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KAMUTAY AÇILIRKEN .• 
Türk ulusunun yükselme yolun

daki gidit ve isteğine düzen ve hız 
't'eren Kamutay'ın betinci çalıtma 
Çağı da baıladı. Bu batlangıcın 
IÖsterdiği ulusal birlik ve güven 
tablosu Türkiye'nin iç ve dıt 11ya
aa. bakımından ne kadar yüksek 
bir dunmıda bulunduğunu yeni· 
den bütün acuna bildirmit oldu. 
Her bucakta ulusların türlü güç· 
liikler ile uğraımakta olduğu bir 
•ırada Türkiye'nin ıaşmaz ve sar· 
•dnıaz bir birlik ve inan ile büyük 
devriminin ıtıkb yolunda durma· 
dan ilerlemesi yurdun sevine ve 
kıvancmı ıon kertesine çıkardı. 
Betinci Kamutay'ın da türk tari· 
hinde parlak izler bırakacağına 
lcuşku yoktur. 

Türk ulusu ulu Önderinin ıııkb 
'\'e erdemli çevresinde tek bir var• 
lık gibi toplanmıt ve ona olan son• 
•uz güvenini bir daha içir.den k~ 
Pup gelen büyük saygı ve özenle 
acunua gözleri önünde meydana 
koymuıtur. Yeniden Cumurluk 
Baıkanlıtına seçilen Atatürk, bu· 
güven kartııında duygularını Ka• 
tnutay üyelerine söyledikleri fU 
•özler ile gösterdiler: " •.• Bu içti
iim and ile üzerime aldığım onur· 
lu ödevin kutsal olduğu kadar a• 
lır da bulunduğunu pek eyi anlı· 
Yorum. Buna benim özel gücüm 
ancak ıizin, seçkin arkadaılarımm 
ayrılmaz birliği ve arasız yardımı 
ile yetebilir. Bu değerli güvencin 
benden eairgenmiyeceğine inanım 
b ·· • ..::l-&.!!

U.J'U&l.Ul"o••" 

Gücümüzün, enerjimh-:iaa en bii· 
Yilk kaynağı ulus ile önderinin bu 
kal'fdddı sevgi ve güvenindedir. 
Bunu bü~k devrimimizin ilk gü· 
nündenberi düşünen ve anlayan 
her yurddat eyice öğrenmittir. 
Şinıdiye kadar bqardığımız bü
Jük itler bu kaynaktan çıktığı gi· 
bi bundan sonrakiler de gene on· 
dan hız ve güc alacaklardır. Onun 
içni ulusal hirlik bugünkü türk U· 

lut'uaun en büyük temelidir. Soy· 
aal ve ııyasal durumu ne olursa ol· 
ıun, her yurddat bu birlik üzerin
de kendi varlığı için olduğu gibi 
titreyecek ve onu korumağa çah
tacaktır. 

Kamutay, türk ulusunun özünü 
ve sözünü içinde yaşatan yüksek 
bir kurumdur. Başka ülkelerde ol
duğu gibi, o türlü sıyasal veya ö
konomik partiler için kavga alanı 
değildir. Vakit vakit terazinin a
iır baaaa gözündeki isteklere bağ
lanan bir kurum sürekli ve verim
li itler göremez. Baıka ülkelerde 
bunun türlü örneklerini görmekte-
yiz. Demokraside kriz denilen teY 
de bundan ileri gelmektedir. Yok
sa demokrasinin özü her vakit ol
duiu gibi bugün de değerini tut
nıaktadır. Ondaki kriz daha çok 
özün eyi anlatılmamasından ve 
realite alanına eyi uydurulmamış 
olmıı•ndan doğuyor .. Demokrasi
de de itin batı ulus içinde ülkü 
hirli'ğini gerçekle§tİrmek olduğu
na kufku yoktur. 

Tück 11luıu iç ve dış engeller
den kartulupta kendi kendine bu· 
Yurulduk ettiği çağlarda hep bu 
birliği ıöıtermit ve acun tarihin· 
deki büyük rolünü oynamaktan 
aeri ütmamııtır. Türk devrimi 
türk cumurluğu onu yeniden bu 
izlüğüne ka vufturmuf, ve zencir· 
lerini kırdığı ayakları önüne Ata· 
türk'ün ışıklı yolunu açmıttır. U
lusca, uluşca, yurddatca bütün iı
teğir::ıiz hep bu yol üzerinde dur· 
rnadan yürilmektir. Kamutay bu 
ıenel iste~i en yüksek kertesinde 
aerçeklettirmek için yeni düzen
ler kunnak, yeni yasalar yapmak 
alanındaki çahf!Dum& bundan . 

Aaımız, andımızdır. 

Yunanistanda bir ihtilal 
te_şebbüsü oldu 

Ordu içinde çıkan ve akim kalan bu harekene 
B. Venizeles'un da parmağı olduğu söyleniyor 

Atina, 2 (A.A.) - Atina ajan· ' 
ıı bildiriyor: Dün alqam tersane-

unanistan Baıba1ianr B .Çaldaris 

de Plastiras taraftarı zabitler bir 
feaad hareketine teıebbüı etmit
lerse de bu teıebbüı bastmlmıttır. 
HükUnıet duruma hakimdir. Bü· 
tün memlekette tam bir ıükun hil
küm sürmektedir. 

İsyan teşebbüsü nasıl oldu? 

Atina, 2 (A.A.) - HükUmete kartı 
ısyan eden zabitler, safletten lıtifade ' 
ederek Salayn tersanesiyle ıavaı gemi • 
)erinden 4 tanesini ele geçinneğe mu. 
vaffak olmutlardır. 

Çoktanberidir, hazırlandığı anlaıılan 
bu teıebbüs, Atina ve sair ıebirlerdeki 
askeri garnizonlann da 11yaniyle bir 
arada vukubulacaktı. 

Atina'da zabitler, askeri Jiyan ettir
meğe muvaffak olamamıılar ve fesad 
adamlan, gece geç vakta kadar ıüren bir 
tüfek atetinden ıonra teslim olmuılar
dır. 

Hükümete sadık kalan kuvvetler, ıeh. 

rin bikim noktalanru, bakanlıkları mo· 
bafaza albnda bulunduruyor} r. Fesad 
orduda tamamiyle baıtırılmııtır. 

Bahriyc'de, asilerin elinde bulunan 
gemilerden iki distroyer teslim olmuı • 
tur. Tersane ile öteki iki geminin de pek 
yakında teslim olmaları beklenmektedir. 

Sernik'te b:r isyan çıkbğ:na dair 
olan duyuklar resmen tekzib ohınmak
tadır. 

Başbakanın bildirimi 

Atina, 2 (A.A.) - Atina Ajansı, ba: 

zı kimselerin tersanede, iki efzun bölü. 

ğünde bir askeri mektebde meıru bü • 

kumet aleyhine isyan etmiı olduklarını 

bildirmektedir. 
Baıbakan B. Çaldaris, uluıa hitaben 

nqrettiii bir beyannamede ıöyle de • 
meldedirı 

''- Hükumet, aadikane milcadele et· 

f syan hareketinde parmağı oldulu 
söylenen B. Venizelos 

mekte olan silahb kuvvetler saye.inde 
yurd aleyhindeki bu hareketleri tenkile 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

~--------------.-.-...---------------~ 
İngiltere ve Amerika bir Çin· Japon 

birliğinden korkuyorlar 
Vaııngton, 2 (A.A.) - B. filips 

İngiltere ile Amreika arasında 
mü, terek bir menfaat arzeden 
muhtelif sorumlar hakkında bir 
görütme yaptıktn sonra demittir 
ki: 

"- Amerika, Çin ile Japonya 
araıınad sıyasal, ökonomik ve ma
li bakımlardan düşünülen ittifak 
müzakerelerini pek büyük bir dik
katle takib etmektedir. 

Bura mahfillerine göre, İngilte
re ile Amerika'yı beraberce ala
kadar eden menfaatler arasında 
birçok ulusların Çin'e müttereken 
bir ödüne yapmaları vardır. Bu 
ödüne ıayeıinde hem bu memle
ketin içinde bulunduğu mali güç-
az 2 

Kayakçılık 
Almanya da tahsilde bulunduğu 

sırada kayakçılığı çok iyi tetkik et • 
mit olan Mühendiı Bay Latif Oıman 
bu güzel sporu resimlerle pratik ola· 
rak iyzah eden bir ıeri yazı hazırla. 
mıştn. Bugünden itibaren bu yazıla
rı gazetemizde takib ediniz. 

kartıhklı inan ve güveni~e daya
narak yeni bir hız verecektir. 

Zeki Mesud ALSAN 

lükler ortadan kaldırılacak hem 
de Nankin hükWııetinin Japonya 
ile ökonomik bir ittifak yapmaaı• 
nın önüne geçilecektir. Aksi tak
dirde böyle bir ıeyin uluılararuı 
büyük yankıları olacaktır. 

Londra, 2 (A.A.) - İngiltere hükii
metinin Çine mali yardımda bulunul • 
ması için Paris, Vaıington ve Tok1• 
hükümetleri nezdinde leıebbüslerde bu· 
funacağına dair olan duyuk üzerine il• 

yasal mahreller, yapılması muhtemel 
olan bu tetebbüslerin biç bir zaman Çin
in Japonya ile sıyasal ve ökonomik bir 
ittifak yapmasına mani olmayı iıtibdaf 
etmediğini bildirmektedir • 

Londra, 2 ( A.A.) - Burada bildiril
diğine ıöre, Çin hükümeti kencliaiae 
)'apdacak mali yardım hakkında in. 
siltere v• diğer bükümetlerle iıtipn. 
de bulunmuttur. 

Çin bankerleri, yabancı iıtıikrazları 

yapmak imkanları hakkında ileri sürü
len teklifleri tetkik etmitlerdir. 

Çin'e mali yardımda bulunmak üze • 
re, uluslararası bir plan tanzim edildi • 
ği takdirde, bu plana her şeyden önce 
Japonya'nm katdacaiı tahmin edilmek

tedir. 
Japonya ile Çin arasında doirudan 

dojTuya misak--.. yap1ldliı hakkm
da burada hiç malumat yoktur. 

3. MART 1935 PAZAR 

l,on.dra. 2 ( A.A.)- Sir Con Saymen, 
martın ~·edisinde Berlin' e gidecek ve o " 
numla Londraya dönecektir. 

Bcmgkolm gelen resmi malumata göre 
Sianı krcılı, bugiin talıtında11 vazge~ecektil't 

• ·' • • -- .......... __ • • • • • - • .. t ... • 

Fon Papen A vustur
ya elçiliğinden 

çekiliyor 
Viyana, 2 (A.A.) - Fon Pa

pen'in iatifa!ından bahseden ve 
dütüncesini ıöyliyen ''Der Tag,, 
gazetesi f unları yazıyor: 

Fon Papen'in geri alınması du· 
yuğu doğru çıkmaktadır. Bu, Al
manyanın Avusturya'nın fransı~ 

B. Von PapH 

barıt politikasına katılmasından 
memnun olmadığını ifade edebilir 
ve Almanya'nın Viyana elçjıini, 
Avusturya bakanlarının Paris ve 
Londra seyahatlerinden mesul tut
tuğunu gösterir. 

Bu istifa, Berlin' de müfrid te
mayüllerin tekrar baıladıiını da 
lifde edebilir. Bu takdirde Alman· 
ya'nın Avuaturya'ya kartı tazyik 
politikasına tekrar bat lanmasını 
beklemek gerektir. 

Sir Saymenin seya· 
bati etrafında 

Loadra, 2 ( A.A.) - Reımi mahfel. 
ler, Sir Con Saymen'in Berlin'e yapa • 
cağı ziyaretten aonra Londraya dön • 
meıinin Moskovayı ziyaretten vazseç
mit olduğu maansına almmama11nı 
ehemmiyetle kaydetmektedir. Ondan 
aonra tutulacak yol Sir Con Saymenia 
Berlinden dönmesinden ıonra v.-ec:eii 
rapor üzerine kararlaıtınlacakbr. 

Her yerde 5 kuruş 

Habeşistan hizmetine 
giren 16 zenci tayyared 

yolda 
Londra, 2 (A.A.) - Habeti• 

tan İmparatoruna hizmet teklifin
de bulunmuı olan tayyare mirala· 
yı zenci Hobart Juvayan, bizzat 
yetiıtirmit olduğu ve maaılarmı 
kesesinden verdiği 15 tane zenci 
pilotla beraber buraya gelmiftİr. 

Bu duyuğu veren Deyli Ekspr~a 

gazetesine beyanatta bulunan mi· 
ralay Amerika zencilerinin son 
zenci imparatorluğunu korumak 
için açılan savaşta Habeıiatan'a 

yardım etmek istediklerini ve yal· 
nız habe, imparatorluğundan bir 
iıaret beklediklerini aöylemittir. 

Miralay Juvayan, tayyareleri 
Amerika' dan gelir gelmez adam
larile birlikte Adisababa'ya hare
ket edecektir. 

Sabık Avusturya bakam 
Rintelen'in muhakemesi 

Viyana, 2 ( A.A.) - 1934 temmu • 

zunda nuiler tanfmdaa yapdaD ibtilil 

tetehbüıüne kantmakla yurd karası su. 
çu ile itham edilen sabık llakanlarc'
Rintelenı bu taba.b divuubarb lau

zuruna çıkacaktn. Rintelea, Dol&u U. 
binesinde maarif bakanhiı etmiı Ye bat
bakan Dolfuı katledildiği mman Roma. 

da ıefir bulunmakta idi. 

iddia mak•ml•n, Rintel•'i 1934 ;rak 
sarfında ve bilhaua t .......... ~ 

Roma ve Viyana'da nui.lerle ı.ma. ede.. 

rek hükUınet darbeaini kolaylafbrmalda 

ve bir ihtilil bükUaıeti tetkiJi için fe • 

sadcılarla itbirliğinde bulunmakla it • 

ham etmektedir. 

Mahkeme aleni olacak ve 50 kadar 

talıid dinlenecektir. Rintelen'in, birkaç 

yıl hapse mahkum olmau Ye bu ıuretle 

11yaaal bayabna aon vermesi muhtemel

dir. Esasen Rintelenin bqbakan Dolfuı 

tarafından Roma elçiliğine tayini bir 11· 

yaaal ıürcün saydnufb. 
Bu meraklı mahkemeyi takib için 

Viyanaya yabancı ıazeteler, Z50 bildir. 

men göndenniılerdir. 

ULUSTA GAZETECiLER TOPLANTISI 

Kamutaym.befincl dene top· ı 
lanblarma bqlamuından dolayı 
Ankaraya gelmit olan türk ve ya
bancı gaezteci arkadaşlara Uluı, 
dün ak,am üstü, yazı itleri daire
sinde bir çay vermit ve bu toplan
tıda kadm ve erkek, bazı saylav
larımız da bulunmuttur. 

Geç vakte kadar süren toplan
tıda, yabancı gazeteciler, kadın 
aayla'Ylarımızla, büyük türk dev • 
riminin türlü konulan üzerinle 
uzun derin konUflllutlardır. 

TUN adndıtı 1ıJ1n lllr uket 
yapmak üzere A.nkaraya ıelmılt o
lan ve "mülakatlar kraliçesi,, acbı. 
nı lafıyan Miı Betti Roz'un bu ko
nutmalar hakkındaki duygulanm 
sorduk: "Hepsinin hayranıyım,, 
cevabını aldık. 

Kadın saylavlarımızın, her ba
kımdan eksiksiz olan deferleri 
hakkmda ancak Miı Betti Roz'un 
düfÜJICeferini paylaım•k\an bat • 
ka denecek bir söz yoktur. 



SAYIFA2 

DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAH 
lNGILTERE'DE 

Sir Saymen'in seyahati 
ne vakit? 

Lond..a, 2 (A.A.) - lnıiliz kabinesi, 
fevkalade bir toplantıda Sir Saymen'iıı 
B. Laval ile yaptığı ıörifmeler haldmr. 
daki beyanatını dinliyecektir. Bu top
lantıda kabine, Sir Saymen'in Berlin ae-
7ahatini tespit edecektir. Seyahatin ya• 
nn yapılması, kuvvetle muhtemeldir. 
Moakova seyahati ihtimali de görüşü • 
lecek fakat sanıldığına göre, teferruatı 

Sir Saymenin Berlinden dönü,ünde teı
bit edilecektir. 

Japon ve alman suni ipek sana)iİ 
İııµ;iltere'yi tehdid ediyor 

Londra, 2 (A.A.) - Pamuk ve ıuni 
ipek sanayilerinde son aylarda görülen 
ışsizlik ve bu işsizliğin artması ciddi 
bir endişe uyandırmıştır ve alman, }apon 
ithalatının artmasının önüne geçmek ü
zere gümrük tedbirleri alınması sorumu 
yeniden ortaya çılanıştır. 

Bu son iki yıl içinde, auni ipek al
man ithalatı ik misli olmuş ve son do
kuz yıl içinde japon ithalatı ise dört 
misli artmıştır. 

28-1-933 de bu iki sanayideki tam iş
sizlerin sayısı 20.000 ve yan işsizlerin
ki ise binlerce idi. 1934 yılı ile 1935 a
rasında ise bu rakam iki misli artmıştır 
lri, bu, japon ve alman ithalatının inki
şaf nisbctinde tamamen uymaktadır. 

Federasyon tarafından düşünülen 

tedbirler, tarife üzerinde ve tahdid edi
cidir. Birinci tedbir, abnan ithalatının 

önüne geçecek, ikinci tedbir hiç bir 
gümrük tarifesinin fevkalade ucuzlu· 
pndan dolayı önüne geçemediği japon 
ithalatını tahdid edecektir. 

İpekli japon çorablan İngiltere'de 
çifti iki şiHnge yani ingi1iz san.ayiinin 
imal ettiği çorablarm fiatlarından iki 
misli aza satılmıştır. 

Nihayet serbest İrlanda sorumu var
dır. İrlanda, İngiltere'den gelen suni 
ipeklerin gümrüğünü artırmıştır. Böy. 
lece alman ihracatı orada bir piyasa ka
zanmaktadır. 

Bundan 25 yıl önce İngiltere filen 
hiç bir rekabetten korkmazken bugün 
pamuk ve ipeklilerinin İngiltere'de sa
tış ve ihracatı doğrudan doğruya tehdid 
altında bulunmaktadrr. 

Suni petrol yapma usulü ' 
keşfedildi 

Londra, 2 (A.A.) - Bir ingiliz ltim
ya mühendisi, kilisli şistten, petrol çı· 
karmak usulü bulmuş, ve ihtira beratını 
almıştır. Bunun Iiatı, ithal edilen pet· 
roldan daha ucuz olacaktır. 

lngiltere'nin Bong • Kong ha\'a 
üssü hüyiiıüJecek 

Londra. 2 (A.A.) - İngiltere res. 
mi mahfilleri, hava bakanlığı mürnes
aiılleri kumandan Vels ile miralay Tur· 
ner'in Hong • Kong seyahatlerinin mak
aadınrn orada, donanma tayyarelerine 
mahsus olan hava üssünün büyültülme
li ve uçuşun inkişafı olduğunu bildir· 
mcktedir. Fakat şimdilik Hong • Kong 
da muntazam bir filonun tesisi düşü
nülmektedir. 

lsterlin en aşağı değerine düştü 
Londra. 25 (A.A.) - Fransız fran

ıırun durluğa kavupasmdanberi. ingi· 
lia lirası bugün en aşağı piyasaama düş-

müt bulunuyor. Sıyasal durumun hasıl 
ettiği ıinirliliks yeni seçim yapılmak ih· 
ti.mali ve gerek Avrupa, gereık Ameri • 

bda sermayelerin çekilmesi uzayıp gi
den bu hale tebeb olduğu gibi, resmi 
kontrol yokluğu yüzünden fransız, in. 
&iliz ve amerikan mali makamlarının 
bu memleket parilarıru kendi kendine 
bir ökonomik seviyeye eritmesini bek
ledikleri rivayeti, dönmektedir. 

İngilu donanmasının 
manevraları 

Londra, 2 (A.A.) - Büyük savaştan 
oeri ilk defa olarak ticaret filosu harb 
filosu ile beraber manevralara girecek
lerdir. 

Gelecek hafta, metropol filosu ile 
.:z filosu İspanya ile Asor ada-

BiRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Kaza ne vergisi beyannameleri 
,pzli ohmyacak 

Nevyork, 2 (A.A.) - Kazan!j ver· 
gisi beyannamelerinin gizli olmamasını 
esas koyan yasa, §iddctH surette pro • 
testo edilmektedir. 

Bazı mühim zümreler, bu tedbirin 
haysiyet kıncr ve amerikanlığa yakı§ -
maz mahiyetine karşı itirazı mübeyyin, 
kongreye bir arzıhal göndermeğe karar 
vermişlerdir. 

Evvelce beyanname veren Amer"ka 
yuTc1daşlan 'Vergi mikdarmı bizzat t, •• 

sab ederek o beyannameyi bir çekle bir· 
Jikte maı dairelerine gönderirlerdi. Ye
ni yasa mucibince beyanname ile bir
likte gönderilecek ikinci bir varakada 
bazı malfunat verilecek ve bu malılma
tm doğruluğu anlaşılmak için kağıd 

posta şubelerinde ve sair genel yerlerde 
teşhir edilecektir. 

Buna itiraz edenler, yasa hükmünü 
protesto için üçüncü bir varaka leffet. 
meği ve bu varakaya: "Özel hayatıma 

tecavüz eden bu haysiyet kıncı muame
leyi protesto ederim.,, İbaresini yazma
ğı teklif etmektedirler. 

Amerika ordusunda komünist 
propagandası 

Vaşington, 2 (A.A.) - Saylavlar 
meclisi harbiye encümeni huzurunda 
ordu ve donanma erkanı, kara ve deniz 
askerleri arasında günden güne artmak
ta olan komünistlik propagandasına 

karşı kanuni tedbirler alınmasını iste • 
mişlerdir. 

~1üdlıiş bir haydud çetesi 

Nevyork, 2 (A.A.) - "Polgam,, le
mini taşıyan haydud teşkilatı, Nevyork 
belediye reisi B. Ja Guardia tarafından 
büyük bir takibata maruz kalacaktır. 

Bu haydud teşkilatının fakir halk
tan ve bilhassa Harbin'deki zenci ma
hallesinden 1931 senesi zarfında temin 
ettiği karın 100.000.000 oldu~u tahmin 
edilmektedir. 

FRANSA'DA 

Fransız kadınlarının seçim 
haklan 

Paris, 2 {A.A.) - Evvela kadınlara 
belediye meclisleri için rey hakkı ver
mek mevzuubahisti. Bu teklüi müdafaa 
eden müstakil ttaylavlardan Faysat'm 
teklifi 223 reye karşı 323 rey ile geri 
bırakılmıştır. 

Şimdi sosyalist saylavlardan Brak, 
reylerin hakikaten umumi olabilmesi 
için kadınlara ne hak verileceğini sor • 
maktadır. Brak, kadmlara da erkekle
re verilen seçme ve seçilme hakkının 

verilmesi için bir proje vermiştir. 
Bu projeyi tetkik edecek olan aya

nın, seçilme bakkma muarız olduğu 

gibi seçme hakkını bölmek taraftarı da 
olduğu malUmdur. 

Silah deposu olan motosikJet 

Paris, 2 ( A.A.) - Sınır boyunda 
Belçikadan gelmekte olan ve benzin 
haznesinde 9 tane kund~lı parabellum 
tabancası ile bir otomatik tüfek, bir re
volver ve 300 kurşun bulunan bir moto
siklet yakalanmıştır. 

lan arasında toplanacaklardır. Ticaret 
gemileri ı.soo kilometre üzerine yayı· 
larak korunmaya muhtac bir filo öde
vini göreceklerdir. 

Manevralara 40 ticaret ve yolcu ge
misi girece-lttir. 

Lorens yeni bir maceraya mı 
atılıyor? 

Londra. 2 (A.A.) - İngiliz casus 

teşkilatındaki hizmetleriyle tanınmış 

olan meşhur Miralay Lorens, mütehas

sıa işçi ıufatiyle kayıdh bulunduğu ha • 

va kıtalarım terkederek bisikletle meç • 

bul bir istikamete gitmiştir. 

Loyd Corcun işsizlere 
yardım planı 

Londra, 2 (A.A.) - B. Maktionald, 
B. Loyd Corca bir mektub göndermiş, 
son söylev]erinde ana çizgilerini anlattı-

AUIANYA'DA 

Sar AJmanyaya (Jöndükteıı 
sonra 

Sarbruk, 2 (A.A.) - B. Hess ve Göb· 
bels'in nutuklarından sonra B. Bitler 
&öyledii'i nutukta Sar'm Almanyaya 
dönmesinden doğan sevincini bildirdik· 
ten sonra alman yurdunun sarlılann 

sadakatinden ötürii minnettarlığını be -

yan etmiş ve sonra, plebisitten bahse -
dere.k, sarhlan verdikleri rey ile Al
manyayı hür ve mesud yapmağa matuf 
olan kendi eserine iştirak etmiş olduk· 
!arını: söylemiş ve demiştir ki: 

"- Yarın hepimiz yeni Almanyamız 
için işe koyulacağız. Çünkü şimdiye ka
dar yaptığımız ancak bir başlangıçtır. 
Kendi kendimizi anlamakhğımız lazım
dır, o zaman bütün dünya bizi anhya -
bilecektir. Bütiin Almanya., Sann ıs yıl 
ayı ılıktan sonra Alman yaya dönmesin
den dolayı sizinle birlikte scviniyoı .,, 

Berlin, 2 (A.A.) - B. Hitler Sar
bruk'ta söylediği nutukta, "Sarın Al • 
manyaya dönmesinin Fransa ile Ah:ıan
ya arasındaki münasebetleri devamlı bir 
surette islih edeceğini ümid ediyorı..z. ,. 

demiştir. Berlin Sarın dönmesini sevinç· 
1e tes1t etmektedir. Büyük bir alay dtin 
öğleden sonra Lustgarten'den geçmiş -
tir. Mektepler kapanmıştır. 

Almanyaııııı sevinci 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman istihba
rat bürosundan Alman gazeteleri. sii -
tunJarla Sarbruk'ta yapılan kutlanma • 
lardan bahsetmektedir. 

(Berlin Borsa gazetesi) şunları ya -
.zıyor 

" Hitler, FI"ansa tarafından Sar top
raklan için yapılması zorlanmış olan 
mücadeleye eıki hasmına elini uzatmak 
&uretiyle merdce hareketini tekrarlıya. 
rak son vermiştir. Bu hareket alelade 
bir hareket değildir. Ne Fransa, ne bü
tün acun, kendilerine düşen mesuliyet
leri müdrik iseler, bunu bilmemezlik 
edemezler. 

Fölkişer Beobahter gazetesi, acun 
sıyasası bakımından dünkü günün bü • 
tün uluslara halledilmez diye umulan 
&<>rumlanru barışa dokunmadan nasıl 

halledileceğine bir örnek olduğunu söy
lemektedir : 

(Cermanya) şöyle diyor: 
"Almanya zafer saati çaldığı zaman 

barış isteğini gösterdiyse, bu bir halti -
kat eseri değildir, fakat bu, komşusunu 
kinsiz, korkusuz görebileceğini ispat e
den bir delildir.,, 

"Gazet dö Silezi., uluslararası ida -
resinin gayri tabii ve nihayet muvaffa
kiyetsizlikle neticelenecek bir idare ol
duğunu yazmakta ve: 

"Bu, uluslar derneği tarafından sü
rülen saltanatın bir ham hayal olduğu· 
nu isbat eder. Çünkü bu her ikj taraf i
çin bitaraf bir muameleye müsaade et -
memektedir. 

Bütün acun, şimdi buna benzer ulus
lararası sıyasal teşkilatına güvensizlik 
götserilmesi istenmiyorsa, bu gıibi de. 
nemelerden kaçınmak lazım geldiğini 

gönnüştür. 

Almanya· Litvanya anlaşmazhğı 

Kaunas, 2 (A.A.) - Almanya tara
fından Litvanya'ya karşı alınan tedbir
ler, dışarı işler bakanlığınca gözden ge
çirilmektedir. Muabedenin 11 inci mad

desine adayanarak anlaşmazlıkta araya 
girmesi gerekliği uluslar derneğine bil
dirilecektir. Alınacak tedbirler şunlar
dır: 

Ticaret mukavelesinın feshi, sınır ti

caretinin meni, Alrnanya'dan çıkanlara 

beraberlerinde götürmeğe müsaade edi

len paranın beş marka indirilmesi; Lit

vanya tebaalarına transit vizesi veril: 

memcsi1 radyo ve matbuat neşriyatı ile 

aleyhte propaganda ve nlr.cri hazırlık
lar. 

ğI İ§sizlere yardım planını hükumete bil. 
-dirmcsini istemiştir. 

B. Loyd Corc. cevabında kendisiyle 
beraber bu p!a!llD yapılmasına yardım 
eden mütehasstsla'rla, görüşeceğini 9e 
'mümkün olduğu kadar Ja~ bir zamaıi-· 
da planı kendilerine bildireceğini •Öyle: 

miştir. 

DACINIK DUYUXLAR 

Yeni Sıyasal göriişmelerde 
Polonyanm rolü 

Varşova, 2 (A.A.) - Gazeta Pols -
ka Polonyanın yapılmakta olan görüş
melerde bir amil ıdatile olan rolü hak
kında dün Deyli Telgraf gazetesi tara
fından neşredilen yazıyı naklederek di
yor ki: 

"Yalnız batı Avrupasını ihtiva eden 
anlaşmaların Faris ve Londrayı tatmin 
etmediği anlaşılmaktadır. İşte lngilte· 
re hükfuneti mümessilinin tasarlanan 
seyahatinin sebebini burada aramak i
cab eder. Büyük objektivite ve elasti -
kiyeti ile temayüz eden İngiliz sıyasa -
sının mahiyeti itibarile böyle bir seya
hatin geniş şümulü aşikardır. İngiliz 
devlet adamının ziyaretinin, İngiltere 
ile en iyi münasebat idame eden Lehis
tan hükfuneti tarafından çok iyi görü . 
leceğini &öyleıneğe Jüzum yoktur. 

Siyam kıralı niçin çekiliyor? 

Londra, 2 (A.A.) - Siyam kıralı, 

meclisin isteklerini onamamış olduğu
nu, aylardanberi tahttan çekilmemesi 
için çalışan heyetten değil, doğrudan 

doğruya Bang-kong'dan öğrenmiştir. 
Sanıldığına göreı tahttan vazgeçme 

vesikası, sadece sebcbleri bildirecek ve 
kısa olacaktır. Sebebleri funlardır: 

1 - Meclisin. hükiimete karşı fÜp· 
heli olanlarm nefy edilmekten ve giz
li bir fevkalade komitede tahkikat ya· 
pıldrktan sonra tecziye edilmek yerine 
alelade mahkemelere verilmelerini red
detmiş olması, 

2 - Anayasa mucibince meclisin ya
rısmm hükı'.imet tarafından tayinine 
mccli&in muhalefeti, tahttan çekildik
ten sonra kıraJ, haziran ayına kadar 
İngiltere'de kalacak ve sonra 1sviçre
ye gidecektir. 

Kırahn İngiltere'de daimi bir şekil
de kalacağı pek muhtemel değildir. 

İdamı istenen ihtilalciler 

Ovyedo, 2 (A.A.) - Divarubarbdeki 
hükılmet komiseri geçen teşrinievel ha
reketinde Ovyedo'daki Seminer'de bir. 
çok talebe öldüren ihtilalcilerin idamı
nı istemi~tir 

Yanan dcnizaJtı gemisi 
Malta, 2 (A.A.) - Akdeniz filosu 

ile manevra yapmakta olan Oxley is
mindeki ingiliz denizaltısında bir yan
gın çıkmıştır. Denizaltının yanıbaşında 

iki gemi bulunma.ktadu. Nüfusca le
fat yoktur. 

La Valet, 2 (A.A.) - Otley deniz
altı gemisi Tunus koyunda sığınacak 

bir yere gelebilmiştir.· Bir kruvazör onu 
Maltaya kadar yedekte getirecektir. 

Parlaıncntolararası birliği tali 
komisyonu Varşova'da 

toplanacak 
Cenevre. 2 (A.A.) - Parlamento

lararası birliği, muhtelif sıyasal tema
yülleri olan teşekkülleı arasında görüş 
teatisine imkan vermek için önümüzde
ki hafta içinde tali komisyonun Varşo. 
va'da toplanmasına karar vermiştir. Bu 
tali komisyonda İngiltere, Danimarka, 
Polonya ve İtalya üye olarak buluna· 
cak1ardır. 

İspanyanın bazı vilayetlerindeki 
fevkalade idare hafifletilecek 

Madrid, 2 (A.A.) - Kabine. Uç vi· 
layette ilan edilen fevkalade idareyi 
hafifletmeye karar vermiştir. 

İdam mahkômu ı;aylav1ar 
Madrid, 2 (A.A.) - Meclai reisi B. 

Santiago Alba1 geçen birinci teşrin'de
ki isyan hareketinden sonra Oviedo di
vanıharbı tarafından o1üı:ne mahkUın e
dilmit olan saylav Gonza lca Pena ve 
Teomivre Memendez1in affını istemek 
üzere, bugün c.ümhutreisini ziyaret e
decektir. 

Bir tayyare kazası 
Bal, 2 (A.A.) - Bir muallim ile bir 

gene kız, gezmek üze-re bindikleri bir 
tayyareden düşmüşler ve ezilmişlerdir. 

Y wıapistanda bir ihtilal 
teşebbüsü oldu 

( BQ§ı 1. ci •ayıl ada) 

muvaffak olmuştur ve duruma tama • 
miyle hakiın bulunmaktadır.,. 

Asi gemiler tayyareler tarafın • 
dan bombardman edildi. 

Atina. 2 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor : Harbiye Bakanının beyana. 
tına göre, tayyareler, ısyan halinde bu• 
lunan gemileri bombardıman etmişler • 
dir. Harbiye Bakam Bay Venizelosun 
asilerle beraber olduğunu teyid edemi. 
yeceğini, ancak halen asilerin elinde bu• 
Junan ve hareket etmiş olan dört gemi 
Giride gittiği takdirde bu hususun ta • 
hakkuk edeceğini ilave etmi~tir 

Örfi idare 

Selanik, 2 (A.A.) - Makedonya vo 
Trakyada tam bir sükun hüküm sünnet. 
tedir. İhtiyaten örfi idare ilan edilmiş • 
tir. Venizelos taraftarlarından bir kag 
kişi tevkif edilmiştir. 

Muhalif gazeteler kapatıldı 

Atina, 2 (A.A.) - Yabancı memle. 

kellere gönderilecek olan bütün telgraf. 
lara sansür konulmuştur. Muhalü gaze
teler tatil edilmiştir. Amiral Fipoldoa, 
hükllmet ile bir kruvazördeki isiler araıı 
smda tavassutta bulunmuştur. Asiler 
cevab vermek için yarım saat mühlet 
istemişlerdir. 

Tevkif etliJenJer 

Atina, 2 (A.A.) - Gazetelerin husu. 

si muhabirleri. yarı resmi bir suretti 

tevkif edilmiş asilerin divamharba sevli 

edileceklerini bildirmektedirler. Öğle 

den sonra kanunuesasi meydanında mu 
azzam bir halk kütlesi ısyan failleri aleY, 

hinde ve hükumet lehinde bir nilmayi• 

yapmIJhr. 

Atinada muhalifler işaı·t·t 

bekliyorlarmış 

Selıaıll.ik, 2 (A.A.) - Reıımi bir teh' 

liğe göre Veni:telos taraftan olan a111 

keri kimseler. Atina'dan verilecek iş.at 

reti bekliyorlardı, Fa.kat bu işareti ge, 

tirecek olanlar tevkif edilmişlerdİıl\ 

Venizelosun taraftarı olan gazetıeJu tat 

til edilmiştir. 

İsyan te~ebbiisleri 

Atina. 2 (A.A.) - Gazetelere göre. 

Girid valisi. Bay Vemzelos'tan kendJ, 

sinin naşiri efkarı olan gaızetele.rde bi.t
kUınete kıarşı yapılmı11 olan şiddetli ten. 

kıidleri takib eden isyan hareketi haıkı. 

kındaki hattı hareketini ilan etmesini 

taleb etmiştir. Tert>ane.de vukıua gehnlf 

olan isyan teşebbüsünden başka Evetp• 

den askeri kol1eji ile Atinıa'daki Efzun 

kışlalarında da bu kabil teşcbbüaJ.er ya

pılmışır. 

Paris, 2 (A.A.) - Atina'dan Tan ga 

zetesine gelen bir telgrafnameye gö~ 

tayyareler isyan halinde bulunan ve bia 

harb gemisi tarafından çekilmekte olaa 

bir torpido muhribini iş göremiyecell 

bir hale sokmu:;Iardır. Hükumet, isyaQ 
halinde bulunan gemilerin itaat edU. 
ceye veya tahrib olununcayıa kadar boaa 
bardıman edilmesini emretmiştir. 

BUGECE NOBETÇl ECZAEV1 

Adliye Sarayı KM-JmnA. 

ANKARA 
ECZAEVl DlR. 

Romalılara aid bir define 
bulundu 

Roma, 2 (A.A.) - Muvio arazisi~ 
üçüncü yüzyılın son kısmında h~ 

süren Roma imparatorları taraf mdaQ 
darbedilmiş--0lan bütün paraları muliteıt 
vi 5,066 parçadan mürekkeb gümö~parl . 
keşfedilmistir. 
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Yeni bir türk 
efsanesi 

. Biliyoruz; ki Oğuz'.ara ait birkaç es
kı m r . e ın vardır. Bunların başında aslı p • 
arıste Ulusal Kütüphanede bulunan 

~Y&ur harfleriyle yazılmış olan b'.r me· 
tın ı· ge ır. Bu metin baştan ve sondan 
11

"
1
•snn olup ilk önce Radloff tarafınran 

Rçıkarılmış, daha sonra Rıza Nur da 
adloff' d d h · . b. . . · an a a ıyı ır çevırmesım 

Yapmış İae de profesör Pelliot tarafın
~an çok şiddetli bir tenkide uğramıştır. 

_n sonra da Baug ve Ra..'ımeti ayni met
ili daha metodik ve doğru olarak çıkar
nu~lardır. 

lslam tesirinde kalmamış olan bu 
ın f d .. e ın en sonra farsça yazılmış başka 

. . "··de de Oğuz efsanesinin islanı te
~rı~de kalmış bir şeklini bulmaktayız. 
eşıdüddinin ünlü kitabında bulunan 

bu ulusal efsanemiz birinciai kadar araş
hrılınanuş olup lstanbul'da Süleymani
Ye. ve damat lbrahim kütüphanelerinde 

ki el Yazmalarını bugüne kadar ara~tı
rıcısınt beklemektedir. Fakat bu kay. 

l\aktan afydalanan ve nakiller yapan 
bazı bilginlerimiz vardır. Bunların bi

tiklerinde bu efaanenin kısaltılmı§ par· 
Çasına rastgelinebilir. 

. Oğuzlara ait olduğu pek açık olan 
bır başka efsane bitiğimiz de Kitab De

de Korkud adile tanınan bitiktir. Bu bi
tiğin aslı Dresden kütiiphanesinde bu. 
ulunuyordu. 

Sonra bu kütüphanenin kataloğunu 
araştıran Ali Emri'nin dikkat gözünü 
çekrniş, bunun oradan fotoğraflarını 
getirterek 1 stanbulda kilisli Rifat tara

fı~an çıkarılmıştır. Bitikte on iki efıa· 
ne Vardır. Bu efsanelerin bugünkü dile 
Çevrilmiş olanı birkaç yerde çıktığı gibi 

bazı hikayelerin bugün dahi Anadolu. 
da •·:\~ -' ~ · l ·· ··ı k 
ı1;1 •. 

J . ::ın·""ı _...,,.,...,unıyet e goru me te-

l~te şimdiye kadar bildiğimiz 
Oğ:.ız efsanelerinin en eski metinleri 

!a saydıklarmızdan ibaretti. O· 
kuyucularıma memnuniyetle muştula
ı·ırn; ki bugün gene bu bahse ait iki me

tin t'a'1a bulunmuştuı·. Bunlardan birin. 

· -ı · ~ .,Y f!dvan Nafiz taı·afından arat· 
tırdr.-ış olup çok müdekkikane bir su
rctt ;- • kunmuştur. 

· ~,;~cisi d~ s kiz yapraktan ibaret 
tı:a .· .:an bir

0 

Oğuz destanıdır. Bu destan 

Anh~ı--ada kütüphaneler genel müdürü 

8ay Hasan Fehmi tarafından bulunmuş
tur. Destan Oğı:z Handan bahseder. 

l>ofruşunu, babasile yaptığı savaşı -ve 
baba~ını yenmesini anlatır. Her sayıfa. 
da 13 beyit olduğuna göre hepsi 8x13 

beyitten ibarettir. Öyle anlaşılıyor; ki 
bu e~ı:"'ne İslam tesiri albnda kalmıştır. 
Efsanenin dili Aybet ül Hakayik'in di

lidir. Bundan ötüı·ü bu devirlerde yazıl
nuş olduğunu zannetmekteyim. Bu ef
sane şu beyitlerle başlamaktadır: 

Kara han ulusum tüzeti bilip 
Hüdanı unutup ,.aman İ§ kıhb 
hi ı-uzı kıldı bir oğlan anga 
Ne kim kıssalarını ayayın sanga 

Bu mısralardan sonra doğan çocuğun 
annesinin südünü emmediğini, ancak 
annesini kendi dinine getirdikten snnra 
•Üdünü emdiğini, evlendikten sonra da 
karısına aynı teklifi yaphğrnı ve saire 

okumaktayız. 

Sekizinci yaprakta da 10 uncu mıs· 
tada "sözü uzatmıyalıml çoğunu söyle. 

dik azı kaldı.,, demesine bakıbrsa bura
lıu-da hikaye bitmektedir. Maamafih se
kizinci yaprakla hikayenin bitmediğini 
de açıkça görmekteyiz. Çünkü eski do

iu bitiklerinde adet olduğu veçhile sa. 
Yıfanın sonunda ondan sonra gelecek 
•ayıfanm ilk kelimesi yazılırdı. Bu son 

Yaprakta da bir kelimenin yazılmıı ol -
ll\a.ııl bundan sonra da daha olduğunu 
&Öatermektedir. 

Burada bu münasebetle ulusal ef sa-
1\elerirnizin mühim bir parçası olan De

de k.orkud kitabının yeni bulunan kü • 
Siik bir parçasından da bahsedelim: Bu 

~al"ça. l•tanbulda Topkapı sarayı kütüp. 
8.lıeaınde bulunan Y azıcıoğlu Alinin 

Önlü Selçukname adlı eaerinin bir ye
..ıttde bulunmuştıır. iki sayıfadan ibaret 
~an bu Parça Dede Korkud kitabında 
~ilL.ı-ı geçen kahramanların adları ve 
lıl\Lıra dair medihler ve tavsifleri ha

-.fd· ır. Ben bu parçayı Bay Rıdvan Nafiz 
"•11tasile elde edebilmiısem de metnini 
kati •· • . b' dııc. • . 1 'ıt• .. e ıyı ır sure~te ~kuyama 5ım ~çın 

-nun hakkında hiç bir ıey yazmaga 
- -·et eclememekteyim. Bu parçadan 

• 
1 ç D 

Japon mallarının 
kontenjanı 

Bakanlar Heyeti japo:ı eşyası hak • 
kmda yeni bir karaı-name kabul etmiş • 
tir. Kararnameye göre: idhali 148 sayılı 
kontenjan kararnamesi hükümlerine gö. 
re serbest olduğu için sipariş verilerek 
26/ 7; 934 tarihine katlar gümrük!cre 
gelmiş ve bedelleri tamamen öd-:n:ı1iş 

malların bir defaya mahsus olmak üze -
re serbestçe idhaline müsaade edilecek· 
tir. ldhali 148 sayılı kı:ırarnamede bulu. 
nan ve 26 7 / 934 tarihine kadar gümrük
lere gelmiş olup bedeJleri tamamen öden 
miJ bulunan ve fakat umumi ihracat ve 
idhalatı takasa tabi tutulan bir anlaşma· 
nrn mevcudiyeti dolayısiyle icabeden 
takas yapılmadığından idhali imkansız 
hale gelen malların meri ko:ıtenjan ka. 
rarnameJel'inde mevcud mikdarlardan 
umumi hükümler dahilinde istifade etti
rilerek takassız idhallerine müaaade 
edilmiş ve şayed bu,,ların tasfiyesi için 

kifi kontenjan kalmamıı veya bu tarz -
da idhal edilmiş olan mallar için eski 
kararnamede bulunmaaına rai'men yeni 
kararnamede kontenjan verilmemi§ iae 
yeniden kafi kontenjan verilmeei için 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanhiına sala
hiyet verilmittir. 

Bu malların bedelleri i9in evelce 
ödenmit bulunmasından dolayı ba§kaca 
döviz lstenmiyecektir. 

İstanbul gümrük memurları 
arasında 

İstanbul gümrük memurları bir ko -
ruma ıandığı teşkil etmektedirler. San
dığm esas nizamnamesi gümrük ve inhi· 
sarlar bakanlıfınca hazırlanmakhdrı. 

Amerika elçisinin ziyafeti 
Amerika elçisi dün bir öğle ziyafeti 

vermiştir. Ziyafette yugoslav elçisi, Al. 
manya ve Çekoslovakya maslahatgÜzar
lan ve Dışarı İşler Bakanbğr Umumi 
Katibi B. Numan Rifat bulunmu§lardrr. 

Afyon satışları 

İstanbul, 2 (Telefon) - Son 
iki hafta zarf mda Avrupa pi ya • 
salarına mühim mikdarda afyon 
çıkarılmıştır. Geçen sene afyon 
üzerinde bu kadar canlı muame
leler olmamıftı. Af yon üzerine pek 
hararetli muameleler başlamıştır. 

Ödemiş'te dikiş işleri 

sergisi açıldı 
Dikiş işleri sergisi açıldı 
Ödemi§, - Ödemiş'te çok se

vilmiş olan muallim Bayan ismet 
taraf mdan singer dikit makinele
ri kumpanyasının makinelerile ya
pılan el ve nakış işleri sergisi açıl
mı§ ve çok büyük bir rağbet ve 
takdir kazanmıştır. 

Bayan lımet'in idare ettiği di
kit yurdunun küçük yapmları ta
rafından vücude getirilen itler 
bütün ödemişlilerin kabiliyetleri
ne yeni bir nümune teşkil etmek
tedir. 

Sergi üç gün sonra Ödemişin 
dört nahiye merkezinde de teşhi· 
re batlanacakbr. 

Kızlarımızda dikiş ve nakışa 
meyil ve muhabbet uyandırmak 
için yapılan bu teşebbüsü alkışla
mamak mümkün değildir. 

Aksarayda kurutulan bataklık 

Aksaray, 2 (A.A.) - Sıtma 
mücadelesi için kurutulmasına ka
rar verilen Gelegüle bataklığını 
kurutma işine başlanmıtlır. Batak
lığın genişliği otuz hetkardrr. A· 
çılacak kanalın uzunluğu iki ki -
lometredir · 

Avrupa literatüründe zannederim ilk 
defa olarak bir Türk bilgininin ingiliz

çe yazdığı kısa bir yazısında bahıedil· 
miıtir. Fakat metin henüz neıreclilme.. 
miıtir. Metni çok mükemmel bir auret· 
te okuyan Bay Rıdvan Nafizden hunun 

neırediJmeıi blıi acunıunc:ıa bir bzanc 

olacaktır. 
Hüseyin Namık ORKUN 
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imlamıza dair ajaıı

sın bir tebliği 
1 mart 1933 tarihli "Milliyet,, 

ve "Sonposta,, gazetelerinde (t) 
ve (p) ile nihayetlenen kel:mele -
rin imlaları hakkında son günler -
de yapılmış olan değişmenin şah
si bir mütaleadan ibaret bulundu
ğunu ve gene evelden olduğu gibi 
tedrisata devam edilmesi lazım 
geldiğinin Kültür Bakanlığınca 
mekteplere tami medildiğine dair 
görülen havadisin aslı yoktur. Ve 
bu iş için Kültür Bakanlığınca 
mekteblere hiç bir tebligat yapıl
mamıştır. Bu hususta kat'i karar
lar alınması ancak Türk Dili T et
kik Cemiyetinin imlada ve gra • 
merde devam eden tetkikleri ne -
ticesine bağlı olduğunu alakadar 
makamlar nezdinde yaptığı tet • 
kiklere istinaden Anadolu ajansı 
tebliğe mezundur. 

Yeni Kamutay Başkanı 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Bay 

Abdülhalik Renda dün Meclisteki ma
kamında tebrikab kabul etmİ§lİr. Milli 
Müdafaa Bakanı Kazım Özalp da Veka
lete giderek daire erkamrun tebrikatını 
kabul etmiş ve yeni vazifesine batlamış. 
br. 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji 

enstitüsünden alman malumata 
göre, son 24 saat içinde Trakya, 
Ege mıntakalariyle orta Anadolu 
ve Karadeniz sahil mıntakasının 
alçak tazyik sahası dahilinde bu
lunmasından ötürü buralarda gök 
yüzü bulutlu ve kapalı geçmiş, ha
va auhunetinde bir gün evelkine 
nazaran üç derece etrafında bir 
yükseliş kaydedilmiştir. Gece su
hunet dereceleri doğu Anadolusu 
ve orta Anadolunun Kastamonu 
çevresi katılmadığı halde sıfırın 
üstünde kaydedilmiştir. En düşük 
suhunet sıf ırm altında Karsta 2, 
Erzurumda 11, Kıutamonu'da bir 
derecedir. En yüksek sıcaklık, A
dana'da 20 derecedir. Trakya, lz
mir ve Manisa çevrelerinde yağış 
olmuştur. Ölçülen miktar 2 ila 6 
milimetre arasındadır. Bugün An
kara' da saat 14 de hava suhuneti 
11 derecedir. Rüzgar cenubtan sa
niyede vasati 5 metre hızla esmek
tedir. 

Telaviv panayırına iştirakimiz 
belli değil. 

İstanbul, 2 (Telefon) - Ge • 
çenlerde ıehrimize gelen Telaviv 
ulusal panayırı başkanı gelecek 
yıl açılacak panayıra İftİrakimiz 
için bazı mühim tekliflerde bulun
muttur, Bu teklifler doğrudan 
doğruya ökonomi bakanhğma ya
pılmıştD'. Panayıra iştirak edip et
miyeceğimiz Ökonomi Bakanlığı
nın vereceği karardan sonra an -
)aşılacaktır. 

K L A R 
Tüccarlarımız Mar

silya'ya gidiyor 
lstanbul, 2 (Telefon) - Mar

silya ticaret odasının ziyaretini i
ade maksadile tertib edilecek se . 
yahatin tarihi ticaret odasınca tes
bit edilecektir. Buradan büyk bir 
tüccar kafilesi Marsilyaya gide -
cektir. 

Fransa ticaret miime~silinin 
söy1edik1eri 

İstanbul, 2 (Telefon) - Anka
raya ticaret işlerini görüımek üze
re gitmiş olan f ransız ticaret mü
messili buraya geldi ve Ankara' da 
da Ökonomi Bakanlığıyla yaptığı 
temasların neticesini Paris' e bil
dirdi ve yeni talimat istedi. Tali
mat gelince konuşmalarına devam 
etmek üzere tekrar Ankara'ya gi
decektir. Mumaileyh hu husustaki 
düşüncelerini izah ederek dedi ki: 
"Bazı gazetelerin yazdığı gibi 
Türkiye - Fransa arasındaki tica
ret muahedesi feshedilmit değil
dir. Muahede elan meriyettedir. 
Yalnız son durum üzerine bazı 
fransız mallarına karşı Türkiye 
gümrüklerinde tatbik edilmekte o
lan tenzilatlı tarife kaldırılmıştır. 
Şimdilik bu meselenin halli için 
bir sureti tesviye aramakla mef
gulüz.,, 

Şark demir yolfarmda yumurta 
tarif deri indiriliyor 

İstanbul, 2 (Telefon) - Şark 
demiryolu kumpanyasının yumur
ta navlunlarını indirme yolunda 
verdiği karar ve hu hususta hazır
ladığı tarife tastik için Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. 
Tarife gelince derhal tatbik edi
lecektir. 

İngiliz ~t·firi İ!!:lanlıulda 

İstanbul, 2 (Telefon) - An
karada bulunan İngiliz sefiri la -
tanbula gelmiştir. 

lstanhuldaki alman kolonisi 
şenlik yapacak 

İstanbul, 2 (Telefon) - Sarın 
Almanyaya iltihakı üzerine önü
müzdeki cuma günü lstanbulda 
bulunan alınanlar Letonya salo -
nunda toplanarak şenlik yapacak
lardır. 

Japon sefiri İstanhulda 

lstanbd, 2 (Telefon) - Ja • 
ponyanm A \nkara sefiri buuün 
Londradan tehrimize geldi. Ve se
faret erkanı tarafından karıılan
dı. Sefir yarın Ankaraya hareket 
edecektir. 

Yeni kazanç komisyonu 

İstanbul, 2 (Telefon) - Öko
noıni Bakanlığından gelen emir 
üzerine vilayette yeni kazanc ko
misyonu teıekkül etti. Yarından 

itibaren ite baılıyacaktır. 

yerinde Sümer Bank blncw yapılacak olan Ankaranın uki "T c 
har. 1 bugünlerJe yılıdmaya ba,lanmqtır. Re•mimiz yakında bü-;' 
ort;dan kalkacak olan bu binanın y•kdma İfİ eına•mda alu:n:·:: bir ' 
manzarasını gösteriyor. . 
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Ankara radJosu 
Dün akşam, Ankara radyosunun göze 

çarpan en değerli parçasını İtalyan h• 
valarr ve halk türküleri yarattı. 

f tal yan havalarına başlamadan önce 
Bay Necdet Remzi, küçük bir konuş -
ma yaptı; bu konuşmanın dikkate çok 
değerli olduğunu bilhassa söylemek is

tiyoruz. Necdet Remzi söze §Oylece gi
rişti: "Halk türküleri, her ulusun giL 

zel sanatlardaki özüdür. Ulusal mWll

ki her yerde kuvvetini halk havaları.o
dan alır ve nadiren onun çerçevelediği 
varlrklardan sıyrılır.. Eflatun dermit 
ki: ''Bir ulusun eyi idare edilip edil· 

mediğini an lam ak istiyorsan, o ulusun 
musikisini dinle!.. Halk türküleri ulus 
hareketinin aynasıdıı ... ,, ve bu yoJda 
birçok fayda!r ve aydınlatıcı sözler 
söyledikten sonra da "şimdi çalacağ;ı.. 

mız güzel İtalyan havalarından g.üne, 
ve sevgi, neşe ve yaşamak zevki canla

nacak, hayat ancak güzel görünecektir • ., 

sözleriyle müziğe başlandı. 

İtalyan havalarında, Necdet Remzi 

nin dediği gibi, ateşin, zevkin ve gü

zelliğin bütün srrları, açığa vurmuştu; 

ilk havadan sonuncusuna kadar neşe 

ve hayat biribirleriyle kucakla~ıyordu.. 

Güzel bir müziğin ne demek oldu
ğunu, radyo dinleyicileri ancak dün ak.. 
şam anlamı~lardır derken hiç yanrlma-

dığımıza inanıyoruz. 

Halk türkülerinde, ayrı ayrı her pac
çada bilhassd İtalyan tangosunda inS&
nı kendinden geçiren bir neşe taşmıştı. 

Bu çok güzel geçen musiki saatini, 

sık sık tekrarlanması dileğiyle yaşa.. 

dık, bu saati hazırlıyanlara -şükran bor
cumuzu bu vesile ile ödemek, ne kadar 
da çok, yerinde olacaktır. 

Bu akşamın radyo prog.ramı şudur: 

19.30 - Ziraat Bakanlığı saatı 
19.40 - Musiki: 

Accolay Konserto 
Cahide Yegin: Keman 

Ulvi Cemal: Piyano 

Pleyel 2 keman için duo 

Cahidc Yeğin: Keman 

Necdet Remzi: Keman 

20. - Me~hur pehlivanlanmız 

20.10 - Dans musikisi 
20.30 - M usikti: 
Chopin Andante Spian.ato ve Y• 

lonez 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

20.50 - Haberler. 

İstanbul radyosu 
Bu akşam İstanbul radyosunun oro

gramı şudur: 

Saat 
17 .30 İnkdab deC'Blerı: ünıverôitıedec 

nakil • Sinob saylffı Yusui 

Kemal 
18.30 Jimnastil: (Baylar için) Ba

yan Azade. 
19 Muhtelif musiki nederi: plu 

ile. 
10.ZO Haberler 

19,40 Havayen Kitar - Zekeriya ve 

arkadaşları 

20,10 Ziraat Bakanlığı namma kon. 

fer anı; 
20,30 Beyan Nimet Valait - Şan ~ 

yano ile 
zı Macar ve Romen aişn ha..._ 

lan, plak ile 

21,ZO Son haberler 
21,30 Radyo orkestrası 
22 Radyo caz ve Tango orkestn

ları. 

Bayramlaşmalar 
ÇOCUK ESi RGEME KURUMU 

GENEL MERKEZİNDEN: 
Din bayamlarmda yapılan tebrik n 

ziyaret masraflarım (Çocuk Esirgeme 
Kurumu) na vermenizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin isimleri 
bayramdan evel Genel Merkez tarafm -
dan gazetelerle neşrolunacak bu surcL 
le bu iyilik seven insanlar dostlarını kut 
lamrş ve dostlarının tebrik ve ziyareti~ 
rini kabul etmiş sayılacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü çelenkleri. 
düğün hediye masraflan bile çocuklu 
ve yokrnllar kurumlarına verilmektedir. 

Yurdumuzda adetleri sayısız olaa 
yoksul uavnıcuklar için çok değerli 

olacak b.ı usulün benimsen-nesini ve 
yayılmasını dileriz. Ankara•da bulunaa 
Genel Merkez tarafından pata alınma- · 
ya. başlam.uştır. Kurban bayramı 15 
marta rastlrvor 
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Y ıınau istanın 
mali durumu 

Lö 1.fec;aje Daten, Atina • 23. 2. 35 . 
Gec.cnlcrde yapılan bir toplantıda 

B. Agapitos, Yunanistanın yavaş yavaş 
kurtulmağa başladığı acun krizi mese
lesine temas etmiştir. Bu çıkışın delil
leri 1935 yılı için yunan devlet bankası 
müdürünün yaptığı güzel raporda gö
rülmektedir. 

Bunun üzerine maliye bakanlığı 

müsteşarı B. Helmis, ülkenin bütün Ö· 

konomik amillerinin bilgili ve güzel 
çalışmalarmı..lan dolayı, - aynı zamanda 
hükfımetin de olan • memnuniyetini bil
dirmeği bir vazife telakki ettiğini anlat
mıştır. Yunanistan şimdi bütün ülke

lerin tatbik ettiği görülmekte olan aut
arhie'ye mütemayil bulunan sıyasaya 

ne kendisi başlamış,.ne de bu sıyasayı 
tasvib etmiştir. Kendisini korumak için 
o da öteki devletlerin izinden gitmeğe 
ve bu türlü sıyasanm akıbetlerine kat
lanmağa mecbur kalmıştır. Bundan baş
ka, ülkemizin zirai çalışmasının, ticari 
kuruluşunun ve sanayiimizin teknik 
tecbizatının devamlı bir surette mükem
melleşmesinin de ispat ettiği üzere, bu 
durumda yunan ulusunun fazileteri de 
irıkişaf etmek imkinmı elde etmiştir. 

Umumiyetle autarchie aıyasası be
ğenilmemektedir. Fa.kat Yunanistan bu 
sıyasayı kurmak için yapılan harekete 
iştirak etmediği gibi, bunu devirmek 
için yapılan hareketin başına da geçe
mez. O, yalnız dış ülkelerde alınan ted· 
birleri tatbik ederek kendisini koruma
ğa devam etmektedir. Diğer taraftan 
Yunanistan kültürel terakkiye de susa
mıştır. Bu ise şüphesiz masraf yapıl

masım gerekleştirir. Halbuki ülkenin 
ökonomisinin yeniden yapılışı ise an
cak yavaş yavaş ilerlemektedir. Bun
ları söylüyen B. Helmis sözünil şöyle 
bitirmektedir: Şu halde, ökonomik kal
kınma hareketinin maatteessüf yavaş 

olmasına rağmen medenileştirici çalış

maların hızını artırmalıyız. ÖJrnnomik 
yaşayışımızın resmi olan veya olmıyan 
bütün amilleri bu çok gerekli denkliği 
korumak için ~alışmalıdır. 

Fakat B. Helmis'in bu nikbinliğine, 
profesör Andreades'in bedbinliği cevab 
vermiştir. Kentlisi bundan dolayı af di
lemekte ve bunun ihtimal birkaç za· 
mandanberi tekaüd edilmiş olmasından 
ileri geldiğini, mütekaidlerin ise bilhas
sa bedbin olduklarını söylemektedir. 
Bununla beraber, bugün nikbin olan
larcJen birçoğunun profesörü olmak do
layısiyle bunları söylemek mecburiye
tindedir. B. Andreades, büdcelerini 
d~nkle~tirmeğc muvaffak olan bütün ül
kelerin >bunu az çok şekli değiştirilmiş 
bir Hlas yaparak elde ettiklerini gör
mekle hiç memnun değildir. 

Yabancı ve bilhassa büyük ülkelere 

gelince, B. An<lreades bunlara nasihat 

vermek isteğinde değildir. Çünkü o, 

ne vaktiyle Bismark'a nasihatler veren 

bir yunan mecmuasını, ne de güzide ol

makla beraber Kuropakin'e talimat ve
ren bir Atina gazetecisini taklid et
mek istemektedir. Fakat Yunanistan 

i~in baLı şeyler söylüyebileceği düşün
cesindedir. Bunların başlıcası öteki u· 
luslara, hatta büyük ülkelere göre Yu
nanistan'ın ökonomik durumunun filha
kika daha eyi olduğudur. Sonra, Yuna
nistan mademki bütün salahiyetli amil
lerinin yardırr.iyle büdcesinin denkliği
ni elde etmiştir, bunu gözünün bebeği 

gibi korumalı ve kötü, güçlük dolu yrl
laT içtn gereken tedbirleri şimdiden al
mahdır. 

*** 
Maliye bakanı alacaklıların mümes

sillerine kuponlar üzerinde tediye ede· 
ceği yüzde nisbetini tesbit için Yuna -
nistanı çok büyük bir ihtiyatla hareket 
etmeğe mecbur kılan sebebleri anlat

mı~tır. Bu resmi noktai nazarın yanın
da, ölı::onomistlerin bundan faııkh olmı· 

yan düşünceleri vardu. Bunlardan B. 
Zolotas, borclar meselesini tetkik için 
yazdığı bir sıra Jı:ısa makcılelerde duru
mu hulasa etmiştir. 

Uç kati nokta vardır ki onlar da şu
ttur: Ökonomik kudretsizlik, mali kud
retsizlik ve kambiyer kudretsizlik. Şüp
hesiz, büyük bozukluk yıllarından son
ra ökonornik durumda gözle görülür bir 

eyile!JIDC vardır. Fakat bu eyileşme ulu- 1 
snı geliri eaki seviyesine çıkarmış ol-
rı - ktan uzaktrr. Hatta bu eyiliğin müs-
t. • "' r olacağı bile kati değildir. Bu eyi-
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Y a.bancı gazetelerde okuduklarımız 
l\ - " ·- ~ ·- ' 

leşme bilhassa mahsı!llerin çok eyi ol
masından ileri gelmiştir, fakat mah
sullerin eyi olması, önce.den tfmin e· 
dilemiyen bazı sebeblere bağhaır. E
yileşmenin bir sebebi de, dışarda bulu
nan yunan sermayelerinin yurda geti
rilmiş olmasından ileri gelmiştir. Fakat 
bu sermaye akını artrk durmuştur. 

Devletin büdcesi denktir. Fakat bu 
denklik, borclar servisinin az olması 
sayesindedir. Çünkü gelirler, ülkenin 
ökonomik temevYticlerini takib etmek
tedirler. Esasen vergi yükü ağır olan 
ve kriz yüzünden azalmış bulunan ka
zancların sahihlerini yeni vergilere tabi 
tutmak mümkün değildir. 

Şanj bakımından 1~33 denberi olan 
ilerleyiş memnuniyet vericdir. Yunan 
devlet bankasının ihtiyat akçesi çoğal
mıştır, yabancı ülkelere olan hususi 
borclarm büyük bir kısmı ödenmiştir. 
Fakat yabancı ülkelerden gelmesi kabil 
olan bütün yunan sermayeleri ülkeye 
girmiştir, bütün şanj ihtiyatları ortaya 
konulmuştur. Bundan sonra ancalı:: mu
tad ve ticaret, vapurculuk ilh.. yol -
lariyle şanj bekleyebiliriz. Halbu·ki re
fah zamanlarında hile bu amiller, Yuna
nistan'a her yıl 130 milyon altın frank 
getiren ödünçler olmasaydı, bütün §anj 
ihtiyaclarını karşılamağa yetmezdi. 

Şüphesiz bu müşahedeler yeni değil
dir. Maliye bakaniyle yunan devlet ban
kası müdürü bu noktaları birkaç defa 
ileri sürmüşlerdir. Fakat yalnız bunun
la iktifa etmişlerdir. Fakat aynı kayıd
larla mukayyed olmryan profesör Zolo
tas yukardaki noktalardan elde ettiği 

sonuclarr sonuna kadar yürütmekte ve 
ulusal ökonomi ile uluslararası ticare
tin daha büyük ölçüde eyileşmesi tak
dirinde bile Yunanistan'm alacaklılarına 
karşı olan teahbüdlerini tamamen iyfa 
etmesinin imkansız olacağım ispat et
mektedir. Hatta bu imkan mevcud olsa 
bile, profesör Zolotas'a göre Yunanis
tan bunu yapmamalı, bazı itibar ve şe
ref sebeblerinden dolayı borclarm tema. 
men ödenmesi şekline sürüklenmemeli
dir. Bunun sebeblerini de izah etmekte
dir. 

Yunanistan'ın yaptığı ödüncler ç<>k 
pahalı faizlerle aktedilmiştir, o kadar 
ki hakiki faiz bazen yüzde 9 u bile geç
memektedir. Bütün geçen devre esna
sında Yunanistan'ın alacaklılarınca bu 
faiz tahsil edilmiştir. Fakat bugün faiz 
hadleri yüzde 3 veya 4 gibi aşağı had
lere inmiştir. İki büyük devlet bu fır. 
sattan istifade eder~k, zahirde ihtiya
ri, fakat hakikatte mecburi olan bir 

konversyonla kendi borclarının faizleri· 
ni indirtmişlerdir. Şu halde geliri az, 

vergi yükü ağır ve gerekli ihtyacları 

pek çok olan Yunanistan, mali şartlar 
bu kadar kökünden değişmiş ik.:n, ne 
için eski şartlara bağlı kalsın 

B. Zolotas, en eyi bir mall durum
da bile Yunaniatan'ın bütün ödüncleri 
için yüzde 4 den fazla faiz ödemesi • 

nin doğru ve munsifane olmadığını 
düşünmektedir. Bu had bugün cari olan 
bir haddir ve öteki ülkeler eski ve ye
ni bütün borcları için bunu kabul etmiş
lerdir. Buna göre ise Yunanistan'm ö
demek mecburiyetinde olduğu faiz yüz
de 50 nisbetinde eksilecektir. 

Havptman'ı muhakeme eden 
jiiri teşhir ediliyor 

Lindberg'in çocuğunu öldürmek
ten suçlu olan Havptman'ı ölüme mah
kgm eden jüri'nin üyeleri Amerikada
ki müzik hollerde para mukabilinde teş· 

hir edilmek üzere angaje edilmişlerdir. 
Jürinin ıeisi olan B. Şarl Valton bu hu· 
susta şöyle demiştir. 

"Teşhiı edildiğimiz zaman gayet cid
di bir tavuı takınacağız. Verdiğimiz ka

rar hakkında biç bir münakaşaya giriş· 
miyeceğiz. Yalnız sahneye çıkıp ahali
yi selamlamakla iktifa edeceğiz.,, 

B. Bcrnar'ın ()Jiisii Fransaya 
f(elirildi 

Somali'de ha!>eş haydutlariylc çar -
pışırken ölen B. Bernar'ın cesedi va
purla Marsilyaya getirilmiştir. Tabut 
Marsilyadaki askeri kıtalar tarafından 

se Himlandıktan sonra B. Bemar'ın doğ
dı1ğu yer olan Savua'da Eabcl tchrinc 
gön ·'~~i 1 =riştir. 

Bunu biliyor mıydınız? 

Diinyanın biiyiik şehirleri 
Dünyanın en !büyük şehri şudur di

ye doğrudan doğruya söylemek milin -
kün değildir. Büyüklük denildiği za
man neyi kasdediyoruz? Şehrin ~in 

bulunduğu arazinin büyüklüğünü mü, 

yoksa içinde oturan insanların ç~lduğu

nu mu, yoksa nüfus kesafeti dediğimiz 

kalabalığı mı? Şimdi bu tasniflere gö
re bunları sıraya dizelim: 

Arazinin büyüklilğü itibariyle en 

başta Londra gelir. Londranın şehir 

toprağı 1786 kilometre murabbaıdır. 
İkinci Berlindir. 884 kilometre mu

rabbaı . 

Üçüncü Nevyork. 849 kilometre mu
rabbaı. 

Dördüncüsü Paris. 780 kilometre 
murabbaı. 

Beşincisi Tokyo. 575 kilometre mu
rabbaı. 

Altıncısı Şikago. 516 kilometre mu
rabbaı. 

Yedincisi VLyana. 278 kilometre mu· 
rabbaı. 

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki Lon

dra; Berlin, Nevyork ve Paristen tah

minen iki kere, Tokyo ve Şikagodan üç 
kere, Viyanadan altı kere büyüktür. 

İçinde oturan nüfusun çokluğuna 
göre bu şehirleri sıralamak lazım gelir

se i1k sıra biraz değişir. Çünkü: 
Dünyanın en çok rı::fusu olan şehri 

Nevyork 9,200,000 
İkincisi Londra: 8,203,00() 

Üçüncüsü Tokyo: 

Dördüncüsü Faris: 

Beşincisi Şikago: 

Altıncısı Berlin: 
Yedincisi Viyana: 

4,986,000 

4,500,000 

4,500,000 

4,300,000 

1,800,000 

Kilometre murabbaı başına isabet e· 
den nüfus itibariyle dünyanın en kala
balık- şehirlerinin sırası da şudur: 

Nevyork, Şikago, Tokyo, Viyana, 
Paris, Berlin, Londra .. 

Bunu biliyor mry<lınız? 

*** 
Krl~;ız fırça 

Şu bizim bildiğimiz fırçanın sıhha

te faydalı olduğunu herhalde iddia e

demezsiniz. Öyle ya, bir yeri süpür

düğünüz vakit bunun manası o yerin 

üzerindeki tclu kaldırıp başka bir ya

na koymaktır. Havaya karışan ve bi

zim nefes borularımızdan ciğerlerimize 

kadar kiclenleri de caba .. Bu büyük ku
suru yok etmek için toz emici aletler 

ku11anıhr ve bununla bir odanın halı

larının, kanepelerinin üzerindekıj toz

lar bu alete emdirilerek toz kaldırma. 

dan temizlik yapılır. Şimdi de yepye

ni bir fırça yapmışlar. Bu fırça üze· 

rinde çukur oluklar bulunan bir kehri

bar parçasından ibaret. Bu kehribar 

parçası, tıpkı bir fırça gibi bir elbise 
üzerine sürtüJünce elektrikleniyor ve 
bütün tozları emerek oluklara dolduru

yor. Biriken b utozlar sonra bir torba

nin içine dökülüyor.. Şüphesiz bu su

retle hiç toz kalkmıyor. Bunun ne ka 

dar sıhhi ve temiz olduğunu tahmin e
debilirsiniz. 

Bunu biliyor mıydınız? 

*** 
Dünyanın en küçük f oıoğraf 

makinesi 

Fotoğraf cücesi adı altında bir :ma

kine yapmışlar. Üzerinde her şey bu

lunan, tam manasiyle bir fotoğraf maki
nesi. Fakat bu, orta büyüklükte bir 
avucun içinde tamamiJe gizlenebilecek 
kadar küçük. Aldığı resimlerin büyük
lüğü 13xl8 milimetre. Bu fotoğrafın 
aldığı bir resim kırk paraya mal oluyor 
ve pek ala büyültülebiliyor. Herhalde 

hoı bir şey. 
Bunu biliyor mıydınız? 

*** 
istikamet tayin hi..,si 

insanların istikamet tayin hisleri 
~ok zayıftır. Gidecekleri hedef görün
mıo.z ff yahut insanı hedefe götürmesi 
lazım gelen ba'1(a işaretler de mevcud 

olmazsa yolu şaşırmak muhaktkak gibi
dir. Zaten bundan dolayıdır ki kara 
görünmeyen ve dört bucağı biribirinin 
aynı olan açık denizlerde gemiler mut
laka pusula kullanırlar. Buna dair Ko
rall isimli gazetede küçük bazı misaller 
okudum. Bir balıkçı sandalı, yirmi met
re ilerisi görülmeyen çok sisli bir hava
da dört kil<lCl1etre uzaktaki kıar§ı aahl

le gitmek üzere yola çıkmış, aldı sıra 

kendine bir de istikamet tayin etmiş. 
Dört kilometre, ne olacak, haydi haydi 

bir saatlik yol. Halbuki sandalcı bet 
aaat boyuna gürek çektiği halde bir 

türlü karşı sahile gidememiş. Altıncı 

saatte nihayet karaya varmış. l"'ekat 
hangi karaya biliyor musunuz. İlk kalk

tığı yerin yirmi metre ötesine .•• Bu beş 
aaati de suyun üzerinde mütemadiyen 

dönerek, daireler çizerek ge9irmig. 
Bu misale av hayvanlarında da tesa

düf edilir. Mesel& kaçan bir dUd mtt
temadiyen avcıdan uzaklC1.9'11ak istediği 
halde bir .nrü geniş daire çizet;- BiJ

baHa karlı havalarda y~rde kalan iz. 
lerden bunu kolaylıkla anlamak mUm
kündür. 

Yalnız burada garib olan bir nokta 
var. Bu daireler sağdan sola veya sol
dan sağa çizilmeğe başlanmış ise değiş
meden bu şekil nihayetine kadar devam 

ediyor. 
Bunu biliyor mıydınız? 

*** 
insanlar en ziyade neye ve 

ne zaman kızarlar? 

Evvela kızmak nedir Akademik ol
mamak şartiyle onu söyliyeyim. Kız -
mak insanın olmasını istediği şeyin ol
maması veya olmamasını istediği ~yin 
olması, bilhassa isteklerinin tamamiyle 
aksinin tecelli etmesi halinde duyduğu 
ruhi teessürlerdir. 

insan en çoık neye ve ne zaman kı· 
zar? Buna dair bir Avrupa mecmua
sında şu sözleri okudum: 

Sabahleyin kalktığınız vakitt öğle

ye yakın; yani saat 11 de, akşam üzeri 
ıaat 17 de ve gece uyku zamanı geçtik
ten sonra insan en ziyade kızar. 

Dikkat ederseniz bu saatler i.naarun 
karnının aç olduğu zamanlardır. Vakti
le oruç tutan adamların oruç keyfi di
ye aksileşmelerinin sebebi bu olsa ge
rektir. 

Soğuk, sıcağın da rolü var. Kış gü
nü sobası tüten bi.r odada insanın hid. 

detli olmaıı ne kadar tabii ise ar.ıuları 
tecelli etmiş, karnı doymuş ıbk bir oda- · 
da istirahat eden bir adamın lr.umalı 

için biç bir 9ebeO yoktur. Tlıbit alkol 

falan gibi maddelerin biinyc üzerindeki 
menfi ve arızi tesirleri başka mesele ... 

Bunu biliyor mıydınız? 

*** 
Siid neden kabarıp taşar? 
Bu sualin cevabını ev kadınlan da

ha iyi verirler. ÇUnkü bu facia ile en 
çok karşılaşan onlardır. Su taşmaz da 
süt neden kabarıp taşar. Bunun sebe
bi şudur: 

Bilirsiniz ~i südün içerisinde yağ, 

kazein, şeker, tuz ve saire vardır. Ust 

tarafını teşkil eden yüzde 87 ai sudur. 

Tıpkı yumurta pişirildiği vakit bunun 

akı yani albumini nasıl beyazlanıp sert· 

leşirse südün içindeki kazein ve yağ da 

aynı akıbete uğrayarak südün yüzünde 

daha kesif bir tabaka teşkil ederler. Bu

na biz südün kaymağı diyoruz. Bu ta

baka s:.:_ün yüzünü bir kapak gibi ör
tünce, ;:ı_,ında kaynamakta olan su kıs

mının buharları çıkacak yer bulamıya
cağındı:..1 tabii yukarıya doğru itecek
tir. Kapalı kab içinde kaynatılan sula

rın sıcaklık ve tazyiki fazla artacağın
dan hem bu kaymak tabakası patlıyacak 
hem de haddinden fazla ısınmış olan 
su. südiin iç.indeki diğer maddeleri ya

kacaktır. Buna mani olma.: için çare 
sütün yüzünde bir kaymak tabakkasrnın 

teşekkülüne meydan vermeme:.tir. 
Bunu biliyor mıydınız? 

Piraye F. ÖRSAN 

Alnıaııya:nın eevc. hı 
23 şubat tarihli Deyli Telgra ,,,aze 

tesi yaxdrğr bir bafiyazıcla dıyor ki: 

"Almanyanın İngiltere ile Fransa a· 

rasında kararlaştırılan bütün no~;:tala~ 

iizerinde konuşmağa hazır olması Avru• 

pada barışı koruma ış ve teşelıhiısıimi 
hayliden hayliye ilerletmiş bulunu or. 

İngiltere, Fransa ve İtalya ise esa

sen Avrupadaki rahatsızlıkları doğuran 
sebeblerin hepsi üzerinde bir tum ola· 

rak konuşmak ve bu suretle genel bir 

anlaşmaya varmak için sözleşmişlerdir. 

Kendi başını dinlemek ve kıta üze• 
rinde esaslı bir barış kurmak ist:y n 

Avrupa için doğu Avrupasiyle orta Av· 

rupanın güvenini kazanmak, Almanya· 
nın batıdaki komşulariyle iyi geçinme· 
lerini onarmaktan daha az ehemmiyetli 
değildir. 

Bir defa bu yapılırsa o zaman barı· 

şı seven bütün ülkelerin özlediği silah· 
larr azaltma işi de imkan içine girmiş 
olur. 

Zaman ve acı tecrübeler, artık aLlam 

akıllı öğretmi§tir ki bu ikiz amaca da 

Uluslar Derneğinin birleştirici üstün· 
lüğü altında mıntaka andla~aları yap· 
mak suretiyle varmak mümkündür. 

Bay Hitlerin serbestçe konuşmaga 
hazır olduğunu söylediği esas budur 
ve ingiliz Dışarı İşler bakanının bu ka

rarı salahiyetli ağızlardan dinlemek ü

zere Berline gitmeğe karar verme .. i de 

pek yerinde bir hareket olmuştur. 
Sıyasal yazıcımız Sir Con Saymenin 

bu seyahatini Varşova ve Moskovaya 

kadar uzatacağının muhtemel buluyor. 

Bir müddettenberi Avrupanın en ger· 

gin alanının Almanyanm batısından do
ğusuna intıikal ettiği 8.şikardır ve bu a· 

landa doğrudan doğruya hiç bir alaka· 

ıı olmayan lngilterenin yapacağı hiz~ 
met, iyi niyetli bir aıyasaya işaret va

zifesi olacaktır. 

Vücuda getirilecek emniyet sistemi
nin Fransa ve İngiltere kadar Balkan• 

lar ve Tuna memleketleriyle alakası o
lan Rusyayı, Lehistanı da tatmin etme
si lazım gelmektedir. 

İngiliz Dışarı işler bakanının doğu 

andlaşmasının esasını çizenlerden daha 

ziyade bu işe muvafclc bir biçim vere

ceği ziyadesiyle ihtimal içindedir . 

Bu işi, alakalı olan devletin başın• "' 

da bulunanlarla konu~aktan daha doğ• 

ru bir yol bulunamıyacağı kanaatinde· 

yiz. 

Bir yangında he~ çocuk yan«lr 
Fransada Senkenten'de bir barakada 

Drokur ailesi ile sekiz çocuğu oturmak
tadır. 

Bayan Drokur au getirmek üzere 

dışar ıçıktığı zaman, evinin alevler 

içinde olduğunu görmüf, haata olarak 

yatan bet çocuğunu kurtarmak için eve 

koşmuştur. Feat ·kapıdan girince alev· 

ler kadıncağızın birçe>k yerlerini yak • 

mıştır. Yardıma ko~ komşular da bir 

şey yapamamışlar, biraz sonra barakanın 

bir dıvarr yıkılınca, beş çocuğun da kö· 

mürleşmiş olan cesedleri meydana çık• 

mıştu. Çocukların en küçüğü yedi ay• 

1.!ktı, en büyüğü de beş yaşındaydı. 

Bayan Drokur hastabanededir. Yan· 

gm esnasında evde olmıyan Bay Dro• 

kur, işsiz k<llmış bir ameledir ve hadise• 

yi öğrenince çok müteessir olmuştur. 

E~yası haczedilen bir bel~diye 
dairesi 

3000 pezetalık bir borctan dolayı İs

panya'da Molina de Segura belediyesi

nin eşyalarr haczedilmiştir. Bunlar da 

birkaç yazı makinası ve sandalya ile bir 

ansiklopediden ibarettir. Yalnız memur· 

ların oturdukları odayı ısrtan bir soba
ya dokunulmamıştır. 

Köy halkı belediye meydanına topla

narak haciz muamele&ini sevincle sey

retmiştiı. Çünkü halk belediye mccli

sin:n, köylerinin mali işlerini idare ediş 

tarzından nıernnun değildir. Yazı ma

kinalarının haczi yüzünden belediye 

dairesinde hiç bir iş yapılamıyacagma 
göre halk bu yüzden belediye meclisi· 
nin işten çıkarılacafını ummaktaı:! • 

• 
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Kayakçıi k [ Yurd Postası 

Motörsüz bir tayyare - Tütüncülerin toplantısı -
Kamgarn fabrikasının yeri - İpekli kumaşlar için 
Bursa'da Halkevinde yağlı motörsliz 

bir tayyare kulubü kurulmuştur. lstan

bul'da tayyare makinist mektebinde tah
lilini b" • 

Tabako şirketinin Türkiye mümessili 
şehrimize gelerek buradaki şubesine di

rektif vermiştir. 

Karda kayabilmek için bugünkü ka
yaga ben er bır şeyin tarihten önce kul
lanıldıgı te bit edilmiştir. Bunun bir 
ihtiyactan do dıı..,u şüphesizdir. Bunun 
ilk kullanıldı ı yerin şimdilik İskan
dinavya cldu u san lıyor. 

gösterebılmesinde ve temiz havasını al
dırabilmesindedir. Herhangi bir dag
dan rüzgar gibi ve hiç düşmeden süzü
le süzüle inmek ikinci bir gayesidir. Bu 
ikinci gayesi birincisini süsler. 

Kayak kaymak, aceminin sandığın
d. n kolaydır. Kayak kaymak için bir 
ya meselesi mevzuubahs değildir. Kü
çükten başlamış olmak, tabii, iyidir. Fa
kat her gun bununla uğraşan orta kabi
liyetli bir kimse 10 gün içinde bunu öğ
renebilir. Bundan maksadım çok zor ol
mıyan sırtlardan zevkle inebilir, de
mekti. 

tekrar edeceğim: Cesaret ve azim. Kor
ku izafidir. Size korkunc olan bir ha
reket başkasına gayet kolaydır. O hal
de siz neye yapmıyasıruz?. 

Düşmeden kaymak kayak kaymayı 
öğrendim demeye kafi degildir. Her 
bir hareketi sağlı sollu yapmak lazım
dır. Bir hareketi bilmemek ve becere
memek ayıp değildir. Düşünunuz ki bir 
işin ustası gökten zembille inmemiştir. 

*** 

*** 
ıtırerek uç yıl Eskişchirde de 

tall§an Al" · · ı ısmındeki bir gene tayyare 
il lbakiniati bu kuHıbün kurulmasında ön

&J.ıc 0 hnU§ ve yalnız başına bir motör

~ tayyare yapmıştır. Bu tayyare; bu

lünc kadar yapılan bütün planörlerin 
hiç b' . bi ırıne benzememekte ve batlıb&fma 

Kamkarn (yiın iplık) fabrikasının 
kurulacağı yeri tesbit için Hereke fab
rikası müdürü B. Reşad'm başkanlıgın
da bir heyet şehrimize gelmiş ve fabri
kanın kurulacağı yerdeki su vaziyetini 
mütehaaaıı mühendis Bay Necib bir ra
porla Sümer Bank'a bildimiştir. İnşa
ata yakında başlanacaktır. 

Norveç'te bunun spor olarak yayıl

ması geçen yiızyılın 7 inci yıllarına doğ

rudur. Avrupa'da ise 90 nıncı yıllarda

dır. 

Her ne kadar birçok kimseler bunun 
için birçok talimleri tavsiye ediyorlar
sa da uıl iyi öğrenme kar üzerindedir 
ve hatta muhtelif kar üzerinde talim ile 
olur. 

Bu spor isin lazım gelen eşyanın va
sıfları hakkında bir şey yazmıyorum. 

Uzun olacak. Yalnız şunu söyleyeyım 
ki kesenin elverdiği kadar en eyisini a
lınız. Ama "moda,, ca en iyiiı dı>gil. 

Daflara ve onların vaziyetlerine en uy
gunu ve eyisi. 

1 - Ayakta durma: 

r ._§kalık taşımaktadır. *"'* 
Ticaret odamız; ipeklerin ve ipekli 

kumaglarımızın kalitesini teminde e
hemmiyetli lbir rol oynuyacak olan kon
diıiyon müeHe1eaini kurmaya karar 
vennit ve bunun için İtalya'dan maki
nalarını ıaınarlamııtır. Ticaret odasiyle 
bu itin bilgicleri kondisyon yasasını 

da hazırlamıılardır. Makinalar geldik • 
ten sonra aatılacak ipek balyasının muh
t.lif yerlerinden bu dairenin teknisiyen 
mtmuru birkaç tura alarak denyesini, 
TUtubetini, metanetini, rengini ve ales
ttldyetini tayin edeceık ve raporunu ya
acaktır. Balya numaralanacak ve açı
lırea belll olacak şekilde dört köşesini 
mühilrltiyerek ve numarası rapora yazı-

Kayak, büyük savaştan sonra pek çok 

yayılmış ve bugün artık (halk) sporu 
olmuştur. 

fnadcı olmamak ve bunu bilen kimse-

Kayaklar mümkün oldugu kadar yan

yana. Muvazi. Bir kayak biraz ilerde. 

Eller göğüs hizasında. Sopalar kay k

ların ayak bağlama yanında. Bi.ıtun vü

cud, topuıklar kaıkmadan, mumkun oldu 
ğu kadar biraz ileri. Fakat kalçayı f;Cri 
vererek değil. 

Kayak kayanın ilk ve başlıca gayesi, 

bence, insanı kış uykusundan kurtarıp 

tabiata yaklaştırmasında, tabiatin en 

güzellerinden biri olan kış manzarasını 

başkasına satacaktır. Görülüyor ki: 
alınan ve satılan yalnız kondisyon ra
porudur. Mal, en ıon müşteriye kadar 
ambardadır. Bugün bütün dünyadaki 
ipek satışları kondisyon müesseseleri
nin raporları üzerine dönüyor ve bun
lar satılıyor. Gerek alan gerekse satan 
aldığı ve sattığı maldan emin oluyorlar. 

© 
2 - Yürümek: 

Daha doğrusu kayakları si.ırumcktir. 

Tayyareyi yapan B. Ali 
Buraa'nın motöraüz tayyare kulübü 

g~cl hava cereyanları olan Uludağ'dan 
Sıok istifade edecektir. Sporcu genelik 

için bu iş de büyük bir yarın bağıfla
lhaktadır. 

larak aahibine verilecektir. Artık mal 
ea.hibi bu ipek balyasını ambarına ko
yarak elindeki kondisyon raporu ile ma
lını satmaya ıkoyulacaktır. Alacak ada
mın, tfmdi olduğu gibi ipeği ve balya
yı görmHine lüzum kalmıyacaktır. O, 
elindeki rapor mucibince bu ipeği sa
tın alacak ve Jeterse gene aynı raporla 

Aldanmak ve aldatmak ihtimalleri or
tadan kalkıyor, her nedense şimdiye ka
dar geç kalınmış olmakla beraber tica
ret ahlakı, alışverişin emniyeti, kumaş
ların eyiliği gibi birçok bakımlardaıt 

ehemmiyetli faydaları olan bu müesse
&enin önümüzdeki mahsul mevsiminden 
evci kurulmasına intizar olunmaktadır. 

nin gösterdiği bir hareketi hoca böyle 

dedi diye değil, bu hareketin fiziki ve 

mihaniki en doğru ve akla yakın oldu

ğuna kanaat getirerek yapmalı. Tmn bir 

kaykaçı olmağa, sabır ve azim lazımdır. 

Bundan ba~ka dağları, karı kayakları 

benimsemek ve sevmek lizundır. Her
hangi bir cemiyette pohpohlanarak, 
"ben kayak aporu yapıyorum,, demek 

Düz yolda. Kayaklar gene biribirine 

muvazi ve iz mümkün oldugu kadar dar. 

Bu şekilde sürümek. Bir ayagı ıleri s • 

rür.ken miımkün oldugu kadar ıleri sur

meli. Daima önce iyilmeli. (Şekıl l}. 

Bütün hareketlerde düşunulecek ı ' 

nokta hareketin dogru, temız ve ı . ol
masına dikkat etmek Iazımdır. 

3- Du~k: 

Düşmekten korkmayınız. Mum un 

olduğu kadar yan düşmeli. Kalkmak u 

tekilde kolaydır. Kalkmak için ilk ış 

kayakları biribirine muvazi ve dagm 
meyline amud bir vaziyete getirmektir. 

.... 
f.hricniadeki tötü.ı:ııoüler va.ümia Bay 

,_h Gtılec'in bafkanlığmda bir ;top• 

1-ntr yapmışlardır. Belediye baflnmly· 
it tilccarlann, tütünclllerin ve inhiur

tıların bulunduğu bu toplantıda yeni 

kanunun tatbikatında kullanılacak u

&uller konuşulmuş, zürra ve tüccar ara

sında daha az muamele yapılması ve iş

lerin siıratle görülmesi, tütün satışının 
ScJiıest bırakılması kararlaşmıştır. 

için kayak kaymak manasızdır. 

Talim için intibah edilmiş yamaçlar

dan muallimin göstereceği hareketleri 

yapınca artık bu işi öğrendim dmıek 

k8fi değildir. 

Asıl öğrenmek, biz ılrayakçıları tabi
atin onıuz erifilemiyen güzelli.klerine 
kavutturan kayaklara b&kim olduktan, 
onu ayaklara takılmıı yabancı bir tahta 
parçası olara kdeğil vücudun bir parça
ın olarak, ayaktaki babın kayak uclan
na !radar uzatılmıı olduğunu hinettlk
ten sonradır. 

Eğer tam bunun aksi bir vaziyette diı
şülmüş ise korkmamalı, bir taklak ata
rak istenilen vaziyete gelmeli . 

TOitK 
ÇOCUKLARI 

Şehrimizde bu yıl alman, amerikan 

ve Avusturya şirketleıi de tütiin satın 

alın.aya başlamışlardır. Amerikan Geri Bur.atla tayyare malrinidlf B. Ali nln yaphğı molöraü:ı tayyare. 

Bunun için de her fırsattan iatifade 
etmek, her dağdan kayarken öne çıkan 
bir dikçe meyil dururken en kolayın
dan inmeğe bakmamak Üzımdır. Gene 

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

Ilı~ ı..• • 
~n romu11ı Tefrika: 14 

&an Miohele'-nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
Türkçeye 'reviren: Nasuhi BAYDAR 

it Markiz'in düşüncesi doğruya old\$ça ya
k~ı, çünkü yavaş yavaş ünlü bir köpek he· 
mı olmağa başlıyordum. Ancak, daha son· 

ra~arı, köpekleri seven müşterilerime göre 
cr~~rniş olduğum "yüksek köpek hastalıktan 
llı~tchassısı,, mevkiini henüz elde edeme
~ıştirn. Kendim gibilerin hekimi olmak do-
a:vısi yle ileri sürülen düşüncelerin biribirine 
°llYrnadığını bilirim ama köpek hekimi ola
~k ~azandığım üne, beni korkutabilecek gi
biI~?z konmamış olduğunu açıkça söyliye -

1 k trirn. Mesleğimin bu şubesinde kıskanç
,• uyandırmamış olduğumu, halbuki öteki 

1 Ubctcrinde epeyce kıskançlığa rastlamış bu
~~duğumu inkara sapacak kadar kendimi 

gcnrniş değilim. 
)a Eyi bir köpek hekimi olabilmek için on· 
g·ıı. sevmek gerektir, anlamak zaruri olduğu 

11 
ıhi ... henzerlerimize karşı da öyledir; yal
~~ şu farkla ki bir köpeği anlamak bir adamı 
t arnaktan ve hele sevmekten çok daha ko
b~Ydır. Unutmayınız ki bir köpeğin zihniyei 
)fır k~~şkasınınkinden büsbütün ayndır. Po
i~ .. 0Peği dediğimiz foksterriye'nin canlı 
\' ozunde parhyan ince zeka, bir Senbernarın 
d eya bir çoban köpeğinin durgun bakışların· 
k a S~zdiğimiz sakin babacanlıktan pek baş
~ ak~ır dimağ faaliyetinin ifadesidir. Köpek 
/ ası masallara geçmiştir, fakat bunun de· 
l~ccleri vardır. HattA budala köpekler görii
ıU::sc de bu kendi cinsimizdekinden azdır. 
şı • kısası, köpeği anlamak, ne dii§ilndüğii -

nü gözlerinde okwnak kolaydır. Köpek, duy
gularını gizleyemez, karşısındakini aldata
maz, yalan söylüyemez, çünkü konuşamaz. 
Köpek bir velidir. Açık ve namuskir mizac· 
lıdır. Köpek, sahibinin üstünlüğünü ıeve ıe
ve kabul eder, düşüncelerine göz kupmadan 
boyun eğer; ancak, birço~larmm ıandıiı gi
bi kendini onun niri yerine koymaz. Sahibi-
ni kıralı, ideta Tannıı bilir; ancak Tannsmm 
- gerekiyorsa - sert, fakat idil olmuını ister. 
O bilir ki Tanrısı düşüncelerini okur ve on -
lan ondan gizlemeğe uğraşmak faydasızdır. 
Kendisi de tannsının düşüncelerini anlaya· 
bilir mi? Elbet anlayabilir. 

"Society for Psychial Research,, istedi· 
ğini desin; ancak, insanlar arasında telepati 
henüz isbat edilememiş olduğu halde insan
la köpek arasında telepati, kaç kere isbat o -
Jumnuştur. Köpek, sahibinin düşündüklerini 
okur, türlü ruhi haletlerini anlar ve verdi· 
ği kararlan da sezer. İnsiyakı ona özlenme· 
diğini anlatır. Sahibi çalıfD'ken o ıeulzce 
ve saatlarca bir köşede oturur. Sahibi taaah 
ve diifünceli olunca vaktin gelmit olduğunu 
anlar, sürüne sürüne gidip batını dizlerine 
koyar. "Kaygılı olmak neye gerek 1 hepsi •e
ni bıraktılarsa ne ~ıkar? Bütün doatlannm 
yerini tutmak ve bütün düşmanlarınla dö
ğüşmek için ben burada değil miyfm? Gel, 
gezmeğe gidelim ve bütün bunlan unuta· 
hml,, 

Sahi:bi haata iken köpeğin hallerini tet
kik etmek acayip ve heyecan verici bir ıey
dir. Yanılmaz insiyakiyle duyan köpek, haa· 
talıktan ve ölümden korkar. Yatafmda yat
mağa yıllardanberi ahfllll§ olduğu aahibl 
hastalanınca, artık atiye iadye orada kal· 
maz. Hatti bu kuralın dıtma tıkanlar - ld 
pek azdırlar - ölüm yaı.ıa.moa, tehtbleılnl 

bırakıp odanın bir köşesine _çekilerek, acıklı 
acıklı ağlamağa başlarlar. Olümün uzakta 
olmadığını bir köpeğin halinden farketmiı 
olduğumu hatırlanın. Köpek ölümden ne 
anlar? Bizim kadar, hattl daha da çok an
lar. Bu aatırlan yazarken, Anakapri'de, ora
nın yabangaı olan ve yavaş yavaş veremden 
ölen bir kadım hatırlıyorum. Kadıncağız ö
lüme doğru öyle yavq ilerliyordu ki, onu 
ıık ıık gömıeğe giden birkaç komşu kadm 
nihayet usanarak kadmcağızı kendi haline 
b~r~tdar. Onun biricik dostu bir fino köpe
ğıydı. Bu hayvancağız, söylediğim kurala 
uymuyarak, yatağın ayakucundaki yerinden 
bir yana kımıldamadı. Zaten burası, mutauz 
kadının yaşayıp öldüğü ıefiİ bodrumun ı.s
lak döşemesinden bqka yatılabilecek tek 
yerdi. Bir gün, oradan geçerken, Don Salva
tore'ye rastladnn. Köydeki on iki papastan 
yalnız o hastalara ve yoksullara kartı bir 
az alaka gösteriyordu. Bana, kadıncağıza 
ıon dint merasimi yapmak ..zamanı geldiğini 
sanıp ıanmadığımı sordu. Hastanın hali her 
zamanki gibi idi. Nabız da her ~den 
fena değildi. Hatti aon günlerde kendinde 
daha çok eyilik duyuyordu. Don Salvatore 
"bu, ölümün yaklqtığına alamettir,,, dedi. 
Bu kadının hayata böyle inanılmaz bir ısrar
la sarılmakta olmasına çok şaştım ve papa
sa da pekala bir veya iki hafta yaşıyabilece· 
tini söyledim. Biz odadan çıkarken köpek 
acıklı bir uhmıa ile yataktan atladı ve bir 
köşeye büzülerek acı acı inlemeğe başladı. 
Hutanm görünüşünde hiç bir değişiklik 
yoktu, fakat nabzının duyulnuyacak kadar 
yavaş attığım hayretle gördüm. Kon\l§Dlak 
tçfn boşmıa gayret etti, ne söylemek isttdi
(ini anlayamadnn. Yerinden fırlamıf gözle
tfni ytbUme dikmiftf, sayıf kolunu birkaç 

defa köpeğe doğru kaldırdı. Ne istediğini o 
zaman sezdim ve üzerine eğilerek köpct>e 
bakacağnnı söylediğim vakit onun da beni 
anlamış olduğunu sanırım. Netekim, ferah
ladı, başını salladı, gözleri kapandı ve ölü
mün sükfinu yüzüne yayıldı. Derin bir soluk 
aldı, dudaklarında birkaç damla kan belirdi. 
Ölmüıtü. Bu ka~ ölümünün ani sebebi· 
nin bir iç omorajisi olduğu muhakkaktı. Kö
pek, bunu benden önce nasıl anlıya bildi? Ak· 

tam Ustü, ıahibini K ampo Santo'ya götür 
mek için geldikleri zaman, tabutun arkasın
dan yalnız o gidiyordu. Ertesi gün, dostu 
olduğum ihtiyar mezarcı Pacciale' köpeğin 
hAIA mezann üstünde yatmakta olduğunu 

söyledi. O gün akşama kadar ve gece bar
daktan boşanırcaama yağmur yağmıştı, fa-
kat ıabahleyin köpek gene orada idi. Onu 
tatlılıkla San Michele'ye gelmeğe razı ede· 
bilmesi için akpma doğru Pacciale'yi bir tall 
ma kayııiyle beraber mezarlığa gönderd~ 
Fakat köpek onu kugm hırlamalarla k8J1,. 
lamq ve yerinden lmnıldamamıftı. Uçündl 
gün mezarlığa kendim giderek epi eziyet 
çektikten sonra onu evime kadar arkamsıra 
getirebildim; zaten beni çok eyi tamyordu-
0 zamanlar San Micbele'de ıem köpek vaı
dı ve onların, aralarına yeni gelen bu yaban· 
cıyı fena kartılamalanndan çok korkuyol"' 
dum. Fakat anlatılmaz bir ıey neticesi ola
rak, Billy ilk görüıte onunla ahbab oldu ve 
bu sayede her şey yolunda gitti. Köpeğin 
şaşkınlığı geçtikten az sonra ötekinin yanın .. 
dan ayrılmaz bir eşi oldu. Bütün köpekl~ 
rim, San Michele'nin bahçesinde, kendi bah· 
çesinde imiş gibi hüküm süren maymunum 
Billy'den nefret ediyor ve çekiniyorlardı. 

(Sonu ve.' 
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Hasan Müstahzaratını Sevenlere Müjde 

Basan ltrıyatı Ankara'da ve 

Müstahzaratı 

Bankalar caddesi: Ankara • lstanbul • Beyogıu 
Kolonya ve Losyonlar Krem ve Biryantiııler 

90 derece halia limon çiçekleri kolonyuile ya.. 

....Un, leylak, menekfe çiçeklerinden ve ruhnUvaz 

tMnılardan ihzar edilmiıtıir. 

Hasarı Kremi Vazo yağı;ız 
Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Biryantini yağh 

50 

20 
25 

40 
30 

50 

> > Yağlı Likid 

Kesan ko

lonya ve 
loevonları 

Küçük cep şişesi 

Cep fitesi 

Küçük 

1/ 24 litre 25 

1/16 > 40 

1/ 8 > 70 

Orta 1/ 4 > 130 

Düz büyük titelerde > 150 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Yağsız ı\.rjantiya 

Yağsız büyük 
Yağsız Likid 50 
> büyükler 250 Ch- Arjantina 75 

> > > > > 1ikid 7S 

BilyUk 1/ 2 > 250 

> 1 > 500 
Tıraş Levazınıatı 

Cam kapaklı titeler 1/ 8 > 130 Hasan Tıraş Sabunu 25 
30 
45 

1/4 > 200 > > > Kremi 

Haaan Ltvantaları 

Nesrin kolonyası 

1/2 > 300 

100 

Hasan Tıraş bıçakları 10 adet 
Haaan Tıraş bıçakları 1 ıı dct 5 

> > 

1/ 8 litre 

1/ 4 > 

1/ 2 > 

35 

60 

100 

200 

250 

Çiçek, gülsuyu ve yağları 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 1 > 

> "çık > ile 

> Cam kapaklı şiteler 1/8 litre 

> > > 

> > 

> 
> 

1/ 4 :t 

1/ 2 > 

80 

130 

200 

Hasan Çiçeksuyu 

> J 

> > 

Hasan Gülsuyu 

> > 

Hasan Gülsuyu 

> 1/ 4 > 

> 1/ 2 > 

> 1 > 

> 1/ 4 > 

> 1/ 2 > 

> 1 > 

40 

50 

60 

40 

50 

60 

Hasan Gülyağı halis saf 5 Gramlık 200 

375 

50 

50 

200 

> > > > 10 > 

Kokulu Sabunlar > > > > 1 > 

Hasan Ncroli Esansı 1 > 

> 

Hasan tuvalet sabunları küçük > 

> 

> 

5 

10 > 

> > > bUyük 

tf.asoın tuvalet sabunu 220 Gr. 

10 

15 

25 

25 

35 

10 

15 

25 

Hasan Nane Ruhu 
Hasan Melisa Ruhu 

375 

50 
50 

> > > 140 > Lükc 

> > 250 > » 
Diş I\ılü~tahzaratı 

Hasan Glisrin sabunu 

> > 

Dişleri inci gibi yapan ve diş etlerine ebedi ha. 
yat veren ve kanamasını meneden ve di ağrısın ı 

Hasan Glisrin sabunu gdl 

> sabunları GUI ve Limon kutu içinde 35 

dakikasında durduran, d i şlerin çürümesine mani 

olan: 

Hasan Tıbbi Sabunlar 20 H«san Diş Macunu Dantos 20 

> > Suyu 
> > > Orta 

30 

60 

LOO 

17,5 
26 
35 

45 

60 

70 
95 

> > > BüyUk 

Pudra ve sürmeler Huan diş fırçaları gayet sert ve sıhhi 

Kasan Çocuk pudrası teneke kutu 

> > > paket 

> Talk pudrası 500 gram kutu 

> Sürm(' i siinr ' ""rl:le 

20 

10 

40 

25 
> 

> 

> 
> 
> 

> 

· nlil-lc büyük 

- a3L.... _.. _ _ 

1 
.. uıuwn fvüidürluğü 

Sıtın Alma Komisyonu 11anlan 

KÜÇÜK YOZGATTA SU ARAMA SUNDAjl VE 
BİLA HARA KUYU AÇILMASI 

Bedeli keşfi 61,000 lira olan yukarda yazılı iş 13. mart 
1935 tarihinde çarşamba günü saat 15 de askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Şart
name 305 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 4300 lirayı havi kapalı zarf
larını saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaattan. (431) 1-719 

MERKEZDE YENİDEN YAPTIRILACAK BİR 
TRANSFORMATÖR BİNASI 

Bedeli keşfi 4211 lira 50 kuruş olan yukarda yazılı inşa
at askeri fabrikalar satın alma komisyonunca 20 Mart 935 
tarihinde çarşamba günü açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Şartname bedeli 22 k~tur. Ve komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 315 lira 87 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saaatte komisyona gelmeleri ( 486) 1-833 

YENİDEN BİR EVRAK 1 
MAHZENİ İNŞASI 

3 mart 935 tarihinde kapa
lı zarfla yaptınlacağı ilan 
<.ilunan yukarda yazılı inşa
atın fenni şartnamesinde de
ğişiklik yapılmıştır. Binaen
aleyh, mezkur ilanın hük
mü yoktur. Bedeli keşfi 
13983 lira 40 kuruş olan bu 
inşaat 14 mart 935 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de 
.askeri fahri · ·' ~ r satınai a 
d.c.misyonun<la ~apdlı zc..ı.ıa 

ihale edilecektir. Şartname 
bedeli 70 kuruştur. Ve ko
mısyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
1048 lira 76 kuruşu havi zarf
ittrını mezkur gün saat 14 de 
k~dar komisyona vermeleri 
v~ 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki ve· 
Faikle ihale saatında komis
yonda bulunmaları. ( 452) 

1-744 

lLAN 
Askeri fr rikular ihtiyacı 

i~i.ıı pazarh ... la ~lmacağı ilaa 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 

> , 
> 

> 

> 
> 

> 
> 
,. 
> 

olunan ve tahmini bedeli 
yüz bin lira olan kimya mal
zemesinin muvakkat temi
natı ilanda yanlışlıkla 4000 
lira olarak yazılmıştır. Bu 
muvakkat teminatın 6250 li
ra olduğu tashihen ilan olu
nur. (454) 

1-753 

50 ADET GRAFİT POTA 
50 ADET ÇELİK İZABE

Sİ İÇİN POTA 
Tahmini bedeli 4000 lira 

olan yukarda mikdarlan ya
iıh potalar Askeri fabrika -
lar satın alma komisyonun
ca 19 mart 1935 tarihinde 
sah günü saat 15 de açık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. 
Fenni şartnamede değişik -
lik _ yapılnuştır. Ve bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin 300 lira muvak -
kat teminat ve 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. madde· 
lerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona 
müracaatları (487) 

1-832 

MERKEZDE Y APTlRI
LACAK MONTA{ MA

HALLİ TEVS 'İ 
Bedeli keşfi 8720 lira 30 

kuruş olan yukarda yazılı in
şaat 14 mart 935 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de 
askeri fabrikalar satınalma 
komisyonunda açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. Şartna
me bedeli 44 kuruştur. v· e 
~.YODdaG verilir. 'ı'ai.µ-

Saç Suyu ve Sabunları Özlü Huhnhat lJnf::ırı 
Saçları uzatır, kepekleri ve mikropları izale 

eder ve yumuşak tutar. Dökülmesini kat 'iyyen 

meneder. 

Çocuklara ebedı lııı hayat veren nefıı; mahalle • 
bi, tatlı, çorba ve piırderi yap ı l an: 
Hasan Pirınç öziı unu 250 Gr 2S 

Hasan şampuvanı 

Hasan saç sabunu 

> > > küçük 

10 

50 
ıs 

> Buğday özü ni astas ı 

> İnnik özü unu 
» Patate s özü unu 

> zs 
2s 

(Ararot) 2s 
Hasan Trihofil saç suyu 125 > Arpa > » 

> 

> ıs 

25 
?.5 
l5 

Hasan saç ve elbise fırçaları çok mlikemmel 125 > Türlu ,. > .> 

> > > > 

> > > > > 

150 
175 

> Mercimek > > > 
> Bezelye ,. > 

> B. mısır > > > 

> Fasulye > > > 

> Nohut > > > 
Nefis Yağlar 

(Kornflavur) 25 
ıs 

25 
ıs 

60 
40 

> Çavdar > > > 

> Yulaf badem özlü unu 500 Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ita.de eder. 

Ha~n Zeytin>·ağı 1-4 Kg. 40 Hasan özlü unları büyük SOO gr. 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

1.2 > 
1 > 

2 > 

so 
75 

125 

Hasan Brekfost bisküvileri 30 

» > > kiloluk kutu 250 

6 Kg. Tenek.esile 400 Haşaratı ve Fareleri 
öldüren 

> 17 > 900 

Hasan Hüvil dö Parafin 
> > > > küçük şiŞe 

Hasan Fıstık özü yağı küçük 

> > > > orta 
> > > > büyük 

Hasan Hintyağı halis 25 Gr. 

> > 

Hasan Badcmyağı 

> > 
> 

> 

acı 

50 > 

şişe 

büyük 

> 

75 
50 
7S 

125 
wo 
20 

25 
30 

so 
40 

Fayda Hasan 

> > 

1/-4 Litre 
1/2 > 

1 > 

> > 6 > 

> > Büyük ambalij da safi kiıoeu 
> > Pompa 

> > > il 
Far Hasan Fare Zehir macun 

30 
50 

80 

Hasan Balıkyağ ı 

> 

> 

> 

> 

1-1 Kg. 
1-2 > 

1 > 

2 > 

40 

60 
100 

175 

> > > > Buğday 

Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 

Muhtelif ~lüstalızarat 

408 
70 

00 
60 
25 
25 

40 

Hasan Granto Prezervatif 1 aded 10 

> > > 6 > kutueu 50 
> > » 1 > ipekli 15 
> .> > 6 > > 75 

Glüten Mamulatı 
> Maimukattar o dl•tlle l kg. ~k 25 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus çok 

dakik ve ayarlıdır. Taze ve lezzetlidir 
> > > > 2 kg. > 40 
> > > > büyük demec:ıa. 

Hasan Gfütcn ekmeği 

> > Gevreğı 

> Bademli GlUten ekmeği 

Hasan Setliç tozları 
Haaan Meyvalı gazoz tozu 

nalarcı. kilosu 10 

30 
so 

> Glüten Makauıası 1/ 2 Kg. 

35 

60 
60 
60 

60 
60 

> > > bUyilk tİfe 4 mUIM 00 
10 

20 

ıs 

40 

60 

> > Unu 
> > Şehriyesi 

1/2 > 

1/ 2 > 

Hasan Karbonatı 100 gram 
> 250 > 

500 > Haun Diyabetik Çikolatası 25 > 
Kg. Hasan Demirhindi hulisuı > 

> 
> 

> 

> 
:ı. 

> 
> 

> 
Şekeri 

> 

50 Gr. 
100 > 

250 > 

450 
40 
70 

150 

> Orta 
> Büyük 

Hasan baa~ dereccei gayet hauaı 

100 

100 

lerin 654 lira 23 kuruş mu
vakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkilr 
p;ün ve saatta komisyona mü· 
racaatları. (451) 1-743 

1 Ankara Beledi} e Reisliği 1 
ilanları 

İLAN 

1 - Cebecide musiki mu
allim mektebi civarında 
1308 numaralı adada Diva
nı Muhasebat mürakiplerin
den Hilmiye aid 9 parselde 
115 m2 yer açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - İhale 7.3.1935 per -
şembe günü saat on buçukta 
eksiltme ve artırma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her
gün muhasebeye gelebilir -
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(10,78) liradır. 

S - Muhammen bedeli 
(143,75) liradır. (413) 

1-674 

Satılık 
Ulu Kapı caddesinde Ört

meli sokakta evelce meçhul 
Asker Mektebinin icar ile 
otarduğu ev satılıktır. Ta
lip olanlarm Ser Attar Za· 
deler Ticarethanesine Mü
racaatı. Telefon. 1283. 

1-7R1 

Ankara Baytar ıVlüdürlügünden• 
1 - 4002 lira bedeli keşifli vilayet merkezinde yapıla

cak tecrithane yinni gün müddetle ve açık eksiltme ile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve plan ve projesini görmek latiyenler her 
gün saat on yediye kadar vilayet baytar mUdürHlğüne 

müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 21 mart perşembe günü saat on bejte 
baytar müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 300 liradır. 

5 - Talihlerin 21 mart perşembe günü möracaatlan 

Bir Bayana kirahk 
oda 

Aile yanında tok bir Bayana 
bir oda kiralıktır. 3956 ya tele
fon edilmesi. 1-799 

Kiralık ev 
Y enişehirde postane ya

nında beş odalı müstakil ev 
k~ralıktır. Müracaat Y enişe
hirde kasap Bay İbrahime 
halde 48 N o. 1-692 

ZAYi 
latanbul Fatih Cürnhuriyet 

orta mektebinden 929-930 yılın

da aldığ ım tasdiknamemi kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

An'•ara Hae.bayr..-ı mahalle
sinde Zübeyde Oen-:tug 

1-S2l 

(463) 1-764 

İLAN -Her türlü büro makinele
rini tefbir etmek üzere Oa· 
lata'da Voyvoda caddesinde 
40 - 42 numaralı mağazayı 3 

Mart 1935 pazar günü açaca
ğım. Doat ve müıterilerimin 
bu ilinı davetiye telakki bu· 
yurmalarrnı dilerim. 

ZiYAEDDiN SAiD 

1-816 
iR'CID••••••••••.... 1 a· 

ZAYi 
Edirne lisesinden almış oıau

ğum 21 mart 341 tarih ve 174 nu· 
maralı tasdiknameyi kaybetti ı. 

Yenisini alacağımd"ıı cski~in in 

bülrıııü c'1matl• .,ını il .. r. ederim. 

Gümrük muhafa a umum 
kumandarıhiı il.:ınci tube 
me-1urlarından Selılln 

oğlu Aptulbamit 
1~28 



Askeri mekteplere 

Muallim aranıyor 
1 - Askeri liselerle Kınkkaledeki sanat mektebi

ne ve Askeri orta mekteplere aşağıdaki yazılı ders
ler için muallim alınacaktır. 

a) Kuleli Ls. için: Fclsef e, Riyaziye, Fizik, Kimya, 
ingilizce. 

b) Baltepe As. Ls. için (Topkapı): Fizik, Riya • 
ziye. 

c) Bursa As. Ls. için: Fizik, Riyaziye 
d) Kırıkkale sanat Mp: Edebiyat, Felsefe, Musi • 

ki, Riyaziye. 
i) Erzincan As. Orta Mp.: Riyaziye 
2 - Bu muallimliklere maarif li-selerinde ve orta 

mekteplerinde 926 senesinden sonra mualliml}k. ya~
~ış olan, yahut branşlarına göre okutma~ salahıyetı- 1 
nı ve kanuni vasıfları haiz bulunan muallımler alına-
caktır. ril 

3 - İsteklilerden başka yerde i:;>İ olmıyanlar mek
tebin bulunduğu yerin uzaklığına ve istekli oldu~ 
derse göre ayda 84 liradan 126 liraya kadar ücre: ven
lecektir. Maarif Mekteplerinde dersi olan muallımle
re gene mektebin bulunduğu yere ve istediği .~ers.e 
göre okudacağı her ders saatı için bir ~iradan dort lı: 
raya kadar ücret verilecektir . Ücret mıktannı Asken 
liseler müfettişliği tayin eder. 

4 - Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 
15 :20 saat ders okutmağa mecburdur. 

5 - İstekliler istidalarma aşağıdaki kağıtları iliş
tirerek Ankara'da Milli Müdafaa Vekaletinde Askeri 
Liseler Müfettişliğine gönderirler. 

A) Fotoğraflı ve resmi makamca tasdikli fiş (Hal 
tercümesi) 

B) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnü halka
ğıdı ve yabancı kadınla evli olmadığını göste
ren kağıt 

C) Sıhhi heyeti tam olan bir askeri hastahaneden 
alacağı tasdikli sıhhat raporu. 

D) Ehliyet derecesini gösteren şehadetname, eh
liyetname, tasdikname ve başka vesikaJarmm 
tasdikli ve fotoğraflı suretleri. 

E) Noterden tasdikli teahhüd senedi. Bu senede 
şunlar yazılacaktır: 

(Tayin edileceğim ....... Mektebinin ....... Dersi rnu-
allimJiğinden herhangi ders senesi içinde çekilmeme-

• ği. şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki 
ay önce bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağım üc-

, retin iki aylığını tazminat olarak bir defada ödeyece
ğimi bundan başka tayin olunduğum halde kanunun 
gösterdiği zaman içinde vazifeme başlamazsam gene 
aynı tazminatı ödeyeceğimi •e ne suretle olursa olsun 
Askeri liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum üzerine 
herhangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir hak iddia ctmiyeceğiıni teahhüt ede-
rim.) (438) 1-783 

ff ~"'kl: 

ROMATiZMA 
SiYATiK 

Adale Ağrıları 
Sebebi her ne olursa olsun 

Biitün ağrılara karşı 

HARiCEN 
sürüJmek suretile kullanılır. 

Linimantot 
Kanzuk 

ı;eri ve kat'i tesi~ bir pomattrr. 

LİNİMANTOL 
KANZUK 

Her eczanede bulunur. 

KANZUK KATRANI ÖKS ÜRÜGÜN KAT'İ 
DEVASIDIR. 

-~111411illlllmDllUIUIUllPHllllllllllDllllllllll:ımm!llBIDllllHllll~IBIM--

La Dam o Kamelya 
Pek yakında Yeni Sinemada .... ınrmr == 7 

Ankara Vilayeti 
Defterdar! ığınd< n: 

An 
1 

501 
ıooı 
1501 

ASKERİ 
tıa 
500 3-3-935 

1000 4-3-935 
t 500 5-3-935 
Yukarı &3-935 

MÜLKİYE 
An lla 

.Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

1 500 7-3-935 Perşembe 
501 1000 9-3-935 Cumartesi 

1001 Yukarı 10-3-935 Pazar. 
.. Askeri mülki tekaüt ve eytam maaşları yukarda ya-ıık 

günlerde numara sırası üzerine tediye edileceğinden e6ha
htnın muayyen günlerde müracaatları lüzumu ilan olunur. 
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Ankara Defterdarlığından: 
Kıymeti 

Lira K. 
18300 00 

50000 00 

3600 00 

600 00 

400 ()() 

22400 00 

10000 ()() 

3000 00 

1200 00 
29893 60 
3000 00 

48000 00 

Cins1 

Ahşap OtCJ 

Kirgir apart ,. 
mangazino 
Ahşap ev 

,, 
" 

" 
,, 

K.argir furun ve 
aleti sanaiye 
Ahşap ev 

Kargir ev 

,, 

Mevkii ve hududu 

Misakı milli M. Topçuıar 
So. ı numara 
Tuluce M. Hüklımet Cd. 
30.1 No. 
Mukaddem M. Dedebaşı 
sokak 26 No. 

Börekçiler M. Börekçiler 
yokuşu 8No. 
Kızılelma M. Pazar yokuşu 
172 No. 
Leblebici M. Yenişehir No. 
'49 ve 15 
Hacıbayram M. Şehit Beh
cet bey So. 5 No. 
Atıf bey M. Boba harmanr 
370 1 No. 

,, ,, " 
,, 

" " " 
Bağ Cebeci 
Tarla Gül viran 
Apartman ve Tahtakale hallaç Mahmut 
mağaza M: 

Sahibi 

Hacı Minnet O. kızı 
Behiye H. 
Şişko zade Mustafa Ef. 

Şakir kızı Gülser H. 

Hacı Hamza O. Esad 

Mustafa O. Ahmet 

Mehmet O. Hüseyi11 

Hacı Zehra ve Satia 

Çeltik zade 1. Hakkı 

" " 
,, ,, ,, 

" 
Teşrikli H. Mehmet efendi 
Mamaklı Hacı Emin Ef. 
Lokantacı Abdullah Ef. 

l:zahat 

50 bin liraya ipotek 

400 liraya ipotek 

600 liraya ipotek 

17 24 Hisse satılacak 
1840 liraya ipotek 
1300 liraya ipotek 

3000 liraya ipotek 

Yarısı satılacak 

1poteı< olup yansı sauıacaJI 

Yansı sv .. )lacak 
43300 liraya ipotek 

5000 00 Kargir ev Aşağı Ayrancı Mimar Yahya Ahmet bey 
8i90 00 Bağ maa ev Ayrancı Şakir Feyzi bey 3590 liraya ipotek 

Yukarda yazılı gayri menkuller sahiplerinin vergı oorcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin 20.3.1935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara vilayeti idare heyetine müracaatla· 
rı il5n olunur. ( 494) 

Jandarma Gene] Komutanlı .. ı Dev et DemiryoJları ve tinıan•arı 
[Umum Kumandanlığı] Ankara iş etme Umumi MüdürJüğündenı 
S Al K • d Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı seyyar tel~ 
atın ma omısyonun an: graf makinelri 17-4-1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı 

Jandarma ihtiyacı için (144) çeşid ubbi ecza kapalı zarf ı:arf us~lü i~e An~aı:t'da id~ binasu:ıda satın alınacaktır. 
eksiltmesi ile Ankara'da 20-3-935 çarşamba günü saat (15) Bu ışc gı~ek ıstıyenlerın ~66t2~!~alı~ muvakk~t te~ 
te satın alınacaktır. Şartnameler komisyondan parasız ve- nat_vermel~rı ve ~unun tayın_ ettıgı v~sıkalar ve ilŞe gır• 
rileceği gibi istekliler tarafından görülmek üzere bir §3rt- meg~ m~ıı kan~ bulunmadıgma daır bc:yannam~ a 
name de İstanbul jandarma muayene heyetine gönderi]- ~c:klıfler ıle a~n~ gun •e saat 14 e kadar komısyon Reıs 
miştir. gıne v~rme!erı lazmıdır. 

Şartnameye bağlı listede her çeşit için gösterilen talı- ~u ışe aıt §~e~~-parasız olarak 1!aydarpaşada , .. 
min yekunu (590,565) kuruştur. SaUn alnnma ginnek isti· ~ell~m ve s~vk müdur1uğünde ve Aılkar~ da malzeme da-
yenlerin ( 44293) kuruşluk ilk teminat makbuz veya bank~ ıresınde dagıtılmaktadır. ( 450) 

Muhammen bed.ıl mektubu ile (2490) sayılı kanwı ve şartnamede yazılı bel
geler içinde bulunan teklif mektuplarını eksiltme günü sa
at (14) de kadar Ankara'da komisyona vermiş olmaları. 

(480) 1-817 

Harita Umum Müdürl~Oiinden: 
1 - Muhammen fiatı (4100) lira. Harita Umum Mü

dürlüğü Topografya şubesi için (10) adet Alidat Olomet· 
rik açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (307) lira (50) kuruş 
muvakkat teminat makbuziyle 1 O Mart 935 pazar günü sa
at (10) da Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonwıa uğramaları. (381) 1-628 

Ankara icra Dairesi Gayrimenkul Satış Memurluğundan 
ı - İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 

1191 ada ve 24 parsel No. sunda kayıtlı TC Yenişehirde kiin evin a

§ağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarı1mıştır. Muhammen 

kıymeti 3420 liradır. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 4.4.935 tarihine müsadif per

§eml::e günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me

murluğunda y~ılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen ikıyme • 
\in yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya mil1i bir bankanın temi
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah'Yil
leri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet.in yüzde 75. 
ini bulduktan ve üç defa nida dtirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mulwnmen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20.4.935 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14-16 ya kadar yaprlKak ikinci artırmada fl1 çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artmualarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ibaJe ta. 
rihinden itıöaren kendisine t>cdcli ihaleyi tn.limi Teme eylemesi f, 
~in yedi gün kadar mehil verilecektir. İ§bu müddet urf.&nda ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihkıı nel en 
yüksek teklifte bulwıaa talibe teklifi veçhile abnaga razı olup ol • 
madığJ aorıddu.ktan 80lll'a teklifi veshile almağa razi ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek ü:ıere bu talibe ihale edikc:cik:tiır. Tek
lifi veçhile almağa rui olmazsa gayri menlruliin yeniden on bef gün. 
liik ikinci artırmaya çıkantarak en sok artıran talibine ihale edile
cektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri .menkul talihine DWe edilGikte 
tapu harcile deJJiliye remıi müjteriye ve ihale tiirw~ kadar olan 
müterakim vergi 'ft ~sim ise borçhıyo aittir. 

9 - BorÇJa we alacaldıJarla diğer alikadarlarm bu ~ayn mcmls61 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrda dair olan .iddiala • 
rını nrakı müsibitcJeriJe 20 pn içinde dairemize bildirmeleri il • 
zımdır. Ak&i takdirde hakları tapu siciliyle sabit ol~dlkça aatJt be· 
cklinin paylapasından hariç tutulacaklardır, 

ıo - Artırmaya iftirak ~ecelı:ler 11.3.1935 tarihinde 935/4 aa • 
mua ile dairemizdeki yerinde her~ese aı;;.k bulundurulan pn.a • 
memizi okuyabilirler. 1-823 

Cinsi Miktar Lira 
Seyyar telgraf makinesi 35 11550 

l-821 

Ankara Marangoz Fabrikasından 
Fabrikamızda ustabap olarak çalı§makta olan Bay E~ 

döşün bir marttan itibaren fabrikamızca alakası kalma • 
rmştır. 1-815 

Ankara Askerlik Şubesinden: 
Mayıs ve müteakip aylarda ehliyetname derecelerine 

göre sevk olunacak kısa hizmetlilerin şimdiden tesbiti için 
Ankarada mevcut yerli ve yabancı ehliyetnameli ve ehlİlt 
yetnameli ve ehliyetnamesiz (330 - dahil) doğumluya ka. 
dar kısa hizmetlilerin ellerindeki askeri vesika ve ehliyet. 
nameleri ile 935 mart ayı içinde pazar ve salı günleri An • 
kara Askerlik şubesine müracaatları ilin olunur .(448) 

Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme Umumi Müdürlüğündenı 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşağıda yazılı 
malezme 17. 4. 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli mal için 1856 ve 
Cif - C. F teslim için (784) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kaıumun 4 cü 
maddesi mucibince işe ginneğe manii lfanuni bultuımadı· 
ğma dair br "anname ve teklifler ile aynı gün saat 14,30 a 
kadar komia. on reisliğine vermeleri 1hmtdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara' da malze-
me dairesinde ve Haydarpaşa'da tesellüm ve sevk müdür .. 
lüğünde dağıtılmaktadır. ( 469) 

M~ammcn bedel 
Cins Miktarr Yerli Cif ve C. F 

Lira Lira 
Üstüpü 55 Ton 24750 10450 

Ankara birası 
Sıhhabnı sevenlere: 
Ulus kazancmm Ulusun olduğunu hilenleııe müP: 
Ankara biran: A vrupada bile az aylar içinde tana

mış ve bütün ulusca sevilmi§tir. 
Çünkü o hilem.dir. 

Çünkü o Orman ÇiftUiUıbı bira iibı yetlfdaıdtfl 
arpadan yapılmaktadır. 

Çünkü yalnı.ı o bira denilen bir rifkidir. 
Çünkü o hiasiyatı UYU§tunnaz 'luıyatı .zehlflemM. 
Çünkü o TiUJı ulusunUJJ kendi ..ridir. 
Orman çiftliği bira fabrikası tdefoa No. ım 1884 

1--825 
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Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum l\f üdürlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile cins ve mikdarı aşağıda yazılı 
mallac 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1586,25 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka· 
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara, Haydar
paşa veznelerinde ve malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. 

(417) • 
Muhammen 

Cinsi Mikdarı bedeli lira 

Delikli bakır antrtuvaz çubuğu 
Bakır boru 
Müşekkel pirinç çubuk 

56.000 Kg. 
4.210 metre 

100 " 
1- 813 

18.480 
2.650 

20 

Çorum belediye baş l\:anlığından: 
Eksiltmeye konulduğunu ve 17. şubat 1935 de ihalesinin 

yapılacağını ULUS ve CÜMHURİYET gazetelerile ilan 
ettiğimiz şehrimiz elektrik tesisatı bu kez 18.2.1935 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf yolu ile ve 
birinci eksiltmeye aid evelki ilanda gösterilen şartlar da
iresinde yeniden eksiltmeye konulmuştur. Şartname, fen
ni şartname ve keşifnamelerinde hiç bir cleğ·işiklik yoktur. 
İhale 4. Nisan 1935 perşembe günü sacıat 16 da belediye 
dairesinde yapılacaktır. (960/440) 1-737 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Gemlik'de yapılacak (18714) lira (42) kuruş bedeli 

keşifli yaprak Tütün anbarı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve projeleri (94) kuruş mu -
kabilinde Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi N akid 
muhasipliğinden ve Bursa İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 5 mart 1935 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 de Cibalide alım satım komisyonunda icra edile
cektir. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu -
karda tayin edilen gün ve saatten bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Eksiltme şartnamesinin mahsus maddesinde yazı
lı şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talib olanların yüzde 7,5 muvakkat güvenme pa· 
rası olan (1404) lira ile birlikte müracaatları (744/ 351) 

1-580 

Ni ,., de Belediye Başkanlığından: 
6800 lira bedeli keşifli Niğde Merkez Kasabasının 200 

hektar sahadan ibaret olan meskun kısmiyle 100 hektardan 
ibaret gayri meskun mahallin rakamlı planının ahzi 12-2-
935 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliy
le eksiltme suretiyle 11-3·935 tarihinde ihale olunacağın
dan talip olanların Niğde - Ankara - İstanbul Belediye 
başkanlığına müracaat etmeleri. (393) 1-668 

111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

~ E~ftOCW ~ 
== Ev eşyası, Karyola al mak istiyenler Balıkpazan § 
= civarında ışıklar caddesinde Halk Moble Salonunu = 
~ bir kere görmelidir. 1-794 E§ 
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Karseri l\Iilli iktısat Bankasından: 
Bankamız heyeti urnumiyesinin martın otuzuncu cu

m~rtesi günü saat 14 de ticaret odasr salonunda adiyen 
içtima edeceği ilan ve ruznamei müzakerat zirde dercolu
nur. 

1 - Heyeti idare ve murakıp raporlarının okunmasr 
2 - 1934 senesi bilançosunun tetkik ve tasdiki ile mec

lisi idarenin ibrası, 
3 - Müddeti hitam bulan dört azalık için intihap icrası 
4 - Temettüün tevzii. 1-824 

Aydın 
Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - (20758.18) lira keşif bedelli Aydın • Tire yolunwı· 

17 +455 19 + Z33 kilometreleri arasında dokuz adet men. 
fez inşaatr 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müna .. 
kasaya konulmuştur. · 

2 - İsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa tev • 
fikan hazırhyacakları vesaikle yüzde 7,5 nisbetinde temi -
nat. akçesini havi tekliflerini ihalesi olan 11.3.1935 pazar .. 
test gönü saat 15 de vilayet encümenine vermeleri, 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikala· 
rmı bq mühendisliğe müracaatla almaları. 

4-;- Ful~ iEahat almak ve keşif evrakını görmek isti· 
yenleruı İzmır ve Aydın Başmühendisliklerine müracaat .. 
lan (490) 

1-831 

ULUS 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere elektrik tenvirat 
ve kuvvet tesisatından ve motörlerden eyi anlar usta elek· 
trikçilere ihtiyac vardır. Taliplerin nüfus tezkeresi, halter
cümesi ve bonservisleri suretlerile tahriren: Kırıkkale as
keri fabrikalar kuvvet merkezi müdürlüğüne müracaatları. 

(465) 1-787 

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

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

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün ve ek· 
siltmeye iştirak edeceklerin de(30) lira teminat makbuz -
larile 14 mart 1935 perşembe günü saat (10) da Ce • 
becide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonu • 
na uğramaları (441) 1-736 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - Bedeli keşfi (210) lira Harita Umum Müdürlüğü 

yeni inşa edilen binadaki fotoğrametri kısmında karan -
lık odanın pis havasını ve gazları bina haricine çıkarmak 
için bir atlet ASPİRATÖR tesisatı açık eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - İsteklilerin ~artnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak ec.1eceklerin de (15) lira (75) kuruş te
minat makbuzlarile 21 mart 1935 cumartesi günü saat (10) 
da Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komis-
yonuna uğramaları ( 442) 1-735 

Milli l\liidafaa Vckiilt·ti 
Satınalma Komisyonu 

llanlar1 

İLAN 

65 kilometre elektrik 
ateşleme kablosu ecnebi 
mamulatı olarak ve evsafı
na uygun bulunduğu t:ık

dirde yerli mamulatından 
bile alınabilmek üzere ka
palı zarf eksiltmesine kon
muştur. Tahmin edilen be
deli (7800) liradır. Şartna

me bedelsiz olarak komis
yondan verilecektir. İhale
si 4. 3. 935 pazartesi günü 
saat 11 de mezkur komis
yonda yapılacaktır. M uvak· 
kat teminatı (585) liradır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerine göre ve
sikalarını teminat ve tek
liflerile birlikte ihale günü 
saat 10 a kadar komisyon 
reisliğine verilmiş buluna-
caktır .. (103) 1-188 

İLAN 

60 Takım Laklanşe pili 
35 Km. 3 Mm. Kutrunda 

demir tel 
2000 Mücerrit fincan 3 No. 

deve boynu ile birlikte 
45 Adet 9 metrelik direk 

190 " 6,5 " " 

tt··· 
Ankara Levazım Amirliği 

Satmahna Komisyonu 
11.inları 

İLAN 

Kırıkkale'de askeri sanat, 
mektepleri ihtiyacı için 25 

1 
ton gazhane koku 24 mart 
935 paza.r günü saat 14 den 
17 ye kadar açık eksiltme su
retile satın alınacaktır. İs-
tekliler şartnamesi için ko
misyona müracaatları ve iş
tirak için de eksiltme tah
min bedeli olan 825 liraya 
mukabil 61 lira 88 kuruş ilk 
pey akçesini Kırıkkale aske
ri fabrikalar muhasebeciliği
ne yatırarak belli saatten 
evel mektep satın alma ko
misyonunda hazır bulunma-
ları. ( 4 79) 1-820 

İLAN 
1 - İhtiyacatı askeriye i

çin 335,000 kilo ekmeklik 
un satın alınacaktır. Mu .. 
hammen bedeli üç yüz otuz 
üç bin 500 liradır. 

2 - Şartname Ankara ve 
istanbulda levazım amirli .. 
ği satın alam komisyonla • 
rında ve Tekirdağmda askeri 
satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. 

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

4 - Eksiltme kapalı 
zarf usuli ile olacaktır. 

5 - Muvakkat temina
tı 2512 lira 50 kuruştur. 

6- Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayrtlr 
olduklarına dair vesika gös
termeye vekil gönderenler 
vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirkül -
leri komisyona göstermeye 
ve ikametgahı kanuniyele. 
rini bildirmeye mecburdur -
lar. 

7 - Teklif mektupları 
20 mart 1935 çarşamba gü· 
nü saat 14 de komisyon re. 
i~liğine verilecektir. ( 496) 

1-830 

Ağaç sevenler 
ok s n! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zall1anıdır . 
Alacağınız fidanların şaşmadan tutmasını isterse 

niz Ankara'da yetiştirilen fidanlardan alınız. . 
Orman çiftliği fidanlıklarında her yaşta ve boyda· 

';AM 
MAZI 

AKÇAAGAÇ 
DIŞ OODA.K 

GLADİÇYA 
KATALPA 

AKASYA 

GÜL AKASYA VE SAİR HER ÇEŞİT Fİ· 
DANLAR VARDIR. 

Fidanlar sağlam, büyük ve ucuzdur. 
Fiatlar: 20 kuruştan 2 liraya kadardır. 
Ankara Orman çiftliğine müracaat ediniz. 
Telefonlar: 

Orman Çiftliği 1824 
Satış yerleri 3755 - 3680 - 3576 • 3633. 

1-826 

Ankara Vali iğınden: 
Ankara'da difteri (kuşpalazı) vakalan tekerrür etıt1e: 

te olduğundan hem hastalığın önünü almak ve hem de~ . 
cuklarımız1 ilerde bu hastalıktan korumak için küçük ya;. 
ta ki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı istasY0 ii· 
ları açtırılmıştır. İstasyonların bulundukları yerler ve ı1'l 

1
, 

racaat asaatları aşağıda gösterilmiştir. 6 yaşından 12 Y~~ 
na kadar olan mektep talebesine mekteplerinde aşı tat ~i 
edilecektir. 2-6 yaş arasında bulunan daha küçük yaşta,tll 
çocuklara da açılan bu aşı yerlerinde aşı yapılacaktır. A! , 
eden aileler istasyonlara müracaat ederek çocuklarıııI ~ 
!atabilirler, aşı parasız olarak tatbik olunur. Aşının hiç~~ 

··ttıı~ zarar ve tehlikesi yoktur. Çocuktan uzun zaman ve bUı 
oluncaya kadar difteri (kuşpalazı) gibi fena bir hastalı1" 
tan korur, bunun için ailelerin istasyonlara müracaat ede
rek çocuklanm aşılatmaları tavsiye olunur. (420) 

Vilayet ve belediye Sıhhat Cumadan başka herıiiti 
Müdürlüğü Dairesi çalışma saatlarJJl~• 
İtfaiye meydanında Cumadan başka her#' 
Belediye Hastanesi: saat 13,30 - 16,30 1'~.' 
Çocuk sayarı caddesi Verem Cumadan başka her gtul 
mücadele dispanseri alt katında saat 13,30 - 16,30 1'1l· 
belediye üçüncü mıntaka tabipliği: ··ıı 
Hamamönü belediye dördün· Cumadan başka her gıı 
cü mmtaka tabipliği: saat 13,30. 16,30 ıcıı· 

1-683 ,/ 

Jandarma Umum 
kumandanlığında11: 

Çanakkale Jandarma Hastanesinde İş gönnek üıe:~ 
{125) lira ücretle bir Bakteriyolok aranmaktadır. 1st~ıd~ 
olanların bulunduğu yerin jandarma kumandanlığına dı.ıe 
kağıdı ve h'al tercümesiyle birlikte müracaat eylemelefl· 

(447) 1-784 _/ 

Ankara Gücü ba~lcanlığından: 
Kulübümüze eskiden yazılı olup herhangi bir sebe.1'1~ 

devam etmiyen üyelerin bağlıhklanru yenilemek ve ıealı, 
hütlerini yapmak için (15) gün zarfında kuluba müracaıı~, 
larr lazımdır. Aksi halde kulüple ilişikleri kalmadığı dtı~ 
gusu yer alacağından sonraki itirazm kabul edilmiyece~· 
ilan olunur.. 1-827 ./ 

P. T. T. Binalar Ve LevazıJ11 
Müdürlügünden: 

8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 28-2-93
5 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeğe ~~ 
nulmuştur. Eksiltme 14 mart 935 gününe rastlıyan P~ 
şembe günü saat 14 te Ankara'da P. T. T. alım ve sat 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1520 lira mubafl1' 
men bedelin o/o 7,5 ğu olan 114 lirayı vezneye yatırdılda.: 
nna dair makbuz ve kanunun tarifatı dahilinde vesaiki 113 

milen komisyon riyasetine müracaatları, şartname para.· 
SLZ olarak her gün binalar Levazım Müdüriyetinden alt 
nır. (484) 1-818 

Yukarda cins ve miktarı 
yazılı beş kalem muhabere 
malzemesi açık eksiltme ile 
memleket dahilinden satın 

alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 3185 lira 80 kuru_ştur. 
Şartnamesi bedelsiz olarak 
komisyonumuzdan alınacak
tır. İhalesi: 19-3-935 cumar
tesi günü saat onbirde ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 239 lira· 
dır. Eksiltmeye girecekler 
2490 N o. h kanunla şartna· 
mede taiep edilen belgeleri 
beraber getireceklerdir. 

(446) 1-741 

İmtiyaz sahibi ve BaŞinu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı ldarc eden 
Yazı İşled MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

ı SİNEMALAR 
. f :YEN( 1 TELEKKKl EDiLEN EMİR MUCiBiNCE 

SiNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 

1 

Çankm caddesi clvarındı l ~:~• Bmmıvind• bo'1Jm,;· J 

Bugün Bu gece HAV ALANDIRILACAKTIR Bugün Bu ge'~ 

N ancy Caroll • Paul Lukas tarafından 

temsil edilen 

AYNANIN SIRRI 

Atk • ihtiras • fedaıkarlık 

Şimdiye kadar çevrilen macera fi· 
!imlerinin en güzeli ve en nefisi 

KANUN lUUHAFIZI 

Fransızca sözlü 


