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Giintl~lik 

GENE OR~1\N 

Karnalizm, bütün yurd işlerine 
keni bir yönde, geniş bir hız verir

en; orman korumayı ve yetiştir
llle · d Yt e, geride bırakmamıştır. A· 
~a Yolları çizilen, orman sıyasası 
ll:Zkerinde. yıllardanberi sessiz, sü • 
re 1· b. 1 ır çalışma vardır. 

Ulus' daki orman yazıları; yep 
Yeni bir davanın çözülmesini güt
lll" uyor. Hangi yolu tutacağımızı 

hi~e konuşmuyor. lş çoktan bilin· 
D~·ş ~e tutulacak yol çizilmiştir. 

•0 nup arkamıza baktığımızda, e· 
~lYce ilerlediğimizi bile görebili • 
rı:z. 

Ormancılık tekniğini iyi kav • 
ranıış birçok gençlerimiz yetişi • 
r0~. hangi ağaçları, yurdun nere. 

terınde, nasıl yetiştireceğimizi gös-
ere ı~b · .
1 

.n a oratuvar çalışmaları epı 
; erdeıniştir. Hartaları alınarak iş· 
etnıe ve yetiştirme planları yapıl-
rış (amenaje) ormanlarımızın a
anı her gün genişliyor. 

Ankarada kurulan enstitülerin 
t~Yla Anadoludaki çalışmaları ise 
dıze eyi sonuclar hazırlamakta -

ır. 

.. .. Orınan işlerindeki büyük dü
gurn, tekniği her bucağa sokunca· 
Ya kadar, ağaç kesilişinin durdu • 
tulınası olmuştur. 

"Kendi dar benliklerile, kendi 
k_ısa hayatlarının zından havası İ· 
Çtnde kapalı olanlar,, teknik son· 
tadan gelsin, diyorlar. Sonradan 
relen teknik neyi bulacaktır, onu 
söylemiyorlar. Bunlar ormansız 
bir d .. Yur un acıklı yarınını gore • 
rniyorlar, diyemeyiz. Onlar da bi-
B:ter ki yeşil ve verimli yamaçlar, 
a.gaçsız kalırsa sağnaklarm yala • 
dığı çıplak ve ölü birer kayalık 0 • 

lur. Yavaş yavaş en düz yerlerin 
besleyici toprakları bile, deli de • 
relerin yataklarına inerek birer 
çöl parçası gibi cansızlaşır. Azgın 
sellerin saldırısı ile her yıl birçok 
Yuvalar yıkdır; canlar gider. 

Toprakla uğraşan geniş türk 
Varlığının bütün verimi; bol ağaç·. 
lı bir iklimin şarllarına bağlıdır. 
Slk sık yağmursuzluk çeken top • 
taklarda biraz nem bulmak için 
büyük ;mekler veren türk köylü • 
~ii.; sanayileşen bir memleket için 
ıyı bir yoğaltıcı (müstehlik) ola • 
tna:z. Fabrikalarımız iç pazarların 
genişlemesini ister. Bu da çiftçide 
alın teı·inin verimli olmasına bağlı
dır. Bu verimliliğin ilk iklim şar· 
tını, ormanlar yapar. 

Ornıanlar yalnız çorak yerlere 
Yeşillik, toprağa verimlilik kat -
lllakla kalmaz. Onun kendisi de 
ayrı bir değerdir. Ulusal geliri ar· 
hran her şey üzerinde titiz da vra· 
nan sıyasamız; ormanların ökono· 
illik varlığına da ayrı önem ( e • 
hemmiyet) vermektedir. 
l Ancak erkin (müstakil) yurd
arında en iyi ve en ileri bir yaşa -
l"lşa kavuşma yolunu. cok güç ve 
b' • ıraz gec olacagw mı bilerek • tu • 
t • an curnurluk; yarının zararı ola· 
~k günlük ufak faydalar önünde 
ıç eğilmez. 
Ormanlarımızın korunması ü · 

zerinde alınan alkı düzenler, tek· 
niğin kararını bekliyecektir · "Bu 
tneınleketin ilerlemesi ve genişle · 
?nesi için muhtac olduğumuz vası • 
taların en başında, paradan, her 
Şeyden evel en başta bilgi lazım • 
~ , 
ır.,, 

. Diyen İsmet İnönü; halkevle · 
rınin son yıldönümünde, orman • 
larırnız üzerinde evedili (acele) 
d" . uşünenlere son bir ca vap verrnış-
tir. 

Y a.rımn bol ağaçlı, ıenit ye • 
~----------~~~-------

Adımız, andımızdır. 

DiL ARASTll{MA l(URUMU 
' ----------------~-----------------------

il arş ılıkları kılavuzu-
(Ulus) ta neşredecek nu 

Ankara, 19 (Anadolu Ajansı) 
- Dil araştırma kurumunun bu 
hafta içinde yeni karşılıklar kıla
vuzunu neşretmeye başlıyacağı 
haber alınmıştıı·. 

Yeni kaı·şılıklar, araştırma ku· 
rumıınun ko~trolu altında Anka • 
rada (Ulus) gazetesinde çıkaca_k, 
diğer gazeteler (Ulus) gaz.etesın
den iktibas edeceklerdi». 

Her türlü kargaşalıkların önü 
alınmak üzere bu kar§ılıklar tele· 
fon ve telgrafla verilmiyeccktir. 

da kılavuz tamamlanmıf olacak • 
tır. 

Dil araştırma Jıurumu (Uluı) 
da ilk liste çıkhğı gün bir de be. 
yanname neşrederek hem izahat 
verecek, hem de bir ay içinde ya: 
bancı kelimelere daha uygun bir 
karşılık gönderecek olan yurddaı· 
ların tekliflerinin tetkik edilece • 
ğini bildirecektir. 

Yeni kar§ılıkların sekiz blnl 
bulacağı tahmin ediliyor. Fırka 
kongresinden evel bütün karıılık· 
lar neşredilmiş olacaktır. 

Her gün iki yüze yakın kelime 
karşılığı neşrolunarak az zaman • 

~----------------·--------~----~~ 

Almanya ve slar 
Silahlanma l{ararı k:aı'şısıııda her yan .. 

dan bir llaŞlia ses yül{~eliyor 
Roma. 19 (A.A.) - İtalyan matbu. 

ah, Almanya'da mecburi askedik biz • 

metinin yeniden tesis elilmesi sorumuna 
dair uzun dü,ünceler yuıyorlaı·. 

Giomale Ditalia, ltalya'mn muahe
delerin ebedi olduğu akidesİ.ne muhalif 
ve fakat aynı zamanda bu muahedele • 

ı·in tektaraflı olarak yeniden gözden ge
çirilını;ısi ve bozulması hususana da mu

arız bulunmaktadır. 
Bu, son zamanlarda Roma ve Lon • 

dra'da yapılmış olan mülakatlarda ltal
yarun müdafaa etmİ§ olduğu bir prensib-

--~~~~~~~---~ 

, Atatürk'le ....... 
İran Şahı Rıza Pehle
vi arasında kutlama 

telyazrları 
İran Şahı Rıza Pehlevinin 

doğum yıldör.ii:nü münasebe. 
tiyle Kamal Atatürk ile Şah 
Hz. arasında teati edilen tel 
yazıları şunlardırf 

Alahazreti Humayun Şe • 
hinşah lran Reza Şah Pehlevi 

Tahran 

Zati Şehinşahilerinin do • 
ğum günlerinin .yıl4dönü~ü 
münasebetiyle samımı tebrı : 
kat ve hissiyatı biraderanemı 
ve şahsi saadetleriyle dost l · 
ran milletinin refahı hakkın~a 
beslediğim halisane temennı • 
yatı arzederim. 

Kamal Atatürk 

Kaınal Atatürk Hz. Türki

ye Reisicürnhuru 

Doğum günüm münaseb~ • 
tiyle gerek benim ve ger.ek 1 • 

n milleti hakkında vakı teb .. 
ra ·ı k riklerden ve gösterı en ar -
de lik duygularından dolayı 

ş . .. kt 
Zati Devletlerıne yure en ge· 
len samimiyetle teşekkürler e • 
der ve şahsi selamet ve saadet · 
leriyle dost türk milletinin te • 
rakki ve tealisini dilerim. 1 

Reza Şah Pehlevi ) 

-----
rimli Türkiyesi güneş kadar sıcak 
ve aydınlık olan bu cevabın için • 

de görülüyor. 
X. Ünal 

tir. Bu prensib şimdiki alman ıorumu. 
na da tatbik edilebilecek olan genel bir 

prensibtir. İtalya bu ciheti Almanyaya 
gayet haklı olaı·ak ihtar edebilir, çünkü 
İtalya, Almanyaya gerek Almanyanın 

ve gerek öteki mağlub devletlerin mü • 
dafaa zaruretlerini anlatmakta olduğu-

nu açıkça bildirmiştir. 

Bay Göbels'in bir yazısı 
Berlin, 19 (A.A.) - Propaganda ba. 

kanı B. Göbels "mantrki vuzuh,, na • 
miyle neşı·etmiş olduğu bir yazıda bil • 
hassa diyor ki: 

'' - Alman umumi efkanı Almaoyaı 
mecburi askerlik hizmetinin yeniden te. 
sis edilmesinin yabancı payitahtlarında 
hasd etmi' olduğu yankılardan pek zi • 
yade hayrete dü§mÜştür .• , 

B. Göbels, resmi yabancı mehafilin 
Almanya'nm teslihatı hakkında vuzuh 
ve sarahat istemiş ve Almanya'nın pro
jelerini açıkça izah etmesi lazım geldi • 
ğini ileri sürmüt olduğunu beyandan 
sonra Almanyanm maksatlarını haliıa
ne ve açıkça izah etmesinin Avrupanın 
durumunu m:lntıki ve feyizli bir surette 
tetkik için lazım bir sükun amili teşkil 
etmekte bulunduğunu ilave eylemekte • 

dir. 
Avruporun sükununu bozan müıel • 

lah Almanya değil, silahlarından tecrit 
edilmiş olım Almanya'dır. 

(Sonu 2. ci •ayıfada,; 

Anl{arada]ci alman 
maslahatgüza· 
rııııu beyanatı 

Almanya maslahatgüzarı Ana.
dolu ajansına aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

''- Mecburi askerlik hizmeti 
ve barış zauıanmda 12 kolordu, 
yani, 36 frrkalık bir ordunun tef· 
kiH hakkındaki kanun, Franıada 
iki sene askerlik hizmetinin ka • 
bulüne bir cevab tetkil etmiıtir. 
Bu hadise üzerine İngiliz Avam 
kamarasındaki müzakereler esna• 
sında mevzuubahs olduğu gibi, di· 
ğer memleketler teslihatımn artı .. 
rılması sonucu olarak Versay and· 
!aşmasını imza etmiş olan devlet
lerin teahhüd etmiş oldukları u • 
muıni silahsızlanmanın vaki ola • 
mıyacağı aşikar bir surette sabit 
olmuştur. Bundan baıka, lngil .. 
tere ve Fransa, muhtelif veıileler-

( Sonu 2. cİ ıayıfada) 

20, l\lAR I' J 93:> ÇARŞAMBA 

ıUcırsilya, 19 ( A.ı1.) - 'fuyyllreci For· 
1:es ve Final Fransa - Madagaskar sürat re· 
koı·urıu formu/; iizPre lnıgiin saat J 2,1 O lhı 
lıareı·et eımi~fortlir. 

Ticaret Oda 
Ticaret odaları kongresi 

önümüzdeki mayısta Anka. 
rada toplanacaktır. Türk ti -
caretinin her yerdeki özellik
lerinin bilinip öğrenilmesine 

'JTConomTIJaiianrmrz 1iiy"ce!il 1Jayu · 

ve blribirile alaka .. olan lfl• • 
rin bizzat ticaret adamları • 
rnız tarcılından, bir arada gÖ· 
rü§ülüp Ôkonomi Bakanlığı .. 
na teklif "eya dilek halinde 

Her )Crclc 5 kuruş 

• r o r Si 
arzedilmesini ve bu ıuretle 
de gereken kararların alın -
masının kolayla§tınlmcuını 
temin eden bu kongreler h2k
kında Ôkonomi Bakanlığınca 
verilen değerli direktifleri ay· 
nen aşağıya koyuyoruz. 

1. - Dördüncü Türk Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kongresi 21 May11 1935 
Salı günü Ankara'da toplanacak ve 28 
Mayıt 1935 akşamına kadar ıürecektir. 

2. - Kongreye her vilayet mıntaka· 
sı dahilindeki Ticaret Odıuı nanuna iki 
Üye iştirak edecektir. Bu üyelerin ı~İ
mi afağıdaki şekilck yapılacaktır. 

a) Vilayet mmtakası dahilindeki 11-
caret ve Sanayi Odaları birer murahha1 
seçerek, Vali tarafından bildirilecek ta• 
rihte vilayet merkezin~e toplan"~k • 
tardır. 

b) Valinin reisliği altında bunlardan 
mürekkep olarak yapılacak toplantıda, 
Vilayeti, Umumi Kongrede temsil ede .. 
cek iki üye seçilecektir. 

c) Bu seçim muamelesinin en ıreg 
tS Nisan 1935 tarihine kadar bitirilerdı; 
ıeçilmit Üye isim ve mazbatalannm um"" 
mi kongre kitibliğine gönderilmit ol • 
ma.sı lazımdır. 

3. - Kongreye gdecek üyelerin yol 
paraları ve zaruri maırafları, temsil et. 
tikleri Vilayet mıntakaıında mevcud ti• 
caret ve ıanayi odaları arasında büd • 
celerindeki konveler tahıisab niıbetin• 

(Sonu 4. cü •ayıl ada) _______________ ............. --------~---~-
Anketlerimiz • 

Yurdumuz bir tavuk üll{esi old~ halde 
dünyanın en az yumurta yiyen 

ulsularından biri biziz 

"iyi organize edilmiş ve devlete nıalolmu§ bir ı~kilada biidceml• 
zin en ~ağı dörtte birini yumurta ve tavuğumu• 

temin eder. Bu iti de aevletleııirmeliyl:ı .• ,, 

Tavukçuluk, yu.rdumuzun her tarafı· 
na yayılmış ve kurulan her köyle beta• 
bet köyün bir ''hammadde8İ,, halini aı .. 
mı1tu. Ulusal bir va.rlık halini alan ta. 
vuk kadar genel bir yayılrş, hemen he· 
men hiç bir hayvanda yoktur, Bu iti· 
barla cavuk neslinin ı:;Jahı ve tavuğun 

daha yararlı bir hale gelmesi için dev
let brçok tedbirler almıştır: 

Tavukçuluk cnstitiisü 
Ankara'da büyük bir tavukçuluk eni

titüsil var<iır. 

Bu enstitil 1931 yılında "Ziraat • lk
tısad V ckaleti,, ne bağlı olarak kurul. 
mu~tur. Enstıitünün amacı yurd tavuk

larının üzerinde çalışılarak az çok sa
fiyetlerini koruyanları seçmk, ıslah et
mek, onları illkenin dt>rt bucağına yay• 
mak; diğer taraftan daha geniş mik

yasta olmak üzere bütün dünyada ye• 
tişen ve her tarafta yayılan bir iki ta. 

vuk cinsini bir araya getirip yetiştire

rek dağıtmak, aynı zaman.da halkı ta· 

vukçuluk bilgileri ltzerlnde aydınlat• 

maktır. Tavuk ifl Uffrln.de aallhlyetll 

~..... ,,.. __..___. 
Enstltlinlln yetfittr?l'lll 't'dln ~lnı/1> 
den 6rdokler1 dünya.nrn ~n nellı etli 

bir 6rd•k tipidir. 

bir yurddaş bize enstitü ve tavukç.ulı.ı

ğumuz i~in dUşUndUklerlni anlattı. 

f Sonu 1. incl ıayıfadaJ 

A nlcarenrn moı!e.rn kurunılarrndan: Tavukçuluk Enstitus&. 



ŞAYIFA 2 

D RDA 

manya 
(Başı 1. inci sayıfada) 

Mecburi askerlik hizmetinin yeniden 
le*lıı edilmesi acun sıyaıasının büyiik 
Jıwseleler:ni semereli bir surette konuş
inak İçn zaruri olan muyazeneyi vücude 
petirmektedir. Almanya, gerek kendisi 
lsJn ve gerek diğer uluslar için gerekli 
~lan barışı temin için işbirliği arzu et • 
ı.elltedr. 

Amerika'nın düşüncesi 

daha sorulmadı 
Vaıington, 19 (A.A.) - İngiltere, Al 

.-nyanın $OD kararı hakkmda henüz 
:Amerika dıı;an işler bakanlığının noktai 
lılU:anru sormamı,tır. Sanddıitna göre 
._.,. Con Saymen ile B. Hitler araııında
fla sörü,menin sonucunu beldiyerek !İm 
*tik 1 ngilt.eı-e tarafınden resmen bir 
... büste bulunulmıyarak yalnrz !İfahi 
tBru,meJeı· yapılacaktır. 

İngilterenin kararı 
umud verici 

Londra, 19 (A.A.) - Bu sa. 
bahki gazetelerin ekserisine göre, 
Sir Saymen'in Berlin'e dün gön .. 
'derilen ingfüz notasına gelen ce .. 
~bdan sonra Berlin' e gitmek için 
..... ış olduğu karar, bütün ümidle
.. uyandıracak ıekildedir. 

Deyli Telgraf yazıyor: 
"Bu karar, İngiltere bükllıneti. 

bin, fransız ·İngiliz tebliğinde bil
'dlrdiği veçhile umumi bir anla, • 
•a için bütün gayretlerini sarfet -
tlğini göstermek hususunda, her • 
kesi ikna edecektir. 

Fransız gazeteleri Bay 
Saymen'in yolculuğunu 

doğru bulmuyor 
Paris, 19 (A.A.) - Matbuatın 

acı acı tesbit ettiği iki hakikat şun
dan ibaret kalıyor: Versay anJq. 
snasına yapılan tecavüz karşısında 
IDÜfterek ve ehemmiyetli hiçbir İ· 
tlraz serdedilmemi! ve İngiltere 
de tahammül göstermittir. 

"Jurnal,, diyor ki: "Fransa' • 
nm niyeti, mütterek bir protesto • 
da bulunduktan sonra, Londra, 
Paris ve Roma arasında, hadise -
nin geleceğini görüşmek ve ica • 
•mda uluılar kurumuna ba! vur • 
maktı. 

Sir Con Saymen'in seyahati. 
6nceden Franaa ve lnıiltere ara. 
unda kararlqtırılan tartlara ta • 
:mamile zıd bir tarzda vuku bulu. 
JOr." . 

Petit Parisien: "lnıiliz doıtları
mızı, Berlin'de tiddetli bir protes
toda bulunulacağını söyledikleri 
uman, kendilerinin rüya mı gör
düklerinden f Üphe ediyoruz. Sir 
Con Saymen'in teıebbüslel'İnden 
hiç bir sonuc çrkmıyacağım, önce
den kestirip o zaman, Almanya • 
nın gıyabında çabuk ve muvakka
ten bir şart, bir de Tuna andlaş • 
maaı akdederek, barııa taraftar 
ulusların güvenini pekittirmekten 
başka çare kalmaz .. ,, diyor. 

E.ko dö Pari de diyor ki: "Pa
riıle hiç beklenilmiyen İngiliz mu
tavaatı hayret ve fatkmhiı mucib 
olmuştur. Birkaç haftadanberidir, 
İngiliz bakanları tehlikeyi hisset • 
miş ve uyanık gibi idiler. Meğer 
aldanıyormuşuz, Almanyanm şan
taj hareketi, çok güzel bir müka .. 
~at görmüştür.,, 

Övr gazetesi de fU mütaleayı 
yürütüyor: 

"lngiltere'nin notası, Fransa 
Ye lngiltere arasında her türlü 
lt birliğine mani olduktan başka, 
B. Hitler'e manevi bir taviz temin 
etmiştir. Hitler'in biricik ku,kusu, 
Roma'nın ittihaz edeceği durum
dan yanadır.,, 

Figaro gazetesi, emrivaki do • 
~ayısile hadis olan yeni durum 
hakkında, Fransa ile müdM'elei 
efkar edilmeden, Berlin ıeyahati 

ve luslar 
kararmda ısrar edilmesini hayct:l· 
le telakk~ ediyor. 

Populer de diyor ki: 
1'Jngiliz dışarıt§!er bakamam 

Berlin'e gidişi, Almanya teshha • 
tının me~ruiyetini tasdik demek o
lacaktır , 

Amerika durumu aydın
lanmış buluyor 

Vaşington, 19 (A.A.J - B, Hull, Al
manya'nm Veuay muahedesinin aıkeri 
maddelerini kaldırması halckmda müta. 
lea yürütmekten iıtinkil etmit olmakla 
beraben umumi temayülün inkipfına 
ıöre, Almanyanrn beyanab, bir sui te • 
fehhümü i:zale etmit. müstakbel görüt • 
meler için durumu aydmlatmrı ve Ame. 
ik 

, 
r .. a nm aavaıerteai Avrupaaınclalô ıüç-
luklerden luımen meaul tuttuiu Veraay 
muahederine ıon hir darbe vurmu,tur. 

Avrupa hadiselerinin uzak .-rk du • 
rumu üzerinde yapacağı yankılar dikkat. 
le t,akib edilrriektedir. Sovyet Rusya'nın 
ıarb smmndaki kuvvetlerini fazlalathr· 
mak mecburiyetinde kalarak, birletik 
Arnerika'nrn Japonya'ya kar,r durumu
nu uyıflatmasından korkulmaktadır. 
Bununla beraber, bu endiıenin Ameri. 
ka'nın durumu ve Berlin'de yapmaları 
muhtemel protesto bak.kında alacaklan 
lcarar Üzerine müessir olmıyacak kadar 
müphemdir. 

Alman gazetelerinin 
müşterek bir başyazrsr 

8erlin, 19 (A.A.) - 8. Göbefs, bü
tün gazetelerin yazısını teşkil eden bir 
yazmnda diyor ki: 

•• - Mecburi askeri hizmet tesisi 
şimdiye kadar halledilmemiı dünya po: 
litika meseteleri Üzeı·inde semere vere
cek konu,malara varmak kin gereken 
denkletmeyi t9'kil et!!"ekt• J 'r, 

Almanyanrn öteki uluslar kadar barr. 
t• ihtiyarı vardır. B. Hitler'in büyük ve 

cesur kararına derin bir ıurette minnet
tar olan alman ulusu, bu lı:arara savaşçı 
ve kinci bir heyecanla cevab vermedi. 

Sadece vakur olarak, kendi kuvveti 

sayesinde yeniden kendini güvende duy
maktadır. ,, 

Yarı resmi (Korrespondanı Politik 
ve diplomatik) ıueteai diyor ki: 

" Afmanya, silahların uluslararatıı 

tanzimi müzakereıine ciriımekten ç• -
kinmemektedir. Almanya'nın iatemediii 
ıey, Almanya için huıuıi bir rejim üze
rinde müzakerelere ıirişmektir. 

Bu razete, Almanya'nın son kararı
nın, frans12 - ingi)iz tekfüf erinin mü
zakere euslannı yıkmadıimı teyid et -
mektedir. 

Amerika ~evit·ci ka hvor 
Va!İngton, 19 ( A.A.) -B. HuJI, Al

manya'nın tekrar silahlanmaır mesele • 

sini hiç bir Avrupa diplomasi mümessili 
ile münakaıa etmemit ve hiçbir yaban. 
cı bitkumetten bir bildiri afmamıttır. 
Fakat B. Hull, dün akşam B. Norman 
Davis'i davet etmiş ve kendisiyle gÖriİf· 
müştür. 

B. Hull, Amcr-;ka'nın durumunu ıe • 
yirci vaziyeti olarak tarif etmiştir. 

Amerika dikkatli davranmakta ve duru. 
mu sıkı bir surette takib etmektedir. 

Ayan dışarı işler komisyonu reisi B. 
Pitman, Almanya'ntn durumunun, Ame
rikanın kımşmamllll ıueken ciddi bir 
vaziyet yaratmak tehlikesi ar:ıettiğini 

aöylemiıtir: 

- Almanya'nın karan, demiştir, ea· 
ki savata ulusların askeri ittifaklardan 
gayri yeni bir müdafaa sistemi için ken· 
di aralarında görüşmemelerinden doğan 
kaçınılmaz bir durumdur. 

Nevyork Taymis Alman
ya'yı tenkid ediyor 

Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyorlc 
Taymis diyor lci: ''lngiltere'nin falftv • 

vuru, Almanyanın bile çiğnemek cesa • 
retinde bulunamıyacağn müttehid bir 
Avrupa diplomasi cebhesi vücude getir. 
meğe mntuf gibi görünüyor. Son yıllar 
içinde, Almanya bütün dostlarını kaybet
miş ve düşmanlarının husumetinin de 
arttığını gÖrmÜJtÜl'. Ci.bana kartı yap
tığı bu elim tezahürden sonra, herhan. 

ULUS 

gi bir de\ letin, gelip te, Almanya ile ay
nı ııafa dizilmesini tasnvvur etmek 
müşküldür. ,. 

İngiliz notası karşısında 
alman gazeteleri 

Bertin, 19 ( A.A.) - Alman istihba
ı·at bürosundan: r ngiliz notası ile al -
man cevabı hakkında mütalea. yürüten 
alınan gazeteleri, Almanya'nın İngiliz 

bakanları ile konuşmalarn istiyerek giri
şeceklerini. yazmaktadırlar. Müttefik -
1er silahlan bırakma üzerindeki teahhüd_ 
leri bozduklarından Almanya bundan 
gereken sonucları istihrac etmiştir. Şim 
di, durum sarihtir. Büyük devletler hu. 
kuk birliği dairesinde konuşmalara giri
şebilect"kl erdir. 

" fölkişe Beobahter., Almanya'nın 

hareketi üzerinde yapılacak konuşmala_ 
rın ve diplomasi gayretlerin boşuna 

sarfedilmiş olacağını yazıyor. Çünkü bu 
hareket, Aprupa'nrn barı,a lıavu,ma11 

için yapılacak müzakerel« için li.:um ip
tidai vaziyetleri tesbit etmittir. 

" Berliner Taıebfat,, a ıöre, ,imdi 
hareket noktasının bütün devletler için 
aynı ve müsavi olduğunu yazıyor. Al • 
manya barıı arzusunda kimseden ileri 
gİtmemi§tİr. Konu§malarm müsbet so • 
nuclara ulaşması için elinden geleni 
yapmaktadır , 

Amerika devlet adamları 
arasında görüşmeler 
Va.tington, 19 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

B. Hull ve Norman Davis ile bir ıaat 

kadar konuşmuştur. Görü§menin A1 • 
manya'nın tekrar silahlanması üzerinde 
yapıldığı sanılmaktadır. Fakat hiçbir dü
,ünce yürütülmemektedir. 

Bununla beraber B. Norman Davis'. 
İn, tim.dilik A vrupa'ya gitmeği dü,ün • 
mediği sanılmaktadır. 

B. Eryo'nun bir nutku 
Lil, 19 (A.A.) - Turkuan'da 

söylediği bir nul:ukta B. Eryo de • 
mittir ki: 

"Barışın korunması beyanat
tan daha fazla şeyıHe ihtiyac gös
teren bir eserdir. Barışın koı·un • 
ması İş istiyen ciddi bir eserdjr, Bu 
dakikada iki ıeyden çekinmek i . 
tabeder: 

Tahrik ve feragat .. 

Cüın~uriyet, nefret etmiı ol -
du ğu tahrik fikri He. kendisini en 
tehlikeli durumlara koyabilecek. 
feragat f:kri araıtııda denkliği te
min etmelidir. 

İşsizlik mesele.sini tetkik ettik
ten sonra, B. Eryo B. Hitler'in bek· 
lenilmiyen hareketinden bahsede· 
rek demiştir ki: 

"Fransa için tilah yarııma ai • 
rjyor denilebilir rr.i? Hayır, İ•te .. 
diğimiz, maalesef mevcudları zaif 
kalmıt sınıfların doğurduğu a.ı.> a
sal sonucunda toprağın korunma
sı için gereken aıgari mevcuddur. 

Almanlar sıy asalarının 
muvaff akryetinden emin 

Berlin, 19 (A.A.) - lngiiiz 
bake.nlarının ziyaretleri kararının 
teyid edilmi§ olması, B. Hitler ta
raf mdan kullan dan yeni diploma
si usullerinin bariz bir muvaffa .. 
kiyeti eseri gibi tefsir edilmekte . 
dir. Yarı resmi mahfiller, son ha. 
reketin dünyada yapacağı yankı • 
1arı gizli fakat hakiki bir endişe İ· 
le bekledikten sonra, devletlerin 
ne Berlin'de, ne de Cenevre'de 
müşterek bir hareket yapmamış 
olmalarını kaydetmektedirler. 

lngiJizlerin protestosuna müp • 
hem bir şekilde temas edilmekte.
dir. 

"Korespondans Diplomatik,, , 
muahedeleri bir taraflı değiştir • 
mek hususundaki memnuiyete da
ir yapılan bu protestoyu sadece bir 
üsluh vesikası saymaktadır: 

Hukuk müsavatını elde edil • 
miş sayan alman idarecileri, sıkı 
bir müzakere yapacaklardır. Al• 
manya hava andlaşmasma girerek 
garbte güvenliğini garanti altına 

y 
almak istiyorsa da, şarkta bir gü
venlik sistemini kabule dünden 
daha fazla yönelmiş değildir.,, 

B. Saymen'in yolculuğu
na aid kararlar değişti . 

Londra, 19 (A.A.) - Dış iş • 
leri bakanı Sir Saymen, B. Eden 
ile pazar günü tayyare ile Lon • 
dradan kalkacaklar ve Alman hü
kumeti idarecileri ile görüşmek ü
zere Berline gideceklerdir. 

Almanya'nın İngiliz notasına 

verdiği cevab, tetkik edildikten 
sonra, bu yolculuk için önce alrn
mış olan kararların bugünkü du • 
rum kartııımda da değİftİriJmesi 
takarrür etmiştir. 

Fransız - ingiliz 
görüşmeleri 

Londra, 19 (A.A.) - 3 tubat 
tarihindeki fransız • ingiliz bildi -
risi ile bildiren politikaya levfi • 
kan, Paris hükumetinin alman hü
kfuneti ile ıon yapılan anlaımala
rın gelişmesinden haber verilmek
tedir. 

Diğer taraftan istişarelere de • 
\•am olunuyor. 

İngiltere'nin Paris büyük elçisi 
Sir Corc Kralk, Londra' da bulun
maktadır. Ve bu sabah Dıt itleri 
bakanlığına gitmiıtir. Franaanın 
Londra büyük elçisi 8. Korhin de, 
Dıt işleri bakanı tarafından görüş
meğe davet edilmi,tir. 

Romen gazeteleri "alman 
larrn kararı andlaşmala
rın bozulmasına örnek 

olamaz,, diyorlar 
Bükre,, 19 (A.A.) - Alman

ya'nrn son kararı bütün gazeteler
de heyecanlı mütalea ve tefsirlere 
yol açmıştır. 

UniversuJ ıazetesi diyor kiı 
"Bu karar, heyecan uyandıra. 

cak mahiyette olmakla beraber iyi 
malumat almakta olan mahafili 
hiç bir veçhile hayrete dü§Ümıe -
mittir. Bununla beraber cüretfi bir 
itiraftır. Avrupa diplomasisi tim -
di açık bir durum karşısında bulu
nuyor ve Almanyanın hareekti • 
ihtimal • barıt dava•ına hizmet et
miştir .Çünkü barışı zıman altına 
almak için kartıhklı yardım and • 
laımaları aktinin milstaceliyetinl 
göstermİ§tİr. 

Bununla beraber şu ciheti tas • 
rib etmek isteriz ki Almanya'nın 
hareketi, muahedeler hükümleri 
gereğince ıilahlarrnı tahdit mec • 
buriyetinde bulunan diğer ülke -
leri ayni yolu takibe teşvik edecek 
bir örnek teşkil etmemelidir. Ne 
küçük anlaşma, ne de Balkan an
laşması Macaristanın ve yahut 

Bulgaristanm Almanyanm hare • 
ketini örnek olarak gösterecek ve 
hunu behane ittihaz ederek yeni
den silhalanmak ve muahedeler / 
hükümlerini ihlal etmek iddiasına 
kalkışabilmelerini kabul etmiye • 
cektir.,, 

Yarı resmi lndependence Ru • 
manie diyor ki: 

"Şimdi büyük devletlerin ta • 
kib edecekleri bir tek yol vardır: 
Barış koruyucularına biribirine 
bağhyan bağları kuvvetlendirmek 
ve Berlin hükUınetine aralarından 
birine karşı bir tecavüz vukuunda 
hepsini mütesanit ve mütekahilen 
müdafaaya hazır bulacağını an • 
)atmak. 

Bazı kimsele.·, Almanyanın bu 
hareketine eski müttefiklerini im • 
tisal etmelerirı ~htimalinden endi .. 
şe etmektedirler. Bu zevat, şunu 
göz önüne almalıdırlar ki küçük 
anlaşma ile Balkan anlaşması müş
terek menfaatlerini müdafaa için 
her ZR.mandan ziyade mütesanit • 
tirler ve Triyanon ve Nöyyi mu -
ahedelerinin Versay muahedesi 

Anka ·ac a :\.İ alnıaıı 
n1a~lalıtgüzarı· 

ııııı beyanatı 
(Başı 1 inci sayıfad.) 

le, bizi Almanyayı derpiş ettiği si
lahlanma tedbirleri hakkında ale · 
ni beyanatta bulunmaya davet et· 
mitlerdir. Fransa, lngiJtere, ltal· 
ya ve Lehistan büyük e1çilerine cu· 
martesi günü B. Hitler tarafından 
dışarı i,ler bakanı hazır olduğu 
halde, bu hususta malômat veril • 
miştir. T eslihat hakkındaki kanun 
teslihata ve buna müteallik sı · 
yasal meselelere mütedair müza • 
kerelerden İmtina ettiğimiz mana· 
ıını asla tazammun etmemekte • 
dir. 

Bu kanunun yegane tesiri, hü · 
yük bir k11mı ordularrnm teşkilat 
ve kuvvetlerini kanunla tesbit et· 
mit olan diğer devletlerle bundan 
böyle müsavi vaziyette müzakere· 
de bulunmaklığımız olacaktır. 

Esasen bu kanun yalnız Versay 
andla,maıının S. ci faslının teb -
d.ili ile ali.kadardır ki, bu kısım da, 
diğer memleketler silahlanma bak· 
kındaki hükümlere riayet etmemiş 
oldukları için, artık bizi kayıd al~ 
tında bulundurmamaktadır.,, 

gibi parçalanmasına asla müsama
ha etmiyeceklerdir. 

İngiliz parlamentosu son 
hadiseleri konuşacak 
Londra, 19 (A.A.) - Gece ya· 

rısmdan biraz önce, hükumetin bu 
pertembe günü, son hadiselerle, 
bakanların Berlin ıeyahati etra • 
fında, mecliıte bir münakaıa açıl· 
muma muvafakat ettiği öğren il • 
mittir. 

B. Laval Bakanlar heye-
tine izahat verdi 

Pariı, 19 (A.A.) - Bakanlar, 
dün saat 20.30 da toplanarak Al
uıanyada mecburi ukerlik hizme
tinin teıiıi üzerine ortaya çıkan dil' 
rumu tetkik etmiıtir. 8. Laval, ingi• 
liz ve İtalyan hüklimetleriy)e bu 
hususta yapılmıt olan görüfllle • 
ler hakkkında malumat ve izahat 
vermittir. 

Alman silahlarunasınm 
içyüzü 

Loodra, 19 (A..A..) - lnıilte • 
re telsiz telefon 9irketinin dııarı 
11yaaa mütehassısı B. Voigt. al • 
ınan teılihatının gizli cepheleri 
hakkında bir takım if taalta bu • 
lunmuıtur. 

Bu zatın söylediklerine göre, 
ormanlar arasında gizli fabrika • 
lar bulunmakta, yeni yeni kışla ve 
istihkamlar yapılmaktadır. Her 
devletin bazı askeri sırları vardır. 
Ancak, Almnaya' da bütün mü • 
dafaa teşkilatı esrar perdesile ör
tülüdür.,, 

Pravda gazetesinin 
düşünceleri 

. Moikova, 19 (A.A.) - Komü· 
nist fırkanın organı, Pravda ga • 
zetesi: 

"Hitler'in öc almağa hazarlan
makta olduğu ortadadır. dedikten 
sonra, Almanyanın şiddet politi • 
kasının bundan böyle arazi iddia· 
larını tazeliyeceğini yazıyor. 

İyi haber alan mahfiller, an • 
laşma yolundan gidildiği takdir • 
de. bunun Almanya tarafından ye• 
ni bir teşvik sayılmasından korku• 
yorlar. Bu mahfiller ,garb devlet· 
ler:nin Almanyaya karşı şiddetli 
tedbirler almalarını müsaid bir 
gö:zle görecekler ve Sovyet hüku
meti de, Versay muahedesini im • 
:ıalamamış olmak itibarile ,duru• 
munun müsaadesi dairesinde bu 
tedbirlere iştirak eyliyecektir. 
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ÖZDIL 
.Geçenlerde bir yabancı gaze -

tecı ile konuştum. Bana: 
.
1 

- Türk dilinin nasıl değişti -
rdı mekte olduğunu söyler misiniz? 

edi. 

- Biz dil degiştirmiyoruz. ilk 
arab ve fars kelimesi girdiği gün-
~~~. b~güne kadar, türk dili hen -

1 0zluğünü korumak için boğaz -
~aşmaktadır. Biz, onu, bu kavga 
ıçinde boş yere yıpranmaktan kur
tarıyoruz. 

Gazeteci yüzüme baktı: 
- Bilenlere sorunuz. Onlar si

ze, bütün tarihte, türklerin ege -
1tıen olmadığı bir tek güne rastla· 
1tıadıklarını anlatacaklardır. Türk 
JiJi. yüzlerce yıldanberi süren sa
vaJla, 5erçekten, bir egemenler 
~ili olduğunu göstermiştir. Bin ŞU 
adar yıl, iki yabancı dil, arabça 

v~ larsçu, türkçeyi dört yandan 
~evirip, bütün gramer ve sentaksi 
11e onu vura vura ıarsmağa uğ • 
r..:.ı}tı. Saray, medrese, edebiyat, 
Yenilmeği kabul ettiler; bütün 
li.irkliiğü ele kendilerine uymak i-
6n zorlodılar. Bu gramer ve sen· 
foksı bt:!nim•emiyen hiç bir tiirk, 
kendi yurdunda ne okuyup yaza· 
bilir, ne devlet kapısında ekmek 
bulabilirdi. Bu korkunç baskının, 
t~rk dilinde bir tek yabancı kural 
smdirememiş olduğunu söylersem 
ne dersiniz? Türkçeden hiç çık • 
1tlaz sayılan arabça nisbet Y'ı\j bi · 
le konuşma diline geçmemiştir. 

'• T ifrkler her vakit türkçe ko ~ 
nuştular. Büyük denize akan ça • 
1tl'1r/ar gibi, türk dili içine karışan 
Yabancılıklar, onun, ancak kıyı • 
laı·ını ve üstünü bulandırır gibi 
oldu: özlüğü ise tam, som ve duru 
kaldı. 

uBiz ne yapıyoruz? Türk di • 
linin elinden zorla alınan ulusal 
kurumları, devleti, üniversiteyi, 
bilgi ve lenni ona geri veriyoruz. 
Kamalizm,in en büyük ırası, bfr 
kurtuluş saıJaşı olmak değil mi· 
dir. Yurd gibi, vicdan gibi, kafa 
gibi, dil de kendi kurtuluşunun son 
adımlarını atıyor. 

"Büyük deniz, sert dalgalarla, 
bulanık ve kokmuş kıyı sularını 
döğüyor. Biraz sonra, altın güne§ 
ışıkları altında, temiz, arı ve gü • 
ley türk mavilinin üstünde hiç bir 
leke göremiyeceksiniz! 

Egemen - hakim 
Ira - seciye 
Güley - mütebessim 

ATAY 

Verem sanatoryomu 
İstanbul, 19 (Telefon) - İs • 

tanbul verem mücadele kurumu 
tarafından Erenköyünde kurulan 

verem sanatoryomuna 35 yataklık 
bir pavyonun temel atması bugün 
Yapıldı. 

Bir düzeltme 
Estonyaile Türkiye arasında 13 

nıart tarihinde akdedilip imza ta
rihinden itibaren 15 gün sonra me
tiyete girecek olan klering anlaş • 
nıasının yanlışlıkla - İspanya - ile 
akdedildiği yazıldığından tashih 
olunur. (A.A.) 

• 
1 D ç 

Dünkü inkılab dersi 
Fırkamız genel katibi Bay Re

ceb Peker biraz rahatsız olduğun
dan dün vereceği Türk inkılab 
dersini başka bir güne bırakmış -
tır. Bay Receb Pekerin çabuk eyi· 
leşmesini dileriz. 

Eski posta ve telgraf 
müdürlerinin şahid

leri dinlendi 
İstanbul, 19 (Telefon) - Eski 

P.T.T. Genel müdürü Bay Fahri 
ile Telgraf işleri müdürü Bay Ih
san Cemalin Ankara Asliye mah
kemesinde yapılmakta olan du • 
ruşmalarına aid istinabeler, bu • 
gün asliye ceza mahkemesinde ya· 

pılmıştır. 
İstinabeleri yapılan tahitler te· 

lefon şirketinin mali encümeni 
bakan ve üyeleri olan Londra bü
yük elçimiz bay Fethinin kayınba
bası Bay İsmail Hakkı, telefon şir· 
keti müdürü Anberto, elektrik şir· 
keti müdürü Hansoı, devlet ıurası 
eski maliye dairesi bakanı bay 
Nuri, banger bay Elyasa Nikola -

dır. 
Hansos, Alzerto ve Elyasko 

tercüman vasıtasile dinlendiler. 
Bunlardan Hansos şehadeti esna-

sında: 
"-Vatson Ankaradan geldik-

ten sonra oradaki temasları hak • 
kında yaptığımız toplantıda bize 
izahat verdi ve posta telgraf ida • 

resiyle vaki olan temaslardan ha • 
sıl olan intibaları anlattı. Ancak a· 
radan üç seneye yakın bir zaman 

geçtiği için bunları tamamen ha -
tırlamama imkan yoktur. Maama
fih bugün bunlar ogünkü içtima 
zaptında vardır. Yalnız hatırımda 
kaldığına göre, Vatson, Ankarada 
Bay Fahriyi gördüğünü, münaka
şa ettiklerini, şirketin tekliflerini 
kabul ettirmek için çok müşkülat 
çektiğini, Bay Fahri ile konuşma
larının tamamen hususi mahiyette 
kaldığını söylemiş ve Bay İhsan 
Cemal hakkında da, onun ismi -
nin A vrupaya yapacağı seyahat 
hakkındaki mübahase esnasında 
geçtiğini ifade etmiştir. Bundan 
sonra dinlenen Elyasko da aşağı 
yukarı Hansos'un ifadesinde bu • 

lunmuştur. 
Elyaskodan sonra dinlenen bay 

Nuri, o günkü içtimada Vatson'un, 
Maliye bakanlığının altın esasını 
kabul etmediğini ve bunu haksız 
bulduğunu ,işin Başbakanlığa ha
valesini istediğini ve mesele baş • 
bakanlığa arzedildi dediğini hahr
ladığını söylemiştir. 

Sırası ile dinlenen diğer ıahit-
ler de bu şekilde ifade vermitler • 

dir. 
Mahkeme, istinabe evrakının 

Ankaraya gönderilmesine karar 

vermiştir. 

. - Bay Abdürrahim Doğruer 
Koçhisar'dan bir göriıau.~ ve (Yazısı 4. üncü sayı/ada) 

ULUS SAY lr"' .s 

u y u K l A R Istanhulda: Milli Türk Talebe 
Birliği takımı ile Ankara Ziraat 
Enstitüsü takımı bir maç yapmış • 
lir. Maçı talebe birliği takımı 3-0 
kazanmıştır. 

General Mahmud 
Muhtar öldü 

Napoli, 19 (A.A.) - Türkiye
nin sabık Berfin büyük elçisi Ge
neral Mahmud Muhtar'ın cena -
zesi bügün Napoliye çıkarılmıştır. 
lskenderyeden vapura binen sa -
bık elçi yolda ölmüştür. 

Ökonomi Bakanımız 
geliyor 

İstanbul, 19 (Telefon) - Şeh
rimizde bulunan Ökonomi Baka • 
nı Bay Celal Bayar Ankaraya ha • 
reket etmiştir. Öğleden sonra u -
yuşturucu maddeler inhisarında 
meşgul olan bay Celal Bayar, ge
nel müdür bay Ali Sami ile görüş
müş ve muhtelif afyon işleri hak
kında izahat almıştır. Bu meyan -
da 1ran murahhaslarile yapılacak 
yeni teklif hakkında direktifler 
vermiştir. 

Bu görüşmeler arasında "af • 
yon inhisarına önümüzdeki sene 
içerisinde yapılacak mali yardım
larda bahse mevzu edilmiş ve ba -
kan afyon işi için ayrılan ve fakat 
büdce vaziyeti dolayısile geri bı • 
rakılan tahsisatın bu defa temin 
edilec.eğini söylemiştir. 

Bay Celal Bayar, bu arada Tür
kiye· Yugoslavya müşterek afyon 
bfü MU mümessillerile de görilş • 
tükten sonra İş bankasında meş -
gul olmuştur. Bu sırada Türkiye 
madencileri namına madenciler 
birliği genel katibi Sadrettin En -
verin ziyaretini kabul etmiştir. 
Genel katib bakana maden istih • 
salatımızın 1932-1934 seneleri a -
rasındaki inkişaf nisbetlerini gös
terir çok güzel bir grafik vermiştir. 

Maliye ve Gümrük Ba
kanlarımız da geliyor 
lstanbul, 19 {Telefon) - Bu. 

rada bulunan Maliye Bakanı Bay 
Fuad Ağralı, Gümrük ve inhisar· 
lar Bakanı Bay Rana Tarhan ve 
Maliye müsteşarı Bay Faik Anka· 
raya hareket ettiler. 

Teşekkür 
Sa vut, Musal, Bektaş ve Me • 

nemencioğlu aileleri, Mümtazın 
hazin ölümü karşrsmda cenazeye 
iştirak veya mektup ve telgrafla 
taziyet IUtfunda bulunan saygın 

zevata ayrı ayn teşekkür etmeğe 
hissettikleri pek büyük ıstırab ve 
teessür mani olduğundan bu vazi· 
fenin ifasını ULUS'un kıymettar 
yardımından diler, 

Anliara radyosu 
Bu akşamki radyo programı • 

mız: 

19.30 - Tayyarecinin aaatt 
19.40 • Musiki: 

Chopin Polonaise'ler 
Ulvi Cemal: piyano 

20 • İnhisar vekaleti saati 
20.10. Dans musikisi 
20.25 • Musiki: 

Glyde Der: Regreta 
Grieg: Solveg'in şarkıs•, 
Vidof: Valae Erika 
Baumann: Street Rag 

Nihat Esenginı saksafon 
Ulvi Cemal: Piyano 

20.45 - Haberler 
lSTANBUL: 

• İstanbul radyosu 
18 
18,30 
18.50 
19,30 
19,40 

20 

Fransızca ders 
Bayan Azade 
Operet (Çardaş Furstin) 
Haberler 
Monolog • Bayan Hali • 
de 
Maarif Bakanlığı namı· 
na konf.erans • İstanbul 
Erkek lisesi f elıef e mu • , 
allimi Nimetullah Öz • 1 
türk 

Ökonomi müşaviri 
geliyor 

lstanhul, 19 (Telefon) - Bu
rada bulunan ökonomi bakanlığı 
müşaviri bugün Ankaraya döndü. 

Cam fabrikası 
İstanbul, 19 (Telefon) - Pa

~abahçede kurulmakta olan cam 
fabrikası için Fransadan getirilmiş 
olan ve birkaç gündenberi 1stan . 
bulda bulunan mütehassısı gör . 
düm, bana şu izahatı verdi: 

-" Fabrikanın inşası bitmek 
üzeredir. Fabrikada evvela şişe 
yapılacaktır. Tesisat otomatik o -
lacak ve şişeler amele eline ihtiyac 
olmaksızın meydana çıkacaktır. 
Amelenin vazifesi, ancak bu ma -
kinelere nezaret etmekten ibaret 
olacaktır. Şişeler, dahili ihtiyaç i
çin sarfolunacaktrr. fabrikaya en 
modern makineler kurulacak ve 
bu sayede fabrika dünya.nm en i
yi fabrikalarından biri olacaktır. 

Kayak birinciliklerinde 
ankarahlar kazandılar 

Bursa, 19 (Hususi) - İstan

bul, Ankara ve Bursadan gelen 
sporcuların iştirakiyle Türkiye ka
}'ak birincilikleri, ilk defa olarak 

' 
Uludağda yapılmıştır. Güzel ve 
muntazam yapılan müsabakalar 
neticesinde mukavemet birincili -

ğini Ankara ziraat enstitüsünden 
Bay Talat ve sürat birinciliğini de 
gene Ankara Ziraat Enatitüsünden 

Bay Cihad kazanmışlardır. 

Bay Mümtaz gömüldü 
Belediyeler bankaaı genel mü

dürü ve eaki Adana valisi Bay 
Mümtaz Sa vut evef ki gece öl -

müştür. 
Müteveffanın cenazesi dün 

öğleden sonra kaldırılmış ve me. 

rasimde Dahiliye Bakam B. Şük
rü Kaya, Kültür Bakanı B. Abidin 

Ozmen, Moskova büyük elçisi Va
sıf, divam muhasebat Reisi B. Sey
fi ile Bakanlıklar ileri gelenleri, 

şehrimizde bulunan bankalar mü • 
dür ve mümessilleri hazır bulun • 

muş ve jandarma ve polis müfre

zeleri son ihtiram merasimini ifa 

etmişlerdir. 

Merhumun tabutuna iç işleri 

bakanı ile Ankara vilayet ve bele
diyesi, bankalar namına birer çe -
lenk konmuştur. 

Merhum sabık maliye nazırı B. 
Rifat Menemencioğlunun damadı 
ve Anadolu ajanaı genel müdürü 
Muvaffak Menemencioğlu ve Dıt 
İşleri bakanlığı genel katibi Nu • 
man Menemencioğlunun eniıtesi 

idi. 

. Uşakta: Salihli Gürbüzler yur• 
du takımı ile Uşak Gençler birliği 
takımı arasında yapılan maçda 
Gençler birliği 2-4 galip gelmiştir. 
İkinci maç Gediz spor kulübü ta .. 
kımı ile Uşak gençler birliği takı
mı arasında yapılmış ve berabere 
kalmışlardır. Gene Uşak gençler 
birliği takımı ile Ergenekon ara • 
sında yapılan son maçı da 2-3 
Gençler birliği kazanmıştır. 

Af yon da: Antalya liseai apor • 
cuları bir maç yapmak üzere Al • 
yona gelmişlerse de havanın ya • 
ğışlı olmasından maç yapılama • 
mıştır. 

Bursada: Kurban bayramı ta • 
tili dolayısile Bursa dağ sporları 
kulübünün tertib ettiği kayak ya
rışları fazla rağbet bulmuştur. Ka
yakçılar arasında bilhassa üniveı:
site profesörlerinden Dr. Ulman 
ultraviyole şuaatı nisbetleri üze 
rinde ölçüler yapmıştır. Uludağ -
daki ultraviyole ıjuaatı kudretinin 
İsviçre ikliminden ve hatta Da vs -
dan çok lieri ve yüksek olduğunu 
ve bu hususta bir rapor hazırlıya
cağmı söylemiştir. 

Tıbbi müsamere 
Birinci Mmtaka Etibbat Oda -

smm her on beş günde bir yap -
makta olduğu tıbbi müsamerele -
rin ikincisi 21 mart. 1935 perşem -
be günü saat 18,30 da Ankara Nü
mune hastanesi konferans salo • 
nunda yapılacaktır. 

Mevzular şunlardır: 

1 - Bir (Steato-necroze) va -

kası. (geçen rnüaamereden kalan 

(Dr. Ihsan) 
2 - Hukuk ve ceza al~ ·unda 

tıbbi mesuliyet (konferans) (Dr. 
Fahri) 

3 - Bir piyonephrase vakası 

(Dr. Feyzi) 
4 - Hava taarruzunda korun

ma prensipleri ve Sıhhat şurası it

leri şeması (Dr. Hasan Kadri) 
5 - Rahim tümerlerinin isti • 

sali esnasında husule gelen halp 
ve mesane zedelenmeleri ve teda
vileri ve bu mevzua aid üç vaka 
(Dr. Zekai Tahir) 

Tülll( 
ÇOCUI\J~ARI 

T 0 R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Dün gömülen Bay Mümtaz Savut'un cenaze merasrmin~ •••hırıi'lP.ı:. 



SAYIFA 4 

rficaret odaları 
k.ongreleri 
(Ba§c 1. ci sayıfada) 

de taksim ıuretiyle temin oiunacalctır. 

:Tahsisatlarında bu mahatla ınünaka -
le yapmağa mecbur odalar, münaka~e ta. 
leplerini en geç Mart 1935 sonuna ka • 
tlar Vekalete bildireceklerdir. 

4. - Kongre ruznamesi aşağıya nak· 

lolurunuştur: 

I. - Ticaret ve sanayi od.ılan ve ti· 

ıaret borsaları 

a) Kanwıun nizamnme ve bünyele • 
.ıtlde tecrübelere ve bu müesseselerin. 
teşkilinde gaye olan tüccara ve milli 
!ticarete faydalı olmak hedeflerine na • 
JNlran yapılması icab eden değişiklikler. 

b) Ne gibi şartları cami mahallerde 

rı'icaret ve Sanayi odası veya borsa te
.ıs ve muhafaza olunabi11eceğinin pren
•ihe bağlanması. 

c) Yün, tifttik, ham deri, av derisi 

glıbi iptidai maddelerimizin muayyen 
'tarihlerde muayyen mahallerde mezat 
aatışlarında fayda olup olmadığının tet

kiki. . 
d) Umumi mağazalar ve varant mu -

amelesinin tesisi ve ticaret ve Sanayi 

odaları bankası (fonds) u olarak tera • 

Jriim etmekte olan paranın en faydalı 
istimal yolunun araştırılması. 

II. - Rasyonelleştirme~ 

a) İhracat mallarımrzm uluslararası 
piyasalarında rekabetini ve muvaffaki .. 
yetini temin ed~k imillerin tetkiki, 
hilkümetin ve tüccarın deruhte edeceği 
vazifeler. 

b) İhracat mallarımızın istandardi • 
usyonu, talı:ib olunacak sıra ve metot 
ve odalarımıza ve tüccanmıza düşen va .. 
%İfe1er. 

c) Memleket içinde ve drşmdaki ser
gi ve panayırlara metot dahilinde ferdi 
veya kollekt.if iştirak ve bir milli komite 
teşkilinde fayda olup o1mıyacağı. 

III. - Türkiyede denizaltı serveti • 
nin istismarıı iç ve dış piyasa noktasın
dan: 

a) Taze balıkçılık, buz, soğuk hava 
deposu, seri vasıta ve hususi borsalar , 

b) Konserve bahkçılık. 
c) Balık unu ve yağı 
d) Süngercilik 

e) Deniz kaplümbağası ve diğer de. 
.z mahsulleri ticaretinin ihtiyaclan 

IV. - Mıntaka kongrelerinde ileri 
sürülmüş talebler, teklifler, serbest ra " 
porlar. 

V. - Umumi kongre liyleri, kongre 
ruznamesine temas eden meseleler hak. 
kında temsil ettikleri vilayetin noktai 
nazar ve temenniyatım rapor halinde tes
bit ve en aşağı on gün evvel tab ve iç .. 
tima günü bUtUn liyelere dağıt.labilm '!K 

üzere Ankarada umumt katiblik adresi -
ne göndereceklerdir. 

VI. - Temsil sıfatını haiz olarak ge. 
Jecek üyeler haricinde memleket tica ,. 
ret ve jktısadiyatı lehine her hangi mil. 
talca veya teklifi olabilecek her türk ve 
her ticaret evi, layiha halinde fikirlerini 
Kongre Umumi kitibliğine gönderebi • 
lirler. Bu layihaları verenlerden icab • 
edenler layihalannı izah ve müdafaaya 
davet edilir ve rey sahibi olmaksrzm 
müzakerelerde hazır bulunabilirler, 

VII. - Gerek iktısat Vekaletinin ve 
gerek diğer vekaletlerin ve milli banka 
ve müesseselerin kongreyi takibe me • 
mıır edecekleri azalar kongrede kongre 
heyetinin her zaman teknik bilgilerin .. 
den istifade edebileceği zatlar olup, lü. 
rum görecekleri anda töz ahp müta1ea • 
larını bildirmekle beraber reye iştirak 
etmezler. 

VIII. - Kongrenin hedefi: milli ti. 
carct ve sanayümize faydalı olacak ka .. 
rarları almak ve icab eden noktalar 
hakkında temennileri tcsbit etmektir. 
verilecek kararlar sürat ve ehemmiyetle 
V ekaletimce takib ve neticeler vilayet • 
Jer yoliyle bildirileceği gibi, verilmiş ra
por ve layihalar ve geçmiş müzakerat 
zabıt1an da kitab halinde neşrolunacak
tır. Bu itibarla menllekct ticaret ve sa -
ruayii ile alakadar her fedin kongre 
mesaisi ve progTamı üzerine nazan dik. 
katini celb ve gösterebileceği alakayı 
ibzal etmesini dilerim. 

IX. - Kongrede bulunacak mümes
sJ11erini intibah ve bildirmesi ricasiyle 
Vekaletlere Milli Bankalara, sahasında
ki odalar mümcuilleri intihabına aid 
muameleyi yapmaları için valilere, ihra. 
cat ticareti noktasından kongrenin na • 
za rına vazetmeği faydalı gördükleri hu
sml rı v ruzname mevzuu hakkında 
noktni na arlannı bir rapor halinde 15 
N' 1 '1 1915 tarihine ::Cadar bildirmeleri 

ULUS 20 MART 1935 ÇARŞ.\MBA 
~~~~~~~~- - ~ ~ 

,--- \ 

ı Yabancı gazetelerde okuduklarım z ! 
~ / 

\T eııizelo~un çılgııı 
l\lacerası ve sonıı 

13 mart tarihli Deyli Telegraf gaze
teı;i, "Venizelosun çılgın macerası,. baş
lığı altında yazdığı bir başyazıda diyor 

ki: 
"Yunanistan ayaklanması, tamamile, 

neticesiz kaldı. General Kondilisn Ma
kedonyada ayaklanan kuvvetlere karşı 
giriştiği yatıştırma hareketleri Struma 

ırmağının öteki kıyısında büyük bir mu. 
vaffakiyetle ilerledi. Asilerin buralar· 
da yaptıkları plan, iyice tatbik edile -
mcmiş, ve ayaklanan kumandanlar, mağ
Ifıb olmuşlrdır. 

Bu suretle işler yoluna konulmuş ve 

Atinaya dönen harbiye bakam halkın 

coşkun tezahürleriyle karşılaşmıştır. 

Bu ayaklanmanın neticesi Makedon
yada harekete bağlı olduğu için bu mağ 
1\ıbiyet üzerine Girid'de bulunan Veni
zelos, daha deniz yolu açık ve kaçmak 
mümkün iken kaçmayı muvafık bul • 

muştur. 

Bu karar üzerine Venizelos, Han-

yadaki bayrağını hemen a1asağı 

etmiş ve Averof zırhlısına bine • 
rek italyan idaresinde bulunan küçük 
Kasos adasına sığınmıştır. 

Bu suretle, ta başında yunan başba
kanı tarafından "mecnunca,, sıfatiylc 

anlatılan bu çılgın sergüzeşt nihayet 
bulmuş oluyor. 

Bütün Avrupa, Venizelos gibi ağır 
başlı ve yurdsever olduğuna kanaat ge
tirdiği bir adamın böyle canice ve dü • 
şüncesiz bir ayaklanma oyununa katış· 
masını hayretle karşrlamrştır. 

Ortada çabuk ve süratli bir bükümet 
darbesi imkanı mcvzuubahs olamazdı. 

Atinada Venizelosa taraftar pek az 
kimse vardır. Onun ba.şlrca ümidi, ken
disinin doğduğu yer olan Girid aclasile 
Makeonyada toplanmıştır. 

Bu adamın kurmus olduğu plan yo • 

tunda g itseydi , o uman h ükumete sa

dık otan ordu ile a yaklanan a skerler a
rasında uzun uzun savaşlar olacak, ne· 
ticede bütün Yunanistcın kanlara bula
nacaktı. 

Bu kanlı oyun, yalnız Yunanistanın 
sınırları içinde de kalacak değildi. Bu 
ayaklanma patlak verdikten birkaç sa
at sonra yunan - bulgaı sınırında as
~erler biriktirildiği gibi, türkler de 

Trakya'daki askeri kuvvetlerini artırdr. 
lar. Ortada birçok şayialar dolaşmğa 

b~ladığı cihetle bütün Balkan devlet· 
leri, çılcabHecek herhangi bir hadise 
karsısında hazırlıklı bulunmayı doğru 

bulmuşlardı. 

Ayaklanmanın bastırılması, bütün 
bu tehlikeli ihtimalleri bertaraf ettiği 
gibi Venizelosun nihayet bulmaz ihti • 
rasına da bir son vermiştir. 

Hiç kimsenin hayatında onunki ka
dar şiddetli bir aşağr yukarı gidip ge
liş olmamıştır. 

1920 yılındanberi Venizelos, her he
zimetinden sonra artık politika haya • 
tmdan çekildiğini bir defa ilan etmiş, 
fakat gene iktidarı ele geçirmek için 
muntazaman çatışmaktan geri durma • 
mıştır. 

Fakat bu seferki. hezimet, eğer hü
kumet bu zaferi eyi kllllanmayıp da ye
niden hisleri kendi aleyhine çevirmez
se, sonuncu olacak ve bu modern Te -
mistokles bütün hayatını menfa<la ge
çirecek gibi görünür. 
Yunanistanın dostları, başbakan B. 

Çaldacisin eyi tedbirler alarak ve yeni

den yeniye intikam hisleri doğurmxya
rak vaziyeti idare edeceğini, bu suret

le memlekette parti ihtilaflarından ye
ni bir felaket çıkmasına rnani olacağı
nı ümid ederler. 

Büyük savaşta müttefikler için ço!C 
faydalı bir surette göstermiş olduğu 
gayretleri batırlıyan bizler de Venize· 
los için "devamlı ve sakin bir inziva ha
yatı temenni ederiz. 

emriyle Türkofisin dış memleketler teş. 
ki!atına ve dış memleketlerdeki Türk 
Ticaret Odalarına, İktısat V ckaleti teş
kilatı olmıyan mahallerdeki Elçilikleri .. 
mize gönderilmiştir. 

lktısat Vekili 
CELAL BAYAR 

Yeni nıacar 
l{abinesi 

Geçenlerde birdenbire istifa edip 
yeniden kabineyi kurwağa memur olan 
Gömbö§, tekrar iş başına geldikten son
ra meclisi de dağıtarak yeniden seçim 
yapılmasr kararrnı almıştı. Bu değişik
liklerin içyüzünü a~ağıdalci yazr an • 
Jatmaktad ır: 

Fölkişer Beobahter'in Buda peşte 
muhabiri gazetesine göııclerdiği bir ya
zıda, kabine değismesinin macar iş sı

yasası 1çin yepyeni bir çığır ifade et • 
memekle beraber bunun g ene bir yeni
lik sayılacağını k:ıyuettikten sonra di

yor ki: 

Savaştan önceki ve savaş içindeki 

neslller arasın<la görünen ayrılık, hiç 

bir ülkede, Macaristandaki kadar de

rinlere varmanuş ve varmamaktadır.Bu· 

nun da sebebini, her şepden önce, ko

mi.inistl i~in yrkılmasmın ı>ag ve sol ce

nahlar arasındaki mücadelenin bir ne
ticesi olmamasında \•e m'Ukabil ihtila • 

lin meyvalarını ellerine geçirenleıin 

de bunu kendi mücadeleleri sayesinde 

kaıanmış olmamalarmda aramak gerek· 

tir. Bolşevikliğin dc~·rilmesinden sonra 

$tefan Fridrib'in güttüğü "ulusal hı

ristiyanhk,, rotası, çetin ,,.e icanlr mü

cadelelerin bir vedminden ziyade mü

tecanis bir varlığı ve sağlam bir biçi

mi olmayan o zamanki genel kanaatle

rin platonik bir ifadesi idi. ''Ulusal 

hıristiyanlık., rotasındaki mukabil ihti
lal ruhu olarak ne var ııe yoksa, hepsi, 
kıral meselesinin ortaya atılması ve kı
ra! Şarl'm tekrar ~tirilmesi te~ebbüs
leri haJ inde tezahiır etti. Sava} tan ön

ceki devirlerin sıyasactları kudret ve 
hakimiyeti yavaş yavaş kendilerine mal 
etmeğe ba:?ladıl.a.r. Hcckesin bildiği se
beblerden dol ayı mukabil ihtilal düşün

cesinden korkan liberal matbuat, hal -
km, liberalizm ve demok1·a:ıoi beylik ]af

i.arı ile uyu~turulma.sma yardım etti. 
Avrupanm öteki ülkelerinde eski ı:ih. 
niyetler yıkılarak rerinc yeni alcmleı· 
kurulduğu sıralarda Macaristan, büvülı: 

savaştan önceki dcvirlcr1ı1 sistemiyle 

idare edilmcğe başlanclr. 

Bu yazıda, bir çok muarız cebheler
le çevrilmiş olan Macaristanm çok na

zik bir durum içinde olduğuna i~aret e

dildikten sonra şöyle devam edlliyor: 
Başbakan Gömböş iş başına geçtikten 

sonra 95 maddelik programını ortaya 
koydu. Bu maddeler yeni bir isteğin 
ifadesi idi. Bundan dolayı da Gömböş
ün iş başına gelmesine büyük umutlar 
bağlanmıştı. Ancak, çok geçmeden, 
Kont Betlen'den üzerine almış olduğu 
parti ile, programmm maddelerini ger: 

çekleştiremiyeceğini anladı. Basbaka -
nın ıslahat planlarına en çok zor • 

luklar çıkaran gene kendi partisi oldu
ğunu küçük çiftçiler partisinin önderi 
olan doktor Ekhart apaçık söyledi. Bü
tün bunlara rağmen bil§bakan Gömböş.. 
ün sabrı tükenmedi ve bütün zorlukları 
yenerek programını gerçokleştimek sa
hasına sokmak isteğiyle adım adım yü
rümcğe koyuldu. 

Nitekim, bundan iki ay önce, karte.: 

lin bir mümessili saytian ziraat bakanı 
Kalay'ı istifaya mecbur etti. Bunun ar
kasından çok geçmeden eliki sistem ka. 
pitalizmin bir mümessili ofan maliye 
bakam doktor İmredi çekildi. Hiikume
tin ve dolayısiyle hülciımct partisinin 

verdiği bu iki ku.rban ile de muhalefet 
tatmin edilemedi; onlar daha başka 

tedbirler ve ıslahat istiyorlardı. 

Nihayet, küçük çiftçiler partisinin 

açıktan açığa mücadeleye giri~tiği ve 
bu mücadelede de saylav Ekhart'rn bil

hassa Kont Betien'e yüklenmiş olma

sına rağmen yeni neslin ve münevver· 
lerin, yeni bir soysal ve ökonomik çı. 
ğırın güdülmesi isteklerinde hiç .bir 

değişi·klik ycı.pmadığı kaydedilerek, kü· 
çük çiftçiler partisi kont Bet1en ile hü· 

kumet partisine kar§t hücumlarına de -
-vam etti, saylav Karl fon Volf'un Al· 
manya ile sıkt bir dostluk kurulmasını 
ve böyle bir dostluk mevzuubahs ise, 

Almanya ve Büyük~ 
Britaııya 

14 mart trihli Deyli Meyi gazetsi, 
•·fü·itanya ve Al.ınanyar. ba,Şlrğı altında 

yazdığı bir bawazıda diyor ki; 

"Sir Con Saymenin Avrupada barışı 

kokleştirm6k ve birlikte çalışmak esas· 
!arını kıuarlaştırmak maksadiyle- B. 

Hitkr'e t•apacağr ziyarete on gün kal • 
dı. Bu müclrlet zarfında alınanlarla in· 

gilizler arasırıda dostluğu kuvvetlendir

mek için ne zam.an, ne de emek harca 

maktan geri duralm<ımahdır. Bunun 
Fransa ile aramızdı. dostluğu bozacak 
kanştıracak hiç bi ta.afc yoktur. 

B. Hitler, birçok defalar, Fransa ile 

lngiltere arasında yapılacak koruyucu 

bir ittifakın Avrupayr yatıştıracak ma 

hiyette bir şey olursa, Almanyada fe

na karsılanmıyacağını söylemiştir 

Actık pek köhnelcsmiş olan Versay 

muahedesinin Almanya tarafından hoş- . 

lanılınıyan bazı maddel c: rini kaldırmak 

neden doğru olmasın? 

Silahsızlanma maddeleri, ne kadar 

eyi şeylerse o kadar C:a olü şeylerdir. 

Bunlar kaı;ıd üzerinde kalmıştır; Kim

senin, onlara aldırış ettiği yoktur. 

Mareşal Foş'un on altı yıl önce tah

min etmiş olduğu gibi Almanya tekrar 

kuvvetini elde ettikten sonra üzerine 

konulmuş olan kayrdların mana~ ve e

hemmiyeti kalmamıştır. 

Herhalde ingiliz hükumeti, şu ına • 

hud savaş suçu maddesi de dahil ol -

mak üzere, muahedenin köhneleşmiş o

lan kısımlarının kaldırılmasınr, pekala, 

mülahaza edebilir. 

Bundan dört yıl önce Almanya ta • 

mirat borçlarını ödememeğ ~· basl<:'.mıştı. 

B un un yeniden ödenece ği de yo ktur. 

Fakat, Bu kayıcllarm ortada durması 

daima almanlarm hislerini kamçılaya

cak, Avcupada bir rahatsızlık vesilesi 

olacaktır. 

Avrupa barışı için İngiltere ile Al

m;.nyanm, gayet iyi geçinmeleri başlı

ca ~artlardandrr. 

lngiltercde Almanyaya karşı fena 

dileklerin iıi bile yoktur. Almanyada
ki Nazilik aleyhine davranmak maksa

diyle alman eşyasma boykot yapmağa 

kalkı~n ufak bir ekalliyetin ise hiç 
lıir değeri ve ehemmiyeti }'Oktur. 

Almanyada da bütün- iogiliz ziya 
rctçilerine gayet eyi ve dostça muame
le edilmektedir. 

Almanya silahlandı, silahlanıyor ve 
silahlanacaktır. Bu doğrudur. Fakat o

nunla birlikte dünyanın bütün devlet
leri silahlanmaktadır. Yalnız, barışse • 

verlik rüyasından geçen hafta uyanan 
Büyük Britanya bundan müstesna idi. 

Onun için, İngiliz devlet adamları • 
nın Almanyaya siiahlanmasından ötürü 
çıkışmıya kalkmıyacaklarını umarız. 

Bu yolda yürünecek olursa, ortaya 

felaket çıkar. 
Alınan dostluğu yer1ne bir Moskova 

dostluğunu ikame etmeğe kalkt~mak: da 
daha aı tehlikeli değildir. 

tngilterede kimsenin bolşeviklere 
güveni -yoktur. Hatti müfr:t sosyalist
ler bile iktidar mevkiine geçirilecek ol
sa onlar bile bolşeviklere karşı böyle 
bir güven gösterecek değillerdir. 

Macaristan üzerindeki liberal matbuat 
aforozunun kaldırılmasını berkesin 

hayretleri içinde istedi. Bu haldkat le
rin yaptığı aksülamellcrin bıuyle ha§· 

bakan Gömböş ile Kont Betlen arasın
daki anlaşma da çok geçmeden manası
nı kaybeder bir mahiyet aldr, 'denil • 
mektedir. 

Muhabir bu yazısında liberal ve ltı

ralhk taraftan olan gazetelerin ısla • 
hat istiyen neslin tezahürlerine şiddet

le hücuma geçtiğini, partiler arasındaki 

bu gerginliklerin gün geçtikçe büyü
mekte olduğunu gören içeri işler bakan 
lığı genel toplanttlan yasak ettiğini ve 
bu yasağın sonunda da içeri i§ler ba. 

Yurd postası 

Koçhisar·ın türlü 
çalışmaları 

Koçhisar, (Huı;usi) - Koçhisar An• 

kara'ya bağlandıktan sonra onarılma yo• 
lunda daha hızlı gitmeğe başladı. Çok 
e'Ski bir tarihi olan ve yıırdun veritnlİ 
kÖ\;elerinden birisi bulunan Koçhisar 

yeni durumu içinde gün geçtikçe geli• 
§en ve ökonom;k vaz;yeti inkişaf e«k11 

bir kaza oldu. Ankaranıi devrimci ha• 
vası içinde bu inkişaf hareketi bütün 

Koçhisarlılara son güdyle çalışmaları • 
nm bir yurd i~i ,· Juğunu anlatmıştrr. 

Bu bakımdan pek yakın bir ~elecelcte 

Koçhisarı en ileri ve güzel kar.alarda!'l 
biri olarak görecegi r. 

Belediye çalı~maktad1r, Budcc5i~e 

göre iş yapmaya uğrcşan beltcliyeniıt 

varidatr imkan verirse kazaya güzel e· 
serler vereceği inanı Clolayısiyle KoÇ• 
hisarhlar belediyclcı :nin ;,clir kaynak· 

tarını artırmayı dü fr .ıyorlar. Bu ara• 
da C. H. P. kıza i<'hırc hc:ycti ü}'c~in· 

den ve umumi m clis az ,ı :;ı B;ıy Abdıir• 

rah·m Do~rucr Ankaradaki g{ 11d çalış· 

m<'yı tetkik etmiştir. Koçhı :::a rrn An· 
karanın Ln ileri knal?.nnd.ın biri ol· 

rr.ak yolundaki ülki.ısün\1 Koçhi sa r mü· 

nevV"erleri ve ı-.eçginkri bi:iyk li kle ta· 

hakkuk ettirmı:ye ugras ıyorlar. 

Koçhisarın özelli;;i kemli ac\ı"lı ta· 
şıyan koca Tur.hıgcifo yazın ustünde 

bazan on beş santımcta yi lıulan t ı..ıı 

tabakasiyle b~yaz l.ıır deniz gıbi ufuk· 
]ara kadar uzanır, gıder. M2nz<1ra:;1 bll 

kadcır orijinal olan göl, aynı zamanda 

devlete mühim gelir kaynağıdır. Bll 

çevrenin ökonomik faaliyetı iı1.erinde 

gölün büyük rolü vardır. ller yıl 15·20 

milyon kilo arasında tuz çıkartılması 

dolayısiyle bu isle gc.cmen binlerce 

yurddaş, ve bu tuzli!rı taşıyan yüzlerce 
arabacı, deveci ve saire gölün etrafın· 

daki çadırlar içinde kaynaşır. Tuz bll• 

ralar için bir hayat ve hcıreket vas ı ta• 

sıdır. 

Koçhisar, .. Şerefli., ism.ni ta~ ır . .BU 
isim ı.'aktiyle o civarda oturan "Şerefli,. 
aşiretinden kalmadır. S ultanhan, Sa• 

dettinhan gibi Selçuki llcvi ı lc:rinden 

kalma tarihi değeri haız ha:ıla. camiJerı 
yapılar vardır. Koçl:i$-ar'c.la <la orta A• 

nadolunun her kazasında oldıık,u gıbi 

buğday, arpa, mısır bol miktarda yeti• 

şir ve dışarıya satılır. Bura<;ı koyuncu 

bir kazaclrr. Yağı rne~hurdur. 

Ankara'ya bağland ıktan sonra Koç• 
hisarın daha yakın bir zamanc:.la Anka• 

ra kazaları içinde en iistün durumn a. 

labilmesi koçhisarlılar için bir iilkii ol· 

muştur. 

Açık Teşekkür 
Ansızın ölümü ile ailemizi de .. 

rin ve tahammülsüz acılarda hıra .. 
kan Tok.ad saylavı merhum faik 
Bermekin cenaze merasimine, 
yüksek adlarına yaverleri Bay, 
Şükrüyü izam buyurmakla acıla .. 
rımızı teselliye lütfen iştirak bu • 
yuran başta Reisicümhcr Yükseli 

Atatürke ve bizzat gelen Kamutay: 
Başkanı Mustafa Abdülhalik ve 
Milli Müdafaa Bakam General 
Kazım Özalp ile gerek bizzat 
merasime gelmek ve gerekse son• 
radan taziyede bulunmak suretile 
acılarımıza iştirak eden saylav vliil 
asker arkadaşları ile hükumet er • 
kanına, dostlarına ve tanıdıkları• 
na derin minnet ve t~kkürleri • 
mizi a rzeyleriz. 

Merhumun ailesi: Şefika, oğluı 
Kadri, kızı: Sabiha 

kanının istifaya mecbur kaldığmı v• 
b ı istifanın ise hük\ımet buhranının 

meyd.na gelmesinde sonuncu darbe ol• 

duğu işaret cdilereJt, 
"Hükumet buhranının halledilmil 

olmasiyle hükl'lmet partisinin liberaf 

cenahı da geriye atıldı. Macar hal~ 
Gömböş'e karşı beslediği itimadı yenı" 

den göstermiş oldu. Bu itimad başba~ 
nm şahsından maada işlerin yeni çığıil 
rına karşı da ifade edilmiştir. Bu •Utı1 

retle liberalizmin nufu,zunu ortada1'. 
kaldıracak, liberal bü ... uk maliyeciliği 
yık<ıcak soy~al zihniyeti zafere götüre .. 
cek ıslahat umut etii!md.te ve beklen• 

mektedir • 



urdumuz bir tavul~ ülkesi olduğu halde 
dünyanın en az yumurta yiyen 

ulsularmdan biri biziz 
(Batı 1. ci saye/ati.) 

Tavuk neslini ıslah 
._ En.titü bu vazifelerini bqarabiunek 
9ilıl • 1fe tavuk neslini ıslah etmekle baf-
1-nıııır. Bunun için her 1'1Cleo önce 
llf bir cins yetiftirmek, 'oğ• biribidae 
1-l)tru, n.emleket avuldanndan "bol 

~urta ve 'ok et. vaaıflarmı ta§ıyan 
~tip bulabilmek gerekliği Ue Urfl· 
-tını,tır. 

miştir. Ne uman ki, 7 milyon tavukla 
celen bu miktarı dört misline srbrmak 
tavukçulucumuzun ilk hedefi olarak •· 
le alınırsa o zaman Türkiyeni:ı yumur· 
ta ve tavuk davası ilk ne&ıiceeine varmıı 
olacaktır. Bunwı için evvela eyi bay• 

-..ı. verimli hayvan bellemek 1G11ra bu 
tipin tkıemnlni, wli:ıia 4ejaıere ol• 
mamunıı temin e1mek, GOduı uamJ 
nıuillD8JU alabilmek isin b.J VI Cyİ 
yem v.amek, eyi baJnnM ıerektir: lftı 
0 kadar ... Bu da öyle sanıyorum ki, her. 
kelin bildiii ve asıl tavuk aalübi olan 
köylünün öcrenmekte ıfislPk 5Ckaıiye
ccği bir iftlr. 

Ankara tavuğu bu yığının /~laden alu11ıl tip e/•rai elde «IUmıpir. •111t1tl4• d•mnrldı f.efw• ieNslan 

lçerde .-ı lııir MMıekle &ittikse fazı. j'ine ve bir &&vak• TıNıl ... i*-. va eti bu dlllttıdir ve eyi bllkıld.ıiı -. 
urfedil~ JllllDUrtakrmıu: aynı zaman· .. bıa 70 ywnarta .....,._tin 70 ..n. ~ bir biacli Udaı W1J1.r. 
da uluaal kurumlanmız ve devlet bisna· yon kilo yuıınuta Asin bidm 15 mıiı,. F-sdtimla tavaklan 
yeıindeki • veya doğrudan doğruya dev. tavuğwnw: u ,ellr. Emtittide J'Kti, denildi ı..e.,orn _.. 

Jki yo1 
Bunun i'in başlıca iki yol vardı: 

ıete ald • te!kilat vasıtasiyle dı9arıya, Bu yalmı i~puaruı harcıyacaiı 1"" Rodayland olarak 250 tavulr varcbr. A.,. 
yurda milyonlarca varidat getıirecek ka- murtanın kaba bir hesabıdır. Mu.bılk· rıca çe,id cinslerde &elekler de MNrır. 

1a l - Yerlıi tiplerden eyi cins . olan
tını seçip eyi bakarak ıslah etmek. 

dar .attıktan başka köylünün bol bol kaktır ki dıtpUUlara 9fkWen &&lUHl 6- Yılda 300-500 taTiik ve bol"O& dağıtıt-
yiyeceği kadar tavuk ve yumurta temin rünlerimiz aruIGda yumul"tla em. ösıdc • 

2 - Batka ülkelerde yetifen yaban
cı ciııaleri getirip yetiftirerek onların 
lberinde çalışmak. 

Bu iki yoldan birincisinin tizerinde 
Ça11§11ıak iilkeNıı en çok tavuğunu elin· 
de tutan köylünün ifi değildir. Bu ı&t
laka resmi bir müeaeesenin ve yetittiri· 
Cİlikten anla7anlann i!idir. Bu!'ıu an. 
... onJar yetiftirip teni ecLerler. 

İkinci pin da köytiilere koı.apida 
~ doirudan doğraya lııabu1 ettıiaaek 
iıDıay deiilclir. Köylü cöreBeğe bağlı .. 
-.. Bu görenek dolayıli,ıe basan kir 
~tini bildiği halde alıştıiı prtlar• 
dan çok güçlükle vazgegeWJiır. 0.
fçiq Avrupa'dan getittlHp J'lli ••il • 
lklinıine, hayat şaıtlaı:- •••cawak 
bu toprağın malı ol...,_ _.. Jıılf'
l&yü ah,tırmak için lıir laa ,m .... 
IÖz ö:ıünde bulaadn* ıtm: Ba .,ı 
tiri cins el• ve fas1a ioı'oR Çiba 1.ıe
lorn ve --,lalMI ciııslerinen yeti• 
len horoslan kesmeyip..,.,.....,_ 
lllak ... 

Bu usul denebilir ki enatitlirttm §im

diye kadar olan çalıpıaşında en çok 

llluvaffak olnıut aste91ir. Köylü rcıı

li kırmızı veya beyaz olan büyük ibikli 

bu horosları benimtM:mif, aewnif ve ~ 
ların neslini üretmenia~ Dlmy e 
ktilfetsiz olduğunu anladıktan sonra 
l>oı yumurta ve bol et veren bu cinain 

8z nıah olduğuna inanmqtır. 
Enıtitünün faaliyeti ,.ınu Aabra.. 

J'a İnhisar etmemektedir- Şimdi iltiyen
ltıre ya kuluçkalık yumurta veriliyor 
•eya az bir para ile t:aWldeır aatı1n1or. 

'riiı-kiyede ae kadar tam var? 
1927 yılı iatatiltiJr1erine pıe prc111-

ilıuzda 7 milyon tavuk vardır. Bu uı.
kaaı ~ ~s ki elısiktir. Bupn 
~ olmana on beş milyon taWi1Jmuz 

Olduğu umulur. On bq milyon da Tiir
)dyenüz için çok az bir sayıdır. Halbuki 
&ene istatistiklerden öğrendiğimize gm
lt dünyada aldığı aza mukabil en sok 
~ren hayvan gene ta.uktm'· 

Gürbiis ıaesil yetişlinnek için.. 
Yumurta ore taftk İfİaİD bir bapa 

cephesi daha varda: Yüzde s.e~seı_ıi 
kö lü olan yurdda &Urbüz, aıbhath bi.r 

y k" 
aelil yetittlmıek için yumurtanın oy· 

6u taYUk bir yılda z85 yumurta 
vermektedir 

J111iı1ı • ..,. eli cibi giiııli\ık Jr~ ye 
..... ..- .-ıpk, lratıflDlf bulun· 
_, oJmaa ,.ntır. Yumurtayı ve ta
wfu bollatmak ve ona köylünün gün
delıik yemeti haline getirmek yarınki 
Delil için bir yllfama şartı olarak ele 
aJmmalıdır. Köylü bir tavuk yerine beş 

ta"1lk; beş kötü cins tavuk yerine bet 

eyi cins, bol et ve yumurta veren ta. 

Yuk besliyebilir ve bunun için de tavu
jan yaşama şartlarının değişmeaine lii

sura bile yoktur. 

Diinyaıün en az yumurta yiyen 
ulusa bids. 

Ba çok acı bir şeydir: Dünyanın en 
u yumurta yiyen uluslanndaa biTi de 

biziz. Tavuk ve yumurta ülkesi ohna~ 
g.ereken Türkiyemizın u yumurta yı
yen uluslarm anamda bulWUD1111 ba u
lusal ürünümUziln değersiz veya kıy· 
metaizliğinden değildir. Köylü para ge
tiren yumurtasını satmaya al~ı~. 
Yumurta sıyasamız öyle olmalıdır kı; 

etmek olmalıdır. Ancak böylelikle bu gelir. Eyi organiae edilaiit bU ...,.ırtlat 
"amaca eriıebili.riz. yumurta işinde biiclceaia dörtte bir Jti. 

Yumurta sarfiyatı hakkında elimiz- künil kaldırtac:.ak kadar dolpa bir p-
de tam bir istatistik olmamakla beraber lir kaynağı olaca&ı iddiası aa,.ı detfl-
n.üfuaumu.ıu 18 milyon olarak kabul e- dir. 

denek yılda beı yurdda,a dü9en yu. 
murta sayısı 35 i geçmez. 

&Aeun uluslan ne kaUr 
yumurta yer? 

Bi%im nihayet yılda adam b-.ına 35 
yumurta yememize mukabil Kanada'da 
her adama 340, Yeni Zdaııd•aa JOO, lı· 
landada 266. eBlçıka'da 212, Hollanda. 
4a ıto, lıııilteredc 143, Danimarkadıa 
145, Fransa'da 133, 1sviç.rede ve Alınan· 
ya'da 129, Romanyada 97, lapanyada 96, 

Çelllolıo.akJada 90, AYUtıturyada 86, 
...,.. 75, M09kow. prinde Z20, 
PolonJ8'da 72, Yagoela.yada 56, Fiın
lımdiyada 31 yumurta habet eder. 

Bir ufak hesab 
18 milypn türkün senede 50 tane yu-

murta gibi gene çok aşağı bir kıymet 
ifade eden yumurta yediğini kabul e. 

dcrMk bµ- ~ılda yuc4 .iç~ fiO.,pıil· 
yon kilo yumurtaya ibtlJlllC va.:. .._k. 
tir. Ulkenin çe; idli fabrikalarının le
tedikleri de bu yekiina katdacak oluna 
top Mub en qağı 70 milyon kilo yu· 
murtayı içpazarların harcayacağı ,up
baiz:dir. Bir kiloya 20 yumurta geldi. 

Belçika kabinesi 
çekildi 

Ulueal bir tipa Ankara lll"nllU 
Enıtitünlln iki pllflD& siateminden 

yedi tipkr lberia4eki aııqtırmalarla 

yeai bir tavuk clnei elde eclilmif, adına 
(Ankıaı-a tavuğu) denilmlttlr. Bıu tipin 
yıllık yumurta llauktı 130-150 U'Mlll

dacbr. Bu yıl ldlçUk olan dcudullUll 
ıeutmesi.rıe u~. Dltw • 
raftan saf Dentslr.ta de yetlftlri....._ 
ne devam edilmekteclir. Ç8nktl ...ı.
kette afiyetini ....., ........ l>lnt.
liden bqka ciu ,.oktıar. 

Btlıtın dUnymm ~ tpa ..... 
ettiği 'Lego!ll e.uaı Ak'rıii pnt9ll 
tavuğudur ft bialecı attmlfllr. (Meri
nos pi. Merino. da bialm -ımmbr. 
Aydın ve Milas Jaavali8indıt adı a1tnı 
yapağılı koyundu.) Bu itibarla Legonı 
un en eyi cinslerini yurdumuzda yıı:cı.-

tiımek mümkün olmuştur. Avrupa'dıa 

14tı•l!lf''"'8.&uıtalarımn qarbp IS ---- ., ...... ~. 
Bir de et ve JUIDUria bakımmdm 

köylilyil ve kiiGflk arazi uhiblerini m 
çok alakadar edecek olan. Rodaylaud 
cinsi vardı.ı- ki biz buna (iclaal tawk) 
lemini veriyoruz. Dlinyanm etı nefiı ta-

... mecliste beyanatta bulunarak 

1 
hük6metin Belçika frankmı mii • 
dafa için elzem olan -..ı.Nti 
bula.madıimdaa iltifa 4111iiiai lif· 
lemiftir. Brüksel, 19 (A.A.) - HükU

met istifa etmittir. Kral, yeni ka -

binenin tetkili içia istipreleriae Belçika kabinesi neden 
baıla•'f .alHk bqbalraa B. Theu· çekilmi~? 
ais lle, dnlet bıeb• B. WJi ~ 
ff ayan, mebman meclislerinin Briibel, 19 (A.A.) - Hük6 • 
batlr-nknm kabul etmiıtir. Hüldi· metin clütmeai, buı mehafilde dö
met, istifullll dünkü kabiıae top • nen taJialara rafmen Parillıe _... 
lanbımda kararlattmmftı. ~ .affalriyetsizlifin•ı• delili ako • 

• • • DOlllik ft mali mitkülittan ileri 
Brüksel. 19 (AA) -B. leu- l teldiiiulatılmalrtadır. 

maktadır. Bunlar 20 kurut ile 100 ku-

Nf araamda •tılmaktadır. 
Şimdiye kadar 40 binden fazla ku

lu~ka yumurtMr datrttlmış ve yurdun 
muhtelif yerleı:inden tankçuluk hak • 
kmda eoınılm 10 itin sor117a ceftb w. 
ri1mittir. İki 711 kunlar açılmlf ~ ini 
kuralara tavuk meraklıları devam n-
miftU. 

Pillçl.er makina ile çıkarılmakta'C!J&'. 
Biri 3000, dii•l ıooo y.umurta alan llı:I 
bilyük VI bll'İ 800; dileri ele 100 ,,_r• 
ta alan Dd kiiflk mü:1na .ardır. 

3000 .mnt apı ._... blylte
cck ı.IMI w .. tok lQIO tawiu .._. 
tlyecek ldllmaler wr4ar. Yaı.. ~ 
tUnOıı cı.mı• .. n1nt ••• 1 ıda. 

jecrltbe tetW1Mı .... lııaJıımttır· 
Byl tna1r, .,t ıat pM llMblıni sea

tfn •r. Amerlhh T........_ hosom-
lln 1000 ııra,. edıllniftlr· Twuk -
l'Ühlan içinde t1n1anm en methur • 
c!tnnlannı bulllbltfninl:ır. 

Yurdumu%da taıvukçuluk lçl:n dtltiln

ftğllmtl.ı y\lbek durumu k~yler4e o • 
kutmanlarımız yaratacaktır. Ziraat~i vı 

k8y1UnUın .eviyKine lnmeii delil on11 

ı::ç~ ~ı....ıı, JrJ.yıtiuDd 
.. .-JiMtBJ~ 
.. &wa oı.ı.6 ete alan kfJ' okutmanııı 
llrmıu umık •• 7wta ltfnl tzerı.. • 
ıine aldılclan gUn yurdun getir, JMl'9I 
utlık bakımın.dan en mflhlm ltlerlnıCJea 
biri sonuclanmıt olacaktır ... 

Ulusal birlik kabinesine 
dbğru 

Brijbet, 19 (AA.) - A:rall 
1MCIİ9i sol liheral ~. Be1çiq 
frankmm konmmamu temin ..ta. 
cek bir hükGmete müzaharet et • 
meye ...._ vermiftir. ,..._ .. 
rnecliıi aağcenalu &ankm timdild 
kıymetinin muhafazası Iİ,uetin4t 
sadık oldujuaa teJtcl .eylemiftİI'. 
S1JU&I melıafilde derpif eclilea 
bir ulual birlikW•eelnie tetell 
külü in+&• .... -- ...,.ıilde 
rin battı haır iltıtiBe ı..th illlma • 
maktadar. 

Bir yılda on milyon lira 
Çünkü tavuktan ım yılında yur. 

4uınuza on küsur mnyon 1ira para gir-

-'uaromanı Tefrika: 25 \ sinin biraz bozuk olduğunu ~~· ~l· 
bmki •bahleyin, dehşetli b!1' ~aş agns:le 

t ceği keser, yalnız ıu iç~ine müsa&ae l 
1 ederdim.,, 1 

- "Doğru.,, 

Lulu bana yan l/flll).e, ilnah irN!ı,.NI._ 
110llU, O berbat cl~D kllrtlli'lm ben 
tll miydim? Sonra -1 olııyordu da, IJl

0 

~ 
tannnamnlıktan geliyardum? .. 

Michele'nin kitabı 
Yazan: Aisel JIUNT 
TBrtçeye çeviren: Nasabi BAYDAR 

'1 -:--Size söylemeğe unuttum: bu gece.b~
aı ~ikont Moris için çağırmışlardı; kendisı· 

l~di tekrar gördüm.,, .. 
V'ikoııt•un rabatıızbğm.a canım sık1Jdıgı

!z, f~t hastalığmm çabuk geçeceğini unı
~u. dün akşam kea•isini ,_.ktt .C 
'- lleşe içinde görmüş olduğumu söyled~ 

DOktar: "bilemiyenm,. dedi, "ne oldu~u 
t::~i~ belirsiz bir şeyi var. Tefhis koy&!>il· 

IÇin, en dotnı şey, biıu bekJemektir,, 
~"Çok doğru riişilliiyonunuz; tabit ya· 
~ çıkmasma müsaade etnriyoısuıım,, 
~- Tabii! Vikont'un bugün Paris'e ıit· 
'- lazımdı; ama artık bundan bahiste ma· 
~ ... 
-. "Tabii! Akit başında mı?,, 
-.. "Hemen, hemen .• , 

.._"Onun aklı ne kadar başında olabilir
değU mi?,. 
- .. ~ ~.ilk iRfArrı••• 21 •t,,. 

kalktı ve timdi de durmak bibi,.O ... ıt. r 
kini• tutuldu. Apnacak bir hali var. . o ı: 
te tutulduğuna inanıyor. İtiraf ed~ıın ~ 
imdiye kadar hiç 'kolit tedavi ~tın~ Di· t çok kötü olduCU için biraz hindy~ ~ 

Y
im, diyordum. Ancak, kolitia apaadıllt gı... =· ek J>UJMian vaz.. bi bir şey ola~ • •~= guc" ü nabcn>' bı-

geçti& Sis ne d,..nız . ~ nabz,Ull 

rakıp diline bakdlk, dılini bırakıp 
A -·' • • tulaafı, karJaPllll awayene ep~ P~ WUl • • .• 

k aq oifDP.Ai kahvaltı etmeııı.eıını soy· 
fediğim vakıt •8" '5>k kızdı.,. • • • 

-" Gayet doita-hareket 'ittUljtlnm. iht 
gibi hastalara karşı sert davranmaktaa bat· 
ka çare yoktur; yarma kadar 9Udmi balka 
bir şey vermemeli..,. 

"Pek dQğnı." 
.-.. "Süre ııasihat ftl'eeek ben değilim; 

işinizi Wldiğiniz besbelli; ancak hindyağı 
hakkmdaki•ü~ paytapmyorum. Ben 
ai.ziıı y~de olsam bol bol, meseli üç ç?r: 
ha ka§lğı Jiindyağı verirdim ve çok da ıyı 

etmiş ol~, 
- "Uç ort.a kaııb mı dediniz?,, 

.... #AIM!t. en az fiç çorba kapğı ... ve yiye-

Köy hekimi pek hoşuma gitti w biribkf.: 
mizden dost olarak aynldik.,. 

Öğleden sonra Kontes beni, ilatiyar Mar
ldz'e, saygılanm1 sunmağa götürdü. K111 CI· 
vdttlan ve böcek vızıltıl;µiyle dolu, gölgeli 
yotıar arasmdan, güzel bir gezinti oldu bu.. 
Kontes bana takılıp dunn*tan artık blk -
~ :ama ~ aeteli icli "fejcaiain -
a-ea.l>ıre hutaıamnıı olmaılfıidaa ~ tualı 

&~Y~ • 
Marldt"'pek iyi idi; ancak, geçen hafta, 

Llüa'mm mdeabire ortadan yokolmasmdan 
çok üöJmüft\i. Ve bütün gece ev halkı onu 
aramıştı. 

Markiz bütün gece gözlerini ymımıamıı 
ve bitkin bir halde henüz yatakta ikm Lu • 
lu'yu ona, bir kulağı ,.,., bir gÖllÜ·ideta 
patlak, getirmişlerdi. Hemen Turdaki bay· 
tara telefon ediln>ie, baytar gelip iliç ver. 
miş ve nihayet Lulu iyileşmiıti. 

Lulu ve ben, biriWrimlae, ~· ku. 
rallammı bçlilıe uypo olarak, tamttı • 
nldık. 

Hiç bu kadar güzel bir köpek ıcllll ·i ı na 
idim? Hayır 1 lfatiyen 1 

Lala ile gene da.t olmak için bir çok OM 
na§tık. .. 



SAYIFA 6 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Alma Komisyonu ilanları 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli 12952 lira olan yukarda yazılı inşaat As -

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

KİMYA ALETLERİ 
Tahmini bedeli 1000 li

ra olan kimya aletleri müte- . 
ahhid nam ve hesabına 27 
nisan 935 tarihinde cumar -
tesi giınü ~aat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma ko -
misyonunda açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şart -
name ve listeleri parasız o
larak mezkur komisyondan 
verilir. Talıplerin muvak -
kat teminat olan 75 lira ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
2490 numaralı kanunun 2 ve 
misyona gelmeleri. (566) 

1-971 

J 1.63 METRE MİKABI 
BALAST 

Bedeli keşfi 3138 lira 75 
kuruş olan yukarda mikdarr 
yazılı balast Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 27 mart 
935 tarihinde çarşamba gü
nü saat 14 de pazarlıkla i · 
hale edilecektir. Şartnamesi 
16 kuruş mukabilinde ko -
m_isyondan verilir. Taliple -
rin 235 lira 41 kuruş muvak
kat teminat ve 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaik
le mezkur gün ve saatta ko
mis vona gelmeleri. (567) 

1-972 

225 KİLO KÖSELE 

Tahmini bedeli 700 lira o
lan yukarda miktarı yazılı 
kösele müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar sa
tınalma komisyonunca 30 
mart 935 tarihinde cumarte
si giıni.ı saat 15 de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname bedelsiz olup ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
elli iki buçuk lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle ko
misvona müraca~tlan. (590) 

1012 

MUHTELİF ALAT 

Tahmini bedeli 1650 lira 
olan yukarda yazılı muhte
lif alat Askeri fabrikalar u
mum Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 30 mart 
935 tarih inde cumartesi gü
nü saat ı 5 te açık ekciltme 
ile satın almacaktrr. Şartna
me bedelsizdir ve komisyon
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 123 lira 
75 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona gelme-
leri. (589) 1-1011 

6700 KİLO DEMİR 

Tahmini bedeli 1000 li
ra olan yukarda mikdarı ya-
~ıh demir müteahhid nam 
ve hesabına Askeri fabrika
lar. satın alma komisyonun
ca 30 mart 935 tarihinde 
cumartesi günü saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alına 
caktır. Şartname bedelsiz o· 
l up komisyondan verilir. Ta 
)iplerin muvakkat teminat 
olan 75 lira ve 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyo
n a müracaatları. (591) 

1-1013 

KASNAK KAYIŞLARI 

Muhammen bedeli 85 bin 
400 lira olan yukarda yazılr 
kasnak kayışlarr 24 mart 935 
tarihinde pazar günü saat ıs 
de Askeri' Fabrikalar satın -
alma komisyonunca pazar • 
lıkla satın alınacaktır. Tedi
ye şartlarında değişiklik ya
pılmıştır. Şartname 427 ku -
ruş mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan 5520 li
ra ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve sa -
atte komisyona müracaatla -
rı. (597) 1-1042 ---------

Ankara icra dairesi if -
13s memurluğu ndan: 

Ankarada Ankara otelinde 
mukim eski Şevrule acentesi oto
mobil malzeme mağazası sahibi 
A. Avninin Ankara ticaret mah
kemesince iflasına karar verilip 

tasfiyenin adi şekilde yapılma -
sı tensip kılınmış olduğundan: 

1 - Müflisten alacağı olan -
larm ve istihkak iddiasında bu -
lunanların alacaklarını ve istih • 

kaklarmı ilandan bir ay içinde 
dairesine gelerek kaydettirm~le

rini ve delillerini (senet ve def
ter hulasaları ve saire) asıl veya 
musaddak suretlerini tevdi eyle
meleri. 

2 - Hilafına hareket cezai 
mesuliyeti müstelzim olmak ü -

zere müflisin borçlularının ayni 
müddet içinde kendilerini ve 

borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her 
ne suretle olursa olsun ellerin
de bulunduranların o mallar üze

rindeki haklan mahfuz kalmak 
şartile bunları aynı müddet için

de daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmezlers makbul mazeretleri bu

lunmadıkça cezai mesuliyete uğ

!I} acakları ve rüçhan l<ıkların -
dan mahrum kalacakl::ırı. 

31 3.1935 tarihine .nüsadif pa

z:-r güniı saat 14 de alacaklıl;ırıu 
ilk lçtimaa gelmeleri ve müflis 
ile ~rüşterek borçlu olanlar ve 
oorc.ı.ınu tekeffül eden sair k!m • 

selerin toplanmada hulunma~a 

h:t1d arr olduğu ilan olunur. 
1-1047 

i 1 an 
Ankara vilayetinin Keskin ka

zasına bağlı Hüseyinbey obası 

köyünde şimalen Hüseyinbey o • 

bası camiinden Kilevli köyü ca • 

miine hattı müstakim, şarkan Ki

levli köyü camiinden kaletepe • 

ye hattı müstakim, cenuben Ka -

letepeden Dağdeliki - Eldirek te

pesine hattı müstakim, garben 

Dağdelikli • Eldirek tepesinden 

Hüseyinbeyobası camiine Jıattr 

müstakim ile çevrilmiş sahipli 

ve sahipsiz 560,5 hektar arazide 

bittaharri meydana çıkarılan mo

lipten mad eninin yüz hisse itiba

riyle 76 hissesi Fatma Belkis, 

Pakize, Zeynep ve Nafi Salim ve 
yirmi dört hissesi de Hafrz Mu • 

rat Fikri uhdelerine 60 sene müd· 

detle ihalesi icra ktlınacagından 
maadin nizamnamesinin 36, 37 

ınci maddeleri mucibince bu bap
ta bir guna itirazı olanların 36, 

37 ci maddele r mucibince tarihin· 

ULUS 

I Adapc1zarı rf ürk Ticaret Bankasından: 
Makbuz Hisse numarası Hisse 

ESAMİ No. An ila Adedi Şubeler 
312 4 Hendek Ktzanlık K. İdris onbaşı oğ·lu Ismail verese

leri 
345 
62 

385 
564 

94 
1253 

250 
45 

413 
567 

34 

3 
11 

2 
4 

,, Hacıbat K. Tolparoğlu Ahmed varisleri 

" 
Şeyh K. Kadıoğlu Nuh ,, 
Dercboğ2zı M. İsmail oğlu Hüseyin 

u " " ,, 
10 
2 
2 
5 
s 
s 

,, Ba.:pmar M. Hacı Mehmed haremi Zeyneb 
,, Guldibi K. usta Abdullar oğlu İlyas 
,, İkbaliye K. Koh oğlu Receh 

Karamürsel Tabakhant: M. Derviş İbrahim oğlu Emin 
Bozöyük . İnönü Hafrz Mehmed oğlu Mustafa 

,, ., Ferhad oğlu Mustafa 
Yenişehir Kunduracı Ali Remzi 

723 
1065 

10 
4 
1 

Geyve Akhisar Cedid M. oktorvacı Faik 
,, Irgad Divan Karabeyler M.Yunus oğlu 

Mehıned 

Mudurnu 

" 
" ,, 

Biga 

• Şükrü, Katiboğlu 

Saib. Kozanoğlu 

" " Mustafa, Pembeoğlu 
lbkaiye K. İshak oğlu Said 

59 
324 
338 
244 
166 
161 

20 
5 
2 
2 
6 
4 

" 
İstiklal C. Kamil oğlu bakırcı föraihm 

10 
20 

,, 

" 
" 
" 

,, ,, " ,, 
" " 

176661-176670 
159126-159145 
120081-120090 10 " ,, " ,, ,, " 

.1<tt: ı Hendek Hacıbat K. Hacı Ağacanm oğlu Kamil 
854 3 Adapazarı Kemaliye K. kahveci Mehmed Ali 
198 2 Biga Sakarya M. Kunduracı Halil oğlu Ali 
Bankamız hissedarlarından yukarda isim Jer~)·le hisse numaraları yazılı .zevat sahib ol-

dukları hisse senedlerini zayi etmişlerdir. Yenileri verileceğinden eskilerinin hükümsüz 
olduğu ilan olunur. 1-1046 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğün ilen: 

l - İzmir Çamaltı tuzlası için fenn1 şartnamesi muci
bince (18000) lira muhammen bedelle iki adet gazojen ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide levazn:ı ve mübayaat şube
sinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 24. 4. 935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de Cibalide levazım ve mübayaa şubesinde 
icra kılmacaktrr. 

4 - Münakasa ehliyeti f enniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve t ekliflerin heyeti 
f enniyemizce tetkiki için münakasa gününden Iaakal bir 
hafta evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatta kanuna uygun olmak üzere fi
atlı teklifname ile 1350 lira yüzde 7,5 muvakkat teminat 
parasını komisyona tevdi etmeleri. ( 1282 • 595) 1-1043 

20 MART 19J5 ÇARŞM~1Bf'\ 

---------
2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

kuruştur. 

200 
100 
40 

AHONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Harıçte ----17 Lira 30 Lir• 

9 .. 16 ,. 

s ,, 9 " 
Posta ücreti göndcrilmiyeıı 

~ ınektublara cevab verilmez. 
~ ., ..,,.., ..,,... 

Bakkallar 
Cemyetinin 

Her ıene yapılması muta do· 

lan umumr toplantı 24.3.1935 pa· 
ıar günil aaat ı de yapılacağııı • 
dan mensub uanın o gUn o 9' • 

attc cemiyetler binasına geJIJlC • 
leri. l-t048 

TiR 
Jandarma Genel l(omutanlığı 

(U. K.] Anliara satınalma ko. 
misyonuııdan : 

TORKiYE i~ BANK,ASI 
20. 3. 935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 

satın alınacağı ilan edilen (144) kalem tıbbi eczanın eksilt
mesi 14. 4. 935 pazar gününe uzatılmıştır. İsteklilerin şart· 
namesini parasız olarak komisyonumuzdan almaları (5905) 
lira (65) kuruş tahmin edilen ecza eksiltmesine girmek 
için 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgelerle 
(44293) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektu· 
bunu muhtevi teklifnamelerini eksiltme aünü saat 14 de 
komisyona vermiş olmaları. (577) b 1-1044 

r1x1xJ:xilı 

SEBZE H \ Ll ARKASINDA İNŞA EDİLEN 

Ytni hamam 
. AÇILDI 

Asrın en son tesisatım ihtiva eden bu hamamda 
herkesin isteğine göre birer kişilik ayrı ayrı banyo, 
duş. soyunma ve yıkanma locaları mevcud olduğu 
gibi umuma mahsus terlemek yeri, \,<:urnalı halvetleri 

de vardır. Alaturka ve alafranga kısımları bulunan 
bu hamamın MÜKEMMELİYETİN! ANLA • 

MAK İÇİN BİR KERE GELİP GÖRMEK KAFİ-
DİR. 1-1051 

Cx1xJ:r1xJr. 

den itibaren iki ay içinde iktısad 
vekaletine veya Ankara valiliği

ne istida ile müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

1-962 

BAHÇE 
MERAKLILARINA 

Çam, gül, yemiş ağaçlan, sa
lon yeşillikleri, süs ve sarılan 

fidanlardan çok çeşidler bula· 
bilirsiniz. Ortaköy _Ankara bah-
çesi Vasil. 1 - 492 

T aşhanın ankazı 
Y rkılmakta olan Taş han 

ankazı on beş gün zarfında 
toptan ve perakende olarak 
satrlacaktır. 

Memurlara iki taksitte 
verilir. 

Bu günden itibaren sa -

balı 8 den akşam 19 za ka • 
dar yıkmtr yerine müracaat. 

1-1050 

NESTLE ETİKET 
MÜSABAKASI 

Ankara 15 mart 1935 keşide -
sinde kazanan numaralar 

1. 131027 35. 121763 

2. 131139 36. 122841 

3. 121693 37. 84262 
4. 121784 38. 94233 

5. 121852 
6. 121681 
7. 122659 
8. 96975 

9. 121746 

10. 13107 5 
11. 121605 
12. 131201 
13. 96940 
14. 94034 
15. 94621 

16. 84466 

17. 94410 

39. 84331 

40. 121853 

41. 94082 
42. 94171 
43. 121825 
44. 122834 

45. 94608 

46. 94772 
47. 94549 

48. 121851 
49. 121736 

50. 94675 

51. 94719 

18. 121734 

19. 122594 

20. 130698 
21. 130599 

22. 130916 
23. 121847 

24. 122679 

25. 121764 
26. 121637 

27. 121737 

28. 94257 

29. 121917 

30. 94594 

31. 86756 
32. 9447() 

33. 94571 

34. 131486 

52. 131491 

53. 94163 

54. 94441 

55. 121664 
56. g4334 

51. 121190 

58. 121s93 

59. 121907 

60. 122686 
61. 84098 

62. 94083 
63. 94247 

64. 1218H 

65.121890 

66. 12191Z 

67. 130669 
68. 84605 

69. 94577 

70. 121831 

1-1040 

Gazi Terbiye enstitüsü 
,Müdürlüğünden: 

Mektebimize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 
Şartnamesi Mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi; 25~3· 
935 cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecili
ğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonun 
muhammen bedeli 31 lira, muvakkat teminatı 232 lira 50 
kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatları
nı saat 13 de Vezneye yatırmaları lazımdır. (555) 1-922 
~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~ ...1 ................................ .... 

RAKI İÇMEK lSTERSENlZ 
BOMON11 RAKISINI 

TERCiH EDiNiZ --
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Gripten korununuz 
Pastil Antiseptik Kanzuk 

Kanzuk pastilleri ı Te· 
nef füs yolu ile geçen 
hastalıkların koruyu· 
cus.udur. Grip. nezle 
ve öksürüğü önler, te
neffüsü kolaylaştırır 

ve temizler. 
Kanzuk pastilleri: 

Yolculukta kalabalık 
ve tozlu muhitlerde 

•bir.. kışın kapalı yerlerde 
bulunmakdan eelen 

ö .. 
nune geçer. Ses kısıklık la rıoda ve 

kat'j tesirli<lir. Her eczanede oulunur. 

bulaşık hastalıkların 

boğaz hastalıklarında 

KANZUK KOMOJEN ~AÇ EKSİRİ SAÇLARIN 
.._ ... D..,ÖKÜLMESİNE MANİ OLUR. • 

Jandarma Genel komutanlığı 
U. K.) Ankara satın alma ko -

misyonundan: . 
. Jandarma ihtiyacı için evsafına uygun yerli malı (20.00) 

kılo eğer sabunu 2. 4. 935 salı günü saat (15) de açık ~ksıl~
n:ıe ile satın ahnacaktrr. Bir kilo sabuna (59) kuruş hat bı
Çılrnistir. İlk teminat (88) lira (50) kuru~r. Şar!Jlame 
her gün parasız olarak komisyondan alınabılır. Eksil~e
Yc girmek istiyenlerin eksiltme günü saat 14 e kadar 1.lk 
teminat sandık makbuzu veya banka mektublannı komıs-
Yona teslim etmiş olmalan. (576) 1- 1006 
----~.:.=.:.~=..=.::....=.:::.:.::=.:._~.:___:_~~~~~~~~--

Nafıa Bal{anllğınd an : . 
Üstüste muhammen bedeli 1500 lira olan bir adet fi

linı çekme makinesi ile bir gösterme makinesi kapalı zarf 
Usulü ile eksiltmeye komılmuştW'. . . . 

Makineler bedeli klaring kanalile tedıye edilecektır ... 
Eksiltme 25 nisan 1935 tarihine rastlayan perşe~b~ g~ 

nü saat 10 30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Mudurlu-
ğüncıe ya~ılacaktır. . · 

lsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesıkası ve 112,5 
lirahk muvakkat terninatlannın rnalsandığma yatı:ıldı~ı
~ dair olan makbul veya Banka teminat .mektubu ıle bır
lıkte 25. 4. 1935 perşembe günü saat 9,30 a kadar Malze-
l'llc Müdürlüğüne vermeleri lizlrr!dır. , 

Bu husustaki şartnameler parasız ~~k ADkara da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınab.ibr. (560) 1-947 
..... ...__ ·~ ----------·-

Nafıa Bakanlığından: 
Dörtyol kazasmm Hızırlr yastrğı orm:::ı.nmclan kesılmek 

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

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

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 225 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandrğrna yatrrcldığr
na dair olan makbuz \'eya nümunesine uygun banka kefa
let mektubu ile birlikte 25-3-1935 pazartesi gunu saat. 
14,30 a kadar Malzeme Müdürlüği.ine tevcii etmeleri la
zımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ank2.ra'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alrııahilir. 

{518) 1~918 

Nafıa Bal{anlığınd an: 
Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya Dümenlik ormanların

dan kesilmek ve Sunucak ile Eskipazar arasında herhan
gi bir istasyonda vagon içinde teslim edilmek şartiyle mu
hammen bedeli 6750 lira olan 1500 adet çıralı çam telgraf 
direği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24 mart 935 tarihine rastlıyan pazar günü 
saat (16} da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
506, 25 liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına ya· 
tırıldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban
ka kefalet mektubu ile birlikte 24. 3. 935 pazar günü saat 
15 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazım
dır. 

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

(519) 1~917 

Devlet Demiryolları ve Iİmön•arı 
işletme umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşada yazılı mal
zeme 24. 4. 1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı ?.arf usu
liyle Ankara'da idare binasında s2tm alınacaktır. 

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

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

Cnisi Miktarı 

Fren hava sevk boru~u 
Somun 
Manşon 
Muhtelif raptiye 

adet 

4500 ) 
3600 ) 
600 ) 

4500 ) 

Muhammen 
Bedeli Lira 

17.000 

1-929 

~A \ 1ı ,\ , 

BEY AZ RAfIİBE 

l\1illi f~üdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
Istanbul komutanlığı emrindeki kıtaat ihtivacı icin 20( 

ton un kapalı zarfla ~ksiltmeye konulmuştur: İhalesi 30 
mart 935 cumartesi gi.inü saat 15 dedir. Muvakkat temi
nat 1650 liradır. Beher kilosunun tahmin edilen fiatı 11 
kuruştu.r. Şartnamesini görmek istiyenler her gün eksilt
meye gırecekler belli gün ve saatında teklif nıektublarmı 
İstanbul komutanlığı Sa. Al. Ko. na vermiş bulunmaları. 

(584) 1- 988 

SLEKTRİK TESİSAT İLANI 
Zir poligonunda yapılacak tenvir tesisau açık eksıtt

n:eye kor:muştur. Keşif bedeli 2878 lira 26 kuru~tur. Ke
şıf şartname ve şebekesi bedeline karşı fen sanat dördiin
cü şubesinden verilecektir. İhalesi 30. III. 935 cumartesi 
günü sa~t on birde komisyonumuzda yapılacaktır. Muvak
kat temınatı 216 liradrr. Eksiltmeye girecekler 2490 No. h 
kan:ınta şartnamede istenen belgeleri birlikte gctirecek-
1erdır. (582) 1-1008 

İLAN 

l - Erzmcan garnızo
nunun 276,000 kilo ununa i
hale günü talip çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 20 mart 935 
Çan?amba günü saat 15 de 
Erzincanda F. Sa. Al Ko. 
da yapılacaktır. 

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

4 - Şartnamesini gör· 
mek için her gün ve eksilt
meye girmek için ihale günü 
saatmdan bir saat evel tek
lif mektublarını F. Satmal -
ma Ko. na vermiş bulwıma
ları. (475) ı - 810 

1 LAN 
1 - Umumunun tahmin 

edilen fiatı 5540 lira olan '} 
kalem muhtelif defter ve 
cetvelin bastırılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

çıkınıyan 232 bin tane muh
telif renk Ye uzunlukta Ma· 
karanın kapalı zarfla eksilt
mesi 23. 3. 93~ cumartesi gü· 
nü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Umumwıin tahmin 
edilen fiatı 23600 lira ve mu· 
vakkat teminat l 770 liradır. 

3 - Şartnamesini para
sız almak ve orneklerini oör-

b 

mek istiyenleı her giin öğle-
den sonra komisyona uğra
yabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
rılmış teminat kar!iıhğı a • 
iman makbu .. i'Jarla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektublarını ihale saatrndan 
enaz bir saat evel M.M.V. 
Satmalma komisyonuna ver 
miş bulunmaları. (473) 

J - 808 

MAKINA YAGI JLANI 
Jaııdarına Genel Komutanlığı 

Ankara satın a-ma komisy o
nundan: 

Numune ve evsafına uygun (22~000) metre yerli işi 
kışlık elbiselik kumaş 26-3.-935 sah günü saat (15) de ka
Pah zarf ek~ltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi {258,5) 
kuruş bedel ile her gün komisyonumw:dan a~a.bil~l~r. 

.Ankara Evkaf l\lüd-ürlüğünden : 

2 - İhalesi 26. 3. 935 sa
lı günü saat 14 dedir. 

3-Muvakkat teminat 41.5 
liradır. 

4 - Şartnamesini para -
sız almak ve örneklerini 
~~rrnek istiyenler her gün 
ogleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

(13461) kilo makine yağı 
açık eksiltme ile mübayaa e. 
dilmek üzere eksiltmeye 
konmuştur. İşbu makine ya
ğı memleket dahilinde mev
cud makine yağlarından o • 
lacaktır. Tahmin edilen u • 
mum bedeli 3499 lira 86 ku
ruştur. Şartnamesi bedelı.;ia 
olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. İhalesi 4.4. 1935 
perşembe günü saat on bir
de kcmisyonwnuıda yapıla
caktır. Muvakkat teminatı 
262 lira 50 kuruıtur. Eksilt
meye girecekler 2"'90 No. lu 
kanunla şannamede istenen 
belgeleri beraber getirecek-

. Bir metre kumaş için (235) kuruş fıat bıçıl~ıştır. Ek· 
Sıltmeye girmek istiyenler (3835) liralık ilk temınat mak
buzu veya Banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve ~a
:tnede yazılı belgder içinde bulunan teklif mektu~u eksılt
nıc günü saat (14) kadar komisyona teslim etmış bulun-
lbabrı_ ( 544) J-931 

Jandarma Genef Komutanlı ...... 
(Umum Kumandanhğı] Ankara 
Satın Alma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için (144) çeşid tıbbi ecza kapalı zarf 
eksiltmesi ile Ankara'da 20-3-935 çarşamba günü saat (15) 
t~ satın alınacaktır. Şartnameler komisyondan par~sız ve
rıleceği gibi istekliler tarafından görülmek ~ere ~.ır şa~t
ll~ıne de İstanbul jandarma muayene heyetıne gonderıl
l!lıŞtir. 

. Şartnameye bağlı listede her çeşit için göst~rilen ~a~
ıtıın yekunu (590,565) kuruştur. Satın alımma gırmek ıstı· 
YenJerin (44293) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamede yazılı_ bel
Celer içinde bulunan teklif mektuplarmı eksiltme günu sa
at (14) de kadar Ankara'da komisyona vermiş olmaları. 

(480) J-817 

Nafıa Bakanlı~ndau : 
Ankara istasyon anbarmda teslim şartiy.le mu~am~en 

bedeli 1272.5 lira olan 450 kilo egriboz neftı 270 kil~ t~k 
beziri 500 kilo ince kursun üstübeci 50 kilo kı~I?ız~ rıpolın 
bo:v_a 50 kilo siyah ripoÜn boya 175 litre renklı ıspırto açık 
tksıltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 3. 935 sah günü saat 10 da Ankarada Na
fıa Bakanlrğı Malzeme Müdürlüğünde ~·apılacaktır. 

~İstekliler 95.44 liralık muvakkat temınatlanmn mal~an
dıgına yatırıldığına dair olan makbuzu veya nümunesıne 
Uygun banka kefalet mektubu verecektir. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız ?~arak 
Ank alzeme Müdürlüğünden alabılırler. 

Karacabey hamamı önündeki tahta barakalar kaimen 
satılmak üzere l 5 gün müddeUe açık artırmaya konulmuş 
tur. Martın 21 inci perşembe günü saat ıs de Evkaf mü
dürlüğünün oturduğu ikinci vakıf apartımanda ihalesi ya
pılacaktır. Almak ve şutnamesini görmek istiyenlerin ye
di buçuk lira pey parasiyle beraber Evkaf müdürlüğüne 
gelmeleri ilan olunur. (513) 1-872 

TOQKIYE 

~IRAAT 
31\NK~SI 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
rılmış teminat karşılığı ala
cakları mektublarla artır
ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarını ihale aaa _ 
tından en az bir sa.at evel M. 
M. V. satınalma komisyonu
na vermiş bulunmaları. 

(557) l - .t921 

İLAN 
1 - Beher metre.UUn 

tahmin edilen fiatı 36 kuruş 
olan 4300 metre kılıflık be.z 
açık eksiltme ile satın alına
caktır . 

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

3 - Muvakkat teminat 
116 lira 10 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para • 
sız a~m~k ve örneğini gör~ 
mek ıstıyenler her gün öğ
leden sonra komisyona uğ
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ihale günü Ye saatmda 
muvakkat banka teminat 
mektub ve maliyeye yatınl
mış teminat karşılığı ala • 
cakları makbuzlarla kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla bir
likte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları . 

(571) 1 - 973 
İLAN 

r - 24. 2. 935 günü talip 

lerdir. (607) 1-1041 

Ao~ara Le,uım AmirlijHI 
SBıınalma KomiHvuau 

ilanları · 

lLAN 
920 tunak nwnaralı doru 

beygir 2~3-935 tarih çarşam
b~ günü saat altıda akköp
rüde at pazarında bilmüza
yede satılacaktır. Tahmin 
edilen kıymeti 2,50 liradır. 
Talipler vakti muayycnde 
müzayede mahalline gelme-
leri. (477) 1-789 

İLAH 

Kırıkkale'de askeri sanat, 
mektepleri ihtiyacr için 25 
ton gazhane koku 24 man. 
935 pazar günü saat 14 den 
17 ye kadar açık eksiltme su
rctile satın alınacaktır. f s .. 
tc~liler şartnamesi içirr ko
mısyona müracaatları ve iş• 
tirak için de eksiltme tah .. 
min bedeli olan 825 liraya 
mukabil 61 lira 88 kuruş illi 
pey akçesini Kırıkkale ask8' 
ri fabrikalar muhasebeciliği• 
ne yatırarak belli saatten 
evel me)ttep satın alma ko
misyonunda hazır bulunma· 
lan. (479) 1-820 



~AYlf'A 8 

Naf1a Bal\.an1ığınd an : 
Bakanlık binası konferans salonu için muhammen be

deli !ıStıO lira olan sinema makinesi ile techizatı kapalı zarf 
U.3ulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Makine bedeli klaring kanali ile tediye edilecektir. 
Eksil tmc 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe 

günii saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğiiıı le yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 412,5 
liralık muvakkat teminatlarmı Malsandığına yatırıldığma 
dair elan makbuz veya hanka teminat mektubu ile birlik· 
te 25.4.1935 perşembe günü saat 15 e kadar Malzeme Mü
dürliiğüne vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (559) 1-948 

Denizli Evfka Müdürlüğünden: 
Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptırılacak 10432 

lira 20 kuruş bedeli keşifli mahiyeti, fenni ve mali şartna • 
me ve kesif ve planında yazılı hükumet civarındaki arsaya 

· yaptırıla~ak otel ve gazino binası inşaatı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin bu husustaki şartna .. 
mesinin Denizli Evkaf dairesinden alabilirler ve görebilir
ler. Kapalı eksiltme 3.4.1935 çarşamba saat 15 de Evkaf da· 
iresinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat mikdarı 782 lira 41 kuruştur. İsteklilerin vesaik • 
leriyle beraber müracaatları ilan olunur. (593) 

1-1025 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara salınaln1a l{omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (30.000) metre yerli malt 
kaputlLtk kumaşın 25. 3. 935 pazartesi günü saat (15) de 

kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi (382,5) 
kuruş bedelle her gün komisyondan alabilirler. Bir metre 
kumaş için (255) kuruş fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme· 
ye girmek istiyenler (5075) liralık ilk teminat makbuzu 
veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede ya
zılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme gü
nü saat (14) kadar komisyona vermeleri. (545) 1-925 

Nafıa Bakanlığından : 
Ahşap traversleri ilaclamak için muhammen bedeH 

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

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

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

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

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda yapılacak ahır bi

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

şartname, keşif cetveli ve planı 15 kuruş mukabilinde Zi
raat İşleri Umµm Müdürlüğünden her gti.n alınabilir. 

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

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden düzel ttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat a
ğaç ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. • 
Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. Telefon: 3718 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma Komisyonunda n 

Nümune ve evsafına uygun (3000) Arka Çantası 1~4-
935 pa~artesi günü saat (15) de kapalr zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. İstekliler şartnamesini komisyondan pa
r~sız ~l.abi~ir~er. Arka çantasının bir tanesine (500) kuruş 
fıat bıçılmıştır. Eksiltmeye girmek istiyenler (1125) lira-
lık ilk teminat makbuz veya banka mektubu, 2490 sayılı 
kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde buluna~ teklif 
m~ktubu eksiltme günü saat (14) de kadar komisyona ver-
mış olmalan. (558' 1-940 

ULUS 

Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara satın alma komisyo -
nundan: 

Nümune ve evsafına uygun ( 400) tane komple efrat 
eğer takımı 31-3-935 pazar günü saat (15) de kapalı zarf 
eksiltmesiyle satm alınacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonumuzdan parasız alınabilir. Komple eger takımr
nm bir tanesine (61) lira (30) kuruş fiat biçilmiştir. Ek
siltmeye girmek istiyenler (1839) liralık ilk teminat mak
buz veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede 
yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme 

günü saat (14) de kadar komisyona vermeleri. (541)-930 

Yugoslavya türkleri teshiti zarar 
liomisyonundan: 

Yugoslavyada mal bırakmış olan türk tebaasına alman 
tazminat mikdanna göre yapılacak tevziatm nisheti tayin 
olunabilmek için henüz beyanname vermemiş olanların 31. 
3.1935 akşamına kadar maliye bakanlığında müteşekkil 
komisyona tasarruf vesikalarile beyannamelerini verme -
leri ilan olunur. ( 483) 1-796 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma l(omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (22,000) çift yerli yün ço
rab 30. 3. 935 cumartesi saat (15) de açık eksiltme ile sa .. 
tın alınacaktır. Şartnamesi parasız olarak komisyonu • 
muzdan verilir. Bir çift çorab için (30) kuruş fiat biçil • 
miştir. Eksiltmeye girmek istiyenler ( 495) liralık ilk te -
minat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun 
ve şartnamesinde yazılı belgelerle eksiltme gün ve saa • 
tında komisyona gelmeleri. (540) 1-970 

lstanbul: Deniz 'Levazım 
satın alma komisyonundan: 

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

Jandarma Genel K omutanlığı 
Anl~ara Satınalma l{omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun (5,000) çift yerli malı kun· 
dura 27-3-935 çarşamba günü saat (15) de kapalı ıı:arf ek
siltmesiyle satın alınacaktır. Şartnamesl her gün komis
yondan parasız alınabilir. Bir çift Kundura için ( 497) ku
ruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girn~ek lstlyenler (1863) 
lira (75) kuruşluk ilk teminat makıbuz veya banka mek
tubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı belgeler için· 
de bulunan teklif mektubunu eksiltme gUnti saat {14} de 
kadar komisyona vermeleri. (543) 1-950 

Nafıa Bal{anlığınd an: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 

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

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

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

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

Ev aranıyor 

r.t8°' 20 MART 1935 ÇARŞ~ 

Açık eksiltme ilanı 
Ziraat Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeğe konulan i~ (Ankarada tohum ıslslı 1" 
tasyonunda bina) inşaatıdır. ,.ııa 

(Plana göre inşa edilecek binanın keşif bedeli 4ıw 
lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe a.id şartnameler vo evrak ~unlardın 
a. • Eksiltme şartnamesi · 
b - Mukavele projesi 
cı - Keşif cetveli 
d ·Proje 
e • Fenni ıartname istlyenler bu oartnamelerl v~ evr~_. 

kı 35 kuruş mukablllnde Ziraat umum müdlirlüğilnden 3 

bilirler. 
1 3 - Eksiltme 27. J. g35 tarihinde çarşamba günü saı 

U de Bakanlıkta artırma eksiltme ve ihale komisyonu11da 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için lsteldlnln 374,95 lir' 

- ' muvakkat teminat mektubu vaya makbuzu vennesi, bUJl 
dan başka aşağıdaki v&&ikaları hais olup göstermeai ı.
znndxr. 

Ankara vilayeti nafıa başmUhendisliğinden veriln1it 
fenni ehliyet vesikası. 

Yeni yıla aid Ticaret odası vesikaaL 
~ - Taliplerin Uçündi maddede yazılı ıaatta 1'aiCaıM 

lığa artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna geımeıed 
ilan olunur. (599) 1-1026 

Nafıa Bal{anlığınd anı 

Osmaniye kazasının bahçecik ormanından kesilmek v4 
Osmaniye istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şaP' 
tiyle muhammen bedeli 2400 lira olan 400 adet meşe kö?.' 
rU traversi kapab zarf usulii ile eksiltmeye konulmuştut. 

Eksiltme 25 mart 935 tarihine rasthyan pazartesi gU• 
nU saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 
İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 180 li • 
ralık muvakkat teminatlannm Malsandığma yatırıldığın• 
dair olan makbuz veya nümurıesine uygun banka kefalet 
mektubu ile 25·3-935 pazartesi günü saat 14 e kadar Mal" 
zeme Müdürlüğünde tevdi etmeleri lazımdır. 

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

(520) 1-916 

Y enişehirde dört ve· 
ya beş odalr mobilyasız 
konforlu bir ev acele ara· 
myor. Ulus ilin memur· 
luğuna müracaat edil· 
meal. 1-1014 SiNEMALAR 1 

İmtiya.ı ıahibl ve Baş.mu 
harrlrl Falih Rıfkı ATAV 
Umumf neşriyatı idare eden 

Vaıı İşleri MUdtlrf.i Naauhl 
BAYDAR 

Ç:ınk1t1 caddesi cfrarrnda 
Ulus Buımıvind• b•Jl!nuf· 

t "'· 

Telakki edilen emir mucibince sinema! ar seans aralarında tamamen havaland1cıiacakt1t 

BU GECE 

BilyülC artist Fredric March tarafından 

emsalsiz surette yaratılan 

ÖLDÜREN AŞK 
En oUylik aşk ve h.yecan filml 

BUGÜN BU GECE 

Lilian Harvey ve Gene Raymond tara
fından temsıil edilen fevkalade filim 

SARIŞIN KUKLA 

Muazzam revü sahnelen 


