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ANK U \. y Pi K OOPER \ TtFl 

.. Her gün biraz daha genişliyen, 
&üzelleşen Ankaradaki bayındır • 
lak çahtmalarmı daha artırmak 
•e ortaklarına ucuz ve bugüne uy
aun evler yapmak amacı ile orta
~~ çıkan Yapı Kooperatifi, günün 
lurlü işleri arasında, üstünde du • 
rulacak bir konudur. Biz yapı ko· 
0 Peratifini iki bakımdan incele • 
inek istiyoruz. 

l - Ulusal akışımızın yönde
blİni çeviren büyüklerimizin gös· 
lerdikleri dilekler kooperatifçili
iin bütün soysal yaşayışımızda 
&arsılmaz bir temel tutması hiçi • 
lbindedir. Birbirlerine karşı bağ· 
lı Ye dayanıklı çevre içinde yaşa· 
Yan İnsanlar arasında denklik 
duygularını kandıracak ve çalış • 
btanın değerini verecek, bir çok 
haksızlıkların önüne geçecek bir 
10Ysal sistem olan Solidarizmin, 
kooperatifçilik şeklinde ortaya çı· 
kan biçimi, yalnız ekime koopera
tifleri olarak değil, soysal yaşayı· 
tın öteki alanlarında da yer al • 
malıdır. lşte Yapı koopera • 
lifinin başına geçenler bunu yap· 
hlakla ökonomik faydalardan baş· 
ka. soysal yaşayışımızda da yeni 
bir adım atmış oldular. Bir ökono
lllik hareketin soysal ~akımdan da 
faydası olmalıdır. Soysal hareke
tin de ökonomik faydaları olma· 
11 gerekeceği gibi ... Bu temele bu: 
&tin o kadar uyulmaktadır kı 
slevletlerin yüksek politikaları 
hile buna dayanmaktadır. İşte bu 
-hakınıdan soysal yaşayış_ız:ı11zı~ 
her k _sinden kooperatifçılık du-
!Üncesi saracak olursa ulusun bir· 
'birine karşı olan karşılıklı güven 
Ve İnan düşünceleri her zaman • 
k~nden daha çok olur. Ve ulusa! 
bırlik her zamankinden daha eyı 
ba.!arılmış olur. 

2 - Artık dünyanın soysal 
tartları kadar ökonomik şartları 
da değişmiştir. Y ıllardanberi hü· 
lUn acun üstünde varlığını duyur
lan ökonomik krizden sonra bu • 
Rün eski kurallar içinde insanın 
kendi sivil ihtiyaçlarını önliybil
lnesi pek az mutluların erişmiş ol
duğu bir şeydir. işte bu koopera • 
lif hem ortakları bir ev sahibi e • 
decek ve hem de Ankarada yapı
lacak yapıların bir örnek olmasa 
hile bir sistem içinde yapılmasını 
b.aşaracaktır. Kendiliğinden ses
•ızce bu işe başlıyan arkadaş • 
la.rın giriştiği bu değerli işe ev 
taptırmak istiyen yurddaşların 
unlara katılmak yolu ile yardım 

k
etrneleri soysal bir ödev olduğu 
adar kişisel fayda bakımından 

tla. bir fırsattır. Bu iş Ankarada 
ha.şarıldıktan sonra yurdun öteki 
~Ötelerinde de yapı kooperatifle· 
rı kurulacaktır. Biz yüzlerce yılın 
acısını taşıyan yurdumuzun yüzü· ru ancak bu biçim bayındırlık ça· 
1trnaları ile ortadan kaldırabili • 
r~~· Batka ülkelerde yapılan bü· 
r~ bayındırlık hareketleri kişi • 
I erın değil, ancak şirketlerin ça • 
1flllaları ile elde edilmiştir. Biz • 

de kurulan yapı kooperatifi ise bu 
~~.~i~ tirketlerin en yeni ve bugün· 

u ıhtiyaçlara daha eyi karşılık 
olab·ı k b" · ·d· ece ıçımı ır. 

I Bu işe önayak olanların amaç· 
karın~ varmalarını dilemek. ~e 
i ~ndılerini saygı ile anmak hızım 
Çın bir borçtur. 

Denizli aaylavı 
Necib Ali KOÇOKA 

Adımız, andımızdır. 

YÜZ SEKİZ YILLIK BİR BİLGİ YURDUMUZ 

Tıb fakültesi, bayramını 
dün kutladı 

İstanbul, 14 (Telefon) - Bu· 
gün saat 19.30 da Üniversite kon· 
ferans salonunda tıbbiyeliler bay· 
ramı kutlandı. Tıbbiyeliler timdi. 
ye kadar Türkiyede tıbbiyenin i~~ 
kurulut tarihi olarak 12 mayıs gu
nünii biliyorlar ve tıbbiyeliler bay
ramı da o gün kutlanıyordu. Yapı
lan tetkikler neticesinde, eski 
(mektebi tıbbiye) nin ilk açı~:ş 
tarihinin 14. mart. 1827 oldugu 
anla,ılmış ve bundan dolayı tıbbi
yeliler, bayramlarını bugün yap • 
mışlardır. 

Üniversitenin konferans salo
nu tıbbiyeliler, eski mezunlar, 
pr~f esörler ve daha bir çok kim • 
selerle dolu idi. Deniz orkestrası • 
nın çaldığı istiklal marşı ayakta 
dinlendikten sonra üniversite rek· 
törü bay Cemil kürsüye gelerek 
bir açış söylevi verdi ve: 

"- Üniversitenin sayılı günle
rinden birindeyiz, üniversitemi -
zin en eski ve ileri fakültesi olan 
tıb fakültesi, ilk kuruluşunun gü ... 

Balianlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlai' Heyeti dün BaŞbakan is
met lnönü'nün ba-:kanlığı altında topla
narak muhtelif işi r üzerinde görüşme· 
lerde bulunınu' ve bu itlere aid karar· 
far vermittir. -·----
Toılrak~ llayramı 

Ankara'da geniş ölçüde 
kutlanacaktır 

Geçen yıl olduğu gibi bü yıl c!a 22 
mart günü ''Toprak bayramı,, olarak 
kutlanacaktır. Her teyden ön~~ b:ı· zi· 
raat mP.ınleketi olan Tütkiyenirt merke
zinde bu bayramın layık c.!Jıı i{u ehem· 
ı:ni,,etle kuth~~'lSt IÜ.! •· lt'ıtn~ı göz ônür. 

. de. tutan Ankara Ha~kevi o günü kendi 

te,ebbüıiylc ts.ın:, ölçüde bi.r kut!a~a 
günü haline koymak !.ararım vermıştır. 

Öğrendie;mize g~re b~. l,ay.~am .~n.: 
kara'ya civar köylerden uç yuz koyl.u 
konuk olarak çnğnlacaktır. Sabahleyın 
Halkevinde evin köycülük şubeai üyele
riyle beı·aber toplanacak ol.an konukl.ar 
oradan Ziraat nıtitüıüne gıdeceklerdır. 
Köylüler Enstitüyü ziyaret edecekl~r ''e 

f .. le tarafından kendilerine bırçok pro esor r . k . 
• h k"m ö üüdleri verılece tır. 
ıza at ve e 1 .. • 

Dö,.,üşte Cümhuriyd meydanında bır 

t Jantı ya"O:lacak, natuklar söylenecek, 
op · ·· • 'l k _ Lcmmiyeti tebaruz ettırı ece , 
topragın en • 
Atatürk abidPsine çelenkler konacaktır: 

K U
lclara •ehir lokantalarında Halkev1 

on " k. o- ı 
f dan Ycmr.k ycdirilece tır. g e-

tara ın d 
den sonra t krar Cümhuriyet mey anın-
da toplanılacak, Karaoğl~n·. Samanpaza· 

1• l Halkcvine gıdılecek, orada 
rı yo ıy e ·ı k . b" ·· mcre verı ece , köylüler içın ır musa • .. .. 

d da Ziraat Enstıtusu 
müsamre en sonra l k- I" 

f d hed:ye edilen fidan ar oy u-tara ın an 
lcre dağıtılacaktır. • • 

Bu merasim için temsılı arabaların 
hazırlanmasına ba,lanmıştır. 

Türk-Alman 
tiraret ~örüşmeleri 

Berlin, 14 (A.A.J _ Alman istihba· 

rat bürosu bildiriyor: _ 
Tüı·k - alman ticaret anlaşmasını mu· 

zakeı·c edecek olan türk murah~asbrı 
pek yakında Bcrlin'e geleceklerd r. He-

. b k 8 Numan hakkında al-
yetın aş anı · .. .. k b" 
man sıyasal mahfillerinde buyu ı~ 

be 1 ktedir Berlin gazetelerı 
saygı • enme · 
türle murahhaılannı hararetle karııla· 
maktadır. 

nünü araştırare1k bugünü tıbbiye • 
liler bayramı olarak onadı. Bugün 
bunu kutlamak için toplandık. Bu 
açış imkanını bana verdiğinizden 
dolayı tefekkür ederim.,, 

Dedi. Bundan sonra tıb fakül
tesi dekanı profesör Dr. Nureddin 
Ali Verkul, profesör Dr. Akil Muh
tar Özen, Doçent Kf..zım İsmail lr
kan konferanslar verdikten aonra 
merasime son verildi. ----------

Korgeneral Kenan'ın . . 
cenaze meras1mı 

İstanbul, 14 (Telefon) - Di • 
yarbekirde ölen ve cenazesi bura· 
ya getirilen Korkomutanı, Korge· 
neral Kenanın cenazesi l.r.ıgün sa
at 11 de Gülhane lıastanesın • 
den büyük bir ı: erasimle kaldırı -
larak T opkapıdaki aile kabrista • 
nına gömüldü. 

Türk bayrağına sarılmış olan 
cenaze, hastanenin büyük kapı • 
smdan çıkarı!arak bir top araba • 
sına konuldu. Cenazenin etrafın • 
da bir polis müfrezesi, gönderilen 
çelenkler, matem havası çalan mı
zıka ve bir bö'Uk asker bulunu -
yordu. Cenaze namazı Hayazıtta 
kılındı. 

Cenaze alayında Diyarbekir -
ve havalisinden gönder~lmiş 35 i 
mütecaviz çelenk ve bu çelenkler 
arasında da Korgeneralin cephe 
kıyafeti ve kumanda verir vaziye
tinde yapılmış yağlı Loya iki tab
losu ile silah arkadaşlarına söyle
mekle methur olan ''cepheyi gece 
ıündüz bili. fasıla gözetleyin iz.,, 
sözü yazılı ayrıca bir çe!enk bu • 
lunuyordu. Çok acıklı olan cena
ze merasiminde vali ve belediye 
ba,kanı Muhiddin Üstündağ, harb 
akademisi komutanı, General Ali 
Fuad, İstanbul komutanı General 
Halis, tümgeneral, general Mu -
zaffer, merkez komutanı general 
f ehmi, İstanbul polis müdürü bay 
Fehmi, deniz komutanı Talat Yar· 
bay ve n-:ütekaid generallerden 
Ali İhsan ve sair generallerle sa -
yın ölünün e~i bayan Nimet, kız 
kardeşi bayan Saliha ve eniştesi 
Bahir de bulunuyorlardı. Bayan 
Nimet, tabut hastaneden top a • 
rabasına konurken koşmut ve Ge
neral ! diye bağırarak üzerine f e • 
nalık gelmiştir. -·-·-

tş Banliası gene] 

ınüdürlüğü 
iş Bankası Genel Müdiir Vekilliğini 

iki buçuk yıla yakın bir zamandanberi 
yapmakta olan Bay Muammer Friı'in 

Genel Müdürlüğe tayin edildiğini Öğ· 
rendik. Bankanın ilk memurlarından o· 
lan n bu değerli kurumumuzla beraber 
ilerleyip bu gün de en yükıek hizmeti
ne geçen Bay Muammer Friı'i sevgi ile 

kutlarız. 

Gazetemizl 

1:;. \ 1 \ R f J<,3;> Cl :\JA 

1 ... ondru, 11 ( A. 4.) - Habeş lıüldi.nw· 
ti. iuılylln - lwbc~ mılaşmuzlı~mı lıal;cme 
1·e rmek istt• "ini ~Östermistir. Burnda, lıal
~·a bu ıel.-life ruzi olursa anlaş11uızlının 
luıllinde lı i{.:bir zorluk görillmem ektedir. 

Her yerde 5 kuruş 

İNGİLİZ - ALMAN GÖRÜŞMELERİ 

Almaııyanın yeni süel tayyareciliği üze. 
rine de Berlinde konusmalnr o1acak 

Londra, 14 (A.A.) - Havaı 
ajansı bildirmeninden: Ayın 24 • 
ünde Berline gidecek olan İngiliz 
bakanları heyeti umumiyesile 
fransız • İngiliz müşterek bildiri • 
ğini müdafaa edeceklerdir. 

Salahiyetli mahfellerin bu te • 
yidinden amac, ziyareti, 3.2 de ya
pılan tekliflerin muhtelif unsurla
rını parçalamağa :natuf gibi gös • 
termek istiyen duyukları ve tefsir· 
leri tekzibdir. 

Sir Saymen ile B. Eden'in B. 
Hitler' e, Londra kabinesinin Al • -----------

Yeni nüfııs sayımı 
nasıl olacal{? 

İstatistik Umum Müdürlüğün. 
den aldığımız malumata aöre, ge
çen yıl çıkan hususi ~nuna uygun 
olarak bu yıl birinci teşrin ayında 
genel nüfus sayımı y~pılacaktır. 

Sayım işi bir cuma günune te
sadüf ettirilecek ve yurdun her kö. 
şesinde ayni günde bitirilecektir. 

Sayımda uluslararası istatistik 
enstitüsünün teshil ettiği aşağı • 
daki sorgular sorulacaktır: 

Cinsiyet, yaş, evlilik, bekarlık, 
tabiiyet, meslek, d in, ana dili, O· 

kuyup yazma, vücud sakatlı ğı, do· 
ğum yeri. 

Bu umumi sayımda memleket
te okur yazar her ferd sayım me • 
murluğuna tayin edilebilecek ve 
bu vatani vazife ücretsiz olarak 
yapılacaktır. Bu iş için kullanıla . 
cak memur adedinin 120.000 ka -
dar olacağı tahmin edilmektedir. 

' 
manya'nın şarkında olduğu gibi 
garbındaki güvenlik aorumunun 
da biribirinden ayrılmaz bir ao • 
rum olduğunu açıkça bildirmeğc 
memur edileceklerini düşündüren 
kuvvetli sebebler vardır. 

Bunun manası şudur ki ,ıarki 
Avrupa'da güvenliği Fransa'dan 
miistakil olarak teşkile matuf her 
tasavvur, Londra'da durumun ica
batına uygun olarak görülmiye • 
cektir. 

Bu itibarla, Litvanya, Letonya 
ve Estonya'nın bir taarruzun ÖDÜ· 

ne geçmeğe matuf bütün vaııtala • 
rın, biribirlerine bağlı olduklan, 
noktası üezrine israr ediıleri, Lon· 
drdada, iyi bir şekilde karşılan • 
mışh. 

Ayni telakkiler, bir an için, 
1arki Avrupada güvenliğin kurul• 
ması esasını, sadece ademi müda. 
hale prensibine bağlamağı dütüıı; 
müş olan diplomasi mahfillerinı 
bu fikir üzerinde durmağa aevket, 
miıtir. Ayni mahfeller, timdi yal.. 
mz kartılıklı yardımın alakadar 
devletlere tam bir güven duyguaıl 
vereceği kanaatindedirler. 

Eğer temenni edildiği veçbi(4 
bu görüt tarzı, Berlinde kabul e • 

(Sonu 2. inci ssyılada) 

Bülireş elçimiz 
kıralla görüştü 
Bükreı, 14 

(A. A.) - Kı

ral dün Türkiye 
Orta Elçisi Bay 
Subhi Tanrıö. 

ver'i kabul e

derek kendisiy. 
le uzun zaman 

2 

Sayımın usullerini isabetle ha
zırlamak için memleketin muhte • 
lif yerlerinde 12 kazada ve 350 
bin nüfus üzerinde yapılmıt olan 
tecrübeler tam bir muvaff akiyet 
vermiştir. görüımüttür. B. Suphl Tanrı3v# 

~~~~------.................. ________ _ 
Yunanistan' da durum 
Venizelo ·un hütüıı 
Atina, 14 (A.A.) - Venizeloı ile 1 

karısının ve oğullarının emval ve emlaki 
musadere edilmiıtir. Gazetelere göre, 
bilhaaaa gayri menkul emlak, mobilye, ı 
kiitüphane ve sanat eserlerinden mürek· 
kep olan bu malların değeri 300 milyon 
drahmiye baliğ atmaktadır. 

Venizelos Girid'in istik
lalini ilan etmek istemiş 

Atina, 14 (A.A.) - Girid adasından 
şimdi gelen duyuklara göre Venizelos 
Makedonya a silerinin bozgunluğunu öi
öğrenince bir aynlık hareketi çıkararak 

Girid istiklalini ilan etmek iatemiıae de 
birçok Girid önderlerinin bu takdirde 
mukabil ihtil.al J•P.aoaklarJ tebclidi kar. 

n1alları zaptedildi 
tısında tasavvurundan vazıeçerek a
dayı terketmiştir. 

General Kondilis'in 
beyanatı 1 

Belgrad, 14 (A.A.) - Avala 
ajansının Atina bildirmenine ver
diği bir beyanatta yunan harbiye 
bakanı reneral Kondiliı, deml9tlr 
kiı 

"- Benim özel kanatbne ,a • 
(Sonu a. iıJçJ •11iadı) 

- -

Ayaklanma sırasında A.tina'mn g6rünU şl1: Cephe. gıden asJr 
ve Zirhlı tanklar 



SA 'ı !f A 2 ULUS 

DIŞ ARDAN GELEN DUYUKL 
(-----------------------------------------------------------------------------~~----~ lTALYA~DA 

İtalya· Habeşistan 

konusmaları durdu 
' Roma, 14 ( A.A.) - ltalya ile Ha· 

be11idan arasmdaki konufmalar durgun

luk devresine ıirmiştir. Bir bitaraf mın

taka ihdasına dair olan anlaımanın ga

yesi VaJvaJ ve Afdob hadiselerinin eaa

H hakkında müzakereler icrasım temin 

etmek idi. Başka ecnebi bir devletin iı

tiraki olmak~azın bitaraf mmtakarun tah
didini kabul etmiş olan habet hükume

tinin meselenin eıaıı hakkında hakeme 
müracaat fikrinde olduğu söylrnmekte
clir. 

İtalya'nın yeni dışarı 
sıyasası 

.t{oma, 14 (A.A.) - Giornale 
Ditalya gazetesi, Çekoslovak Re -
isicümhuru B. Masarik'in doğu • 
munun 85 inci yıldönümü müna • 
ıebetile gayet dostça bir makale 
neşretmiştir. 

Yarı resmi olan bu gazetenin 
makalesi, Yugoslavya ile İtalya a
ra ıııdaki münasebetlerin düzel • 
mekte olduğuna dair yabancı ga. 
zeteler tarafından yapılan neşri • 
yatı takilı etmekte olduğundan do
layı ehemmiyetlidir. Bu yakınlaş • 
ma İtalyan siyasasının küçük an • 
laşma ve Akdeniz devletleriy!e 
dostça münasebetler tesisine ma • 
tuf olan şimdiki temayüllerini te • 
yid etmektedir. 

İ talya'nın yeni savaş 
gemileri 

Roma, 14 (A.A.) - Bugün 
Cenova' da "Öjenyo di Savoi" adh 
yeni bir kruvazör denize indirile· 
cektir. Bu yeni savaş gemisi "Kon
dotteri,, tipinde 7.000 ton hacmin. 
dedir. 152 milimetrelik 14 topu, 6 
torpido endaht kovanı 'vardır. Sü
rati 39 mildir. 

Ayni tipte iki kruvazör daha 
yapılmaktadır. 

Eski San MarkÖ kruvazörü he
def gemisi olarak kullanılacaktır. 
İçinde hiç bir tayfa olmadan bu 
kruvazörün sürati ve istikamet • 
!eri te!si:de değiştirilecektir. 

DAGI~IK DUYllKLAR 

J a!)onya ve uluslar 
derneği 

Cenevre, 14 (A.A.) - Ulus • 
lar derneğinin Japonyanm Büyük 
Uludenizindeki mandaları soru • 
munu şimdilik ortaya atmak niye. 
tinde olmadığı ve Japonyanın u • 
luslar derneğinden çekilmesi 27 
martta katileştiği zaman onun 
mandater sıfatını ortadan kaldır • 
mayı tasarlamadığı söylenmekte • 
dir. 

Uludenizde tayyare 
duraklarr 

Vaıington, 14 ( A.A. - Bahriye Ba
kanı B. Svanson "Panamanken Airvay., 
ıirketine Guam, Midivay ve Vak adala
nnda, bu yıl yapılması tasavvur edilen 
Uludeniz bava hattı için duraklar inşa
ıma müsaade etmi~tir. Fakat hükumet 
lüzum Üzerine bu durakları almak hak
kını muhafaza etmektedir. 

B. Ruzvelt'in kalkınma 
yasası anayasaya 
uygunsuzmuş 

Nevark, -Nevjersey- 14 (A.A.) 
Federal hakimi sınai kalkınmaya 
dair yasanın Amerikanın muhte • 
lif hükfunetleri arasında salahiyet 
sorumuna dair noktadan anayasa
ya uygunsuz olduğuna k3.raı· ver • 
r - · ~·r. 

INGlLTERE'DE 

Akkitab sorumu avarn 
kamarasında 

Londra, 14 (A.A.) - Avam 
kamarasından sonra, Lordlar ka
marası, dün öğleden sonra Akki
tab'm müzakeresini yapmıştır. Mu· 
halif işçi grubu önderi Lord Pon -
sonbi, bir nutukta Sir Saymen ile 
muhafazakar bakanlara hücum 
etmiştir. 

Hükumet namına takrir ve 
Lord Ponıonbi'nin nutkuna cevab 
veren Lord Stanhop, avam kama
rasında Sir Oaten Chamberlain'in 
yaptığı gibi, müessir bir kollektif 
ıistem gerekliği üzerinde ısrar et
miştir. Lord Stanhop, B. Baldvin 
gibi Akkitab'ın müzakereleri boz
mak şöyle dursun, durumu ay • 
dınlattığını ve halkı hakikatlerle 
kartı karşıya koyduğunu ıöyle • 
miştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Lordlar 
kamarası, bilhassa hükumetin ge
çenlerde neşredilmiş olan Akki • 
tabında izah ve teşrih edilmiş bu
lunan ve silahlara dair olan sıya -
sal aleyhinde amele fırkası tara • 
f ından verilen tevbih takririni re~ 
ye müracaat etmeksizin reddet • 
miştir. 

Bu hususta yapılan görüşme
ler pazartesi günü Avam kamara
sında yapılmış olan görüşmeJerin 
yolunu takib etmiştir. 

Baltık devletlerinin 
barış sıyasası 

Londra, 14 (A.A.) - Royter 
ajansının öğrendiğine göre Leton
ya, Litvanya ve Estonyanın Lon • 

dradaki mümessilleri dı§arı işler 
bakanlığına giderek hükumetleri
nin 3 şubat tarihli İngiliz • fransız 
bildiriğini tamamile kabul etmek
te olduğunu ve şarkın güvenliğiyle 
garbın güvenliğinin biribirine bağ
lı olduğu mütaleasında bulundu
ğunu bildirmi~lerdir. 

lSPANYA'DA 

İspanya' da kabine 
buhranı mı? 

Madrid, 14 (A.A.) - Politi • 
ka mahfilleri, bir kabine buhranı 
olacağını tahmin etmektedirler. 

Kortes'lerin dünkü toplantı • 
sında aıyual dursuzluk ve kabine 
üyelerile bazı saylavlar arasında 
muhalefet eserleri görülmüştür. 
Bu cümleden olarak, maliye ba • 
kanı alkol üzerine vergiler kon • 
ması ile şarab piyasalarının dü -
xeltilmesi sorumlarından çıkan bir 
anlaşamazlık üzerine istif asını 
vermeğe hazır olduğunu bildir -
miştir. Fakat asıl mühim sorum, 
halk • çiftçi fırkası başkanı B. Gil 
Robles ile çiftçi fırkası başkanı 
Martinez'in başbakan Lerru'ya 
karşı aldıkları durumlardır. 

İki fırka başkanı, başbakanı 
otorite sahibi olmamakla itham et
mektedirler. Bu iki başkan Kor • 
tes'teki en kuvvetli fırkaları tem • 
sil etmektedirler. 

Bundan başka, sosyalist say • 
lav olup Asturia ihtilaline başkan
lık eden Gonzalez Pena'ya karşı 
verilen idam hükmünün icrası so
rumu mevzuubahstir. Kabine bu 
hususta ikiye ayrılmıştır. Baz\.ba
kanlar affını, halk • çiftçi fırkası 
bakanları ise, idamını istemekte -
dirler. 

Şimdiden kabine buhranının 
ne sonuc vereceğini tahmin kabil 
değildir. 

B. Lerru, meclisten çıkarken, 
gazetecilere, durum ne kadar na -
zikbşirse de, ancak kısmi bir ka
h 'ne huh,·anı olacağını söylemiş • 
tir. 

İNGİLİZ - ALMAN 
GÖRÜŞMELERİ 

( Ba§ı J. ci ıayılad a) 
diline, İngilizler namına söz söy • 
liyecek olanların, muhatabları ile 
güvenlik işinde elde edilen garan
ti ile miitenasib bir derecede Al • 
manyanın silahlanmasını kabul et
meği dütünmeğe salahiyetleri o • 
lacaktır. 

Bununla beraber, b ukabul, Al
manya'nın kuvvetlerinin Sovyet 
kuvvetlerine kadar yükselmesine 
kadar varmıyacaktır. Çünkü Sov
yetler Avrupa sınırlarında olduğu 
kadar uzak şark sınırlarında da 
karşılanacak tehlikelere maruz • 
durlar. 

Öte yandan Londra'nm iyi du
yuk alan mahfillerinde Almanya -
nın İngiliz bakanlarının ziyaretin
den önce Versay muahedesinin be
!inci maddesinin açıkça bozulma
sı demek olan sivil havacılığını as
kerileştirmesine teessüf edilmek • 
tedir. 

Bu sorumun, diplomasi yolu i
le bir protestoya mı mevzu açaca
ğı, veyahud Sir Con Saymen tara· 
fından Bertin' de doğrudan doğ • 
ruya mı mevzuubahs edileceği 
meçhuldür. 

Yalnız şurası muhakl<aktır ki, 
sükut ile geçiştirilmiyecektir. 

Gazetelerin düşünceleri 
Paris, 14 (A.A.) - İngiliz ba

kanlarının şarki Avrupa hükumet 
merkezlerine yapacakları ziyaret
ler, matbuat tarafından takib edil
mektedir. 

"Övr,, gazetesi, Sovyet Rusya 
ile İngiltere arasındaki bağların 
büyük ölçüde sıklaşhğını kaydet
mekte ve demektedir ki: 

''İngiltere dış işler bakanlığın
da., İngiltere ile Sovyet Rusyn a • 
rasında yapılacak müzakerelerle 
fransız • sovyet ittifakını ve sami
mi anlaşmayı takib eden müzake
reler arasında bir yakınlık gören 
şahsiyetler az değildir. Esasen u • 
zak §arkta geçen birçok hadiseler 
ve bilhassa Sovyet Rusya ile Ja • 
ponya arasında şark demiryolu • 
nun satışı için yapılan mukavele· 
nin parafe edilmiş olması İngilte
reyi temin eder gibi görünır.ek -
tedir. Böylece bir çarpışma ihti • 
mali kat'i olarak bertaraf edilmiş
tir. Ve bu münasebetle, Sovyet 
Rusya tarafından birkaç yıl önce 
teklif edilmiş olup Japonyanın 
reddettiği saldırışmamak andlaş • 
ması hakkında bazı görüşmelere 
tekrar başlanmak hususunda Mos
kova mahfillerinde Japonyanın 
arzular gösterdiğine dair dolaşan 
şayialar yerinde zikredilmektedir. 

Gazeteler, öte yandan, Versay 
muahedesinin resmen ilk ihlali o
larak gösterdikleri alman askeri 
havacılığının tesisi kararı hakkın
da mütalealar yürütmektedirler, 
Fakat kimse buna hayret etme • 
mektedir, çünkü Almanyanın o • 
yunu böylece aydınlanmış olmak
tadır. 

Maten gazetesi şunları yazı -
yor: 

"Şark ve Tuna andlaşmaları 
hakkında bir teahhüd altına gir • 
meden, Almanya, kendisine an • 
cak bazı barış vasıtalarını kabul 
ettikten sonra verilecek istifade • 
leri önceden benimsemekte ve 
maskesini kaldırmaktadır. Her şey 
Roma, Paris ve Londradaki ak -
sülamellere bağlıdır. 

Berlinde müşterek bir teşeb -
büs yapılıp yapılmıyacağı henüz 
meçhuldür. Fakat Sir Saymen şüp
hesiz, Berline gitmeden önce fran
sız resmi mahfilleri ile temasa ge
çece!dir. 

Eko dö Pari gazetesi, Alman • 
yanın 3 şubatta, Londra,da Fran
sa ile İngiltere arasında başlanan 
ve maksadı Versay muahedesinin 
Almanyanın silahlanmasına mani 

'_!!!.ANSA'DA 

Almanya'nm askeri hava 
kuvvetleri 

Pariı, 14 (A.A.) - Havas ajanım· 
dan: Bedin hükumetinin 1/ 4 tarihinde 
reıımi bir alman askeri hava kuvvetinin 
teşkiline dair yaptığı tcbliğat, birçok hu· 
kuki ve diplomasi ııorumlan uyandır

mıştır. 

Bunlar, alakadar mahfiller tarafın
dan tetkik edilmektedir. 

Bu hareketin, muahedelerirı bozulma-
11ndan başka, Berlin kabinesinin müza
kerelere eıas olarak kabul ettiği 3 şu
battaki İngiliz ve fransız tebliğine de 
muhaliftir. 

Filhakika, Londra ve Pariı hükumet
leri, yalmz Almanya'nm değil ıilahlan 
bir barıt muahede.i ile teıbit edilınit o
lan herhangi bir hükumetin teahhüdle
rini bir taraflı bir hareket Jle deiittir
meğe ıalalıiyetli olmadığmın Almanya. 
ya habrlablması için mutabık olduklan
nı bjJdirmİ§lerdi. 

Bu beyanat, eaa~en 7 ıonkinun ta· 
rihli fransız • İtalyan tebliğinin teker
rüründen başka bir tey değildir. 

Fili müzakerelere daha geçilmeden 
bile, Almanya, kendi te§ebbüsö ile 2/ 3 
tekliflerinin heyeti umumiyesine bağlı 
kalan hava muahdesinin yapılması neti
cesinde kendisine verilecek olan istifa. 
deleri benimıemmiş oluyor. 

Hukuki bir msele çıkardıktan başka, 
alman tebliği, müzakerelere yeni bir po
litika unsunı ilave etmektedir ki, bunun 
pek tabii olarak 1/7 ve 2/ 3 anlaşmaları 
ruhuna tevfikan ali.kadar devletleri isti
şareye ıevketmeııi lazımdır. 

Fransız meclisinde ka
drnlarrn seçim hakkı 

sorumu 
Pariı, 14 ( A.A) - Meclis arayı u

mumiye komisyonu dün öğleden sonra, 
Brak tarafından kadınlara aıyagal rey 
hakkı veren takrire ilave edilen madde
leri tetkik etmiştir. 

Komisyon, 2 reye karşı 16 rey ile 
ailevi rey hakkını \'eren metni kabul et
miştir. Bu, 3 gayri reşid çocuğu olan a
ile reisi erkek veya kadına munzam bir 
rey hakkı vermektedir. 

Askeri hizmet müddeti
nin uzatılması 

Paris, 14 (A.A.J - Meclis ordu ko
misyonunda, Reibel'in hükıimetin gelip 
komisyonda, askeri hizmetin iki yıla çı
kanlması ihtimali hakkında izahat ver
mesini istiyen takriri üzerine !İddetli bir 
müzakere olmuştur. 

Sosyalistler hiç bir netice almadan 
mütemadiyen izahat istediklerini ve mü
zakerelerin arbk komisyonda değil, fa. 
kat mecliste yapılması gerekeceği kana
atinde olduklarını söyJemişlrdir. 

Soayalistlrin düşüncel!i, 8 reye kar
şı 20 reyle kabul edilmiştir. 

Bonni tevkif edildi 
Paris, 14 (A.A.) - Evelce Stav;ski 

ve prens işlerinde kendi.;inden çok bah
sedilen ve şimdi de şantajla maznun bu
lunan eski maruf polis müfettişi Bonni 
tevkif edilmiştir. 

l{açak noteı 
Marsilya, 14 (A.A.) - Şanghay'da 

tevkif edilen kaçak noter Leom l5 ver
nöres, Fransa'ya getirilmittir. Kendisi 
Paris'e götürüle.:e:(tit-

olan maddelerini kaldırmak olan 
müzakerelerin başlıca hedefini 
kaybetmiş olduğunu yazmakta ve 
mütaleasma şu suretle devam et
mektedir: 

- Almanya, daha masa başı
na oturmadan, ortaya konulmuş o
lanı önüne çekmektedir. B. Hitler 
şüphesiz, nihayet Akkitabdan in. 
ti!<am almış olmakla öğünmekte • 
dir. Bütün sorum son kanun ve şu
bat aylarında yapılan anlaşmaları 
unutarak, Fransa, İtalya ve lngil -
~erenin bu şantaja razı olup olmı
ya~akbrını bilmektir.,, 

ALJ\1ANYA'DA 

Alman askeri tayyarecı
liğinin düzenlenmesi 
Berfin, 14 ( A.A.) - Korespondans 

Diplomatiko · Politik Almand gazzt:_si, 

hava bakam Göring tarahndan haber ve

rilen alman askeri tayyareciliğ:nin dii· 

zenlenmesi itinden bahsederek diyor &Pı 
"Bu tedbir, Versay muahedesinin b&' 

tinci faslının kaldırrlmasmı gözete«J 

mart 1933 tarihli Makdonald planını.tı 

hukuki ve Eili durumuna uygundur. Ve 
B. Hitler, mart 1933 deki nutk.ında, 3J() 

bin kİ§ilik bir ordu ve bu mabette mii• 

dafaa tayyaresi istedi. Bununla beraber• 

B. Hitler başka memleketler tarafmdaıı 

da ilga edilmek fartiyle, bombarduııaıı 

tayyarelerinden vazgeçti. Fakat bu ta/" 

yareler kaldınlmadığı gibi İngiliz Aki<İ

tabı baYa ailabıızlanması hususunclald 

ıon ümidi de mahvetmi§tir. Bundan Ö• 

türü AJmanyarun bombardıman tayyare" 

)erinden vazgeçmesi faraziyesi mevcud 
değildir. 

Almanya tam hakla harekette sa"· 

Mıti kazanmaktadır. Almanyanın as!~e· 

ri muhasarasını yerinde göstermek içia 
onun taarruz maksadından bahsetmek 
gülünçtür. Almanya her türlü marıe~ 
fark gözetilmesine muhalefet ve her}ıanf 
gi diğer bir devlet gibi meşru müdafaa 
ve emniyet hakla taleb etmektedir. 

Yunanistanda 
duı·um 

(Başı 1. inci sayıfadaJ 

re, Yunanistan'daki sıyasal duru• 
mun teşrii surette hallini bir müd .. 
det için geri bırakmak gerektir. 
Bu hususta, hükfunetin en kuvvet• 
li fırkasının başkam olmak itiba " 
rile, reyi en ağır basak olan baş ıa 
bakanı görmeğe ve kendisi ile is • 
tişareye vaktim olmadı. Bana ka
lırsa, seçimi geciktirerek, artık yeıa 
ni Yunanistan'ın isteklerine cevab 
vermiyen ayanı dağıtmak gerek • 
tir. Liberal partisi başkanı B. V& 
nizelos'un bizzat yurduna kartı 
vurmağa kalkıştığı darbelere ben• 
zer feci darbelere kartı ulusu ko • 
rumak için cezri tedbirler almak 
~azımdır.,, 

General Kondilis, hu sözlerden 
sonra, isyana karşı mücadele eder
ken, yunan hükumetine karşı yu • 
gosla v halkının ve hükUınetiniıı 
gösterdiği samimi duygulardan 
dolayı derin teşekkürlerini ilaV'8 
etmiştir. 

Asi gemilerin hepsi 
yerlerine döndüler. 
Atina, 14 (A.A.) - Bahriye 

Bakanlığının bir tebliğine göre, 
bütün asi gemiler tersaneye dön • 
müşler ve içlerinde asi zabitler 
bulunan bir takım ticaret gemileri 
yakalanmışlardır. 

isyanın tenkili münasebetiyle 
bütün Yunanistanda dini ayinler 
icra edilmiştir. Halk, Çaldaris hü· 
kumetine karşı minnet ve merbu • 
tiyetlini izhar etmiştir. 

Sükfın ve tabii hayat 
Atina, J 4 (A.A.) - Hayat, sürat
le tabiiliğ:ne dönmektedir. Teri.is 
muamelesine devam edilmekte • 
dir. Borsa, bugün açılacak fakat 
vadeli muamelat yasak edilecek .. 
tir. 

Hükumet, Drama ve Serez u• 
lusal bankalarır.da adlere aid o • 
lan 80 milyon drahmiyi zaptet ~ 
miştir. 

Selanik'te 50 bin kisilik 
tezahür 

3elanik, 14 (A.A.) - Hükii: 
metin asilere zaferini kutlamak ı• 



Çoculclarııııızı 
l{orumali iciıı 

.::t 

Bir yıl içinde lngiltere'de bin beş 
YÜz çocuk yol kazalarına kurban git
nıi~tir. Bu korkunc rakam, bugün bü
tün İngiltereyi iirkiitmiiş ve gayrete 
geçirmiş bulunuyor. lngiliere müna
kalat bakamnın '"'baskanlrğı altrnda top
lanan bir komsiyo~ İngiltere, Gal ve 
fskoçya mektebleri11de çocuklara kaza
'ardan korunma yollarım öğretme;;~ 
~aşladı. 

lngiliz müna
kalat hakanr bir 
gazete bildirme _ 

nine söylediği 
sözlerde diyor 
ki; 

"- Bhim di
l' ımizde pelesenk 
olacak olan cüm
le şudur: (ara
baları dikkat. 
sürünüz; he .,j 

miz çocuklarım.-ı severiz!) 
Bu acıklı kazalarrn önüne geçmek 

için yapmanız gereken iJk i§ çocuklara 
Yollarda yiirümesini, kazalardan korun

mayı öğre•.mektir. Bunu öğrenen ço
cuk öyle umarrz ki büyüklerine de yü
rümede ve araba sürmede dikkatli dav• 

ranmayı öğretecektir.,, 

Yurdumuzda özenli bir istatistik 
Yapmış olsak, bizim de yollarda kur• 
han ettiğimiz çocukların sayısı olduk

ça yüksek bir yekuna çıkar. 
Bir gün bir tramvayın altında kalan, 

bir gün bir otomobilin arkasından vur• 
duğu bir tosla kafası parçalanan, bit 
başka gün bir kamyonun tekerlekleri 

altında can veren çocuklarrmrzrn hika

yelerini az mı okııyorıız? 
Eğer yurdun her tarafrnda olup bİ· 

ten bu gibi hikayeleri özenerek bir sc• 

raya koysaydık, istatistiğe çekseydik, 
bulacağımız sayı pek az oJmıyacaktr. 

Hız biitiin acun-da olduğu gibi, 

Türkiye~in sokaklarrn<la da bir ihtİ• 
y1c halini aldıkça, yolda yürümek, 
,.~ .,, ·~--!e dola!jmak da biraz bilgi, bir 

az görgü ve ihtiyat istiyecek bir İş ha

line geliyor. 
Biz de bir taraftan arabaları dikkat• 

1i sürmeyi tavsiye ederken bir taraftan 
da çocuklarrmıza kazalardan korunma• 

Yı öğretemez miyiz? 
lngilterede kurulan komisyon ka

. labalık şehirlerdeki bütün ilk mekteb·. 
leri dolasacak ve oralarda yollardakı 
teh/ikele~den nasI/ korunulacağını kii

. Çiik yavrulara öğretecektir. 

lngiliz münakalat bakanı Bay Hor• 
Belisa, bir gazete bildirmenine söyle· 

diği sözleri şöyle bitiriyor: 

"- Bu suretle çocuklarımızı tehli
keye kaqı uyanrk birer yurddaş olarak 

da yetiştireceğiz.,, 

Biz de kiiçüklerimize bir taraftan 

bu duyguyu, bu uyanrklığr verirken 

bir taraftan da böyle tedbirlerle onları 

Yol kazalarından korusak fena mı ede
rız? M. N. A. 

çin muazzam bir tezahür yapıl • 
nıış, 50.000 kişi şenliklere iştirak 
etnıiştir. 

Asi miralayın sözleri 
Sofya, 14 (A.A.) -Havas bil

dirmeninden: Dışardan ge!en bir 
duyuğun, intiharını bildirdiği asi 
nıiralay Bakırcis, demiştir ki: 

- Venizelos ihtilali, vaktinden 
önce patladı, ve son dakikada hi
Yanetler oldu. 

Bakırcis, ihtilalin duruma kar~ 
şı istikbalin mücadelesi olduğunu 
ilave etmiştir. Çaldaris hükumeti
nin durumu krallığa dönmek hu -
susunda endişeler uyandırıyordu
Asiler bütün Yunanistanda kütle 
halinde bir isyan olacağını tasav
\'ur ediyorlar, ve ona dayanı!or : 
lardı. Fakat hükfunetin tedbırlerı 
llnıudlarım boşa çıkarmıştı. 

Miralay, asilerin azferi teınin 
edecek fakat çok kan dökülecek 
harekattan çekindiklerini söyle -
iniştir. 

Bundan başka Bakkırıcis, asi : 
lerin hazineden 80 milyon drahını 
alıp götürdükleri ithamına karşı 
l>rotesto ulunmu tur. 

• 
1 ç o 

Ankara muhteliti 
İs tan bula gitti 

Ankara futbol muhtelit takımı 
bu akşamki trenle İstanbula ha • 
reket etmiştir. Takımda daha evel 
İzmir' e hareket etmiş olan An -
kara şampiyonu Ç~nkayadan hiç 
bir oyuncu yoktur. 

İstihbarımıza nazaran, mınta
ka heyeti, mezuniyet almadan İz • 
mir' e gittiğinden dolayı Çankaya 
hakkında müebbed boykot cezası 
vermeyi düşünmüştür· 

Bugün büyük bir kısmı An~~
ra Gücünden olmak üzere 32 kışı
lik bir kayakçı kafilesi Uludağa 
hareket etmiştir. 

Ankaranın en eski ve en kuv • 
vetli kulüplerinden biri olan Genç· 
ler Birliği 12 inci yıldönümünü 
spor salonunda güzel tenliklerle 
kutlamıştır. yapılan numaralar a· 
rasında antrenör Radkay'ın hi~ • 
metiyle yetişmekte olan atle!ler~n 
muhtelif trapez, atlayış ye ı~ıre ı~
man hareketleri nazarı dıkkatı 
celbetmiştir. 

Kulüb aşkanı B. Mümtaz güzel 
bir nutuk ile hazuruna teşekkür et· 
miş, sporun gayelerinden ve kul~· 
bünün mesaisinden bahseylemıt 
ve Gençler birliğinin timdire ka • 
dar ihraz ettiği derecelerı oku • 
muştur. Bunların arasında 3 sene 
Ankara futbol şampiyonluğu, 929 
danberi altı sene inkıtasız atle -
tizm şampiyonluğu, iki Türkiye 
bayrak şampiyonluğu, Ankara 
yüzme şampiyonluğu ve Ankara 
eskrim şampiyonluğu zikredile • 
bilir. 

Yunan nakliy gemileri 
İstanbul, 14 (Telefon) - Li • 

manımızda alıkonulan yunan nak
liye gemilerine, gelen bildirim Ü • 

zerine yollarına devam edebile • 
cckleri bildirilmiştir. Bunlardan 
yalnız Venizelosun oğluna aid o -

lanının hareketine ·izin verilme • 

miştir. 

Ordu vilayeti hususi 

idare büdcesi 
Ordu, 14 (A.A.) - Vilayet umumi 

meclisi, 935 büdcesini 385 bin lira ola

rak kabul etmiştir. Yeni büdceye, yol in

şaatı için 20 bin. köprüler için de 47 bin 

lira konmuştur. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 • Dans musikisi 
19.40 • Çocuk saati 
20. - Musiki: 

Necdet Remzi'nin talebt>si 
Erdoğan Arif'in koılseri 
Haendel Sona le 

Erdoğan Arif: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

Z0.20 _Ev kadınına öği.itler 
20.30 - Musiki: 

Havalar ve 
danslar 

Ov orak 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

2v.50 _ Haberler 

İstanbul radyosu 
fstanbul radyosunun bugünkü 

progı amı şudur: . 
l2,30 Plak neşrıyatı. 

18 Otel T okatliya 1dan na-
kil - çay saati - telsiz caz 

19.20 Çocuk saati - hikayeler 
(Mesud Cemil) 

19.50 Haberler 

20 

20.30 

21.15 
21,30 
22 

Telli Ka vartet: Lener • 
Mozar - Sol Minör 
Ha vay an ki tar - Siret ve 
arkadaşları 
Son haberler - borsalar 
Radyo orkestrası 
Radyo caz ve tango or· 
kestrası 

ULUS 

u y u K R 
1 Bayramlaşmalar 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bayramlaşma dileğini kabul ederek 
ziyaret ve tebrik ıtıasraflalını Koru
ma veren iyilik seven insanların 

dostlar..ına bayramlarını tebrik ettik
lerini ve dostlarından bayram teb
riki aldıklarını telakki ettikleri 

teşekkürle bildirilir. 

Bay Ahmed defterdarlık vari
dat katibi. İbrahim Milli emlak 
muamele me. Muhasebe katipleri: 
Sadık, Mazhar, Sabahattin, S. 
Mızrak defterdarlık iç nahiye ta
hakkuk ka. Necati Milli emlak tah
sildarı. Behçet Defterdarlık vez • 
nedarı. E. MilJi emlak tahsil me. 
Ankara Bahçavanlar kurumu. 

Bay İbrahim Esgün, Posta ve 
telgraf fen me. Mümeyyiz: Ekrem 
Dur dağ, memurlar: Kemal Demir
oğlu, Necmi. Daktilo: Bayan Nai
me. Veli Ulusu, 2. inci noter. lı • 
mail Hakkı, Sigorta müfettişi. 
Şürkü Sökmen Süer, Emniyet ge
nel müdürü. Hayri Atağ, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Muhaaebe Mü. 
Ço. E. K. Muhasebe memurlaru 

· Mehmed, Muzaffer Tüzüner, Oı • 
man, Milat. Ali Ço. E. K. Dire me. 
M. Anıl, Posta T. Genel Müdürlü
ğü Muhasebe Mü. Mümeyyizleri ı 
Rıdvan, Hüsnü, Hidayet. Memur -
ları Halim, İsmail Hakkı. Vezne • 
darı: Şakir. Muhasebe memurla· 
rı: Tahir Doğan, Şükrü, Tevfik, 
Milat, Şefik, Şuayıp, Tahir, Mu • 
hiddin, Bayan Münevver, Bay 
Hamdi, Kamil, Nureddin, Yusuf 
Ziyaeddin, Celal, Sabri. P. T. G. 
M. lüğü Hukuk müşaviri: Hamid. 
Tahsin, P. T. G. M. lüğü H. M. 
muavini. Şevket, P. T. G. M. H. M. 
mümeyyizi. Memurları: Hikmet, 
Celal, Abdullah. Bayan Nehire 
daktilo. Kenan, Posta itleri mua. 
vini, P. itleri Memurları: Server, 
Ziya, Sadrettin, Ihsan Ragıp, Ah
med İhsan, Baki, Hayri, Faik, Ra
sim, Asım, Nazım, Ali, Vedat, Ke
mal, Bayan Rakıma, Şazimend, 
Bay Hasip. Sabri, P. İşleri muavi
ni. P. İşleri memurları: Sait Kut, 
Baki, Rıza, Ertuğrul, Sabri, Hüs • 
nü, Cemil, Tahsin, Yasef, Bayan 
Raika. P. İşleri mümeyyizi Zeki, 
Ali Rıza. P. işleri memurları: Ba
yan Şükrüye, Faize Nimet, Pa • 
kize, Bay Vitali, Kemal, Rasim, 
Zeki. Bayan Azize Celal Taymas, 
diş tabibi. Bay Hüsameddin Milli 
emlak müdürlüğü M. M. Salvalor 
Hanri Zara ticaretnasei vekili. Sa
lah Cührük, Ökonomi Bakanlığı iç 
ticaret genel Mü. Muavini. Bayan 
Sıdıka Avar, Ç. E. K. Çocuk hah -
çesi muallimi. Bay İsmail Hakkı 
Veral Ökonomi Bakanlığı iç tica -
ret Genel Mi.i. Hakkı Arık Ziraat 
Bankası Umum Muhasebe F ond 
dö puvuarı. Ziraat Bankası Umum 
muhasebe memurları: Ahmed Be
devi, Fuad, Kaşif, Cemil Rikabi, 
Va"ıf Dinçer, Baha Acar, Hüsnü, 
Hasan Atalay, Bayan Hatice, Bay 
Saim, Dünuar, Tahs'n Sakip, Fik
ri: Fazd, Z. B. U. M. Raportörü: 
Rüstem, Z. B. U. M. başvezneda -
rı: Osman, Mustafa, M. Valle. Z. 
B. Kamhiyo me. Bayan Namiye, 
z. B. havale r.ıemurları Bayan 
Dürhev, Bay Halid. Z. B. U. Mu
hasebe memurlarından Abidin 

Çocuk Esirgeme Kuru
mu genel merkezinden: 

Yurd~uzun yoksul yavrularına bir 
yardım olmak üzere her yıl bayramlaı·da 
muntazaman kurumumuza ikişer İngiliz 

lirası göndermekte bulunan, Mmr Ma· 
arif V czaretinde Bay M. Celal ve Göz 
doktoru Bay 1 smail Şükı·ü bu bayram da 
kurumumuza ikişer İngiliz lirası göndeı·

mek suretiyle bir defa daha hayırsever
liklCL·ini göstermişlerdir. Kurumumuzu 
kendilerine bu yüksek yardımlarından 
ötürü şükı-anlarını suna;,·, 

Sıhhiye Bakanı gitti 
Sıhhiye B~kam Bay Refik Saydam 

beraberlerinde Hıfzıssıhha Umum Mü
dürü B. Asım olduğu halde dün öğle 
treniyle Afyon'a hareket etmişlerdir. 

Ökonomi Bakanı 
İstabnul'a gitti 

Ökonomi Bakam Bay Celal Bayar 
dün lstanbul'a hareket etmiştir. 

25 liraya kadar olan 
mübayaat 

25 liraya kadar dairelerin mübayaah 
için komisyonlardan karar alınmama11 

ve mübayaatın mutemedler tarafından 

doğrudan doğruya yapılması Maliye Ba
kanlığınca kararla~mıştır. 

Mesai dışı alınacak 
ücretler 

Gümrük kanununun 60 ve 62 inci 
maddelerine dayanarak alınmakta olan 
mesai ücretlerinin iı görüldükten sonra 
nu veya iş görülmeden evel mi eıya sa
hiblerinden ahnması laznngeleceği etra
fmda tereddüd edilmekte olduğu anla
tıldığından Gümrükler Umum Müdür
lüğü gümrüklere bir tamim yaparak me
sai dışında yapdması gerek i,ler için 
mesai içinde arzuhalle yapılmakta olan 
dilekler görülecek i'e nazaran ücretin 
tahmini heıab edilmesi ve bu heaaba 
göre eıya sahiblerinden pe§inen para 
tahsil olunarak vezneye yabrrlmasının 

temini ve kar§ılığında eşya sahibine bir 
makbuz verilmesini, 

lı bittikten sonra mesai içinde alınan 
paradan tahakkuk ettirilecek meaai üc
retinin usulü dairesinde mahıubu yapı

larak bunun iti bitiren memura verilme
ai ve mahaubatın bir e§Ya artaraa e,ya 

sahibine geri verilmesini, 

Şayet tahmini hesabia alınan para ta
hakkuk edecek mesai ücretine yetiımez

ıe farkının gene makbuz kartıhğında 

mal sahibinden alınma.ı ve bunı.tn uau
lü daireıinde iti gören memura verilıne
sini, 

Vezne ile alakaJandmlmakıızrn ve 
makbuz verilmeksizin efya aahiblerin

den elden para alınarak mesai dıtında 

çalıfan memurlara elden para verilme
sine katiyen meydan verilmemesi, ten
sib kılrnıruftlr. Ona göre itin yapılması
nı bildirmittir. 

• Türkiye - ispanya 
Klering anlaşması imzalandı 
Türkiye • İspanya Klering anlaşma

sı 13 mart 1935 tarihinde Ankarada im
zalanmıştır. Anlaşma imza tarihinden 
15 gün sonra meriyete girecektir. 

Türk - Bulgar ticaret 
anlaşması 

Türk - bulgar ticaret anlaşması iki 
ay müddetle temdid eclilmiştir. 

Almanyaya ihrac edebi
leceğimiz yumurta 
Almanya mart ayı için mem -

leketimize bin kentallık yumurta 
kontenjanı ayırmıştır. 

Antaly ada Çocuk Esirge
me Kurumunun 

çalışmaları 
Antalya, 14 (A.A.) - Antaıya hal

kından birçoğu, hükümet memurları, te
şekküller Çocuk esirgeme kurumuna 
yardım yoluyla bayramlasmayı kabul et
mişlerdir. Bu kuruma yardım edenler 
ev dolaşarak karşılıklı bayram ziyareti 

yapmak külfetinden kurtulmak için ço
cuk esirgeme kurumu tarafından adla

rı neşredilmiştir. 

Çiçelc balosu 
18. Nisan. 1935 Perşembe 

günü akşamı 

• 3 

Ülwıwnıik <ıra~tırmulaı 

Değeri dü~ürülen 

}Jaralar ( 1) 
"Anlayışımız ve sıyasamız olarak, U• 

lusal paranm değerini mutlak muhafa 
za edeceğiz,, 

ismet lnönö 
xxx 

Para değeri düşürülmesinin getira 
bileceği ökonomik ve soysal korkun9 
sonuçların başlıcalarmı, gazetemizin 
bize verdiği yer ölçüsUnde kısaca saya-
cağız: 

1) Soysal sarsıntı, karışıklık ve em
niyetsizlik, 

2) Para artırma isteğinin sarsılma• 

sr, israf ve borçlanma hevesinin doğ • 
masr, 

3) lç ökonomik sarsıntı, denksizlik 
ve uygunsuzluk, 

4) Dış ökonomik sarsıntı ve emni -
yetsizlik. 

xxx 
Soysal sarsıntı ve ziyanları anlatmak 

için, eyi işlenmiş bir misal ile onun ra
kamlarını göstereceğiz: üyük alman 
enflasyonu. 

Daha önceki yazılarımızda da adı ge 
çen alman finans ve ökonomi bilgini 
"Helfferich,, , 1914 yılındaki alman u
lusal servetini 210 milyar altın mark 
olarak oranlamı'§ ve o zamanki alman 
tasarrufunun nerelere yatırılmış bulun
duğunu da şöyle göstermiştir: 

Milyar altın 
markO 

Reich ile, alman deve! ve beledi-
yelerinin tahvillerinde 25,-
Gayrimenkul tahvillerinde 18,-
Endüstri tahvillerinde 5,-

Çeşitli ipotek ve kıymetlerde 12,-
Sigortalarda 16,-
Hususi veya devlete aid tasar· 
ruf sandıklarında 20,-
Bankalardaki alacaklı hesabla-
rında 30,-

olmak üzere 126,

yatirdmıştı. Karşılığı el tutar maddi 

kıymetler olan esham bu hesaba sokul-

mamıştır. 

Büyük harb içindcld harb istikrazla· 

rrna ise aynca 100,- milyar mark ya

tırılmıştı. 

Her çeşit ahali tabakalanna, işçi. 

memur, esnaf ve rantiyelere aid olan bu 

alacaklarla değerlerin sahibleri, - eğer 

vakit ve zamanı ile başkalarına devret

memiş veya başka bir yere harcamamı~ 

iseler, ki bu da pek az kimseler için 

mümkündür - para değerinin düşmesi 

yüzünden varlık ve dünyalıklarmın, al· 

tın veya yüksek değerli yabancı dövizi 

ile ölçünce, hemen hemen hiçe indiğini 

görmüşlerdir. Bu, bir ulusun altüst ol

masıdır. Bu dehşetli felaketin alman 

ulusunun başarma gücünde, alınanların 

sağlığında açtığı gedikleri Almanyayı 

o zaman görmüş olanlar bilirler. Sinirli 

ve delilerin sayısı ve hesabı yoktu. Man

tık ve us dengi gibi soysal bütünlük te

melleri yıkılmıştı. Güçlü alman ulusu -

mm yerinde, tanınmaz bir yığın görü • 
yorcluk. 

xxx 
Paranın dcgeri düşürülmesi kuşku 

ve kaygusu önunde; tasarruf bir buda

lalık, m'ras yedilik ise en akıllı bir öko

nomidir. Cı.inl.ü bugiın yaşayan cemiyet 

düzeninde, h"r çe§it tasarruf, para ile 

ölçülür ve degerlenir. Ölçünün anlattı

gı değer yok olunca, biriken emeğin ve 

kanaatkarhğın ne manası kalır? Her ele 

geçeni bir an evel yok etmek, sarfetmek 

en doğru bir yapış oluverir. Yaşlılıkta 

kendisinin ve ailesinin ellere muhtaç 

olmamaları; büyüyen mini mini yavru

ların okuyabilmeleri, hayata giirnceye 

kadar dayanabilmeleri için en s:ığlam 
plasmanlar; <levlet, belediye, büyük ti-

caret ve sanayi te~ebbüslerinin çıka~dık 
lan borç tahvilleirnde; sigorta için ya

tırılan paralarda ve bunların gelirlerin
de görüldügü müddetçedir ki, ulusal iş 
sermayes1 birikir. Fakat bir ulusta ta
sarruf dilek ve erdemliği kalmazsa, açı-

( I) Bu yazının baş tar3fları gaze
temizin ı, 4, 13 mart ıarilıli ~·ayıların. 

dadır. 
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lan gedikten içeri girecek şey züğürt· 
ilik ve sefilliktir. 

xxx 
Para değe.i düşürülmesinin iç öko-

11M>mide yapacağı sarsıntı, denksizlik ve 
•ygunsuzluğu pek çok ökonomiciler su
~n geçerler. Sanılır ki, ulusal ökonomi 
l>Utünlüğünün değer yekunu değişmez, 
ratmz ökonomik değerler el değiştir • 
mlş olurlar. Bu düşünUşün ne kerte 
)'Clnlış olduğunu, yaşanmış ve denenmiş 
_,ıuşlar göstermiştir. 

Evet l değerlerin bir elden başka bir 
•le kayması .• değil mi? Ama, kışkırtı· 
lan kazların ayağı hiç de öyle çıkıver
memiştir. Bir misal ile dü_iündüğümü
.ı:ü anlatmağa çalışacağız: 

Bir ulusal ökonomi içindeki ökono
mik degerlerin yekununu, bir santrifüj 
içine konan süde benzetebiliriz. Santri • 
füjü çalkalarsanız; sud ve onun müerk· 
kebleri yekun olarak gene aynı kalır, 

ama, bir yanda azacık yağ ve yagh par
çaya karşı, öte yanda en bil} iık süd 
:kütlesi yağsız, dupduru bir sözde süd 
oluvcrmıştir • 

Bu dtnksizligin ondan sonra ulusal 

likonomideki tesirlerini, apaçık görüyo

ruz: 

Bir tarafa biriken fazla sermaye ile 

hızını ve gücünu busbütün atımrış bır 

yetirim (istihsal) mekanizmasının orta. 

ya attığı ürünler şöyle dursun, eski ker-

tesindeki mikdarım da satın alacak, yok 

edecek (istihlak) kütle artık züğürtle· 

miştir. Bu duruma gelmiş denksiz bir 

'lllusal ökonomi için, bir zamanlar ame

rikan dehasının yeni bir buluşu diye 

bütün eski acunda de hemen dört elle 

.anlınmış olan vasıtanın; taksit ile sa

tışın, daha doğrusu yok edicılere açıl • 

mış bir yok edimi kolaylaştırma kredisi. 

nin fayda yerine zararlar getirdigini de 

öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü iç borç

ların ve onların artım payının (faiz) 

yukarda anlattığımız acıklı durumu, 

kötüden betere götüreceği gün gibi ışık

tır. Ve yapılan hesablar da bunu bel

gelemiştir. 

xxx 

Para değeri düşürülmesinin dış öko

nomi işlerine kararsızlık ve emniyetsiz

lik vererek zarar getireceği zaten her

kesin bildiği bir şeydir. 

Bir kere denk durumu bozulan bir 

para değerinin pek de öyle istenildiği 

saman ve çabucak denk duruma kona· 

91Jıyacağını en güclü bir ulusal ökono

mide de görüyoruz: 

Büyük Britanya, paar değerini düşü
reli dört yıl oldu. İngiliz lirasının haJa 
denkli ve kararlı bir duruma gelememiş 

olduğunu, k altın ve gerekse farn-
IIZ frangı "rek nasıl gittikçe dÜ§.· 
mekte bul nu şu rakamlar anlat-
maktadır: 

İlkteşrin 931 de bir ons altın 114,9 
İng. L.; ve bir İng. L. 104,75 franktı 

İlkteşrin 932 de bir ons altın 12 5,8 
1ng. L.; ve bir 1ng. L. 88,23 1-3 oldu 

İlkteşrin 933 ·de bir ons altın 134,8 
lng. L.; ve bir İng. L. 82,32 1-2 oldu 

İlkteşrin 934 de bir ons altın 143,3 
İng. L.; ve bir İng. L. 74,5 1-2 oldu 

Bu düşmeler hiç de ihtiyari değildi 1 

xxx 
Dört kısa yazıda, değeri dü~ürülmüş 

paraların götUrdükleri sonuçları teori 
alanına girmeden anlatmağa çalıştık. 

Bizim bu yazı1arda altın taraftarlığı et

tiğimiz sanılmamalıdır. Başka fırsat • 
Jarda da söyledik, ki paranın oluş ve te 
kamül yolu bizi, her çeşit el tutar mad
di karşılığa muhtaç olmıyan bir k5ğıd 
paraya götürmektedir. Ama bu, bütün 
acunun böyle bir anlayış ve görüşte bir
leşmiş olduğunu ve bundan sonra da pa
ranın öyle her usa gelen düşiince ile 
oynanmaz bir ölçü olduğu onanıp da 
bunun bir sağlam düzene konduğunu 

göremediğimiz müddetçe; teorik düşün 
celeri bir tarafa bırakarak, .. pratik bir 
m alizm,, e saılmaktan daha doğru bir 
şey bulamıyoruz 1 

x x x 
So nsöz olarak: 
" Anlayışımız ve sıyasamız olarak u

lusal paranın değerini mutlak koruya
cağız!,, Sözlerindeki keskin ve uzak gö
rü ten dolayı, güven, kıvanç ve minnet 
tarlık duyduğumuzu da söylemeyi bir 
öd v biliriz! 

SAiD AYDOSLU 

ULUS 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız/ 
l\.... -- - - -- - _.1 

Sir Con Saymeniıı yolculuğu etrafında 
Hitler'in sesinin kısılması diplomatik 

bir hastalık değilse, Sir Con Saymenin 
birkaç gün içinde Berline gitmesi ge 
rektir. 

İngiliz parlamentarizminin büyük li 
deri olan ve bütün meslek hayatı teen 
ni, entellektüalizm ve demokratik me • 
deniyeti temsil eden bu liberalin, şimdi 
ye kadar bu gibi faziletlerle temayiız 
etmemiş olan üçüncü Rayhın mümes • 
silleri tarafından alkışlanmasını görmek 
tuhaf değilse bile beklenilmiyen bir ~ey 
olacaktır. 

Fakat, nasıl ki dördüncü Hanri için 
Faris şehri katolik olmaga değiyor idiy
sc, Sir Con Saymen için de banş Ber· 
lin bir yok luk yapmaga deger olsa 
ger ktir. 

Bıze g lince, B. lfanri Beranje'nin 
'Paris, Londr.ı, Roma zaviye i,, cıiye 
ta'<sıf ettıgı eyın İngilt re t. r frndan 
gönderilen nmme silinin B. Hiltlerle ılk 
defa olar k t mas etme inden ne. k se 
vinç duyabılıriz. 

:;. * lf. 

Kardeş oldürücü kavgalarla parçalan 
mı Avrupayı birle tirmege y ıdım 
edecek olan her şey, bizden de tasvib 
görecektir. Onun için ingiliz dışarı iş -
ler bakanı Berline gidince, sırasına gö
re kendilerini Fransa veya İngiltereden 

esirgemiyen aynı hükumet adamlarının 
ona karşı gbstermekten geri durmaya -
cakları sevinç tezahürleri karşısında u
lusuna mahsus olan soğuk kanlılık ve 
aklıselimden ayrılmryacağına iyice gü 
vcniyoruz. 

Sir Con Saymen, Almanyanın bize 
yaptıgr ba~başa kalma davetlerini, bu 
işle alakası olmıyan Rayh iç sıyasasına 
ba;:;lr sebeblerden dolayı değil, bu da • 
vetlerin bize bazı şartlar içinde yapıl • 
mış olmasının, İngiltere ve küçük an • 
]aşmaya karşı olan sadakat vazifemize 
uymaması dolayısiyle reddettigimizi 
hatırhyacaktır. 

Barıs sever bakan banşın taksim e
dilemiyeceğini; Londra, Roma, Paris 
ve Berlin arasında yapılacak olan anlaş 
malara Varşova, Moskova ve Pragın da 
girmelerinin çok gerekli olduğunu mu
hatabına hatırlatmanın yolunu bulacak 
tır. 

Fakat bu gibi kayıdlar dahilinde, 
daha doğrusu bu gibi sarahatler yapı -
lınca, bu gibi temaslar ancak yerinde 
olabilir. 

Esasen bu temaslar, kimsenin Ray -
hın etrafını kuşatmayı düşünmediğine; 

alicenabane bir şekilde tamirat işinden 
vazgeçen, uzun aylardanberi hukuk be 
raberliği prensibini kabul eden Alman. 
yanın eski düşmanlarının en biiyük is
teklerinin, onun Uluslar Derneğine ge· 
ri dönmesi olduğuna alman efkarı umu 
miyesini inandırrnağa yaramıyacak mı 
dır? 

B. Bitlerin, ülkesini yeniden inşa için 
öteki ülkelerden fazla muhtaç olduğu 

barışı Fransa istemekte ve bunu zaman 
zaman verilmiş söylevlerle değil, yaptı 

Almanya ve 

beyaz kitab 
Bcrlinden Mançester Gardiyen ga • 

7etesine bildiriliyor: 

İngilterenin kendi müdafaa silahları
m artırmasını izah maksadiyle çıkardı-

ğı beyaz kitab, Almanyada hoşa gitmi
yen bir takım tefsirlere yol açmıştır. 

Berliner Tageblat başyazıcısı B. Şef 
fer, yazdığı bir yazıda bu kitabta ingi

liz politikasiyle daima birleşik bulunan 
vuzuhtan da, dürüstlükten de eser bu

lunmadığını aıöylüyor. Bu yazıcı, bu ki 
tabı yazanın olsa olsa Fransa ile askeri 
bir birleşm\:ye meraklı bir harbiye ba
kanlığı memuru olabileceğini sanıyor. 

Do)'çe Algemayne Çaytung, gazetesi
nin baş yazıcısı Dr. Sileks de, böyle bir 
zamanda bu kitabın ncşredilmesinin in 
gilizlercc sık sık alınanlara isnad edilen 
psikoloji bilmemek suçunun ta kendisi 
olduğunu ve içinde hiç de dostluktan 
bir eser bulunmadığını yazmaktadır. 

Bu yazıcı, neden İngiliz silahlanma 

konuşmalarının gecıktirilmediğini ve 

ğı işlerle gö:;termektedir. Fransa barış 
istikametinde, A vrupamn bütün parça 
!arının genel bir güvenlik sistemiyle 
bağlanıp birleşmelerinde aramaktadır: 

Fransayı bu amaçtan ne tehclidler, ne 
de ayırma ve parçalama te ebbüsleri çe 
virecektir. 

İngiltere ile İtalya da Fransanın ya
m başındadırlar. 

Eger Sir Con Saymen muhatabına bu 
gerçekliklerden bir kaçını duyurabilir
se, EJ;:rline yapacağı yolculuktan biz de 
memnun kalabiliriz. 

Fak t acaba Berlin bu yolculuğun ya 
pılmasını h.ıla. i..tiyor mu? 

Ln Repüblik, Paris • 6. 3. 35. 

mart tarıhlı Lö Tan gazetesi, Sir 
Con Saymc.nin yolculuguna lrasrettigi 
b· yazıda, İngiliz kabinesınin çıkardıgı 

beyaz kıtabm Almanyada uyandırdıgı 
akislerden ve bunlar kar ısında Londra 
da duyulan hayretten bahsettikten son 
ra bunların ingiliz hu ı'.'ımetine soguk 
k nlılıgını kaybcttirmedıgini; İngiltere 
nin, Berlin elçisi vasıtasiyle alman hü 
k metinden Sir Con Saymenin yolculu 
gunun tehir mi edilmesi, yoksa hiç yapıl
ın ması mı gerektiğini sorduran bir ta

raftan da Varşova ve Moskova hükfı
metlerine yakında bir ingiliz bakanının 
kt ndılerini ziyaret edecegini teblig et
tirdiğini anlatarak yazısına şöyle de • 
v. m ediyor: 

Berline yapılacak olan bu yolculuk
tan maksad ne idi ve Bitlerin boğaziyle 
keyfi bunun yapılmasını mümkün kı -
]ar a, maksad ne olacaktır? 

Başlıca maksad, V ersay andlaşması
mn askeri şartlarının tadili mukabilin
de barışın müşterek bir şekilde kurum
landmlması işinde yer alıp almıyacagı 
ı~ Almanyaya sormaktı. Bilindiği gibi 
barışın müşterek tnrzda kurumla:ı<.lırıl 

ması bir {ransız te ebbüsüdür, fakat kü 
çük anlaşma uluslarından sonra lngil 
tc.re ve İtalya da buna katılmışlardır ve 

bu sistem kimseyi ayrı bırakacak mahi
yette değildir. 

Belki de Almanyanın reniden si • 
lahlanışı karşısında başka bir sıyasa da 
diişünülebilir ve ülkemiz bunda, Avru
pada savaştan önce yaptığı üzere, bir 
sıra tedafüi ittifaklara temayül edebi
lirdi. Fakat Versay andlaşmasından be
ri kendine çizdiği }Ola sadık kalan ve 
ingiliz efkarı umumiyeginin herhangi 
Lir t>urette alınmasına meydan verme • 
mck istiyen fransız diplomasisi. birkaç 
taraflı paktlar yapmak sryasasından ay
rılmamıştır. 

Bu ise karışık, görünüşte biraz za
yıf ve eglenilmesi kolay olan bir srya
sadır. Fakat bunun değeri yalnız na
zari olsaydı, İngiltere bunu tasvib et • 
meden önce uzun uzadıya düşünür muy 
dü? Sonra, ne için Almanya buna ka
tılmaktan o kadar çekiniyor? Fransanın 
doğu andlaşması hakkında Almanyaya 
verdiği son nota, 15 ikincikanun tarih
lidir ve elan bunun cevabı beklenmek 
tedir. 

Berlinde vaziyet, daha ziyade aydınlan 
dıktan sonra yapılmadığını anlamadığı 

nı söylüyor. 

Dr. Sileks, beyaz kitabı şu suretle tas 
vir etmetkedir 

Öyle tek taraflı bir eser ki mukabil 

tarafa zarar verecek her şeyden çekin

mekte, fakat Almanya aleyhine çıkabi

lecek her şeyi yazmaktadır. 

.... Beyaz kitab, aynı zamanda İngi

lizlerin kollektif sisteme olan inanları
nın sarsıldığını göstermektedir. 

Lokarno muahedelerinin artık itibar 

dan düştüğü kanaati l.ıu beyaz kitabtan 
pek ala belli olmaktadır. 

Almanyanın da ithal edileceği bir em 

niyet sisteminin başlıca kefili, şimdi ken 

disi güvensizlik gösteriyor. 

Lokarno andlaşmasını itibardan dü 

şürenler, o andlaşmada mevcud olan si 

lahsızlanma esaslarına riayet etmemiş 

olanlardır. 

Eehemmiyetli olan bir nokta beyaz ki 

tahta büsbütün silahsızlanma konuşma

larının geçen yıl B. Bartunun reddet • 

Almanyanın bu kadar c:sekingenlik 
göstermesi ve son İngiliz - fransız ko 
nuşmalannda tarif olunan taksim edil
mez bütünlüğü açıktan ac:sığa parçala -
mağa uğraşması·, A vusturyada veya baş 
ka bir Y"rde kötü bir iş yapmaktan vaz. 
geçmediğine, yahut da bunu yapmak 
ihtimalini ortadan kaldırmak istediğine 
delalet etmez mi? 

Küçük anlasma adevletlerini Balkan 
ülkelerinin heyeti mecmuasiyle birleş -
tiren ve Sovyet Rusyayı, böylece te • 
şekkül eden grupa sıkı bir surette yak 
laştıran hareket son zamanların ulus -
!ar.ırası hadiselerinin en mühimlerinden 
biridir. Bu hareket 1933 deki Londra 
konfearnsında, {Müteca'iizin tarifi) için 
Rusya ile dogu ve cenub doğusu Avru 
pasındaki devletler arasında protokol • 
lar imza1andıgr sırada belirmeğe başla 
mıştır. 

Sovyetlerle romenler arasındaki an
laşmazhgın halli: Balkan andlaşmasının 
teşekkülü; kiıçük anlaşmanın daha sı

kı bir hale girmesi; bir çok devletlerle 
Moskova arasında sıyasal münasebet
lerin yeniden kurulması; Sovyet Rus
yanın Uluslar Dernegine girerek Maca· 
-ristana karııı küCjük anlaşmanın dilek 
]erini müdafaa etmesi, bu ilerleyişin 
merhalelerinden biridir. Böylelikle Rus
ya, dogu Avrupasındaki devletlerin ya
şayışında oynamış olduğu anal'!evi rolü 
yeniden alacak gibi görünüyor. 

Bu ilerleyişin, fransız sıyasasının de 
ğişmesi korkusu yüzünden biraz daha 
süraUenmı~ olması mümkündür. Fakat 
bu süratleniş bilhassa Almanyanın ye • 
niden silahlanışından dogan endişeden 
ileri gelmiştir. Bu bakımdan söyledi
ğimiz ilerleyiş İngiltereyi Avrupa işle
rine daha fazla alakadar o1mağa sev -
keden ilerleyişe bir benzerlik arzetmek
tedir. 

Şu halde, bu benzerlik Almanyayı, 
Berlin sey~hatinin gerekligine inandır
maktan nasıl geri !:alabilir? Ve gene bu 
benzerliğin İngiliz efk"rı umumiyesine 
Moskovaya yapılacak bir seyahatin Ber 
lin yokuluğ~ı kadar gerekli olduğunu 

göstermemesi kabil midir? (Tabii Var
şovaya da bir yolculuk yapmak gerek
tir. ünkü Avrupa barışı mcvzuubahs 
oltluğu zaman Lehistanı ihmal eder gi
bi göriınmek doğru olmaz.) 

Almanyanın hatası yuzünden Avru 
pa yeniden birbirleri!1e rakib ve diişman 
bloklara ayrılmak tehlikesi karşısında • 
dır. Menfaatlerin ve ihtirasların şimdi
ki giriftliği içinde hiç kimse bunların 
çarpışmasından uzak kalacağını iddia 
edemez. Fransız diplomasisi bunların 

tamiri imkansız bir şekilde tebellür et
melerinin önüne geçmek ve hepsini ba
rışçı bir birlik içinde toplamak için yo 
rulmadan uğraşmaktadır. Almanya bu 
gibi çalışmalara yardım etmelidir. O ne 
kadar ugraşsa yalnız olduğu halde her· 
keslc başa çıkamaz. İngiliz efkarı umu 
miyesine gelince, o da şimdiye kadar 
barışa bağlı kalmış olan ulusal hiikume 
te tamamen destek olmalıdır. 

mesine kadar ilerlcdigi safhalardan hiç 

bahsedilmemiş olmasıdır. 

Bay Makdonald, o sıralarda İngiltere, 

Fransa ve Almanyanın bu meselede ay 
nı fikirde bulunmuş olduklarını unut -

makta mıdırı 

.... Alman genclerinin askerleştiril • 

mesi hakkındaki iddiaya gelince. bu gene 

liğimize izzetinefis, gurur, vekar ve 
yurd sevgisi vermek gayretinden iba
rettir. 

Bugün İtalyada çocuklar silahla ta 

lim görmekte, İngilterede lise talebesi 

makinelitiifek kullanmasını öğrenmekte, 

Oksford ve Kembriç tı:ılebesi bomba at

masını bıle becermektcdirler.,, 

Toplanma 
Hukukçular cemiyeti Ba§kan

lığından: 
Cemiyetimizin yıllık kurultuyı 5 

nisan 935 cuma giinü saat on beşte An. 
kara halkevinde toplanacağından üye

lerimizin toplantıya gelmeleri ric .. O· 

lunur. 

15 MART 1935 CUMA 

KURBAN BAYRAlrfLARINDA 

Evlerde kesilen kurban· 
!arın ciyerlerini ne 

yapmalı? 
Kurban bayramlarında evlerde kur· 

ban olarak kesilen ve -mezbaha muaye 
nesine tabi tutulmayan koyunlar yüziın 
den, hem kendi sıhhatimizi ve hem d• 
hayvanlarımızın sıhhatini tehlikeye ko
yabilecek bazı hastalıkların ya} ıJması 
mümkun olabilir. Ufak bir ihmal. tel.:ı

fisi çok güç neticeler doguralıilir. 
Koyunların karaciger Vl: akc:· eri 

rinde, içleri su dolu s rt keselere te l· 
düf edilince bunlar çok defa kedı v<: !fi 

peklerin önüne atılıyor. Bunu l lh,ı a 
çobanlar yaparlar; mera' arda h t k.>· 

Su keselerini yiyen köpeklerde 
hasıl olan şeritler 

yunları ölüm halinde ıken keserler ve 
egcr bunların cigerleri bozuk çıkar:;a 

derhal köpeklerınin bniıne atarlar. A} ni 
hali bir çok yerlerde kurban bayraml.ı • 
rında da goriıyoruz. Kurlıanlaı ın bozuk 
ciyerleini kendimiz yemiyoruz fakat ke
di ve köpeklerimıze veriyoruz. 

Karaciğer ve akcıgcrlerde gorulen bu 
keseler, küçük, 3-6 mılimtre uzunlu· 
ğundaki bir şeritin, ten}anın yavru ş k· 
lidir. Bu keseler, bahusus kopeklcrin in· 
ce bagırsaklarında sayısız bir hald\:, soy· 
lediğımiz o ufak şeritleri h.ısıl ederler. 
Çüııku bu keselerin içinde pek çok baş
çıklar vardır. Bunların her bırinden kil· 
çük bir şerit teşekkül eder. Bu şeritle • 
rin içindeki yumurtalar da köpcgin pis
liği ile birlikte her tarafa yayılır. Ev kö
pekleri evin her tarafına bu yumurta • 
lan saçarlar. Serbest dolaşan kôpekler 
bahçelere (meyva ve sebze), meralara 
binlerle yumurta dökerler. Kopekler ken 
dilcrini temizlerlerken dillerine binlerce 
yumurta sürülür. Ondan sonra sahiple • 
rinin ellerini yalarken bu yumurtalar in· 
sanların ellerine geçer. Yemek kapları· 
na da binlerce yumurta sürülebilir. İşte 
insanlar ve hayvanlar, sular, pışmeden 
yenilen salata, salatalık, marul, turp, 
dereotu ve saire ile meyvalar ve köpek· 
lerin yaladığı eller ve yemek knWarile 
ve hayvanlar otlarken bu yumurtaları 

yutarlar. Yutulan yumurtaların içinde • 
ki rüşeym bağırsaktan geçer ve vücu .. 
dun her tarafına - hatta dimağın içino 
kadar gidebilir. Fakat birinci derece • 
de karaciğer ve ikinci derecede akci .. 
ğerlerde yerleşir. Burada bazan bır por· 
takaldan da büyük, hatta bir küçiık ço
cuk başı büyüklüğünde keseler yapar. 
Ve bu hastalık çok vahimdir ve tedavisi 
yoktur. Görülüyor ki köpeklerden ge 
çen bu hastalık hem insanları ve hem 
de hayvanları bula~tırı}·or. Maalesef 
meleketimizın kasaplık hayvanlarında 

bu hastalık pek çoktur \e bu yüzden 
iktısaden pek büyük urarlara giriyo· 
ruz. Çünkü ve bittabii mezbahalarda 
lıaytarlar bu ciğerleri tevkif ederek 
imha ediyorlar. Her sene bu yüzden i:nı 
ha edilmiş ciğerlerın yekunu binler1~ 
dir. Köpek l>esleme zevki, Avrupa ve 
Amerikada olduğu gıbi, bizde de pek 
taammüme başladı. Köpek ceslenilmt:• 
sin demiyoruz: fa':at sıhhatlerine bak· 
rnamız lazım lır. Çun1<u b..ı şeridi o an 
bir tane kôpe't b.ılundu u yerde1.i t-il· 
tiın hayvanları ve ins:ınları tc!ı!il: ye 
koyabilir. O halde bu h t.1 '; da sıh· 
hat ve servetiır.ı;: . 
hatiyle s kı sıkı mun sebeu .. dır. 1 l· 
buki bu hastalı~ı.1 c,n~n~ gcrm~. r _k 
kolaydır. Köpe .'erde' i 
şürmek m 'm't".ln • .:r. ~ 



ÜLKELER YASIYAMAZLAR 

rtte biri ormanlık olan Almanya, 
anlarım konım ak e yeni orman· 
yetiştirmek için bir yasa çıkardı 

Zir'de bir gün 
Halkevleri lcöyc\ilük komlteai, ilae 

rine aldııı büyük iti baprmaia sahtı· 
1•• bu meyanda her hafta bir pp ol· 
var köylere ıiderelr, köylülerle yakın
t4aa temasa ceçiyor, köylUntln •e JdiJUn 

1 
hiyeaıne ptmiılerdir. Eskiden eof, ko
aacılJk ve cehrilili ile UnlU bir kua 
olan Zir (230) evli ve evleri temb, 
halla uyanık 1118 nüfuslu bir nahiye
dir. Nahiyeye merbut 16 köy vardır. 

Dünkü niülaamıda "Biiyiilı ulu.al iflerimiz,, batlıfı altında 
~ 1azı "Drallner Naı:ltriclalen,, waznainılen alınmlfh. Bana 
-İren Ptırfa, bir ıertib yanllfl yüiinden phlannı oldafruulan, 
1clzunn Ulus' a alınman •ebe6i onlaıılamannfhr. Bizim i~ "• 
hrli bilimler veren bu yazıyı bqiin de lıualıaralı koyuyorıu: 

Nah~nin umum ntlfuu (3331) -dir. 
Çok eskiden yapılmıt bir amil, 4 

aklıılnı, 4 çeflllMI .. camide .ltaly• 
•yyahların 250 lira verdikleri bir de 
eeccade vardır. tçinden Ova çayı ıeçen 
Zlr'in etrafını 200 elen fula bat, 40 dul 
fada bahçe aarar. Nahiyede bet llDlfJı 
bir ilkmeJcteb Yucbr. Ballaa ...,. Jaalk 
derebanelenne. dnma etmıif A 1ııun....,. 

dan phadetname almııtır. 11 ... eıllil'- I 
bq muallimi Bay Habib'in &(51terdlli 
cayretten halk çok memnundur, bat 
muallimin karısı Kırtchirlidir, gayet 
,Uzel balı doku1or ve köyün üt ıcnc 
ku na balıcıl k aıretiyor. 

bo orman olur ya m r 
yan toprağa ge er, yer 

ı 111' birikir, kaynaklar kay1U1r. 

sulan çogabr, ırmaklar mun• 
rak nakliyata elventli bir h e 

lklun deglfÜ', ekilen toprak 
il ço al r me nı et ıl r • 

~ hükınetten önce Alman
onnan •ıyuuL 

Biltün bunların bılmdıp Almanyada 
...... tbden sonra gel n hukfımetler, 

taknıı lıberal ökonomi aiıteınlenne 
Yar nı bugune feda ederek fa.ılı 

OA;,• .. -.._ 

teıninını duıunrnilfler ve orman 
:t·-~ ... n. bahanesiyle ucu ucu •tm .. 

keııl n orman par~anndan bu-

l n diız tarl lar bırakmı tardır. 

ltJm•maıı ıçın de onlara 'böyle 
dclı karaciğer ve akciger venne

~•lJ"!lllllli• Yapılacak ış gayet basit ve 
kad.r bir cayret gösterilmezse ne

IOn derece vahım olmalına rag -
Mit bana ehemmiyet vermemek en bii 

bir gunah olur. Kurban bayramla
~kurban keaecelderden dıleditüniı 

- keetikleri koyurtların ciğerleri 
~ çıkarsa bunların katiyen kedi 

Jte,e1c1ere yedirmemek. 
2 - Böyle ciierleri, kedi ve kopek

' açıp çıkanmıyacaklan bır derin
' bir çukur kazarak ve üzerine ki

d&kerek g6mmek. 

&ıı baıit tedbir memleketin 11hbat 
~l'Yeti bakımından çok değerli bir 

Ber kurban kesenin bunlara dik
ttn-.ıini bekleriz. 

Baytar Pakültesi Puuitolojl 
Şefi Dr. A. Nenat 

Şimdiki Ol'lllUl aıyuuı. 
'Bunu cözönilne alan Almaıa uluul 

bükfuneti yeni bır yua yapm tır Bu 
yasaya gore artık ke ım 40 dan 20 de 
bıre kadar ındınlmi , hele 50 yıll k 
omru olmıyan ormanlardan ke im ya· 

lerı 

toprakları a • 
ce ço t-

Bu aıyuanm vereceği ao~· 
Çorak yerler agaçland ktan 10D1'8 

Almanya, ormanla dan. yılda, timdi· 
kinden 6,5 milyon metre bı fuJa ke-
reste alacaktır. B n manaP, Al -
manya baf1ra yerlerd• ptırttiji ke -
reatenin nilbetiııi "° 9,2 ye indirecek, 
yani bundan böyle yalnıs yurdda ye • 
tıpniyen cınslerd n ba ka, abancı ul
kelerden kereste a mıyacak, dem ktir. 

Batka yerlerde ormancdıja •e
rilen ehemmiyet. 

Amenka Bari ık Devletleri Ba Ira· 
ııı Rusvelt, Kanacla'dan Tekaas'a ka • 
dar 1600 kilometrelik bir orman teridi 

ri almıştır. 
()nnanlar Ye tarih. 
Tarih öğretiyor ki • yubrdaaberl 

anlattığulm aebcblerle • ormanlarm •· 
uldığı yerlerde eefalet çoialmlf; or • 
mantarın bol olduiu yerlerde de mecle-

n.ıyet ilerlemiıtir. 
Biz ne yapmalıya? 
Anadohıda ormanları kor~ .yet• 

mcs. yeniden pek çok orman yetıftinM-

fe deme~·-------

ölüm 
Avukat Ekrem ve Emin 

Ergun'un dayar :Muhasebel 
hususiye memurlarından B. 
Nazmi vefat etmit ve ceaa-

. ~'- · -•-L-'·-"' defne. .zeaı uuu. aıau-l&IP- ""' 
dilmiştir. ı-ıo":IJ 

ıbtiyaçlanndan mümkiin olan kısımla· 

rı kartılanmala Çallfıl~or, JıdSyltı,ı 

kBylerinin ne tekilde dilzeleblleceil 
anlatılıyor, koy kanunu okunuyor, an• 

!atılıyor ve köylünün zorluk çektlil 

her türlil Jtöy iılerinde bndilin• yar
dım ediliyor. Memleketin her kafMIA
de ve koylerde atılan yeni ve faydalı 
adımlar köylüye vb ve lllllihat pldla
de decil en canlı 6nıeklerte aıılatılma
ia çalıtılıyor. 

Halkevlerimi in bu yanden dııba ... 
rimlı düf'Ulcel•r vardır. ProJelctiyon, 
sinema, gramofon ııbi k8ylilyü lllfl1I 
zamanda eılendirecek vasıtalarla itin 
yürütülebilmesi gayesiyle köycülük ko 
miteaine bir de propecmı1a tllamı ıa.. 

Hae~erl, Gul Terbiye BnSthllll 
at1kaaındaki Balkat köyünü, bir amek 
köy haline koymal• karar vermiıtir. 

Kısycti arkadqlardan üçü Bquı ol
mi: tiere 12 klfillk bir arup iN cuma 
baıaP, ............ __,. Aabra• 
DUL blt-ftth. ew1ııl J.taabıı1 fOl"IAla 
1alr buGıık ldlometre k:lndeW aı. aa-

Köyün aaayı ı çok yerındedlr, halkı 
B rada hiç vukuat olmaz. Et anuı 

ıkap nın önlim koyun, çalmaılar, diyor• 
lar. Ziı'de Halk Partisi, ııtma mucadele 
memuru, socuk koruma kurumu vardır. 
Bu 1aııumun içinde Bayan tVeler .. 

K111111ıi~• Wr ~ 
lıö,,.Jılri• ........ , 

War patlıc8D,........ .... .... 
4erlr. 

Otomobille bir uat lilrta lir'in 101 
lan pyet &llseldlr, amı mllafell tat
lı me,ıllerle kayak aporuna sok mllaalcl 
olmul prtlr. 

Nahiyenin yanı batında Bvllya ç.. 
Jelılnin de.,..... ................ 
pyam dikkat ka,.ıddar nrm. Bu U. 
yalarm içleri oyutlıtur " &6s ak ocla· 
lardan miteteklcildir, mataranın itin· 
de iki beton kuyu var. Mataranın •· 
&mdai tele kayanm lltilDM Wreçle 
öriUmüf blr duvar .ardır. Bfrkat •ne 
evel buram anttınım.a da bir .., 1"1-
Jımama••ftn. Rallml dedltlM ..... 

Telrikaı 23 
-" Hoıuna ptmi1ot ama "korkuyorı 

~k daha katUdtlr·" • t ·--·•, 

lam gördüiünüz bu adam, hep ıdıhati ile 
uCrqır n butalddarm ttirlU,üne yakalana
caimdan korkar,. Geçen aefer buraya ~· 
finde babçuvanm ailu tifo olinulta. .._ 
bunu öfrenir öfrenn* 1rallaP gitti. baç aLo 
madan duramaz ve belki aofrada da biqey
ler içtiğine dikkat etmipinizdir.,, 

Michele!nin .kitabı 
._ __ De oaun unum ouu-• 

oııt ---·- ·-:-.U· 1d -hMr. Zaten bmWD 1~ 
. ~ ..... ~-~ yaJDu .,.,,.,. almee!ft' 

ıc::. çp::ı Jloria miitenwliyen gez • 
iı ~ordu. 
meıere ve tiyaırolara ıu~ua .. ., " 

_ "Yann gicieceiini hiç. ummam... 
- ., Muhakkak gidecekur; altm mad~!: 

k ~or ve klzan•c~, 
-1R b•nn>VI 50 . . . 
~~- m...-WW: ~ ıyı nıpncı .. ,. 
•P-.. 1;6 ben de iyi nipncı ıaapun 

- ödhıü llmak iç onu ıe-
~:_m ......... baklanda~ 
~yok mul Eminim ki bunlardan bi· 
ftaio -1* bomk tarafı vardu'·n 

_ -Anası gayet güzel bir alman kontesi 
idi • ..-ılitini de ona borçludur. Fakat •· 
- ki kan koca birbirleriyle b~ türlü ce
çinemezlerdi. Baba• korkunÇ bır sarhottu. 
Münasebetsiz ve acayip bir adam oldugunu 
herkes bilirdi. Son zamanlanDa ~~ lde
ta deli denecek gibi bir ~ ~e~11t1. Hatti 
bir çok ki§iler intiluit etaıını 10ylerler.,. 

_ " Dılerim ki ojlu da babaamm yolun • 
dan yüritailn. hettı de bir an eveL. çdgmbia 
gelince: buna da birkaç adımı kalmq .... 

ten-~ t • 
_ " MaJdmiıc var - Vikont un aca11P 

halleri Urdu'. llaell. bir ayp kadar aa&· 

- " Aklmıdan ona bir azizlik yapmak dü
pcesi geçiyor. Kızmıı bir adama karşı ya· 
pllacak en iyi py ona lfilmektir. Odaya gir· 
diginız vakit ne llalde idim, biliyonunus. 
Şimdi keyfim pae yerme celdi. Bu ıece 
gitmektea ftSCeçtim. lfaJ4i •icara .. ,_.. 
na. ötekilerin yanma gidelim. Gayet doatd 
hareket edeceğiım size vadederim.,, 

Vikont, yüzü gözü mosmor, aynanın kar· 
ıısma geçmiş, durmadan pos bıyıklarını bil
ldiyordu. Pencerenin 9nüne oturm111 olan 
kont da Figaro gazetesini ok~ordu. 

Münasebetaizlilderbıe ne kadar tabarn • 
mül göstereceğimi daha ıyi anlayabilmek 
için monokl-una gCSzlin.e yerleıtiren vikaot 
•taveçli doktorum, aizi burada tekrar gör • 
mek ae beklenıtmu bir zevk,. dedi " sizi bu
raya geme feY, ammam ki, yem bir kolit 
vakur Qlan 1,, 

- • Hayır! henüs oyle bir ıey '~ 8IU 
biliiıme.ı. .. ,, 

- M Stm keHt mütehauw ......... 

( Bibliyograf ya 

eni Adam 

Bu cUzel fıkir ıueteainin C52 incı ... 
yıaı çıktı. Bu ta}'lllDda birçok deferll 
yazılar var. l1mail HakJmmı matbuat 
MildUrU habıs mı. hayatta mınaffak ole 
manm •rlan makeleli ıuetecilik ma. 
tebi adlı hilrlyeef. re.am Arif Bedil'nüa 
Bayuıt meydanı Mpkh stbe1 nporta• 
jı, eıyaa1 acun u.ertne Camrnln ,_... 

ıençlik ve cW anbtlM verilen ava'Ju. 
Beyothı im aanat mekteblnc1e1d mla• 
kereler, Amolr Sedat Nun'nln çok cflse1 
lraıiJııa'8rleri ...... Deferi 1~ laıraf" 
tur. 

naf 

nda h rb 
..Esnaf .,. ...... ,,_,, 
urilqtlrUec it a mı f r aaaı111Loı 
.,,..,._ lrarp n...ı lroruneb 
llperlt bayatmda ceeant.. batlı ,.. 
sılarla biılok melleld büer tulaaf 
vakalar, cilenceli •• faJdalı ,an1u ftllıt 
dır. ' Eanaf .. kenc1illne çlsdill yolda IDU• 

nffalayetle yUrll,.. ... eyi çabtan bir 
mecmuadır. Ta..ı,. ederlL Tan 1 10 
ftnıttur. 

ftbiyle bir der•beJl 1Na iM lmr•dl .._ 
naınmt ... ba J4llıll•• .. Jll*Js .... 
- prillD tplmle .. ,.... tllrt 1ılb 
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IJeıuz•İ Vilayeti Deıimı 

Encümeninden: 
Memleket hastanesine satın alınacak 2650 liralık muh

telif ilaç 2. 3. 1935 gününden itibaren 24 mart 1935 pazar 
gününe kadar 22 gün eksiltmeye çıkarılmıstır. 

!hale 24 mart 1935 pazar günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. İlaçlar müfredat cetvelinde 
yazılı olduğu veçhile fabrika malları olmak ve ihaleden 
azami 20 gün zarfında Denizli istasyonunda teslim edil -
mesi şarttır. Hastanede heyet huzurunda yapılacak sa -
yım ve muayenede listeye muhalifi veya kırık zuhur eden 
mallar geriye cevrilecek ve yerine matlup vechile iyisi 
gönderilecektir. Kırık ve şeraite muhalif çıkacak malze • 
menin posta nakliye ücretleri bayie aid olacaktır. Bedeli 
şeraite uygun olarak tamamen teslim edildikte tediye e
dilecektir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin usul dairesin
de yüzde 7,5 teminat akçesini Ziraat Bankasına yatırma
ları veya milli bir bankadan alacakları teminat mektubla
rını ihaleden evel encümeni vilayete vermeleri gerektir. 
Şartnamesini ve ilaç müfredat listelerini görmek istiyenle
rin İstanbul, İzmir sıhhat müdürlüklerine ve encümen ka
lemine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 1310-605) 1-1030 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanlan 

.Yapı ilanı 
Yapı: 1 - Ankara Hr. Mp. Merbut kıtalan binası: Keşif 

bedeli (240,652) liradır. 
2 - Ankara Hr. Mp. Mülhak kıta ve Revir binası: 

keşif bedeli (268,000) liradır. 
3 - Ankara Hr. Mp. için üç ahırla bir hangar: Keşif 

bedeli (219824) liradır. 
4 - Cebeci Merkez hastahanesi Tadilat ve tamiratı: 

Keşif bedeli ( 105,393) liradır. 
Yukarda isim ve keşif bedelleri yazılı dört inşaattan 

her biri ayn ayn taliplere veya dördü birden bir talibe iha
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

Şartname ve projeleri bedelleri mukabilinde vekalet in
şaat şubesince verilecektir. İhalesi: 21 - 3 - 935 perşembe 
günü saat onbirde komisyonumuzca yapılacaktır. Muvak
kat teminatları: Merbut kıtalan binasının (13282) lira (60) 
kuruştur. Mülhak Kıta ve Revir binasının (14470) liradır. 
Oç ahırla bir hangarın (12241) lira (20) kuruştur. Cebeci 
hastahanesinin .(6519) lira (65) kuruştur. İşbu teminatlar 
kanuni şekilde yazılmış banka mektuplan veya mal san -
dıklan ınakbuzlan olacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 
N o. lu kanunun 2 ve 3 cü maddeler ile şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif mektuplariyle birlikte ihale gü
~ü en son saat ona kadar komisyona reisliğine vermiş bu· 
lı1n~r::.k~ııırrltr. (462) 1-782 

!LAN 

Hava ihtiyacı için 17 ka
lem düral perçin çivisi, dü
ral saç levha, ve alaminyom 
Jevha açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin edilen be
de) 3.000 liradır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek ve al
mak üzere her gün ve cksilt
rneye gireceklerin 17-4-935 
çarşamba ·günü saat 11 de 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
ıir.rii nı~ddelerinde · 

şartlar dahilinde 225 lira te
minat mektubu ile M. M. V. 
satınalma komisyonuna mü-
racaatları. ( 459) 1-761 

Kiralık oda 
aranıyor 

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

1-957 

TC!JQKIYE 

llRAAT 
BANKASI 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT l;O~Q 

ULUS 

1 1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli l 2952 lira olan yukarda yazılı inşaat As • 

keri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonun
ca 27 mart 935 tarihinde çarşamba günü saat 16 da kapalı 
zarfla iahle edilecektir. Şartname 65 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin 971 lira 4 kuruş muvakkat 
teminatım havi teklif mektublarını mezkur gün saat 15 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de ihale saa -
tında komisyonda bulunmaları. (568) 1- 985 
ŞAPKA VE TOZLUGU İLE BERABER 234 TAKIM 

YAZLIK EFRAT ELBİSESİ 
Beher takımının tahmini bedeli 625 kuruş olan yukar

da miktarı yazılı elbise Askeri Fabrikalar satınalma ko
misyonunca 25 mart 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şartname bedelsiz 
olup komisyondan verilir. Taliplerin 109 lira 70 kuruş 
muvakkat teminat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur giin ve saatta komisyona 
müracaatları. (546) 1 - 924 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
~ankırıdaki kıtaat efradının ihtıyacı için altmış iki bin 

kilo una talip çıkmamıştır. 28 mart 1935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte gene tekrar kapalı .ıarf usuli 
ile münakasaya konulmuştur. Muhammen fiata nazaran 
bedeli 6386 liradır. Teminatı muvakkatesi 478 lira 95 ku • 
ruştur. Şartnameyi görmek istiyenlerin cuma gününden 
maada her gün öğleye kadar Ankara levazım amirliği sa • 
tın alma komisyonuna müracaatları taliplerin de belli sa. 
atten bir saat evci teminatı muvakkate makbuzlarile bir -
tikte teklif mektuplarım mezkur komisiyona vermeleri. 

(579) 1-979 

iLAN 
1 - Müteahhit teah.hü

dünü yapmadığından na • 
mına ayni evsaf dahilinde 
pınar hisar kıtaat hayvana
tı için 248 bin kilo arpa ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6 
kuruştur. Birinci peyi 1116 
liradır. 

3 - Eksiltme günü 25. 
3.1935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 17 dedir. 

Şartnameyi görmek is -
tiyenlerin her gün, istekli -
lerin de belli saatten bir 
saat evel teminatı muvak • 
kate makbuzları ile beraber 
teklif mektuplarını vize sa
tın alma komisyonuna ver -
meleri ve müracaatları 

(548) 1-909 

İLAN 
Askeri Sanat mekteble

ri ihtiyacı için 2400 kilo ma
kama ile 300 kilo arpa şeh
riyesi 23 mart 935 cumarte
si günü saat 14 den 17 ye 
kadar açık eksiltme sureti
le satın alınacaktır. İstekli
ler şartnamesi için komisyo 
na müracaatları ve iştirak i
çin de eksiltme tahmin be
deli olan 675 liraya muka
bil 50 lira 63 kuruş ilk pey 
akçesini Kırıkkale Askeri 
Fabrikalar muhasebeciliği -
ne yatırarak belli saatten e
vel komisyonda hazır bulun· 
malan. (478) 1 - 81l 

İLAN 

1 - İhtiyac.atı askeriye i
çin 335,000 kılo ekmeklik 
un satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli üç yüz otuz 
üç bin 500 lıradır. 

2 - Şartname Ankara ve 
İstanbulda levazım amirli -
ği satın alam komisyonla • 

nnda ve Tekirdağmda askeri 
satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme 20 mart 
935 çarşamba günü saat 15. 
de Tekirdağında park kar
şısında askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı 
zarf usuli ile olacaktır. 

5 - Muvakkat temina- 1 
tı 2512 lira 50 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecek-

~ 

ler ticaret odasın<la kayıtlı 
olduklarına rlair vesika gös
termeye vekil gönderenler 
vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirkül -
leri komisyona göstermeye 
ve ikametgahı kanuniyele -
rini bildirmeye mecburdur • 
tar. 
. 7 - Teklif mektuplan 

20 mart ı 935 çarşamba gü
nü saat 14 de komisyon re -
isliğine verilecektir. ( 496) 

.1-830 

------------------------
Kiralık ev 

Yenişehirde Menekşe so
kağında kiralamak istiyen
ler Y enişehirde Bakkal Ce
malden, Halde 18 numara-
dan sorsunlar. - 1-956 -

SATILIK ARSA 
Çankırı caddcsinde Hkerlik 

şubesi yakınında yirmi metrelik 

cadde üzerinde ve köşe başında 

üç yüz iki metre: Ankara ecza -
nesine müracaat. 1- 854 

Ege 
Spor mağazası 
Spor eşyalarınızı Ege ma

ğazasından tedarik ediniz. 
Ege: Eski bir jimnastik ho
cası ve kulüb idarecisi Sü • 
ı ey ya Rifat idaresinde bir 
müessesedir. Ufak bir sipa
riş Ege'deki ciddiyet ve in
tizamı ispata kafidir. 

Talep vukuunda katalog 
gönderilir. Müracaatlara 24 
saat zarfında cevap verilir. 

İstanbul Tepebaşı 
Ege pazan No: l17 

1-963 

Mütercim 
aranıyor 

Günde 3-4 saat çalışmak ve 

rusçadan türkçeye tercüme et -

mek üzere bir mütercime ihtiyaç 

vardır. (1572) No: telefona mü-

racaat. 1-965 

Maraş Çe.tik Fabrikası 
T. A. Şirketinde9' 

Şirketimizin alelfıde senelik hey"eti umumiye iç~ 
30 mart 1935 tarihine müsadif cumartesi günü saat·-· 
şirketin merkezinde vuku bulacağında~ muht~rem hı ttt• 
daranın ayni gün ve saatte Maraş Çeltık Fabrıkasını 
rifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve murakip raporlarının okunnı: 
2 - 1934 senesi bilanço ve karuzarar hesaplarının 

tikile meclisi idarenin ibrası ~ 
3 - Nizamname mucibince çıkacak nısıf aza Y aJC' 

yenilerinin seçilmesi ve Meclisi idarece münhal az 
tayin olunan azanın tastiki 

4 - Mürakip intihabı 1-1031 ,,,, 
İMAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Daire ic:;in dokuz kalem levazım 23.3.1935 cumarte~ ,._ 
nü saat on beşde ınübayaa suretile alınacağından tah~ 
rin levazımın cinslerini ve şartnamesini görmek üzere • 
gÜn İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona rniirat' 
atları (562) 1-944 _..... 

BÖYLE BİR KIZ UNUT ULUR MlJ 
Villi Forıt • Dolly Haaa 

içel Orman Müdürlüğünden: 
Adana vilayetinin Karaisalı kazası pos devlet onn,..ır 

rında mevcud şartnamesinde bulunduktan yerleri cini pr 
vi ve çapları yazılı 18754 parça Adana çeşidi keres~ 
beher adedi 150 ve 4 köşeli 27 parçasının beher ad~1 _..tı 
kuruş olmaküzere 28293 lira muhammen bedelle ~ 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. Artırma 25. 3. ~ 
P. ertesi günü saat 16 da Adanada Orman muamelat 
resinde toplanacak satış komisyonu önünde yapıla~ 

1 - İstekliler 2121 lira 98 kuruşluk muvakkat tenıJJJP
malsandığına yatırarak makbuzunu veya nümuneaine ~ 
gun banka teminat mektubu ile teklif zarflarını 25. 3. 
P. ertesi günü saat 15 buçuğa kadar Adanada Orman_.
amelat memurluğu dairesinde satış komisyonuna ve~ 
Jerdir. Teklif mektublan komisyonca saat 16 da a~~ 
en yüksek artırma teklifinde bulunana muvakkat ıtıaJP'"" 
yapılacaktır. . 

2 - Kati ihale emri Ziraat Bakanlığından verilecd fi 
bu emir 15 gün zarfında verilmediği takdirde komisy~ 
kati ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kuruş bedel mukabilinde ~ 
İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, orman müdürlüklerİJldC' 
alınabilir. (592) 1- 10~ 

·Nafıa Bakanlığınd an: 
Osmaniye kazasının bahçecik ormanından kesilmek: ff 

Osmaniye istasyonunda vagon içinde teslim edilmek ~ 
tiyle muhammen bedeli 2400 lira olan 400 adet meıe kör 
rü traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş~ 

Eksiltme 25 mart 935 tarihine rastlıyan pazartesi .. ~· 
nü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğöı" 
de yapılacaktır. 
İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 180 !.; 
ralık muvakkat teminatlarının Malsandığına yatınld15~ 
dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefal"" 
mektubu ile 25-3-935 pazartesi günü saat 14 e kadar ?tfal
zeme Müdürlüğünde tevdi etmeleri lazımdır. 

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

(520) 1-916 
----------------------------------------------------------------__..,,,-

TORICiYI iŞ llANIC,~I 
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Satı ık Emlik 
En1 at< Ve Eytam Bankasından: 

E:sas No. Mevkii ve Nevi % 20 Depozito 
'\. 24 Y eğenbey mahallesi Mescit sokağı 244. -

14, 85 No. lı evin 218/448 Hissesi 
'' 25 inkılap Mahallesi Hacı Abdurrah

man sokağı 16 35 No. lı Evin 1/ 2 
hissesi 

" 26 Tabakhane, Boyahane sokağı 4/ 12 
No. lı Evin 10/18 Hissesi 

" 27 Misakıınilli Mahallesi Han ardı 
~okağı 26 No. lı evin 1/2 hissesi 

,, 28 Ismetpaşa Mahallesi Uzunyo1 2 12 
No. lu Evin 3/8 hissesi 

,, 29 Hacıdoğan Mahallesi papas oğlu 
sokağı 2/20 No. 1ı evin 266/3432 
hissesi 

60. -

223. -

50. -

120. -

31. -

106. -,, 30 Y eğenbey mahallesi, Mescit soka
ğı 14 No. lı evin 304/864 hissesi 

Yukarda yazılı emlak 28 mart 1935 perşembe gü~ü sa~t 
on~a, artırma ile ve peşin para ile satılacağından ısteklı
lenn o gün bankamıza gelmeleri. (517) 1-898 

Jandarma umum ku mandanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan. 

1 - 18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) de kapalı zarfla 
Satın alınacağı evelce ilan edilen (20) den (30) bine kadar 
h_arb paketi eksiltmesi 2490 sayılı kanunun (8) inci madde
sıne tevfikan 19. 3. 35 sah günü saat (15) e kadar uzatıl-
rnı~trr. · 

2 - Bir harb paketine (25) kuruş fiat biçilmiş ve ilk 
teminatı (562) lira (50) kuruştur. . . . . 

3 - Şartname parasız komisyondan alınabı1ır. lsteklı
lerin kanun ve ~artnamede yazılı vesika~ar v~ ilk teminat 
l°llakbuz veya banka mektubunu muhtevı t_ekhf mektubla
r~rıı eksiltme günü s:ı.at (14) e kadar komısyona verme1e-
rı. (363) 1-603 

I~ :ı: fLT1y1,:tx:ı: :E :ı: . :r: :r1ıf,t:G:Cı: reı• 
Yumu~ak ve parlak bir cilde malik olmak ancak ~ 

Genç Türk ~ 
kremi ile kaimdir. 

Çünkü bu krem 1927 senesinde Almanyanın ıtri -
Yat fabrikası kimyagerlerin~en Dr. ~ay Radolf tar.a
fından tertib edilip büyük bır fedakarlıkla elde edıl
miştir. Ufak tecrübe kafidir. Fiatları 
TÜBLERİ: 25 KURUŞ ı· • 
Kavanozları 30 KURUŞ 

" 
35 ,, 
75 ,, ,, 

:ı: :C=ı:1T:fı:i:ELP: :E :ı: :ı: #ı:!r1.,:t,:tx1ı• 

D~hiliye Veka etinden• 
Y enişehirde yaptrrılan vilayetler evinin. m~ha~en 

bedeli 13500 liradan ibaret olan cins ve mahıyetı fennı ve 
nıali şartnamede yazılı olan hahları kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. . 

İstiyenler bu husustaki şartnamesini Ankara'da Dahı-
liye Vekaleti Eksiltme komisyonundan alabilirelr. 

Eksiltme 21/Mart/935 perşembe günü saat 15,30 ?a 
Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme komıs
Yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1012.5 (Bin on iki buçuk) 
liradır. İsteklilerin 21/Mart/935 perşembe günü saat 
l4,30 a kadar icap eden vesaikle birlikte teklif mekt~pla· 
rını Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna vermış ol· 
rna 1 arı lazımdır. ( 434) 1-728 

TAŞÇI, DUVARCI, BETONARMECİ VE BAŞ USTA 
KURUMUNDAN: 
.. Kuruma bağlı sanat erbabının derecelerine göre yeni 

cuıctanlar ile tebdil ve tecdid kayrdlan icra kılınacaktır. 
Bir ay müddet bırakılmıştır. Kuruma müracaatlan. 

1-994 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden : 
Karacabey hamamı önündeki tahta barakalar kaimen 

satılmak üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuş 
t~_r. Martın 21 inci perşembe günü saat 15 de Evkaf mü
durlüğünün oturduğu ikinci vakıf apartımanda ihalesi ya

~~lacaktır. _Almak ve şartnamesini görmek isti~.e~~e~~~.~e-
buçuk lıra pey parasiyle beraber Evkaf mudurlugune 

~leri ilan olunur. (513) 1-872 

Denizli Evkaf Müdürlüğünden: 
. Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptırılacak 10432 
lıra 20 kuruş bedeli keşifli mahiyeti, fenni ve mall .şartna • 
rne ve keşif ve planında yazılı hükumet civarmdakı arsaya 
>'_aptrrılacak otel ve gazino binası inşaatı kapalı zarfla ek • 
~111:1e_Ye konulmuştur. İsteklilerin bu ~.usustaki .~artı:~ • 
t esının Denizli Evkaf dairesinden alabılırler ve gorebılır· ;r. ~apalı eksiltme 3.4.1935 çarşamba saat 15 de Evkaf da· 
esınde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 

~e~inat mikdarı 782 lira 41 kuruştur. İsteklilerin vesaik • 
erıyle beraber müracaatları ilan olunur. / ~93) 

1-102! 
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Kıymeti 
Lira K. 

18300 00 

50000 00 

3600 00 

600 00 

400 00 

22400 00 

10000 00 

3000 00 

1200 00 
29893 60 
3000 00 

48000 00 

Cinsi 

Ahşap otel 

Kargir apart -
man gazino 
Ahşap ev 

,, 
" 

" " 
Kargir furun ve 
aleti sanaiye 
Ahşap ev 

Kargir ev 

Mevkii ve lıu<ludu 

Misakı milli M. Topçular 
So. 1 numara 
Tuluce M. Hükumet Cd. 
30,l No. 
Mukaddem M. Dedebaşr 
sokak 26 No. 

Börekçiler M. Börekçiler 
yokuşu 8 No. 
Kızılelma M. Pa.tar yokuşu 
172 No. 
Leblebici M. Yenrşehir No. 
43 ve 15 
I1acıbayram M. Şehit Beh
cet bey So. 5 N o. 
Atıf bey M. Boba hamıanr 
370 1 No. 

,, " ,. ,, " " .., " " 
Bağ Cebeci 
TarJa Gül viran 
Apartman ve Tahtakale hallaç Mahmut 
mağaza M: 

Sahibi 

H:::ıı::ı Minnet O. kızı 
B.:!hiye H. 
Şişko zade Mustafa Et. 

Şakir kı.zr Gülser H. 

Hacı Hamza O. Esan 

Mustafa O. Ahmet 

Mehmet O. Hüseyin 

Hacr Zehra ve Satia 

Çe1tik zade İ. Hakkı 

u " u " u n ' 
Teşrikli 1 J. Mehmet efendi 
Mamaklı Hacı Emin Ef. 
Lokantacı Abdullah Ef. 

• -· 
izahat 

50 bin liraya ipotek . . 

400 liraya ipotek 

600 liraya ipotek 

17 /24 Hisse satılacak 
1840 liraya ipotek 
1300 liraya ipotek 

3000 liraya ipotek 

Yarısı satılacak 

İpotek olup yansı satılac~ 

Yarısı satılacak 
43300 liraya ipotek 

9600 Ka:gir ev Aşağı Ayrancı Mimar Yalıya Ahmet beJ 
8790 00 Bag maa ev Ayrancı Şakir .Feyzi bey 3590 liraya ipotek 

Yukarda yaz.ılı g~yri menkuller _sa_hiple~~nin _vergi borcundan dolayı satıla.cağından 21 gün müddet.le rnüıayecıeyt 
ko~ı:1uştur. Talıplerm 20.3.193 ~ tarıhme mu~mlıf çarşamba günü saat 14 de Ankara vi};iyeti idare heyetine müracaatla• 
n ılan olunur. {494) 

Kapah zarfı sulife eksi tme Hanı 
Tokat Belediye Başkan! ığından: 

ı - Tokat şehrinin Hidra elektrik tesisatı Nafıa Ba
kanlığınca musaddak projesi ve olbaptaki şartname muci 
bince ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkur tesisat kanallar inşası, cebri tazyik boru
su 160 K. V. A. takatinde 2 turbin ve jeneratör grupu, 2 
transformatör yer altı yüksek tevettür kablosu ve havai 
alçak tevettür tevzii cereyan sebekesile santral ve trans
formatör binası ve sair teferrÜatı ihtiva eder. 

3 - Bele.-liye tarafmdc.n ayrıca tedarik ve ihzar edile
cek ahşab direklerden maada bütün inşaat ve tesisat ve 
montajın ke!!fif bedeli 53,265 türk lirasıdır. 

4 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni izahat ve şerait, 
D - Keşifnameler ve keşif hulasası, 
~ - İidrolik, makine ve elektrik işlerine aid planlar, 

profıller, maktalar ve projeler, 
İstekliler, bu şartnameleri ve evrakı 266 kuruş bedel 

mukabilinde Tokat belediye başkanlığından alabilirler. 
Bedeli gönderilerek taahhüdlü mektubla yapılacak istek

lilere de gösterdikleri adrese posta ile derhal gönderilir. 
5 - Eksiltme 20. 2. 935 tarihinden itibaren 45 gün müd

detle 7. 4. 935 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de To
kat belediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3913) li
ra 25 kuruşluk muvakkat teminat akçesi ve yahut kanun 
dairesinde bir bank teminat me:<tubu vermesi şarttır. Bun
dan maada talipler şimdiye kadar bu gibi işleri nerelerde 
yaptıklarmı ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir 
kanuni şekilde vesaik ibraz eylemeleri ve istekli bir şirke
ti temsil ediyorsa musaddak vekaletname ibrazı ve mu -
kayyed bulunduğu ticaret oda veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika ibrazı lazımdır. 

7 - Teklif mektubları yukarda 5 inci maddede yazılı 
saattan 1 saat evel belediye dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet mezkUr 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 1162 - 550) 1 - 927 

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 

ve eksiri 
Yegane ciddi gü-
zellik kremidir. 

Teninizin daimi . 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
P1İN ile korursu
nuz. 

Kanzuk öksürük pastillerini her zaman ku11ammz 

Devlet Demiryollarından: 
· 1 nisan 1935 tarihinden itibaren İzmir hatlarında taşı

nacak pancar, ceviz kütüğü, arpa, haşha~ tohumu, pamuk, 
mamul ve gayri mamul tütün, şeker, mc' as ve boş ambalaj
lara D. Demiryollannda meri bulunan umumi ve tenzilli 
tarifeler tatbik edilir. (.570) 1-1023 

Açık eksiltme ilanı 
Ziraat Veka~etinden: 

1 - Eksi1tmeğe konulan iş ( Ankarada tohum ıslah is
tasyonunda bina) inşaatalır. 

(Plana göre inşa edilecek binanm ~eşif bedeli 4999 
1 ira 30 kurustur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a · Eksiltme şartnamesi 

· b - Mukavele projesi 
c - Keşif cetveli 
d - Proje 
e - Fenni şartname Jstıyenler bu şartnameleri ve evra

kı 35 kuruş mukabilinde Ziraat umum mji,dürlüğün<len ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 27. 3. 935 tarihinde çarşamba günü saat 
15 de Bakanlıkta artırma eksiltme ve ihq.le komisyonunda 
yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ist~klinin 347,95 lira 

muvakkat teminat mektubu veya makbuzu vermesi, bun -
dan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. 

Ankara vilayeti nafıa başmühendrsliğinden verilmiş 
fenni ehliyet vesikasr. 

Yeni yıla aid Ticaret odası vesikası. 
v 6 - Taliplerin üçüncü maddede yazılı 5aatta Bakan· 

lıga artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (599) 1-1026 

Bilecik 
Saygı değer müşterilerinin arzusu üzerine Bilecik 

:t rakısından pek çok mikdarda getirdiğimi ve bundan 
böyle her vakit mağazamda bulundurarak toptan ve 

:C perakende satacağımı bildiririm. 
Ankara Yeni Hal No: 28 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda yapılacak ahır bi 

nasmm inşası pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur 
2229 lira 47 bedeli keşifli olan bu inşaatın mukavele, 

şartname, keşif cetveli ve plam 15 kuruş mukabilinde Zi
raat İşleri Umum Müdürlüğünden her gün alınabilir. 

Taliplerin yeni yıla aid Ticaret Odası ve Nafıa Bakan
lığından alınacak fenni ehliyet vesikalariylc ve 167,50 Ji. 
ralık muvakkat teminat mektub veya makbuzlariyle bir· 
likte pazarlık günü olan 26. 3. 935 tarihine rastlıyan salı 
günü saat 15 de Bakanlık artırma, eksiltme ve ihale ko • 
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (600) 1- 1027 

İstanbul üniversitesi artırma ek: • 
siltme ve pazarlık ko misyonundanı 

1 - Çapada tamamlanmamış evkaf pavyonlarından 
bedeli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloji Enstitüsü 
ikmali inşaatı 21 mart 1935 perşembe günü saat 15 de Ü • 
niversitede ihale edlimek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Taliplerin işe aid dosyayı almak için üniversite 
veznesine 360 kqruş yatırmaları lazımdır. 

3 - İsteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 
lira 50 kuruş vermeleri ve ihale günü saat 14 de kapalı 
azrflarmı umumi katibliğe vermiş olmaları lazımdır. 

(1018 - 466) 1-812 
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~ T a k 1 ı d 1 e r ~ bankasından: 
iSinger dikiş makinası ~ 

le kumpanyasından: ~ 

Aksaray Halk İktısad Bankası T .A. Ş. meclisi idare
sinden: 

Merkezi Aksarayda müteşekkil "Halk İktısad Bankası 
T. A. Ş.,, hissedarlar heyeti umumiyesinin geçen 934 se
nesine aid hesabatını tetkik etmek 21 nisan 935 tarihine 
müsadif pazar günü şirketin merkezi idaresinde içtimaı 
mukarrer bulunduğundan hissedaranın yevmi mezkfirda 
ve saat (10) da hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ruzname: 

Bazı kimselerin Smger fabrikalarının mamulatı = 
~ olmayan mallan SİNGER malıdır diye sürmek iste· = 
e diklerini ve bazı kimselerin de kendilerine SİNGER § 
§ memuru süsü verdiklerini haber aldık. § 
E Hakiki Singer makineleri ve yedek parçalan yal • § 
i§ nız SİNGERin mağazalarında ve SİNGERin vekalet- 5 
5 namesini veya çantalannda alameti farikasını taşıyan 1 - Meclisi idare ve mürakib raporlannm kıraat ve 
e memurlar tarafından satılır. kabulü, 
§ Taklidleri SİNGER malıdır diye sürmek istiyen • = 2 - 934 senesi bilanço ve kar zarar hesablarmm tetkik 
§ lerle alameti farikamızı taşımryan ve kendilerine _ ve kabuliyle meclisi idarenin ibrası, 
i§ SİNGER memuru süsü verenlerin haklarında kanu • ;; 3 - Müddetleri biten meclisi idareye üye intihabı, 
§ ni yollara miiracaat etmek üzere şirketimize haber ve- - 4 - Mürakib intihabı ve ücretinin takdiri. 1 -1016 

1 rilm••ini n .. s~:i~er dikiş maki nası ~ Suıtansuyu Harası 
ie kumpanyası §_ ~üdürlüğünden: 

Haranın Hamidiye mevkiinde birinci nevi buğdaydan 
ilHHllllllHHllllllllRllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllm on bin, ikinci nevi buğdaydan elli bin, üçüncü nevi buğ· 

Devlet DemiryoUarı ve Liman
ları işletme Umumi MüdürJü -
ğünden: 

Muhammen bedeli ile mecmu mikdarı aşağıda ya
zılı muhtelifülcins ve ebad ampuller 28. 4. 1935 pazar gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1028.60 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et· 
tiği vesikalar ve işe girrneğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartna
meler Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada te
sellüm ve sevk müdürlüğünde parasız olarak tevzi edil
mektedir. (587) 

Adet Muhammenbedeli 
L. K. 

Muhtelifülcins ve ebatta ampul 27713 13714 69 
1 -1010 

Ankara şehri 
içme Su Komisyonundan: 

Ankara'da Sarıkışla civannda yapılacak olan - 431.042 -
lira 60 kuruş bedeli keşifli filtre istasiyonu binası 20-2-935 
tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhale 20 mart 935 tarihine rastlıyan çarşamba gü-
nü saat on beşte Ankara'da İş han dördüncü katında içme 
IU komisyonu dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
- 20992 - liradır. Münakasa şartnamesi, fenni şartname ve 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankara şehri 
içme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif mek
tuplan kanunun tarif ettiği şekilde 20-3-935 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat on dörde kadar içme su komis
yonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(368) 1-621 

Dahiliye Ve·· aletinden: 
Yenişehirde yaptırılan Vilayetler Evinin, muhammen 

bedeli 125.000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni 
ve mali şartnamesinde yazılı olan, mobilyası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İstiyenler bu husustaki şartname, plan, kroki ve sair 
evrakı 1 lira mukabilinde Ankara'da Dahiliye Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme 21 Mart 935 perşembe günü saat 15.30 da 
Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 7500 (yedi bin beş yüz) lira
dır. 

İsteklilerin 21 Mart 935 perşembe günü saat 14.30 a 
kadar icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarını Dahi
liye Vekaleti Eksiltme komisyonuna vermiş olmaları la-
zımdır. (370) 1-622 

daydan yüz bin kilo buğday 2. 3. 935 tarihinden itibaren 
ve yirmi gün müddetle açık artırma suretiyle müzayede· 
ye konulmuştur. Talip olanların 23. 3. 935 cumartesi gü· 
nü saat ikiye kadar Hara merker;indeki komisyona müra-
caat etmeleri ilan olunur. (553) 1 - 923 

Taşköprü Belediyesinden: 
Evelce eksiltmeye konulduğu ilan edilen Taşköprü 

kasabasında yapılacak elektrik tesisatına istekli çıkma· 
masından gene proje ve eksiltme şartnameleri mucibince 
işin bir ay içinde pazarlıkla intacına karar verilmiştir. Ta
lip olanların 1 nisan 935 pazartesi günü saat on beşe ka
dar Taşköprü belediye encümenine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (1166 - 551) 1 - 926 

Nafıa Rakanlıt;ndan : 
Ankara istasyon anbarmda tesJim şartiyle muhammen 

bedeli 1272.5 lira olan 450 kilo egriboz nefti 270 kilo türk 
heziri 500 kilo ince kurşun üstübeci 50 kilo kırmızı ripolin 
boya 50 kilo siyah ripolin boya 175 litre renkli ispirto açık 
eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 3. 935 salı günü saat 10 da Ankarada Na
fıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İstekliler 95.44 liralık muvakkat teminatlarının malsan
dığma yatırıldığına dair olan makbuzu veya nümunesine 
uygun banka kefalet mektubu verecektir. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdüılüğünden alabilirler. 

Dr. CEMS'in 

Nasır i 1 acı 

(561) 1-953 

En e~ki nasırları bi
ie pek kı88 bir zaman
da lamamen ve kö
kii nden çıkarır. 

Umumi deposu: ln
,Pliz Kanzuk eczane· 

lilİ. her eczanede bu· 
lunur. Ciddi ve mü

essir bir ııasır ilacı· 

dır. 

Kanzuk öksürük şurubu: öksürüğü kati şekilde durdu-
rur. 1-361 

Musıki Muallim Mektebi 
lVi üdiir. iiğünden: 

Musiki muallim mektebi için 100-110 ton yerli kokkö
mürü alınacaktır. Beher tonun tahmin bedeli 31 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün mekteb idaresi mu
hasebesine müracaatla görebilirelr. Açık eksiltmesi 25-3-
935 pazartesi günü saat 14 de mekteb binasında yapılaca
ğından teminat akçesi olan 225 lirayı bir gün evel mekteb
ler muhasebeciliği veznesine yatırılması ilan olunur. (531) 

1-CJOO 
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~ Umumi heyet 
i daveti -----------= -

Ankara Memur ar 
kooperatif şirketinden 

~ idare meclisi Ankara Memurlar Kooperatif Ş~ 
;;;; ti hissedarlar umumi )ıeyetini 29 mart 935 tarih~ 
~ müsadif cuma günü saat onda Çocuk sarayı salonuıt' 
§ da senelik adi içtimaa davet eder. • 
5 İçtimaa iştirak için hissedarların cüzdanlarını ir 
§ raz etmeleri lazım gelir. 

S5 
§ 
5E -== 

Müzakere ruznamesi 

§ 2 - 934 senesi bilançosunun tasdikiyle idare 111 
~ lisinin ibrası, 
5 3 - Yeni bir idare meclisi seçilmesi. 
§ 4 - 935 senesi mürakiblerinin intihabı ve maatl&-
5 rmın tayını, 
§ 5 - Vefat eden hissedarların vereselerine iadeli 
§ icab eden hisse bedeUeriyle Ankaradan infiki.k edd = . . . =: hıssedarlar hakkında yapılacak muamelenin tayillL 
.e 1-1005 

5mnnnn11nınmnnnmınmınnnnm11ımt•n11mmmnmu 

Isparta iplik fabrikası 
Türk Anonim şirketind~OI 

Şirketimizin 934 senesi umumi toplantısı qagı~ 
ruzname dahilinde 15 nisan 935 pazartesi günü saat d-
da fabrika binasında yapılacağından hissedaranın ro' 
kur gün ve satta ya bizzat kendilerinin ve yahut tevkil r 
decekleri zevatın hazır bulunmalan rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okwıllll" 
2 - 934 senesi bilanço ve kar zarar hesablarınm okJJll'. 

ması. 

3 - İdare meclisinin ibrası • 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalariyle müraJolli' 

tekrar intihab veya tebdilleri. 
5 - İdare meclisi azalarının hakkı huzur ve mürakil' 

ücretlerinin tesbiti. 1 -1015 
~------------------------------------------~ 
Nafıa Bakanlığından: 

Enjekte edilmiş 160.000 adet normal ve 1600 adet rolf 
kas kayın traversin Derinceden İzmirde Alsancak iskele' 
sine denizden vapur ile nakilleri kapalı zarf usulü ile t11 
siltmeye konulmuştur. 

Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32481 
lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 30 mart 935 tarihine rastlıyan cumartesi ~ 
nü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme müdiit' 
Jüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler 2436 liralık muvakkat teminatlarının maı....
dığma yatınldığına dair olan makbuz veya banka t~C 
mektubu ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte teklifi;riııl 
30 mart 935 cumartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Br 
kanlık malzeme müdürlüğüne vermiş olmaları lazımdır· 

İstekliler bu husustaki şartnameleri Bakanlık matır 
me müdürlüğünden 163 kuruş bedel ile alabilirler. 

(581) 1- 1007 

Deniz~i tesisatı E lektrikiye 
Türk Anonim şirketinden: 

Denizlide yapılacak idro elektrik tesisatı 10 mart 935 
tarihinden itibaren otuz bir gün müddetle münakasaya kO
nulmuştur. Muharrik kuvvet olarak şehre on üç kilonıe\İ 
re mesafedeki Gökpınar suyu kullanılacaktır. Buna aı 
bütün proje ve izahn~meler Denizli İktısad bankasındaJI 
25 lira mukabilinde satın alınabilir. Münakasaya iştir~ 
etmek istiyen müesseseler eksiltme ve artırma kanu~~ 
daki ahkama göre vesaikini ve ilk teminat olarak lUUV"" 
lira muteber bir banka teminat mektubunu vermeleri lr 
zımdır. Bu teklif mektubları 11. nisan 935 perşembe gilJli1 
saat 14 de Denizli İktısad Bankasında elektrik Türk aıı«>
nim şirketi heyeti idaresince açılarak üç gün müddet'~ 
tetkik ve en müsaid şartlar teklif eden müesseseye hadd~ 
layık ::rör{Hr1Hö-ii t~1<c:Hrde ihale ecHtece'·tir. 

Kirahk daire 
İç Cebecide dört odalı ve 

konforu haiz yeni bir daire 
kiralıktır. Telefon: 1317 

SiNEMALAR 1 

KASE 

NEDKALMiNA 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri MUdUrti Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm cldd~si civarında 

l ~~~· Bssm,.•ind• N.ulm•ı· J 

1 YENi J 1 KULOP) 
'Ki EDiLEN EMiR MUCiBiNCE SiNEMALAR SEAlv,,) rı,'(n. 
LARINDA TAMAMEN HA VALANDJRILACAK ı IR 

Bugün Bu gece 

J ohann Strau~s'ın en güzel valslerile 
dolu Viyana Flarmonik orkestrasının 
iştirakiyle çcv ilen egl nceli bir fılim 

VİYANA A.ŞK BELDESİ 
Magda Schneidec • Georgeı Alexen•re 

Almanca sözlü 

Bu gece 
E rarlı ~"zleri mua 7 am b kışları ve ıla• 
hi gü ır .. ile B gi te Helmın n fıı bır 

ı r tte yar ttıgr buyuk mac ra filmı 
CASUS KALBİ 

A k ihtiras ve maceranın karfllaştJğ a
tan mubabbetile mücadele ettıgi taheser 

Almanca sözlü 


