/935 Perşembe 15 

ihale usulii 

Kapalr ıa~ 
Kapah za 

70 28 
325 43 

14/ 3/ 935 perşembe 10 Açık eksiltrf'le 
14/ 3/ 935 perşembe 11 Açık eksilt111° 

1 - Ayrı ayrı şartnameleri mevcud ve yukarda cins ve mi kdarlan yazılı malzeme hizalarında gösterilen usul ve sa -
atlerde ihale edilecektir. 

2 - Şartnamelerini ~arasız a~mak. ve örne~lerini görmek istiyenler her gün öğleden sonra komisyona gelebilirler. 
3 - Kapalı zarf eksılt~elerme gıreceklerın yukarda gös terilen ve o işe aid muvakkat teminat mektub veya mafö1C 

makbu~ları ve artır~a eksıltme ka~ununun 2 ve 3 ncü mad delerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ina
le saatınden enaz hır saat evel komısyona vermeleri 
.. 4 - . Açık e~siltmelere gireceklerin belli gün ve saatlerd e o işe aid 3. ncü maddede yazılı teklif mektuplarmdan ga1• 

rı ıstenılen vesıkalarla M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (457) · 1-752 

Kiralı" ( oda 
aranıyor 

Kiralık 2 veya 3 odası o
lanların Ankara Posta kutu
su 222 ye bildirmeleri. 

1-957 ------------
Kirauk oda 
Çocuk sarayı caddesin

de müstakil bir oda kiralık
tır. İstiyenlerin Türk Maa
rif Cemiyetinde Hüsnü Ak
koyunluya başvurmaları. 

1-954 
---~~~~----~-----

Kiralık ev aranıyor. 
Tercihan Yenişehirde, üç 

oda bir hol veya dört oda, 
mobilyalr veya mobilyasız 

kiralık bir ev aranıyor. Ulus ı 
Yazı işlerine müracaat. 

Adam başına 35 lira 
İle, öğle, akşam yemekleri, 

kahvaltı banyo, Çıamaşır, tenvir 

teshin dahil bir odada iki kişi 
kalmak üzere bir oda boştur. İs.

tiyenlerin Kooperatif arkasrnda 
Ali Nazmi apartımanr altındaki 

bakkale müracaatları. 

ZAYİ 
Ankara Emniyet Müdiirlüğün

den aldığım ikamet vesikamı za
yi ettim, yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Nikola Dobref 

1-1020 

ZAYİ 
Çorum İdadisinin Rüştiye kıs

mından 115 kayrt numarasrnda 
aldığım tasdiknameyi yitirdim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Çorumlu Şakir oğlu 
1-1018 Şükrü Özay 

Nafıa Bal{anlığınd an : 
Ahşap traversleri ilaclamak için muhammen bedeli 

200000 lira olan 5000 ton Kre ozot kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 Nisan 935 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 11250 
liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine 
yatınldığma dair makbuz veya nümunesine uygun banka 
mektubu ile birlikte 25. 4. 935 perşembe günü saat 14 de 
kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 10 lira mukabilin
de Ankara'da Bakanlık Malzeme müdürlüğünden alabilir· 
ler. (533) 1-952 

,., 
Jandarma Genel I{ omutanlığl 

An1{ara Satınalma l{omisyoııunfl~ ~ 
Nümune ve evsafına uygun (19,000) Tire Çorap 28-3~93~ 

perşembe günü saat (15) de açık eksiltme He satın ah0~, 
caktır. Şartnamesi komisyonumuzdan parasız verilir. J3ı 
çift Tire çorabı için (20) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltf11e
sine girmek istiyenler (285} Jiralık ilk teminat makbuz '"e· 
ya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun ve şartnamesirıde 
yazılı belgelerle eksiltme gün ve saatmda komisyona gel· 
meleri. (542) 1-951 ~ 

Jandarma umum kumandanlı~ı 
Ankara satınalma komisyonuıuf~tJ 

Nümune ve evsafına uygun (30.000) metre yerli 111~1 ' 
kaputluk kumaşın 25. 3. 935 pazartesi günü saat (15) d~) 

kapalı zarf eksiltrnesile satm alınacaktır. Şartnamesi (382• 
kuruş bedelle her gün komisyondan alabilirler. Bir metre 
kumaş için (255) kuruş fiat tahmin edilmiştir. EksiltrJ1e• 
ye girmek istiyenler (5075) liralık ilk teminat makbıtıtl 

;:ı
v ey a banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede'! .. _ 
zılr belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme g~5 

.nü saat (14) kadar komisyona vermeleri. (5!~ 

• 

inşaat usta mektebi 
müdürJüğündell: 

Mektebimiz talbeleri için ( 40) takım harici elbise rııe~ 
tepteki nümunesi veçhile açık eksiltmeye konmuştu ' 

- Tahmin bedeli (700) liradır. Açık eksiltmesi 14-3-1935 tıı~ 
rihinde perşembe günü saat 15 tedir. . 

Komisyonun toplanacağı yer Mektepler muhasebesı• 
dir. Şartnameyi görmek istiyenler mektep müdür1üğilfl4 

müracaat edebilirler. Teminatı olan (52) lira (50) kurıışıl 
saat 15 den evel muhasebe veznesine yatırmalıdır. ( 432) 

1-726 
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D~niz i tesisatı EJektrikiye 

rf ürk Anonim şirketinden: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın A4ıud 

Komisyonu ilanları 1 
.D.enizlide yapılacak idro elektrik tesisa~~ 10 mart 935 

tarıhınden itibaren otuz bir gün müddetle munakasaya ko
nulmuştur. Muharrik kuvvet olarak şehre on üç kilomet • 
~~. ~esafedeki Gökpmar suyu kullanılacaktır. Buna aid 

2 
Ut~n proje ve izahnameler Denizli İktısad banka~ın.d~n 

ELEKTRİK TESİSAT İLANI 

5 lıra mukabilinde satın alınabilir. Münakasaya ıştırak 
etın~k istiyen müesseseler eksiltme ve artırma kanunun· 
~akı ahkama göre vesaikini ve ilk teminat olarak 1?000 
ıra muteber bir banka teminat mektubunu vennelerı la-
2Irrıdır. Bu teklif mektublan 11. nisan 935 perşembe günü 
s~at 14 de Denizli İktısad Bankasında elektrik Türk ano
nıın. şirketi heyeti idaresince açılarak ü~ gün müddetl~ 
tetkık ve en müsaid şartlar teklif eden muesseseye haddı 
layık görüldüg~ü takdirde ihale edilecektir. 1 - 995 
----=-~~~==::..::..:-_~~~~~~~~~~-

Zir poligonunda yapılacak tenvir tesisatı açık eksilt
meye konmuştur. Keşif bedeli 2878 lira 26 kuruştur. Ke
şif şartname ve şebekesi bedeline karşı fen sanat dördün
cü şubesinden verilecektir. İhalesi 30. III. 935 cumarte'.ii 
günü saat on birde komisyonumuzda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı 216 liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 No. h 
kanunla şartnamede istenen belgeleri birlikte getirecek-
lerdir. (582) 1-IOOS 

Gümrük ve inhisarlar 
Veka'etinden: 

l - Ankarac.la vekalet muhasebe ve tetkik müdürlük -
leri binasında tam otomatik dahili telef.~>n tesisatı y_apıl -
ması ve bu tesisatın vekalet binasmdakı santrala baglan -
n-ıa~ı pazarlığa konulmuştur. . . . 

'l. - Pazarlık ~ardan kağıdının tasdıkh sur~~lerı An -
har-:cla vekalet levazım müdürlüğünden alınabılır. .. .. 

1 
... ~ - Pazarlık i!iİ vekalet binasında ve levazım mudu~.
n~~un<le kurulacak komisyonda 20 mart 1935 çarşamba gu-
·U '" "'at J 4 de yaprlacaktrr. . 
. 4 - İsteklilerin (45) liralık muvakkat temınatlannı bel

h gıln ve saatten önce vekalet veznesine yatırarak mak -
0tt •lariyle birlikte komisyonda bulunmaları ilan olunur. 

(586) 1-1001 

Wl·-";la unıum ınüdürlüğünden: 
. ~ Bedeli ı~cşfi (210) lira Harita .umum Müdürlüğü 

r;nı ınşa edilen binadaki fotoğram~trı kıs:n_mda ~aran -
1 cclanm pis havasını ve gazları bına harı~ıne çıl ... armak 

1" tn bir adet ASPfRATÖR tesisatı açık eksıltmeye kon · 
1111'<>h1r. 

l - İsteklilerin sartnameyi görmek iizere her gün ve 
e·~ .iJtmcve iştirak edeceklerin de (15) lir~ (~.5) .. kuruş te
l'l"ıın at ma~:buzlar ile 21 mart 1935 cumartesı gunu saat (~O) 
rl 1 f' :>becide H ~rita Umum Müdiir1üğü satın alma kom ıs-

' ' 1-735 Von l'ına uö-rnma ları ( 442) ----- .~_:_----~~----~------~ 

İLAN 

1 - Beher metresinin tah
min edilen fiatı 35 kuruş o
lan 45,000 metre haki astar
lık bez kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-3-935 çar
şamba günü saat l 1 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
1J81 lira 25 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneğini gör
mek istiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona mü
r3caat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı
nlmış teminat mukabili ala
cakları makhuzlarla kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlik
te teklif mektuplarını ihale 
s.:ıatından en az bir saaat e
vet M. M. V. Satınalma ko
m is yonuna vermiş bulunma-
l arı. (461) 1-763 

1 LAN 

1 - Umumunun t ahmin 
edilen fiatı 5540 lira olan 7 
kalem muhtelif defter \'e 
cetvelin bastırılması kapa1r 
zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 

l..1-:nız 
1 

t.,vj(af (\l(üdürlüğüııden: z-1hatesi26.3.93Ssa-
ıı günü saat 14 dedir. 

. Denizli Evkaf .Müdüriyeti tarafından yaptırılacak 6637 3-Muvakkat teminat 415 
lıra._ 91 ku rus bedeli keşifli mahiyeti fe~ni ".e ~ali ~artna- liradır. 
l11e ve keş if ·ve planında yazılı evkaf daıre~ı bınası ınşaatı 4 - Şartnamesini para -
k?Pah zarfla eksiltmeye konmuştur:. İ~~:~ıler bu h~s~sta- sız almak ve örneklerini · 
kı ~artnamesini Denizli evkaf müdurlugunden alabılırle.~. görmek istiyenler her gün 
v~ öğrenebilirler. Kapalı eksiltme 27-3-935 çarşar:ıba gu- öğleden sonra komisyona 
nu s~at 15 de Evkaf dairesinde toplanacak .komrsyonda uğrayabilirler. 
"aprlacaktır. Muvakkat teminat miktarı 497 lıra 85 ~uruş- 5 - Eksiltmeye girecek-
tur. 1 ~teklilerin vesikalariyle beraber müracaatları ılan o- ler muvakkat banka teminat 

!"'nur. (534) 1 -_9_1_5____ mektub veya maliyeye }'atı-
1\.J ,. - · rılmış teminat karşılığı ala -

ı ':~ ıa Bakanlıgı""' nd an : caktarı mektubıarıa artır

Bakanlık binası konferans salonu için muhammen oe
tlelj 5500 lira olan sinema makinesi ile techizau kapalı zarf 
Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. . . 

Makine bedeli klaring kanali ile tediye edılecektır. 
Eksiltme 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe 

~~inü saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü
gun.de yapılacaktır. 
. isteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 412,5 
lıratık muvakkat teminatlarını Malsandığına yatrrıldığına 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ile birli~. -
t~. 25.4.1935 perşembe günü saat 15 e kadar Malzeme Mu
durl .. ~ ·· ugune vermeleri lazımdır. , 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara da 
... ~~k~n~k Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (559) 1-948 

Jandarma Umum Kumandan

Ankara S· ttın Alma 
Komisyonundan: 

lı~ o 

. Gümrükler Muhafız Eratı (Efradı) iaşesi için açık ek
Sıltnıeden pazarlığa değiştirilmek üzere (600) liralık Toz 
Şeker ve (150) liralık kuru üzüm 24-3-935 pazar günü sa· 
Clt 0nbeşde satmalrnacaktrr. 
f' Bi~ kilo toz şekerine 42 bir kilo kunı üz?me l~ kuruş 
ı~t bıçilmiştir. İstekliler her gu··n nümuneyı komısyo?d.a 
goreb·ı· - · k ıstı 1• ırleı·. Şartname parasızdır. Pazarlı~a. gırme -
~enıerın şeker için (4500) kuruşluk üzüm ıçın (1125) ku
ruk Şluk ilk teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatında 

om· ) t-890 ~syona başvurmaları. (516 

Şehir Çiçek Mağazası G'= :txı,:tı ~ 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dil zelttiriniz 
.. Iier cins Avrupa çam, meyve, orman ve r:1üz~yyen~t 

a?aç ve fidanları için mevsim geçmeden sıpanş verı
nız telefon: 3718 

ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesika 1 arla birlikte tek-
1 if mektublarmı ihale saa -
undan en az bir saat evel M. 
M. V. satınalma komisyonu
na vermiş bulunmaları. 

(557) 1 - 1921 

İLAN 
ı - Yerli fabrikalar ma

mulaundan ve beher metre
sinin tahmin edilen f iatı 36 
kuruş olan 100.000 metre kı
lrflrk bez kapalı zarfla ek · 
siltıneye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. 3. 935 sa· 
lı günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2700 liradır. 

4 - Şartnamesini 180 
kuruşa almak ve örneğ~~'ıi 
görmek istiyenler her gun 
ö<fleden sonra komisyona. 

l:> 

uğrayabilirler. 
5 - Eksiltmeye gire -

cekler muvakkat banka te
minat mektub veya maliye
ye yatırılmış teminat karşı
İığı aıacaklan makbuzlarla 
artırma eksiltme kanunu -
mın 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yazılı vesikalarla bir • 
likte teklif mektublarını i
hale saatmd:ın en az bir sa
at evel M. M. V. satınalma 
komisyonuna vermiş bulun-
maları. (535) 1-912 

İLAN 

1 - Beher metresinin tah
min edilen fiatı 34 kuruş o
lan 12.000 metre tela açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 20-3-935 
çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
306 liradır. 

4 - Şartnamesini pnrasız 
almak ve örneğini görmek 
ıstiyenler her gün öğleclen 
sonra komisyona müracaat 
et~ebi1irler. 

5 - Eksiltmeye girecek
Jeı muvakkat banka teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 ncü ınadde-
1 erincleki vesikalarla birlik
te ihale günü ve saatmcla M. 
M. V. Satmalma komisyo
mmda bulunmaları . ( 460) 

. 1-762 

lLAN 
1 - Yerli fabrika lar ma

mulatından \'e beher m etre
sinin tahmin ed ilen füıtı 
J l 6 kuruş 20 para olan 
40.000 metre arka çnntalığ r 

bez kapalı nırfta e1c<;;i ltme
yc 1·onul ıuştur. 

2 - İhale ::- 1 27. 3. 935 
çar-1mba ~ünü saa t J 1 r cdi· 

3 - Muvakkat teminat 
34q5 liradır. 

4 - Şartnamesin i 182 
ku. almak örneğini gôrmek 
istiyenler her gün öi?, leden 
sonra koınisyona uğrayabi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler mnvakkat hanka temi • 
nat mektub veva maliyeye 
>- atınlmış teminat karşdığr 
alacakları makbu:tlarla ar -
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü ın~ndclerincle 
yazılı vesıkalarla birlikte 
teklif mektuhlarmr ihale sa
atından en az hir ~aat evel 
M. M. V. satınalma komis
yonuna vermiş hulunmala • 
rı. {538) 1 - 914 

İLAN 
35 Km. 3 Mm. Kutrunda 

demir tel 
7000 Mücerrit fincan 3 No. 

deve boynu ile birlikte 
45 Adet 9 metrelik direk 

J 90 " 6,5 " " 
60 Takım Laklanşe pili 
Yukarda cins ve miktarı 

vazıh beş ka1em muhabere 
malzemesi açık eksiltme ile 
memleket dahilinden satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 3185 lira 80 kurustur. 
~artnamesi bedelsiz ol~rak 
ıwmisyonumuzdan alınacak
tır. İhalesi: 19-3-935 cumar
tesi günü saat onbirde ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
.Muvakkat teminatı 239 lira
dır. Eksiltmeye girecekler 
2490 No. lr kanunla şartna
mede talep edilen belgeleri 
beraber getireceklerdir. 

(446) 1-741 

İLAN 

1 - Beher metresinin 
tahmin edilen fiatı 36 kuruş 
olan 4300 metre kıhfhk bez 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 30. 3. 935 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
116 lira 10 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para -
sız almak ve örneğini gör
mek istiyenler her gün öğ
leden son ·a komisyona uğ-
rayabilir! r. 1 

~ - E ~siltmcye girecek
ler ıhale günü ve saatında 

b.•n "1 t~ 11 n tt 
mckt ub v~ m al ive',' · \ ' :ı t r r ıl 

mı~ teminat k; r:.;ılı; ı ; ıl.:ı • 
c~!~ lan makbuzlarla k;ınu -
n ;.m Z \'e 3 üncü nı ;ıılclclc -
rind~ yazıh vesik:ıla rla hir
lik:e M. M. V. satın alına 

konisyonuncl a bulunmaları 
(571) ı - 973 

İLAN 

lstanbu1 Komutanlığı (Ku
mandanhğr) emrindeki kı
taat için beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 kuruş 
ıılan 200 ton un kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 21 mart 935 dedir. 
Muvakkat teminat 1500 lira
dır. İstekliler ihale günü ls
tanbul Komutanlığı satınal
ma komisyonuna n~ramala-
n. (509) 1-870 

İLAN 

- Rir tanesinin t<ıhmin 
erlilen fiatı 125 kuruş olan 
200.000 tane yerli veya Av
rupa mamnlatmnan olmak 

i ·•er~ çıplak ;:ılf'minyum mata 
ra kanalr 7;ırfla <''•siltmeve 
k o~-ııust ur. 

2 - 1 halec:i :w 1-<}3~ nı · 
m :"·te~i ~. iinii s:ıa t 15 nedir. 

3 - Muvakkat 
137 50 li r?rhr. 

tem i n ;:ı t 

4 - $ artnamf'sini 12,5 ti 
rava almal{ ve ö:-n e~ ini gör
mek ici n ic:ti ve;ı 1 er lH'r gün 
ö•>l e~kn sonra komisvona 
l 1 r'T '"Ty?h;lj r} pr. 

S - t c;teH ilerin eksiltm e· 
ve rrirebilmek ir in kanunun 
t arifatı da ir e')inde muv;ıkkat 
t emin at ve artırma eksilt
r,n kanununun 3 ncii maode· 
sinr1eki vesikalarla hirlikte 
t eklif mcktuplarm m ihale 
c:aa tmdan C'n az bir saat ev
w·l 1"". M V. Sa. Al. Ko. na 
v ermiş bu l unmaları. (299) 

1-522 

İLAN 

1 - Beher tanesinin tah
min edilen fiat1 70 lira olan 
700 tane Mahruti cadır ka· 
palı zarfla ek~iltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24-mart- 935 
pazar günü saat 11,30 dadır. 

3 - Şartnamesini 245 ku
ı uşa almak ve örneğini gör
mek için her gün öğleden 
sonra müracaat edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat 
3755 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya Maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili 
alacakları makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
·z ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
~ tından en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(525) 1-887 

İLAN 

1 - 24. 2. 935 günü talip 
çıkmıyan 232 bin tane muh
telif renk ve uzunlukta Ma
karanın kapalı zarfla eksilt· 
mesi 23. 3. 935 cumartesi gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Umumun in tahmin 
edilen fiatı 23600 lira ve mu
vakkat teminat 1770 liradır. 

3 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini gör
mek istiyenler her gün öğle
den sonra komisyona uğra
yabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
rılmış teminat karşılığı a • 
lınan makbuzlarla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektublarını ihale saatmdan 
enaz bir saat evel M.M.V. 
Satmalma komisyonuna ver 
miş bulunmaları. (473) 

1 - 808 

i l 
1 - ' ·c. li t:-bril alar ına

rnuhıtıı ı l m \ ":: be:ıcr metr~ 
s in in t ::l ımin edilen fiatı 
z90. ~ lrnrus olan 50.000 met
re boz k aputlııl< kllmaş ka• 
pah nırrl<.1 ekc:iltmcye koe 
nulmuştur. 

2 - İhales1 25-3-935 pa 
zartcsi günü saat 15 dedlı\ 

3 - Muvakkat teminat 
8737 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesini 749 k~ 
ru~a almak ve örneğini gör.ıı 
mek istiyenler her giin öft 
leden sonra komisyona uğll 
ray ahi lir1 er. 

.S -- Eksiltmeye girece~ 
ler muvakkat banka teminaf 
mektup veya Maliyeye ya• 
unlmış teminat mukahitl 
alacakları makbuzlarla al'lm 

rırma eksiltme kanununu11ı 

2 ve 3 iincii maddelerinde 
yazılı vesikalarla hirlikt• 
teklif mektuplarını ihale saıı 
atmcfan en aı bir saat evel 
M. M. V. satınalma komis
yonuna vermiş bulunmalar• 

(527) 1-889 

İLAN 

- Yerli rahrikalar ma .. 
mulatın<lan ve beher kilo.o 
suıı un tahmin edilen fiatı 
188 kuruş olan 15,000 kilo 
pamuk iplig i kapalı z<ır fla 
eksi ltmeye konulmuştur. 

2 - İhal e~ ı 24 M:ut 935 
pu;:ı r ~ünü sa3t 15 dedir. 

3 - Mu\'okkat t eminat 
21 J5 l irad ır. 

4 - Şartnamesin i 141 Jm .. 
ru~a almak ve (}mc...: 'ni gör• 
mck i st iyenl ~ ı her gun öğ .. 
letlen sonra komisyona uğ· 
raya bilirler. 

5 - Eksil tmeye ~i ı ecek .. 
]er muvakka t tcm İn:ı t l'1~k
tup veya Mal ;yeyc yatırı\• 

mış teıninz.t karşılığı ala~ 
cakları' makbuzlarla artırma 
eksiltme kanununun ? v~ 3 
ncü maddf'lerinde yazılı ve
sikalarla hirlihte telcJi! mek• 
tupJarmr ihaJ,.. saatmcian en 
az bir saat evel :M. M. V. 
satmalnıa komisyomm::ı ver• 
mıs h11lnnmalan. (5: 6) 

1-888 

lLAN 

l - Tahmin edilen fia• 
tı 2025 lira olan 450 nıc tro 
muhtelif renkte yaka çuha· 
sı açık eksiltme ile satın a• 
hnacaktır. 

2 - Eksiltmesi 21. 3. 931 
perşembe günü saat 11 de
dir. 

3- Şartnamesini para• 
sız almak ömeklerini ~ör • 
mck istiyenler her gün öğle.
den sonra komisyona uğra· 
yabilir. 

4 - Eksiltmeye girecek• 
ler 151 1ira 88 kuruşluk mu· 
vakkat banka teminat mek• 
tup veya maliyeye yatırıl

mış teminat karşılığı ala
cakJan makbuzlarla artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte belli gün 
ve saatmda M. M. V. satın 
alma komisyonunda bulun· 
malan. (583) 1-1009 

İLAN 

1 - Erzincan gamızo
nunun 276,000 kilo ununa i
hale günü talip çıkmadığın .. 
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi ZO mart 935 
çarşamba günü .saat 15 de 
Erzincanda F. Sa. AI. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 
38.640 lira ve muvakkat te
mina t 2898 liradır. 

4 - Şartnamesini gör· 
mek için her gün ve eksilt
meye girmek için ihale günQ 
saatmdan bir saat evel tek
lif mektublarını F. Satınal • 
ma Ko. na vermiş bulunma
ları. (475) 1 - 810 
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Genel l{omutanlığı 

a ma komisyo-
Jandarma 

Ankara satın 

nundan: 
Numune ve evsafına uygun (22.000) metre yerli işi 

kışlık elbiselik kumaş 26-3-935 sah günü saat (15~ de ka
palı zarf eksiltmesile satm alınacaktır. Şartna~~sı (258~5) 
kuruş bedel ile her gün komisyonuınuz~an a~a.bılı;l~r. 

Bir metre kumaş için (235) kuruş fıat bıçılmıştır. Ek· 
siltmeye girmek istiyenler (3835) liralık ilk teminat mak
buzu veya Banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartna
mede yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksilt
me günü saat (14) k~dar komisyona teslim etmiş bulun-
malarr. (544) 1-931 ----

Dev et Demiryoltarı ve )imanları 
işletme umum Müdürlüğ"iinden: 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşada yazılı mal
zeme 24. 4. 1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usu
liyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri Iazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara'da Malze
me dairesinden ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Mü
dürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 499) 

Cnisi Miktarı 

Fren hava sevk boı usu 
Somun 
Manşon 
Muhtelif raptlye 

ad~t 

4500 ) 
3600 ) 
600 ) 

) 4500 

Nafıa Bal{anlıbJ'Jnd an: 

Muhammen 
Bedeli Lira 

17.000 

1-929 

Osmaniye kazasının bahçecik ormanından kesilmek ve 
Osmaniye istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şar
tiyle muhammen bedeli 2400 lira olan 400 adet meşe köp
rü traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 mart 935 tarihine rasthyan pazartesi gü
nü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün· 
de yapılacaktır. 
İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 180 li -
ralık muvakkat teminatlarının Malsandtğrna yatırıldığma 
daic olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet 
mektubu ile 25-3-935 pazartesi günü saat 14 e kadar Mal
zeme Mü<lürlüğünde tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara' da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

(520) 1-916 

llarita umum müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiat (400) lira Harita Umum Müdürlü

ğü fotoğrametri şubesi için 10x15 eb'adında 50 düzüne fo
toğraf camı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin de(30) lira teminat makbuz -
lacile 14 mart 1935 perşembe günü saat (10) da Ce • 
becide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonu· 
na uö-ramaları (~41) 1-736 • ------- -------
Çorum lJelediye başkanlığından: 

Eksiltmeye konulduğunu ve 17. şubat 1935 de ihalesinin 
yapılacağını ULUS ve CÜMHURİYET gazetelerile ilan 
ettiğimiz şehrimiz elektrik tesisatr bu kez 18.2.1935 tari-
hinden itiharen 45 gün müddetle ve kapalr zarf yolu ile ve 
birinci eksiltmeye aid evelki ilanda gösterilen şartlar da
iresinde yeniden eksiltmeye konulmuştur. Şartname, fen
ni şartname ve keşifnamelerinde hiç bir değişiklik yoktur. 
İhale 4. Nisan 1935 pel'şembe günü saaat 16 da belediye 
cfairesinde yapılacaktır. (960/ 440) 1-737 

S ürner Bank Umumi 
~ ~ilı~~·. ıt·li~o-t~nden: 

Hali Tasfiyede Ullak Tarakkii Ziraat Türk Anonim 
Şirketi hisse senetlerinin ikinci nısıf bedelleri 15 Mayıs 
1935 tarihinden itibaren bankamız tarafından Uşak, An
kara ve İstanbul'da ödenmeğe başlanacakttr. 

Alakadarların mezkur tarihden itibaren Uşakda şeker 
· fııbrikasrna, Ankara ve İstanbul'da Sümer Bank iUbeleri-

. ne müracaat etmeleri ilan olunur. 1-1022 

/ Ankara Helediyesi 
Başkanl ığından: 

Belediye Su İşleri müdürlüğü için 3 takrm Voltman Kom
bine su saati birkaç Vana ve boru parçası 25.2. 1935 de a • 
çık eksiltme ile satm alınacak idi. Talip çıkmadığından 7. 
3.193.3 elen itibaren on gün daha temdidine karar verildi. 
Bunların tüm tutarı - 816,82 - lira ve yüzde 7,5 teminatı da 
6 l ,26 liradır. İstekliler şartnamesini İtfaiye meydanında 
Belediye su işleri müdürlüğünde g-örebilirler. Açık eksilt
me 16.3.1935 cumartesi günü saat on beşte İtfaiye Meyda -
nm1a Belediye Su İşleri Müdürlüğünde artırma eksiltme 
\ft. ihale komisyonunca yapılacaktır. (556) 1-g(}Ş 

Jandarma Genel l(omutanlığı 

Ankara Satınalma Komisyonundan 
Nümune ve evsafına uygun (5,000) çift yerli malı kun

dura 27-3-935 çarşamba günü saat (15) de kapalı zarf ek
siltmesiyle satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komis
yondan parasız alınabilir. Bir çift Kundura için ( 497) ku
ruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girmek istiyenler (1863) 
lira (75) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mek
tubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı belgeler için
de bulunan teklif mektubunu eksiltme günü saat (14) de 
kadar komisyona vermeleri. (543) 1-950 

Istanbu!: Deniz l .. evaz1m 
satın alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 18.400 lira olan 11500 metre elbi
selik Kirpas kumaş 21Mart1935 perşembe günü saat 15 de 
Kasımpaşada komisyon binasında kapah zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesi ve örneği komisyonda görü -
lebilir. Muvakkat teminatı 1380 liradır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. cü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte belli saatten bir saatten ön-
ce komisyon reisliğine vermeleri (1052/ 488) 1-837 

Nafıa Bak~anlığınd an: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 

lira muhammen bedelli kütüphane ve mobilyalar kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24.3.935 tarihine rastlayan pazar günü saat 
10,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve (114,75) 
liralık muvakkat teminatlannm Malsandrğma yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka temi
nat mektubu ile birlikte 24. 3. 935 pazar günü saat 9,30 a 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
·Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (515) 1-919 

Nafıa Bakanlığ"Ind an : 
Üstüste muhammen bedeli 1500 lira olan bir adet fi

lim çekme makinesi ile bir gösterme makinesi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Makineler bedeli klaring kanalile tediye edilecektir. 
Eksiltme 25 nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe gü

nü saat 10,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğünde yapıl:ıcaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 112,5 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya Banka teminat mektubu ile bir
likte 25. 4. 1935 perşembe günü saat 9,30 a kadar Malze
me _Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (560) 1-947 

Hila~iahmer A nkara 
Merkez Reisliğinden: 

Ni.zamnamemiz mubicince senelik kongremizi bu ayın 
21 ine ı astlıyan perşembe günü saat 17 de Hilaliahmer u
mumi merkezinin içtima salonunda yapacağız. Senenin 
taahhüdlerini vermiş olan azamızın gelmelerini dileriz. 

1 - 1019 

J andarma Gene( komutanlığı 
U. K.) A nkara sa ı ın alma ko -

misyonundan: 
Jantlarına ihtiyacı için evsafma uygun yerli malı (2000) 

kilo eğer sabunu 2. 4. 9.)5 sah günü saat (15) de açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Bir kilo sabuna (59) kuruş fiat bi
çilmiştir. İlk teminat (88) lira (50) kuruştur. Şartname 
her gün parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksiltme
ye girmek istiyenlerin eksiltme günü saat 14 e kadar ilk 
teminat sandık makbuzu veya banka mektublarını k:omis-
yona teslim etmiş olmaları. (57G) 1- 1006 

Nafıa l~ak~anlığııı J an: 
Çerkeş k:ızcısmm Ağaçdağt veya Dtimenllk ormanlartıl• 

dan kesilmek ve Sunucak ile Eskipazar arnsın<la bcrhrn· 
gi bir istasyon~a vago.n içinde teslim edilmek şartiyle ır:f 
hammen bedelı 6750 lıra olan 1500 adet çıralı çam teJgr,. 
direği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. .. U 

Eksiltme 24 mart 935 tarihine rasthyan pazar guıı 
saat (16) da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası "'' 
506, 25 liralık muvakkat teminatlarının Malsandığma ya· 
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun bnn· 
ka kefalet mektubu ile birlikte 24. 3. 935 pazar günü saat 
15 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri taZTrn· 
dır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'd• 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden almabilir. 

(519) 1~917 

Gümrük Muhafaza Umum 
Komutanhö-ından: 

/ ~ 

Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı karargahında 
98 lira ücretli bir memurluk yeri açıktır. Bu vazifeye (Lise 
mezunlarından) ve memurin kanununun dördüncü madd&' 
sindeki şartlan yaşıyanlardan müsabaka ile bir memur a • 
hnacaktır. Müsabaka Martın yir '1 inci çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin imtihan gününe kadar belgeleriyle birlikU 
dilekçe ile Evkaf apartmanında Muhafaza Umum Kuman-
danlığına müracaatları ilan olunur. (578) t-978 

Nafıa Ba1~anlığınd an: 
Dörtyol kazasının Hızırlı yastığı ormanından kesilrnel« 

ve Erzin istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şar
tiyle muhammen bedeli 3000 lira olan 500 meşe köprfi 
traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 mart 1935 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Mildürl~ 
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 2~ 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uyguıı banka kefa
let mektubu ile birlikte 25-3-1935 pazartesi günü saat 
14,30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi t:tmeleri 1!· 
zımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

(51~) 1-918 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum MÜdürlüğündenı 

Muhammen bedelleri ile miktarları aşağıda yazılı el• 
bise, palto ve serpuşlar 24. 3. 1935 pazar günil saat 16 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4498. 72 liralık muvakkat to
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve i~• 
girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ye 
teklifler ile aynı gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 325 kuruş mukabilinde Haydat""' 
paşa, Ankara, merkez; ve İzmir veznelerinde satılmakta
dır. (521) 

Lacivert serj elbise 
,. ı:ıayak .. 

Gri ,, ,, 
Siyah kastor palto 
Gri şayak ,, 
Lacivert çuha şapka 
Gri şayak ,, 
Lacivert şayak 
Kırmızı çuha 

,, 

" 

Muhammen bedell 

1300 Takm;1 
414 " 
624 .. 
488 Adet 
640 .. 
51S ,, 
462 .. 
240 " 

26 .. 
1-920 

L. K. 
26650 -

5382 -
9328 80 

13054 -
8480 -
1004 2, 
739 20 
288 -

48 -

Emlak ve Eytam Bankasından : 
• İcarı 16 nisan 935 den itibaren başlamak ve ihalesi 31 

mart 935 tarihine müsadif pazar günü saat 11 de yapılma1' 
üzere bankamıza aid Işıklar caddesindeki Turhanbey a .. 
partımanmın 10 numaralı dairesi açık artırma ile kiraya 
verileceğinden isteklilerin ihale gününe kadar yetmiş li
radan ibaret olan pey akçesiyle bankamıza müracaatları 
ilan olunur. 1- 1004 

Kiralık hane 
Yenişehir Paşalar tepesi 

Gülistan sokak Yeni yapı. 
1-960 
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