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YUNANiSTANDA DURUM TEHLiKELi GöRüNüYOR 

Giridi ele geçiren Venizelos'un, savaş 
gen.ileriyle Yunanistan'a asker 

göndereceği . söyleniyor 
· Asiler Makedonya'yı ele geçirdiler. Muhalif parti başkanlar· tevkif edildiler. 

Belgrad, 4 (A.A) - Avala a
Jansı bildirmeninin verdiği duyuk
lara göre, doğu Makedo.nyasmda
ki Serez ve Kavala garnizonları 
hükUınet kıtalariyle şiddetli bir 
~•avaştan sonra asilerin eline geç· 
iniştir. 

Kondilis Selaniğe 
gidiyor 

Selanik, 4 (A.A) - Y atıftır • 
rna hareketinin bizzat başına geç
mek üzere Sü Bakanı general Kon
dilisin gelmesi beklenmektedir. 

Asi donanmayı bombardıman 

Atina, 4 (A.A) - Asi gemile
re kartı büyük hava aaldırıtı bu 
aabah tekrar baılamııtır. Bu ge
nıiler Girid aduına sığınmışlardır. 
Kısmi ıef erberlik nornıal bir ıe· 
kilde devam etmektedir. Bir çok 
aönüllüler askerlik şubelerine mü
racaat etmektedirler. 

Seferber1ik 

Atina, 4 (A.A) - Atina ajan
ıı, Siter adasına doğru giden iki 
aıi torpido muhrihini hükUınet 

Ayalrlanmanra 'başrnda bulurıdutu 
söylenen B. Venizelos 

tayyarelerinin bombardıman ettik· 
lerini bildirmektedir. Sonucun ne 
olduğu belli değildir. 

Salamin terıanesinde yedi ıa
vaı gemiıi ıüratle tamir edile.çek· 

Posta, Telgraf ·ve 
Telef on işlerimiz 

Yeni mali yılda ne gibi yenililcler 
yapılması düşünülüyor? 

Posta, telgraf, telefon işleri 
lıakkmda yaptığımız araştırma • 
lardan anladığımıza göre hu yıl 
bu alanda birtakım yenilikler ya. 
Prlaçaktır. 
Şelıirleı·imiz arasında telefon 
Poıta telgraf idaresinin yur • 

dun bazı yerlerinde telefon yol • 
fart yapmak üzere gereken çalı§ • 
ınalara başlamıf olduğunu yazmış
tık, Bu çahşma son zamanlarda 
hazırlanan programa uygun ola • 
rak ilerlemektedir. 

İzmir telefon hattına ilk yazda 
başlanacaktır. Zonguldak telefo -

Bugün 
C. H. P. grup 
toplantısı var 

C. H. P. Kamutay grupu bugün 
•aat on bette toplanacağından 
nup ıaym üyelerinin o ıaatta ha
zır bulunmalarını C. H. P. gnıpu 
tdare heyeti ba,ltanhğı dilemekte
dir. 

İnlcılab dersi 
Bugün saat 17,30 da Ankar~ 

liukuk f akü'lteıinde B. Receb Pe
ker inkılab denlerine devam ede
cektir. 

nunun da bu yıl yapılmaHna çalı • 
§ılacaktır. Adanayı Ankara ve f,. 
tanbula bağlamak :ve bu suretle 
çok mühim bir ticaret merkezi o • 
lan Adananın i~ ve ticari duru • 
ınunda hareket uyandıracak bir 
evrimin ba§arılması da istenilmek
tedir. (Sonu 6 rncı aayrlada) 

B. KarahanAnkarada 

Sovyet Büyük elçisi B. Karaha11 

Ankaraya döndü 

Bir müddettenberi Moskovada 
bulunmakta olan Sovyet Büyükel
çiai B. Karahan dün tehrimize dön 
müftür. 

tir. Makedonyaya asker gönderil
mesi ve seferberlik ilerlemektedir. 
Kütle halinde gönüllüler kaydedil 

· mektedir. (Sonu 2 inci sayıfada) 

r \\ 

Atatürk'le 
Yabancı büyükleri 
arasında telyazıları 

Atatürk'ün Kamutayca müttefi
kan Cuınur Reisliğine tekrar İnti • 
babından ötürü devlet reislerinden 
aldıklari telgraflarla cevab metinleri 
şunlardır: 

Türkiye Reisicümhuru Kamal 
Atatürk 

Ankara 
Türk ulusunun sadık ter • 

cümanı olan Büyük Kamutayın 
müttefikan vaki itimadının si
ze yüksek vazifeyi teyid et • 
tiği ıu anda, en hararetli teb· 
riklerimle birlikte yenileştiri
ci faaliyetinizde mesud bir su
rette devamınız ve Türkiyeniıı 
refahı için olan temennileri . 
mi arzederim. 

Alber Löbrün 
(Sonu 2 inci sayrfada) 

Acıklı bir yıldönümü 

Reşid Galibi bıldır 
bugün k.aybetıniştilc· 

deçen aene buglln, değerli bir dev
rim çocuğunu kaybetmiştik: Doktor 
Retld Galib'in vakitsiz ölümünün üze • 

( Sonu $. ci sayı/ada) 

Son dakika 

ROMANY ADAN GELEN DOST SES 

B. Titülesl{o llüyül{· 
lerimizi övüy~r 
Bükreş, 4 (A.A) - Rador a • 

jansı bildiriyor: 
ismet fnönü'nün Başbakan ve 

Tevfik Rüttü Aras'm Dışarı İtler 
Bakam olarak onuncu yıldönüm

(Sorıu S inci sayıfada) 

5. MART 1935 SALI 

Londra, 4 (,.J.A) - Dışarı l§ler bııkanlığ,.. 

na gel11n bir rapora göre, 1 talya ile Habeşis• 
tan arasında bitaraf mmtaka ihdası hakkı,.,. 
da urı~ma lıasıl olmU§tur. 

Her yer<le 5 kuruş 

Umum"" Meclis 
toplantıları başladı 

Ankara Umumi Meclisi dün saat 16,S 
da belediye salonunda beşinci seçim 
devresinin birinci toplanbsını yapmıt· 

tır. Toplantıyı Vali Bay Tandoğan bir 
söylevle açmış ve tekrar eski arkadaş. 

lariyle beraber çalışmaktan duyduğu 

kıvancı, kendisine olan inan ve sevgiye 
vaffakiyetler dilemiştir. 
güveni olduğunu söylemiş, Meclise mu
vaffakiyetler dilemiştir. 

Bundan sonra yapılan seçimde inti
hab mazbataları tetkik komisyonuna 
Bay Ziya, Bay Veli Necdet, Bay Hüse • 
yin, Bay Hamdi; İkinci reisliğe Bay Zi
ya; katibliklere Bay Hilmi ve Hamdi 
seçilmişlerdir. Encümenler seçiminde 
Bayan Feriha, Bay Ziya, Bay Hilmi, 
Veli Necdet, Halis, Arif, Celal büdce 

"encümenine; Bayan Reyhan, Bay Ra • 
miz, Rıza, Muhlis, Eşref dahiliye encü • 
menine0 lhaan, İbrahim, Abdullah, Mus
tafa nafıa encümenine; Bayan Vedia, 
Muharrem, Rıfkı, Kudsi, Hüseyin ma
~rif em:ümenine; Said, Salim, Ihsan, 
Abdurrahim, Ahmed arhhat encümeni. 
ne, Bayan Refika, Bay Hakkı, Osman, 
Nuri, müteferrika encümenine; Bayan 
Safiye, Bay Mehmed, Bekir, Osman Ta
hir, Abdurrahman ziraat encümenine 
seçilmitlerdir. 

Bundan ıonra iyzahname okunmut· 
tur; kati heaabı bitmiı olan 933 mali yı. 

lı içinde muhammen 2.761.081 lira 68 
kurut genel gelire karıı 3 415.572 lira 
51 kuruı tahakkuk etmiıı buna mukabH 
2.917.216 lira 4 kurut tahsil edilmiı ve 

«lttrllttn 

böylelikle oranlanan aolir• sör• topla
nan para nisbetf yi1zde 1., bir fa.daldı 

l'östermiıtir. Tahsil edilen aelirdeo adi 

(Sonu .S JncJ sayıl•d•) 

Yeni T.ürkiJe 
\1 u mecmuasıııın memleketimize 

ayırdığı sayı 
Franıa'nm en çok okunan haftalık 

ve resimli mecmualarından biri olan 
"VU" nün timdiye kadar Birletik Ame
rika, ltalya, Sovyetler Birliği, Alman • 
ya ve Franaa'ya tahsiı etmiı olduiu fev· 
kalada aaydarla büyiik bir raibet kazan-

ır-"' 

., G,\ R.\ \.TER F'-i [ F 

mıt ve mecmuan.m ımit olaartar idille. 
ıine bu memleketi_• baklanda oldukta 
etraflı ve objektif malU.mat Y.-mittl. 

VU mecmuaaı, ton saba iT tubat 
tarihli aay111run mühim bir luımını J• .. 

(Sonu 4. iJncO ıaydııtl•) 
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Vu'ntln Türk/yeden balıseden ilavesinin bir ~~yrfası 





~ART 1935 SALI 

Şefkat alanıııda 
hayramlaşmal{ 

Çocuk Esirgeme Kurumunun; yurd 
1l'Yruı · · 
11 arı •çın çok kıymetli neticeler 
erecek bay l ı·· .. bu .. ram a"ına uıu unu ve ... aut·· .. 

k un kalblerde yer tutması için yudan 
1Ytntl" 

S 1 Yazdan gazetelerde okudum. 
~n gelen (Kurun) gazetesinde müla -
le ~ ~eklinde yazılan yazıda Cemiyet it-

i
• lt"tnın hıdasası da vardı. Ben Cemiyetin §e . • 
Lbrını Yakında1;1 gören biri sıfatiyle bu 
"ll ta b" k 
b ld ır aç satır yazmayı muvafık 

U Utn. 

. Çocuk Esirgeme Kurumunun; Üze. 
l'lne aldıg" ı k "'h' "f . b . ço mu ım vazı eyı aşar -
lllak i . 
l b' çın ne kadar uğraştığını, para bu
a. ıltnek . . 

1 ıçın nerelere baş vurduğunu qer ·· 
k ıun görmekteyim. Başka memle • 
etlerd K 

de· ·ı e urumlar para bulmak iç.in 
gı llıevcud para ile neler yapclabile -

ctiİtıi · 
.. tesbıt eder ve o yolda çalışırlar 

Çunkii 
ltıiih' Y~lnız azanın verdikleri teahhüd 

ıın bır yekun tutar. Bizde umumi -
Yetıe k 

Lı urumların dayandığı para kay • 
llatU 

1• arının geliri malı1m değildir. Ma -

Yuro. olrnıyan bir gelire bel bağlıyarak 
"Ptlacak işler de sağlam ve esaslı ola -

l'tıa.z 8 
· ununla beraber halkımızın soysal "e .. k 0 0 nomik seviyesi yükseldikçe ku • 

rurnıa 
.. rırnızın dayanacakları gelirler ve 

torec ki . . 
e erı ışler de umulduğu kadar 

olab;;.. 
--ı>•na şüphe yoktuı-. Çocuk Esirge

ltle 1( 
Ururnunun geliri belli olmama11 -

~:rağmen gördüğü işler az değildir 
. at Yurd çocuklarının ihtiyaçlarına 

l\~sl>etle ( Kurum Başkanının da dediği 
t•bi) d . 
ı enızde bir damladır. Evet böy • 
edir. 

Eski devir ler cocuklar için, mekteb t • ~ 

b·~!nna gelmemiş çocuklar için bize tek 
ır Ilı .. 

uessese bile devretmediler. Yarı -
'rııll ll'ıesuı · . . .. . 1 k d .. ıyetını uzerıne a aca yur 
>"ıt"ruları d " • b .. . . • ki 

nın ımagını, unyesını ın • 

Şl\f ettirecek, sağlığım koruyacak bir 
tek Ilı .. 
r Uessese yoktu. Yurda yavru ye • 
'Hirtnek · · b " ·· k 'I l lii ıçın utun uvvetı e ça ışan 

rk kadınının gebeliği esnasında onu 
llı1.aa 

Yene edecek, doğum zamanında 

:~kuu unıulan korkuların önüne geçe -
e ' doğumdan sonra yavrusiyle bir 

lniiddet korunabilecek, sütü yoksa sür · 
hlltGnü veı·ebilece kbiı· yer yoktu. Cüm. 
lltiyetiınizin ışıklar ıaltında bunlar pa-

~ Relirirni znisbetinde doğdu ve büyü -
ltı eye çahşıyorlar. Bu işlerden mühim bir 

3lltını başarmağa çahşan Çocuk Esir. 

~ell'ıe Kurumunun yurd dileklerini ya -

~'ndan benimser ve elimizden gelen 
.. ardımı yaparsak bir çok yavruların ot·· 
el ~lllden kurtulduğunu, fakir annelerin 

~ 
0
8'U.tnunda, emzikli zamanında bu tel-

at elinin kendilerine uzandığını, göz -
Yafların d' d" ·ıd· ~. . .. .. .. ın ın ın ıgını goruruz. 

I IC...-urn bizden; din bayramının yak. 
"~ttıaaı haıebiyle ne istiyor? 

l!anarnlaşma kiçin yazdığımız kart, 
:~lctub, telgraf ve ziyaretler için yap -

lhllltz masraflann bir ktımınr yurd 

~""rlda · · k. rı ıçın verme 
l!11 İyilik ıeven iosanlann isimleri ar•· 

~ete( l 
~ et" e netredileceğinden bu zevatın 
1t'aın tebriklerini ve ziyaretlerini yap 

tı\ıı \'e tebrikleri iade etmİf sayılmak • 
. , lıteyeek yahut nezaket icabı yaptl. 
tı~ . 

~Yaretler, yorgunluklar, yerine 
~ r.::_ 

.. ...:el ve yerinde, bundan baıka yurd 

Y'""-lları İçin ne kadar gelirli ve ya • 
rllrL bir teklif . 

Q· 
~ •r çok yurd severler tarafından 
abuı d"I v• k 1 

~l'gu 
~ ı ecegı ço umu an bu teklife 

1\ hareket soysal yardımdaki ih -

~el'İnıizi kumen önleyecektir • 

1'1·ı 1•teyerek yahut nezaket iiabı yaptı
~ tlln \'~ onlann yardmılamun milyon-
1<1 t'ııttugu ınalumdur. Biz milli kurum
llt tını~ ne veriyoruz vicdanımıza da • 

!ttaaJr Ç k E . '-el P.t 1 ocu ıırgeme Kurumu Ge-
llfl._. erkez:inin bu güzel ve yerinde tek
~lc hemen kabul etmek kvarmı ver _ 

te tereddüd etmeyiz. 

ı.. ..... lle.Yrıunda kapı kapı dolaımak, bu
..... ~lc, bulwuunamak, gidilemiyenle. 
~:ucendirmek yerine bizden, hepimiz-
1-.. l"flrdun bekliyen yokıul yavrucuk
"~~ le.urum vasıtaıiyle yardım yapmak 
f)İt et..- zevkli ve gidilmeai ıevinçli 

}'ol .. 

TURHAN TUNC 
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Tramvaylar üç saat 
işli yemedi 

lıtanbul, 4 (Telefon) - Bu • 
gün ıaat 10 dan itibaren 13 e ka· 
dar latanbul tarafındaki tramvay 
arabalarının i,liyememeai, bütün 
hatlardaki seyriseferi sekteye uğ
ratmıştır. Saat 10 a doğru Sirke· 
ciden Sultanahmed' e giden tram
vay !ar, cereyan kesildiği için bir
denbire durmuştur. Keyfiyet tram
vay şirketinin hat memurlarına 
haber verilmit ve gelen müf ettit· 
lerle hat memurları vaziyeti teabl
te çalışmışlardır. Yapılan tetkikat 
sonunda; elektrik kablosiyle tram· 
vay kablosunun biribirine değerek 
kontak yaptığı ve kablonun yan• 
dığı anlaşılmıştır. Bu vaziyet kar· 
şısında hatlar üzerinde aratbr • 
ma yapılmış ve kablonun yandıjı 
yer tesbit olunmuştur. Tramvay 
şirketi yeni tesisat ile yanan tel • 
leri değiştirmiştir. 

Ancak bu it yapılıncaya kadar 
üç saat geçmit bulunuyordu. Ba • 
yındırlık ve belediye komiserleri 
Bayazrt'tan Eminönüne kadar O• 

lan hattı gözden geçinnitler ve bi· 
lahare elektrik tirketine giderek 
müd!irle görüşmüşlerdir . 

Biı- tramvay )Oldan çıkh 
İstanbul, 4 (Telefon) - Bu -

gün saat 10.10 da Sultanahme.d 
parkının önündeki makastan b~r 
tramvay yoldan çıkmıştır. Bel~dı
ye komiserliği bu hususta tetkıkal 
yaparak bir rapor hazırlamıştu. 
Öğrendiğime göre, tramvayın yol· 
dan çıkmasındaki sebeb, yolun ıo
lundaki hattın yere gömülmü' ol
ması ve bundan başka da burada
ki makasın ucu çatlamış ve kırd
mıt bulunmasıdır. Bu makasın bir
kaç gündenberi çatlak ve kırık ol
duğu, oradan geçenlerin sözlerin
den anlafılmşrtır. 

Uzun çalışma sonunda kaza ol
madan tramvay hatta konulmuı • 
tur. Tahkikat yapılmaktadır. 

Keresteciler hali 
İstanbul, 4 (Telefon) - Ke

restecilerde yapılmakta olan hal 
binası, hazirana kadar bitmit ola
caktır. Verilen karara göre hal
de, sebze ve meyva alım ve satı· 
mmdan başka kışlık kuru bakka
liye maddeleri alını ve satımı da 
yapılacaktır. 

Bu suretle bakkaliye maddele
ri de inzıbat altına almmıt ola
çaktır. 

Vapurlar Yunanistana yolcu 
almıyorlar 

lıtanbul, 4 (Telefon) - Bu • 
gün Loid Triyeıtino kumpanyaaı
mn bir vapuru limanımızdan ha -
reket etmif iıe de, Pireye uğrama
sı mukarrer olmaıma rağmen Yu
nanistan için yolcu almamıfbr. 

lşçiler ve soysal ko.ntrol 
Adana, 4 (A.A.) -Şehrimiz• 

deki fabriaklarm bütün iıçi ve 
memurlarına hüviyet cüzdanları 
verilmiştir. Hepsinin doktorlar ta
rafından muayeneleri yapılmııtır. 
Jimdiye kadar verilen cüzdanla • 
rın yekunu üç bini aımıthr. 

Çocuk esirgeme kurumunun A • 
danadaki çalışmaları 

Adana, 4 (A.A.) -Geçen gün 
yıllık toplantısını yapan çocuk e • 
sirgeme kurumunu~ . 934 çahıma 
raporuna göre yıl ıçınde kurum 
63926 yavruya yemek vermif, 490 
çift kundura, 330 çift terlik, 239 
çift çorab, 14 takım elbise, 17 lms
ket, 19 gömlek, 8 takım ~&fır, 
784 defter ve 67 4 kalem teman et
miıtir. 

Eıirgeme kurumunun korum • 
evinde daimi olarak 35 ~ var· 
dır, ki, bunların yeme, içme Ye yat
ma, giyinmeleri hep ~rum taR • 
fmdan temin olunmaktadır. 

u y u 
Yeni japon elçisi geldi 

Yeni Japon elçisi Ankara durafınds 

Japonyamn Ankara büyük el-' 
çiliğine tayin edilen B. fyemasa 
Tokugava dün şehrimize gelmiş 
ve istasyonda Dışarı itler Bakan
lığı namına protokol müdür mua
vini taraf mdan karşılanmıştır. 

:Muğlada pek fazla 
yağmur yağdı 

Muğla, 4 (A.A.) -Üç gündür 
merkez ve banliyöde bol yağmur
yağmaktadır. Merkez kazasının 
yağmur ihtiyacı kalmamıştır. Faz
la yağmurlardan bazı mahallerde· 
ki buğdaylarla bazı tütün fidanı 
yastıkları müteessir olmuştur. Son 
babardanberi yağan yağmurun 
mikdarı 1300 milimetreyi geçmİf· 
tir. 

B. Nazif Topçuoğlu 
öldü 

ÔIM B. Nazif Topçuoflu 

On bet gündenberi Nümuı:ıe haa
tahanesinde tedavi altında bulu. 
nan eıki Temyiz azaımdan Anka
ra maliye tetkiki itirazat komis -
yonu baıkam Bay M. Nazif Top
çuoğlunun 2 mart 935 saat 20 de ' 
öldüğünü haber aldık. Adliye mes-
leğinde ve bir çok iyilik kunımla
riyle ali kararlar heyetinde 33 •e
ne hizmet etmiş çok kıymetli bir 
adliyecimiz idi. T ekaüd olduk • 
tan sonra da maliyenin Ankara 
tetkiki itirazat komiıyonu reisliği
ne getirilmi,, ölümüne kadar da 
bir sene bu hizmeti görmüıtür. 
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Ailesinin acılarını paylatmz. 

Tück Maarif Cemiyetinin 

Çiçel' balosu 
11. Nisan. 1935 perşembe 

günU akşamı 
""' . 
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K L A RI Lyon konsolosumuz öl Jü 
Sekiz ıenedenber i Lyon F a.l ıri 

Konsolosluğumuz vazifesini yap • 
makta olan B. Jangot'nun ölduJu 
teessürle haber ahnmıştır. Tiirk -
lüğe doğrulı•kla hizmet etmiş o -
lan bu türk dostunun öJüm haberi 
muhitimizde acılarla karşılanm~
hr. 

Balkan ökonomi konseyi 
latanbul, 4 (Telefon) - Bu a

yın onunda Belgradda yapılacak 
toplantıya bükUnıetimiz namına 
İftİrak edecek heyet üyeıinden 8. 
Ayetullah, buraya gelmittir. Öte -
ki üyeler de geldikten sonra Bel • 
grada gideceklerdir. Belgraddaki 
bu toplantı, Ankarada yapılacak 
olan ökonomi konseyine hazırlık 
içindir. 

Pire rıhtrnıma Yapurıar 

yana~tırdmanu11 
İstanbul, 4 (Telefon) - Bu • 

gün Loid Triyestino kumpanyası
nın Adriya vapuru limanımıza 26 
yolcu getirmiştir. Verilen habere 
göre, vapur Pireye uğradığı za -
man rıhtıma yanaşamamış, açık -
ta demirlemiştir. 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı Meteoroloji 

kurumundan aldığımız duyukla • 
ra göre, son 24 saat içinde Edir • 
nenin Trakya çevresile doğuana • 
dolusu hariç olmak üzere yurdun 
diğer yerleri tamamile yağışlı geç
miştir. 

En fazla yağmur Somada 33 
milimetre ölçülmüştür. Hava sü
bunetinde bir gün önceye göre 
Trakya mmtakasında 1, Ege ve 
Ortaanadolu mıntakalarmda 3, 
Karadeniz kıyılarında 4 derece 
düşüklük kaydedilmiştir. 

En yüksek sıcaklık Trabzonda 
24, Samsun ve Dörtyolda 21, An
talya, Silifke, Adana ve Rizede 
20 derecedir. 

Dün Ankarada saat 14 de 
hava sıcaklığı 8 derece idi. 

Türk- Yunan ofisi 
İstanbul, 4 (Telefon) - Türk 

- yunan müşterek ofisi yakında 
mühim bir topJantı yapacaktır. Yu
nan ökonomi bakanlığiyle görüş -
mek üzere Atinaya giden ofis şe
fi ile yunan delegesi şehrimize dö
nerek Anka raya gitmişlerdir. Bu
raya döndükleri zaman toplantı 
yapılacaktır. 

Belediye hüdccsinin ı;oy!9al 
yardım f a'!>lı 

İstanbul, 4 (Telefon ) - Bele
diye, 1935 büdcesinin soysal yar
dım faslına 82.500 lira tahsisat 
koymuştur. Bu paradan 14 bin 11-
raıı Darünefakaya, 5 bin lira11 
Hilaliahmere, 7 bin lirası sanat o
kullarına, 14 bin lirası Büyük.ada 
sanatoryomuııa, 3 bin lirası Türk 
Maarif Cemiyetine, 10 bin lira11 
gaynmüalim ve azlık bayır kurum
larına, 30 bin liraıı zührevi h.~sta
lıklarla mücadeleye ve IS bin li
ruı da Halkevlerinin i!ıtiyaçları • 
na ve büyütülmesine tahıiı edil • 
mlştir. 

Ani-tara radyosu 
19.30 - Çoctık aaati 
19.50 - Musiki : 

Twne Ave Maria 
Bois defer Chanson arabe 

,. ,. Dans Orientale 
Albeniz Espanyol danın 
Edib Sezen: Viyolonsel 
Ulvi Cemal: Piyano 

20.10 - Maliye Bakanhtı aaaU 
20.20 - Dans muai•lcisi 
20.30 Musiki; 
Handel Trio 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal : Piyano 

Ed~b Sezen: Viyolonsel 
20.50 - Haberler. 

,. :ım s 

Teşekkür 
Gegenlerde ölen umumt mec • 

liı üyelerinden Bay Meaud'un ai
lesi, bu büyük kayıblarından do
layı, acılarını paylaıan tanıdıkla • 
ra teıekkürlerini bildirmeye ga • 
zetemizi tavsit etmektedirler. 

Metr ~alt•m ' in c)a,a~r 

Dün birinci asliye mahkemesı 
temyizce nakzedilen karardan son 
ra cereyan eden muhakeme neti
cesinde rüşvet teklif etmekten 
suçlu Metr Sa lem ve Leon f araci 
hakkındaki kararını tefhim etmiş
tir. Karara göre rüşvet verdiği sa
bit oldufundan dolayı Metr Sale
min 20 lira ağır para cezasına.. 
rüşvete vasıta olduğundan dolayı 
Leon Faraciyi de 12 lira ağır pa
ra cezasile kabili temyiz olmak ü
zere mahkum etmişti r 

AılanıuJa pamuk fia ıları dii-:tii. 
Adana. 4 (A.A. ) - Borsada 

· pamıık alış verişleri son günlerde 
işt ;r 7. ve durgun gitmektedir. 
Par:-.u.,un kilosu dün ve bugün 40-
41 kuruşa kadar düşmüştür. 

(:ankırula ~eli<· ·- köprii1t•ri 

~i)tii r•I ii 
Çankırı, 4 (A.A. ) - 24 saat 

yağan yağmurdan çaylar taşmıt 
Çankırıdaki ahşab köprüleri •el 
almıştır. Zabit yurdu ile birkaç evi 
su basmıştır. Zarar çoktur. Pek çolc 
bahçeler su altında kalmıştır. 

Karakô .. t:dc -.a:!Iık durl'mu 
Karaköse, 4 (A.A .) - Kara· 

kösede bir ditf eri ve bir de kızd 
vakası olmuşsa da hükümet he • 
kimliğince lazım gelen tedahir a • 
lmmış, hastalığın yayılmasına 
meydan verilmemiştir. Son gün • 
denberi yapılan araştırmada bq -
ka difteriye arstlanmamııtır. Bazı 
köylerde görülen kabakulak ve 
boğmaca hastalıklarına karşı da. 
tedbirler alınmıştır. 

Adauanm ökouomjk durumu 
çok iyi 

Adana, 4 (A.A.) -Adanamı
zm 1934 yılr ökonomik durumu 
hakkında ticaret odası tarafından 
çok değerli bir rapor çıkanlmıfhr. 
Buna göre Adananın 1933 yıh i
çinde çıkardığı eşyanm değeri 
4.212.227 lira iken, bu rakam 1934 
de 9.009.287 liraya yükselmiştir. 

Adaoaya giren eşyaya gelin • 
ce 933 de 3.956.951 lirayken 934 
de bu rakam 3.219.309 liraya dü" 
müı tür. Giren eşya en çok benzi.o, 
gaz, kahve, çimento, şeker ve ma
kina yağından ibarettir. Dıtardaa 
gelen ve buradan çıkarılan ef ya • 
nın mikdar ve değeirne göre 1934 
yılında Adana.mızın ökonoıni ve 
ziraat bakımından iyi ve aevindi • 
rici bir alana ıirdiği ortaya çıkar. 

Adaoada buJaııık hastalık yok 
Adana, 4 (A.A.) -Son hafta 

içinde tehrimizde bulqlk basta • 
lık olmadığı ve yalnız tektük ka
bakulak ve suçiçeğine antlandıfı 
anlatılnntttr. Bunların da önüne 
geçmek için tedbirler almmıftır. 

Dr. Cel'det Savrao'm 
(Cevdet Nasuhi) 

Dolcuz yazı 
Adiyle yeni bir eseri çıkmrşur. 

Heryerde kitapçılardan Ankara -
da Ulus Bastın evinden arayınız. 

Kitab günün ökonomik, soy 
sal ve kültürel meselelerini içine 
almrştrr. 

Başlıca bahisler şunlardır: 
1 - Kredi kooperatifleri 
2 - Mektepte kooperatifçilik terbl

yesı 

3 - Büyük israf, büyük tasarruf 
4 - İstihsalde müteeşbbisio rolü n 

teesbbüs ~e~dlleri (iktısadi devletçil.:C) 
5 - Türkiyede kooperatifçilik 
6 - Bir komışma (sağ ve sol fikil'· 

ler) 
7 -İdealizma ve materyalizm" 
8 - Marksizma 
9 - Blıitn devletçiliP.1~ .. 

• 
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Af rikadal~i 
gerg· ılik 

Moye Zıirher Sayıung yıı ardaki 
başlı la yazdrgr uzun bir yazıda diyor 

ki: 
Habeş ımparatorluğunun hükumet 

meı:ıkezi olan Adis Abebada haftalardan • beridir ki, ltalya elçısı goruşmelerde 

bulunuyor. Cenevrcde Uluslar Birliği 

Konseyinın son toplantısında takarrür 
ettiği gibi ilk önce, Ualualdaki kanlı 

hAdiselerden sonra derlenmiş olan i -
taly<m ıstekleri hakkında gönişüldü. O 

umandanberi görü~me mevzuları de -
li~ti. İtalya Somalisinin hinterlandını 

teşkil c-den topraklar daimı bir anlaşa -
mama:.:lık kaynağı halıni alınca, ita! -
yanlar, bir bıtaraf mıııtakanın tesbit e
dilmesini ileri sürdüleı. Hala bu mese

le etrafında goruşülmektedir. Bu me -
ııelcnin halli, Habeşistan ile İtalya ara
sında sallantıda duran daha büyük me
ıeleler üzeı indeki hakları çignetmiye -
cektiı ; ancak bitaraf mıntaka etrafın -

oaki görüşmelerın sonucunda bu bıiyük 
mes elcrden de artık bahsedilmiyecek
tir. 

Eger bu aralık iki devlet dıasmdaki • 
dururn daha ziyade gerginlıgi mucib 

olaca~ bir biçime girmiyecek olursa ge
n-=! durumun takribi olarak alacagr bı -
çim bu olabilecektir. Habeş hüki'ımett • 
nirı rıe gibi tedbirler aldığını, yan müs
takil bir durumda olan vilayetlerinde 
neler olup bittiğini eyiden eyiye bilen 
y<>;:. Fransız ve İngiliz müsahidlerinin 
verclikleir duyuklara göre, yerliler, yal
n•z ıtalyanlara karşı değil, eskidenberi 
mevcud yabancı düşmanlığr tezahürle -
rini gun geçtikçe kuvvetlendirmekte -
dirler. Habeşliler haddizatinde barışr 

~e\•er in::;anlardır. Ancak ,barış isteği -
nin hemen yanı başında da, devlet oto. 
ritesini hesaba katmasını biJmiyen bü -
yuk bir taassub hüküm sürmektedir. 
Hiiı<lımet merkezinin dışında.ki yerler-
de ne oldukları bilinmiyen pek az ya· 
ancı vardır 

Biıy •.. clev !etlerin arzularına, ulus • 
lar hirliginin karşı koyamadığını Man
çuriya etrafındaki çin - japon anlaşa -
mamazlıgı tarihi apaçık göstermektedir. 

F< :.<at, ulu::;Jar birliği tarafından kon -

muş metodların Afrikada hakikaten şü

mullü mahiyeti olacak bir hal iaresini 
hazırlamağa çok elverişli ol<!llğunu da 
gene tarih açıkça göstermektedir. l\!an

çuriya meselesinin düzelt;'mesi için 
Lord Liton'un hazırladığı plan, bu gibj 

metodların eşsiz bir abidesidir. Irağı 

coren japonların da teslim ettikleri gi
bi, Lu proje, bütün dünya için bugünkü 

Ha~şi::.tan meselesinden ~ok daha e • 

ht-mmiyetli olan Mançu riya meselesi -
nhı düzeltilmesini mümkün kılabilecek 

en elverişli bir proje olmuş olacaktı. E

~er geç kalmamış olsaydı Liton'un pro
)eBi akamete uğramış olmazdı. Eğer bu

günkü ge.cginlik bir anlaşamamazlığa 

çevrilece-k kadar ileri götürülecek o -
lursa, Afrikadaki bu feci hikayenin sık

sık tekrarlanacağına katiyen şüphe e
diJmemelidir. Bugün, gerek ltalyada 

gerekse Habeşistanda döndı.irülmekte 

olan askerlik dinamizmi, siyasal dii . 

ftincelerdcn ve diplomasi metodlarm -
dan daha kuvvetli bir tezahürde bulu • 
nur bulunmaz bunun öniıne geçilemiye
c.ektir. Şimdiki halde, ışlerin barış yol

larilc düzeltilmesi imkanlarını açık bı· 

rakmakta her iki tarafın da menfaatle
ı.i vardır. Bu menfaatin Haile Selasi 
hükfuneti için hayati bır manası vardır. 

Bize öyle geliyor ki ,uzun veya yalan 

zamandanbe.-i sallantıda duran bütün 
~selelerin topu birden hiç vakit kay
betmeden ul°uslar birlii;i tarafından dü

.M)tilmcsi için bizzat Habeş hükumeti 

ıırar etmelidir. Hatta habeş hükumeti, 

hükümranlık haklarından da bazı feda

JdrJıklarda bulunması bile icab etmiş 

ol~, hiç cekinmeden Utonun ileri sür

tfüğü biçimde bir ko.ıniı:ı} onun gönderil· 

rr.csi için bile teJebbüste bulumnahdır. 
Ç .inkü ,aksi takdirde yalnız hükumet 

c1e~il, belki de hükümı anhğın bütün te
.ra .... lleri ortadan kalkar ve hatta bundan 
ilui giderek bütün tarihi biçimini de 
kaybeder • 

Haile Selasi'nin soguk kanlı ve ile
J'isini görebilecek bir siyasa güdüp gü
C!ımıiyeceği de sorguya değer bir mese-

ledir. Haile Scla&inin ealtanatı giiveni 

olmayan t~mc]lcr üzerinde durmakta -
dır. 

cı g 
• 

gazetesı 

(BCl§ı 1. ci sayı/ada) 
ni Türkıye'yi fransız karilerine tanıt -
mak işine ayırmıştır. Mecmua, .. yeni 
Tür ki} e" başhğını ta~ryan ve birçck 
tanınmış muharrirlerin memleketimize 
dair güzel makalelerini taşıyan bu kıs -
ma şu satırlarla başlıyor: 

"VU, zamanımızın bütün soy
sal, politik ve mali hadiselerini, 
herhangi bir temayüle bağlanma
dan, bilakis hatta bu hadiseler bi
z:m en esaslı kanaatlerimize mu -
hatif olsalar bile ob_.cktif bir gö -
riiş muhafaza eimeye çalı§arak 

daima okurları için tetkik etti. 5oıJ
yetler Birliği, Almanya, Amerika 
ıJe Fransa hakkındaki huıuıi ıa
ydarımız etraflarını görmek ve 
F ranaa, iıter iıtemez, kendi husu
siyetine en uygun yeni bir yol tut
maya mecbur kalacağı zaman, dı
şarda taklid etmek veya kaçın -
mak lazım gelen şeyleri araştır • 
mak istiyenler için değerli vesika
lar teşkil etmektedir. Aşağıda, 
Türkiyeye tahsis edilen etüdde gö
rülecektir ki eski "Hasta adam,, 
bugün mükemmel bir aıhhate ma
liktir ve kendileri için seçtikleri 
yola azimle girmiş olan memle • 
ketler arasındadır. Bu .... adar ani 
bir şekilde manzara deği§tirmiş 
olan bu memleketten bahsetmenin 
tam zamanı olduğunu düşündük. 
Türkiye Avrupa barışının kurulu
şunda gitgide daha faal bir rol 
oynamak niyetini gbstermiyor mu? 
Daha geçen yıl, Avrupa emniye -
tinde muhakkak ki çok ciddi bir 
ilerleme teşkil eden Balkan and -
IQ§masının ha::.ırlanmasında bu 
memleket büyük mikyasta rol oy. 
namıştı.,, 

Bu satırları Türniye hakkındaki 

sıra makalelerden ilki takib etmekte. 
dir, ''Yeni Türkiye'nin eı;aslr karak

terleri,, baslığını taşrya.1 ve eski bakan, 

saylav ve prrlamentolar arası birliği 

ikinui bask;ını Mario Roustan tarafın
dan yaz.:mış olan bu makalede yeni 

Türkiyenin osmanlı imparatorluğunun 

her bakımdan tam lıir zıddı oldugu an
latılarak Halk Fırkasının altı vasfı 

tahlil edilmekte ve türk ulusunun ne gi
bi şartlar ve mecburiyetler altında bu· 
günkü yolunu seçmiş olduğu göst.ri

lerek bi.ıyük önC:erin şefliği altında ba· 

şarılmış ol:ın büyük işler hulasa edil
n:e' ~eclir. 

Eski frans•z bak nhırından George'li 

B ::mnet, "Bir S"firı ı o-trcsi: Kamfil 
A <:.t~·r:;,. lıa c· ı~mı ta~:yan y. zısncla 
c'u önder!.1 hayatının ve muvaffaki

yetlerinin kısa bir tarihçesini yaptıktan 
fonra Ya1ova·da kendisi tarafından ka-

ul edil~iği zaman bu büyük a'4m kar
ş~smda dı.youğu derin hayran1ı.ğı ve 
t~' . , ir hisluinJ anlatıyor ve onu ta.-ıı-

ULUS 

z 1 r okuduklar mız 
• • ürki}e bas ık1ı an1~eti . ' il enı 

dıktan sonra ba ardığı biıyuk islere ar
tık hayret etmcd' ,,ini soyliıyor. 

Bundan sonra Başbakanımız İsmet 
!nönü'nün kısa bır yazısı vardır. Bu 
değerli yazının tercümesini bir ajans tel. 
grafı olarak birkaç gı.in önce neşret

miştik. 

Fransız muharrirlerinden Robert de 
Beauplan "11 yılda altı asır., başlığını 

taşıyan yazrsına '·İnşacı olan devrim. 
ler bile önce yıkmıya mecburdurlar .. ,. 
diye başlıyarak yeni rejimin her ha· 

kımdan sakat bir idarenin biıtün köhne 
mekanizmasını nasıl yıkarak yeı.ine 

modern bi.r yapı kurmuş olduğunu an
latıyor ve türk inkılabının derinlik ve 

genişlikte nasyonal sosyali~t ve façist 
devrimlerini geçtiğini ve çok daha 

esaslı olduğunu söylüyor. Bilhassa ye
ni rejimin laiklik esası üzerinde dura
rak bu prensipin yeni Türkiye için ha. 

yati ehemmiyetini tebarüz ettiriyor ve 
es.ki idarede din maskesi altında işlen
miş kötülükkri i.ıah ederek bu boyun

duruktan :turtulduktan sonra Türkiye

de kültür ve sanat hareketlerinin ne 
geniş mikyasta ilerlemiş olduğunu an· 
)atı} or. 

Mark.Eli Ravage ''Emperyalizmsiz 
bir nasyonalizm., başlığını taşıyan ma

kale!iinde Türkiye·nin ulusal kurum 

yolunda başardıgı işleri ve türk ordu
sunun büyük kuvvetini izah ettikten 

sonra ordusunun bütün kuvvetine rağ

men Türkiye'nin katiyen kendi sınır

lan dışında bir dileği olmadığına işa. 

ı et ederken diyor ki: 

''- Türkiye'nin hcırbı kazandıktan 

sonra, zaferini fetihlere çevirmek fır

satını kaçirmış olmasına bazı muhit
lerde hayret edilmişti. Bu eski bir 
ananeydı, ve Atatürk'ün bu an;;,nLye 
uymaktan imtina etmiş olması b, na 
sıhhatli, itidalli ve emperyalizmle le

kelenmem:ş nasyonalizmin zikredece· 

ğim son misalini veriyor.,. 
Muharrir bilhassa Türk - Yunan 

dostluk ve samimiyetinin derinligini 
göstererek bunu Türkiye için bir tak. 
dir veşilcsi sayryor. 

G~ne fransız muharrirlerinden Ber
nard Lccache "Ti.irkiye Avrup;;.'dadır,, 

isimli çok güzel ve kuvvetli yazısında 

Pierre I.oti ve Maurice Bedel g'bi 
Tarkiyeyi Avrupa}a yanlış tanı ... ıış 

olan fransız ediplerinden şikayet et
tikten sonra Türkiyen:n bu;;:ün her ba

kımdan u:şid ve avrnpalı bir ulus ol
duğunu v<: bu sıfrtla Avn:pa işleri.1de 
mühim rol oyn, ıı k me,·kiinc1e bulun • 

duğunu söylüyor. 

Meshur mimar, bahçe ve sc:hir miı· 

tehas~mı Albert Lapradc "Anl;-ara., yı 
anlatan y~zısınd~ An tara'nın n : ıl çoıt 

kısa bir zaman ic; inde E.cr.iik ve ağac
sız bir toLkır kasal acığ•ntlan bir s• :r

baa def;ncğile dokunulm ı~ gibi b:ra n· 

bire modern ve Liıy ik bir ~!'lir '.1alinc 

gelmiş oldugunu anlattıktan sonra tiırk 

mimarlarının kı::.a bir zamanda büyiık 
ilerlemeler göstermiş ve sergi sarayı 

eibi güzel yapılar viicude getirmiş ol. 
duklarmı anlatıyor. 

Mark-Eli Ravage bLr başka makale
sinde "devletçiyiz,, e"asımızı tahlil edi-. 
yor. Ve Türkiye'nin Sovyetler Birliği

ni taklid ettiğini soyliyenlerin yanıl. 

drklarma işaret ettikten sonra türk 
devriminin bir ideolojiye, bir doktrine 
uyarak değil, fakat zamanın ve memle

ketin icabları göz önünde tutularak 
yavaş yavaıt belirmiş ve bugünkü ~ek-

lini almış olduğunu gösteriyor. Bun

dan sonra devletçiliğimizin dayandığı 

sebebleri izah ederek ~ş senelik yeni 

ökonomik planımızı ve bu planın Türki. 
yeye temin edeceği menfaatleri &ayı. 

1 

yor. 

Fransız meclisinde Rhone saylavı 

olan Julcs Julien "Krize karşı koyan 
Türkiye,. başlıklı yazısında memleke

timizde cürnhuriyet rejimi zarfında ha-. 

yındırlık, ziraat ve ökonomi alanların
da başarılmış olan büyük işleııi ııayarak 
alınan yerinde ve doğru görüş mahsu
lü tedbirlerle ökonomik krizin TlirkL 

yede pek az bir tesir yapabilmif oldu
ğunu anlatıyor. 

Y'<lkub Kadri'nin "Sodom ve Gamu
re,. romanını fransızcaya tercüme et
miş olan Rene Marchand, "Her ,eyden 

önce halkın sağlıgı,, isimli yazısında 

cümhuriyet rejimi zarfında Türkiye'de 
sıhhat ve soysal yardım alanında elde 

edilmiş muvaffakiyetleri, kurutulmuş 

bataklıkları, betle-o terbiyesine verilen 
ehemmiyeti misa1ler ve rakamlarla an
latıyor. 

Kadın gazeteci Anne-Marie Van 
den Bergh "Türic kadınının evrimi: 
çarşaftan ipek çoraba,, başlıklı yazısm-. 

da türk kadınının evrim yıJları içinde 
ne kadar süratle 

soysal ve politik 
ilerlemiş, ve nasıl 

hürriyetine kav~-

mus olduğunu anlatıyor. 

Paris şark ıımeri profesörlerinden 

Jean Deny ''Türkiye'de dil değişimi,, 

yazrsır.cla dil devrimimizin kısa bir ta· 

rihçesini yaparak henüz tamamlanma

mı; okn hu ıslahat işi hakkında henüz 
1.-ti hüi.iimler verilemiycceğini ıöylü. 

yor. 

Mark-Eli Ravage ''kanun karşısın

da herkes müsavidir,, isimli yazısında 
ka.nut:ıyın son kabul ettiği kılık ve 

soyadı kanunlarının ehemmiyetini izah 
ediyor. 

Son yazı) ı Henriette Pierrot'nun 
Tür1 İ) enin şehirler'nden b he: eden ve 
T ..i:ki;•en:n tabii ı;ü 9ellikleri:1İ öven 
ma'caksi tec;kiJ ediyor. 

Ayrıca bu yaıılar r.cmlelceti~·i 9"' cı;d 

cok ;;iizel seçilmiş rt>ıi..,...!erle !Üsl~n-ıiş

tir. 
Kısaca huı·ca et•lğim:z ve her bi:i 

\ 

5 MART 193~ 

KL. '• DCYl KLAR 

Fran,.,ada f ırtınalnr 
Fransada son günlerde şıd etli 

tınalar olmuş. bol ya murlar 
birçok yerlerde evler yıkılmış ve ııe 
ler tasmıştır. Fırtına an en çok 

· ar geren yerler Bordo hri ve cıv 
Limm:en, B urgony, D" fın ve S 
mıntakalarıdır. 

Fırtına Pariste de birçok 
1 

yapmış ve Marn nehrı ta mı tır 
yi'yi de soakkları bile su basmış, bt 
çok kimseler kapılarının önune ç ~ 

1 r 
rak sokaktan olta ile balık tutrnU5 

dır. 

Gene bir akıri--in öli.iınii 
Fransa'nın tanınmı~ sinema \e 

1 

yatro artisti gene ve güzel Edit fi{ 
23 yaşında iken hastalanarak par 

ölmüştür. 

Bu gene artist Viyanadan 
geldiği zaman daha meşhur olmanı f' 
Elinden birçok şeyler geliyordu· 
resim yapmasını bildiği için, hİÇ 
himaye görmediği halde, gazetelere ~J 
kiler yaparak hayatını kazanryordıl 

O zaman daha on altı yaşında 1 

Kolunda resim kartonu ile gazetelerı 
yazı mı.idürlüklerine giderek krokilt 
ni aatmağa çalışıyordu. Bazen 1<rok1 

rini satamadığı da ol or ve o zail 

soruyordu: 
- Peki ama, mademki bu kroki b 

' fUnuza gitmiyor, ne istiyorsanrz so) 

yin de yapayım. 
O zaman tahrir müdiırü ona bır 5~. 

je verıyor ve Edit Mera da birkaç 0', 
kika içinde krokisini yapıyordu. O~ 

1 
kitler, günün birinde fransız tiyatr0 

1
, 

sinemasının en büyük artistlerinden b 

ri olacağı Aklından bile geçmiyordıl• 

.Fransız parlanıentormnclıt 
yeni bir usul 11 

Bugünlerde profeayönel anlaştıı8 1~. kanununu müzakere eden fransız par , 
mentosunda, herkesin uzun &Ö.z IÔ)'ıe 
mesi neticesi vakit kaybedilmemek uı', 
re her hatibin 15 dakikadan fazla J<O 

nuşmaması usulü ittihaz edilmiştir. ~~ 
sayeJe, otr.denbcri uzun zaman konıP j 
mağı itiyad edinmiş sayı.avlar bile, 

1 

dakika ıçinde maksatlarını kısa ve vA' 

zih bir §ekilde anlatmak imkanını eıtı 
etmişlenfü. 

~hsır talebelerinin gı·e,·i 
Kahirede "Camiülezher,, medre~esi· 

nin reisi olan şeyh Ezzevahirr ' ~ 
memnun olmayan müderrislerle taltlıC' 
ler ,iki aydanberi grev halindedir\tf• 
nerse gitmek istemiyen talebelerirı sı· 
y111 15.000 dir. 

Drşarı çıkmak istemiyen talebeyı r" 
' Hs zorla çıkarmak için camiye girrr1
• 

·ııe buna kızan talebeler polis kuvvetJ(rı 
hücum etmişlerdir. Heı iki taraftan d~ 
birkaç kişi yaralanmıştır. Karışııcl• 
yayılmaktadır. Bunun önüne geçme~ t' 
~in medrese bir yıl müddetle kapatıW 
caktır. 

A vu-.turyalılar!u lngihert') e 
minnettarlığı 

Viyana, 3 (A.A.) - Kırallık Fırı& 
amın önderi von Vizner, dinliyerıle ' 
rin alkışları arasında, İngiliz parl~ 
mentosuna tlikranlarmı ııunarak derrıiŞ 
tir ki: 

·ıı· ''- İngiliz .a~lavları her devleti 
her türlil yabancı mtk:Jahaleden u:ııı) 
olarak, l<endi arzuaile hükfunetine dilr 
dlği şekli vermek hakkını müdafaa et• 

mi§lerdir. 

lsterJinin fazla düşme8i endi~l" 
]er uyandırdı 

Ncvyork, 3 (A.A.) - İngiliz Jjrafl' 
!' nın .ıt dolar 78 cent'e düşmesi, para lı• 

bı endişeleri doğurmaktadır, bu hadi•.~ 
yal111z İngiltere'nin ~imdiki ökonorı'l' 
güçlüklerine ve sıyasal tereddü<lle'iıı' 
dikkati çekmekle kalmamış. aynı zam;ıfl' 
da amerikan muhafazalrarlarımn o kıt.; 
dar inanmış oldukları İngiliz ökono~:~ 
kalkınmasının doğrııluğu mkkrnrla l 

~efa olarak mali mahfillerde süphel'' 
uyandırmıstır. Çünkü, bunların karıaıt; 
tince bu kalkınma ökonomik ve so)'~:ı. 
alanda hükumetin müdahalesi o~ .• 1ak51

' 

zm vuk11bulmı•ı:;tur . 

m~r:ıkl:etimizi doğru g··nis b-:kıi111 

ı e• 
dan çok ehemmiyetli ola~ bu rr: l· ,. 
rin en ebtuuniy~tlilerini sırasiylc U 11 

da ne~redece~iz • 



I MART llSS SALI 

U umi Meclis 
toplantıları başlad 

b d (BCZ§ı 1. ci ıayılada) Ekim işleri: 
u ce tahsisahna bir milyon on altı bin 

tekiz ·· Kağnıların yerine dört tekerlekli ara. 
YUz seksen yedi lira yetıniı bir 

~l !; fevkalade blidce tahsi&abna da baların korunasr için tanesi 70 liradan 

l
.399.480 lira 49 kunış ki ceman 235 aap arabası alınmış ve geçen yıl ol-
416 368 ı· duğu gibi koylilye dağıtılmıştır. Eldeki · ıra tedıye edilmiıtir , 

ag 934 yılı genel geliri ise 1754773 lira (5) bin liralık tahsisata karşılık 100 
kuruş; masrafı 1073818 lira 89 ku. çift tekerlekli, tek kulaklı 6 numara ve t' adi ve 680955 lira fevkalade ki cem. geride kalaniyle 2 ve 3 kulaklı ekici 
17 54 77 3 Ura 89 kuruştur. pulluk ve eki mçeşidlerini çoğaltmak 
Yukardaki rakamlara ılave olarak Jçin 200 kilo yonca tohumu, 20 bin dut t• işlerinde kullanılmak tizere 350 bin fidanı, 100 kilo pamuk tohumu dağıtıi • 

a munzam tahsısat kabul edilerek yük- mıştır. Hayvan nealinin düzelmesi. için 
ltk kara 1 .. 1 d'l tedbirler alınmış, sergiler açılmııtır. 

rın a ınmasına tevessu e ı • 
:ıştır. Bundan ba ka bıtmeyen bazı fa. , Sr/r/wı işi.eri: 

ve maddeler içın de munzam tahsi • . 
lat a n 934 mali yılında 46928 lıra ile baş-

mıştır 
Büdc k 

1 
h 1 • • d lıyan sıhhat idaresi villiyet halkının sağ. eye onu an ta sısat yı ı ıçın e 

hare nm 
11

• il L lığının korunması için gereken tedbirle-
ış memur, mua ım ve m staı_-

dtrnın 
1 

d .. 
1 1 

ri almıştır. Dispanserlere müracaat 
maaş arın an ucret o an an ayın 

lonuncu 1 1 d bi . . il edenlerden bir kısmı ayakta, bir kısmı ve maa o an an a rıncı g nu aks d l . . tedaviye alınarak bakılmıf, sıtmalı olan. 
ama an vcrı mıştır . . . . 

Bu 1 h • 'd . . lara kinın dağıtılmış firengıli olanlara 
yı ususı ıdareye aı tamın ge • • 

1tkli olan akarlarla bUtün okollar 11 hep· neoıalvarsan ve uklorsıl ahnmıt ve te· 
•i ı . k davileri yapılmıştır. 

anıır edilmiştir. Yeni yaı,. olara 
b.udcede birşey olmadığından bitirilme. Bundan sonra vilAyet encilmenlnln 
: bu yıla bırakılan Erzurum çeşmesi ve mütaleası okundu. Mütaleada yapılan 
abaküııukte'kı ıki büyük ilkokulun ya- işlerin yasalara uygun olduğu ve vill. 

rsı tamamlanmıştır Aynca üç yatı"oku- yetin ihtiyaclannı lcartıladığı tebarüz 
u ile diger 204 okulun tesisat ve diğer ettiriliyordu. 
masrafları temın edilmiştir. Umumi meclis viliyetin bir yıllık ça-

934 mali yılı için oranlanan genel lışmasını alkışlarla onadı ve dar bir büd-
telire karşı ıkinci kanun 931 sonuna ka. ce içinde bliyük işler başaran Vali ve 
dar l 0349 ı 3 lira 29 kuruş hali yeden 
ıso·s1 lira 57 kuruş geçmiş yıllardan 
tahsil edilmiştir. Geçen sene yapılmıya 
lıaşııyan vilayetlerevi yapısı bitirilmiş 
•e muvakkat kabulü yapılmıştır. Geçen 
)'ıl ihale cdi1en stadyom ve hipodrom 
)'apısı anlaşma esaslan içinde ilerle • 
ll'lt:ktedır. Genel masraflar kar~ılrnarak 
<ılınan tedbirlerle vilayetin mali duru • 
rnu pünrlen e\ine pekistirilmektedir. 

lot işini: 
Bu yıl bqlıca yapılan ve bafUınan 

Ankara - lıtanbul; Ayqbeli -
Ankara elvan yotıan ile Ankara 

tankın, Çubuk, Gerede: Kırtehir1 
ah§Jhan yotıarı ile Yahtıhan - Kale. 

tik: Polatlı - Haymana; Bili - Koç· 
lıi r: Ankara - Çorum yollandır YU
~rnUnii bedeni olarak yapacak olan 
42153 yurddaştan birinci devreye ayn. 
lan ~ .. 520 yurddas vilayet içindeki çe • 
it<JJi yapı yerlerinde çalıştırılmışlardır. 
Gerek teahhüd ve gerek mükellef ame
le ile yaptırılan işler karşılığında bugli. 
ne k?.dar 177834 lira 96 kuruş harcana
'-« l yapılması gereken yol işleri· 
ilin yıl sonuna kad r bitirilmesine çalı
Şı1m;ı lrt r1ır . 

~fu•ırif i ,.ft•ri: 
Villiyet çevresindeki 204 okulda oku. 

Yan okullu sayısı 22410 dır. Bunun 
8470 i kız13950 si erkektir. Bu yıl 1728 
1 i ilkokulu bitirmiş olacaklardır. Okul· 
lnrımızın sa lık yasalarına uygun olma. 

v:. arı mızın devrim ve yurd 
ıçin yararlı olarak yetiştirilmeaine bil • 
t n gıiciyle çalışmı tır. 

Belediye Başkanı Bay Tandogan'la en. 
cümen üyelerine teşekkür edildi. Dai • 
mi endimene umumi toplantı sonuna 
kadar salahiyet verilmesi de onandıktan 

aonra 935 yılı blidceaiyle 933 yılı kati 
hesabının büdce encllmenine havale 

edilmesine karar verildi. Orzılcahamam 
üyesi Bay Meıud'un lSlümU dolayııiyle 

hatırasına aaygı olarak bir dakika ayak. 
ta durduruldu. 

Meclis derin saygı ve bağlılığının 

Bay Tandoğan tarafından Atatürk'e, 

İsmet İnönü'ne, Kamutay Baıkanına, 

Genel Kfttib Peker'e ıunulmaaını birlik· 

le onadı ve gündelikte konuıulacak bat· 
lra bir ıey olmadığından toplantıya .an 
verdi. 

Umumi Meclis çarıamba günü ıe,s 
da ikinci toplantıaını yapacaktır. 

Acıklı bir yıldönümü 
( 8Qfı 1. ci .ayıl ada) 

rinden bupn tam bir yıl geçti. Bir yll
danberi Necati'nin hatırası yan•nda Re. 
tid'in hatıraıı; Nec:ati'nin mezarı )""'tin· 
da Retid'in mezan yer almıştır. 

Atatürk devrimine gerçekten gönül 
bağladığı için içimizde ölmez ve ölmi • 
yecek olan bu arkadatın adını bu tasalı 
yıldönümünde acıklı acıkh anıyoruz. 

Cebeci topraklarına ıömüldüğünün 
yıldönümü yanndır. Bu münasebetle 
Doktor Rf',id Galib'in ülkü arkadatları 
Halkevinde onun aclrna bir toplantı ya. 
pacaldar ve onun yaııyan hatıralannı 

anacaklardır. 

ULUS 

ROMANY ADAN GELEN DOST SES 

B. 1"'itülesko büyük ler-imizi övüyoı· 
(BQ§ı 1. ci saytfada) 

leri dolayısile, Balkan Antanb 
başkam B. Titulesko bugı.in Dışa
rı İşler bakanlığında bir ögle ye
meği vermiştir. 

Yemekıte hrukumet uyesi, Balkan 
Antantı ve Kuçuk anlaşma ulkelerınin 
orta elçıleri, Fransa ve Sovyetler Bır
ligi orta elçilerr bu elçıliklerin ve dı a
rı işler bakanlıgının yuksek memurla
rı hazır bulunmuşlardır. 

B. Titiılesko aşagıdaki suylevi söy
lemiştir: 

· - Beni Balkan Antantının ve o
nun ıhdası ve devamlı gelişmesi içın en 
.ziyade teveccuh gôsteren ülkelerin mü
messillerini bugün davet ctmekligime 
saik olan fCıY lbir teşrifat mecburiyeti 
değil, kuvvetli bir zarurettir. 

İsmet İnönü ve Tevfik Rüştü Aras, 
on yıldır, vatanlarının ve aoysal barı -
tın büyük nefine olarak fasılasız başba
kanlık ve dıfarı işler bakanhgını ifa et
mektedirler. Eğer her tarafta Kamil 
Atatüı:ık'e tarihte miali olmıyan ve bü
tün bir uluau değiıtirmok, onun eaki 
!tikadlaruıın yerine beferiyetin bugün 
ittiıhaz edindiği en yübek ülküleri ika
me etme-k ve her an en küçük toferrü
atına kadar uluaal yata nezaret tt • 
mek olan eteri için en hararetli baglı 
hk ifa edilmemit ol&aydı, Atatürk ta

rafından kurulan durlUk, onun eserinin 
ve ebediyetinin genigliğine ın beliğ 

ıahittir derdim. Uzun aıya&al hayatını· 
da, her me&eleyi ani olarak talunin ve 
ihata hassasını İsmet İnönü kadar haiz 
bir adama rastlamadım. 1933 ilkteıri • 
ninde onunla ilk defa olarak, karfılat
malda milbahi olduğum vakit, derhal, 
kendiaini daimi surette tanıyor gibi ol
dum. Bir kelime bile teati etmeden, htr 

tcY hakkında mutabık olduğumuz hia
ıriyatında idim. Bunun içindir ki, İa
met İnönü'yü kalplerin en büyük fati
hi olarak tavsif etmekte tereddüt et • 
medim. Dikkate değer bir şey: Zafer
lerini kazanmak için hiç bir .zahmet 
çekmiıyor. Bu zaferler kendiliğinden 
geliyorlar. Ruhunun teffaflığına ne 
büyük belge. Ona Hık defa olarak Bal
kan andlqmaaı hakkındaki fikirlerimi 
isah ettiğim zaman bana şu basit ceva
bı verdi: 

1
·- Eğer her fey söylediğiniz gibi 

cereyan edecekse, mutabıkım. ,, 

Basit, fakat müthiş bir Gevab. Her 
'ey aöyldliğim gibi cereyan etti, fakat 
ne zahmetler pahasına. Sonuca gelince, 
bu wnuc İsmet İnönü'nün bildirdiği 

netice oldu. Türk hasleti, tatbik ·saye· 
sinde, otomatik hale gelmistir. 

Tevfik Rüşdü Aras'a gelince, zahi
ren ayrı fakat ce her itibarile diğeri

nin ne kadar aynıdır. Har~ketsiz ha
yat yoktur, yerinden kımıldamadan 

aıyasa yapılamaz. Buna esef edilebilir, 
fakat zamanın kanunudur. Bu böyle 
olunca, Tevfik Rüştü Araı uluslar ara. 
ıı hayatın bir "müteharr.ikel daimesi
ni,, te~kil eder. O olmasaydı, mühim 

birçok eserler vucud bulmıyacaktr T•v
fık Ruştü Aras kıyasetın dusturıarın
dan bırıni degıştinruştir: Hıç bir q. 

man nerede oldugunu düşünmez, dai. 
ma nereye gıdeceğıni duşünür, bunda 
haklı olmak gerektir, zira hiç bir za
man aldanm mıştır. 

Fakat onun nereye gttmek istediği. 
ni bılen ben onun kalbınin barındırdı· 
ğı nazık şefı;;at kaynaklarını tanryan 
ben, onun hak ı.z darbeleri kayde~k· 
ten kendisini meneden gururunu tanı. 
yan ben onu şu 6Uretle tarif edeceğım: 
Tevfik Rüştu Arası, onun dost olmak 
üzere ilan ettigı adamların yanı başın
da bula0&1mızdan daıma eminsinizdir. 
Fakat onu, kendisini dü11man addeden
lerin yanı başında bulacagınızdan hiç 
bir zaman cmın degılsinizdir, :ıira o 
kalbinde düşman taşım:ı.z. Ne kadar doğ. 
ru sôyledigimı ise tecrübe gdsterecek
tir.,, 

B. Titülesko burulan ıonra Anka
ra'ya yaptığı .ziyareti hatırlatmış ve 
demiştir ki: 

"İnsanların, kendilerini yarı llahlar 
derecesine çıkaran otorite olmadıkça 

bu kadar ezici ödevleri gerekince yapa
mıyacaklan kanaatinde bulunan Ata
türk kendisini hiır bir vakit aldatmı

yan gönişile, kendi ikamet yeri ve 
Türkiye cümhuriyeti bakanlarının ken
di başkanhgı altında toplanma yeri o

lıa.rak, Ankaranın en yüksek tepesini, 
Çankayayı ıeçmeğe karar verdı. Ben 
hiç bir zaman Olimp ı1ahlarının davet· 
liıi olmadım, fakat buna kartı Çanka

ya ilahının davet1iai oldum ve oradan 
götürdüğüm unutulmaz hatıraları bü
tün hayatımca muhafaza eckceğim. 

Türk bakanlar meclisi bir ailedir. 
Onu bir tek kanun idare eder: Kıa.rtı· 
bkh 1evgi. Orada bir tek uaul tatbik 
edilir: sadelik. bir !CY ona tamamen 
meçhuldür: intrika. 

B. Titilleıko, Türkiye tlçiıine hitab 
ederek demi!jtir ki: 

"- Su ki türk kabineainde üye ıdi
niz, dedilimi tamamen anhyor&unuz. 

Atatthık, uluaun babaaı diye çal· 
nlmak letemekle Y91ıyan bir realiteyi 
bir kelia»de bu .... etmİftir. 

Tür.kiyenin ve onun müttefik ve 
dostlarının bu tenlik gilnilnde, bir dn
letin kuvveti her ıeyden önce 11yaaal 
adamlarının ı;ecıyesinde mundemic ol· 
duğunu iabat eden bu tabloyu hatırla
maklıgıma lfıfen müaaade buyurunuz. 

Ülkeniz için samimi bir sevgi ve 
onun sıyasal dam rları için derin bir 
hürmetle kadehimi Atatürk'ı.in ve İs

met İnönü ileTevfık Ru tü Aras'ın 
şahsiyetlerine kaldrrıyor ve asil ttirk 
ulusunun refahına içiyorum.,, 

Türkiye orta elçisi B. Subhi Tann· 
över, B. Titülesko'nun nutkuna cevab 
vererek her şeyden önce, 35 yıl içinde 
beş aavaşın dehşetlerini gormüş olan 
Türkiyenin mazisini hatırlatmış ve mil. 
teakiben istiklal savaşı devresinden, 
türk devriminden ve biltUn mıntakalan 

S\Yff\;r 

temsil eden saylavları Ankara'da top
byarak yeni türk devletinin temelini 
atan ulusal mecliıin 23 niaan 1010 cel~ 
H8inden bahıetmiatir. 

B. Tannöver bundan ıonra Atatür. 
k'ü tavsif ederek ulusun yolu Userindc 
ylizyıllarca yığılan ve onu daha iyi blr 
gelecekte yükselmekten meneden sor • 
luklara ve yabancı fmtiyaslara Jrarıı aç~ 
mağa mecbur olduğu amanau aavatı ha. 
tırlatrmştır. 

Etrafında tımet 1n6nU ve 'Fevffk 
Rüştü Aras gibi dostlannın ıonauı: sev. 
gi hissiyatı olan Atatürk tam bir boz • 
gunluğu bütün iatlkamet ve bütün alan. 
larda kazanılmı~ tam bir muvaffakiyete 
tahvil etmeği bilmiştir. İşte onun eseri 
budur.,, 

B. Subhi Tannöver y,eni Turkiy cnm 
rejiminden bahıederek deınfftir ki: 

'' Bütün gay~tl.rin, tilrk ulmnım n 
vazıh bir surette takarrUr ettırılmı ı

nırlar içinde yükselmesıne h redılmc

ai, yakın ve uzak komşularla butiın 

muallak meselelerın hallı, ıçerde d n 
ve guven ve biıtün de-.letlerle el k 

tesisi, işte yeni rejimin vasıflar 
Bu o kadar açrk ve realı t bir s. a

sadır ki, emin bir el ve yorulmak it
mez bir gayretle &evkedildıgi ıçın 

Ttlrkiyenin sizin ate·in teşebbuslerınız 
sonucu. olarak burada mazhar oldut>u 
degerli dostlugu muazzam bır tezahur 
haline çıkarmıştır. Buna kar ı ınt:slek· 

daşlarınız olan İsmet lnonü'nun 'e 
Tevfık Ru tu Aras'ın pek derın bır su· 
rette mutehassis olacaklarına emın ola
bi1irsınız. 

Önderımız ve esen unun ı ı lı.ı} uk 
ve degerlı çalışma arkad şı ha kında 
sevgi, baglılık, takdir ve hay ranhk ıca 
zı teşkil eden sozlerinden dolayı zcıtı· 

devletlerıne nasıl teşekkur edebilırım. 

Mud'afaa ettıgıniz kıın.selere ve davala
ra dostluk ve muzaheretınizı vermek 
mevzuubahs olunca nelere muktedır o1· 
duğunuzu herkeı bilır. Bu dostluk 
daima faal, daima hazırlıklı, daima u
yanık ve en cömert kuvvet ve hamlele
riyle, daıına .zengindir 

Kadehimi Haşmetli Knal ıkıncı Ka

rol Hazrctlerinn, Zatıdcvletlerinm ve 
bugün etrafınızda muşterek illküye ma· 

lik buyük bir aile halinde toplanmı~ o
lan bütün dost ülkeler mumessillerınin 
ııhhatıne kaldırmakhğm.. müsaarlenı -
zi rica ederim." 

Jd.! ... U~f un rommıı Tefrika: 16 

San Michele'nin kitabı 
Yazan: Alısel JIUNT 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

t1ar azaltmak için gidip onları görmeyi idet 
edinmi!?tim. Fakat bu bana öyle acıklı gel -
lllcğe başladı ki Paatör enstitüsUne gidip 
telmekten birkaç vakit vazgeçtim. Bununla 
lıeraber, yapılmakta olan itin en doğru iş ol
dnğunrlan hiç şüphe etmedim. Muftffaki • 
Yttsizlikle sonuclanan birçok tecrübelerde 
bulundum. Yeni tedavi usulünün keşfinden 
Önce ve sonra birçok hastaların öldüklerini 
gördüm. 

Pastör, yalnız çok bilgisiz ve pek iyi ni • 
.Yctıcr sahibi köpek dostlarının her çeşidin
cc değil .meslekdaşlannın çoğunca da hücu· 
>na uğradı. Hatta serom'u ile hastalarından 
bazılannı öldürmüş olmak töhmeti altınd.a 
da bırakıldı. Kendisine gelince: muvaffakı-

lcri acıyı azaltmak için elden ne gelirse ya
pıldı; hatta Vilnövletandaki köpek ahırının 
bekçisi olan Permiye adında eski bir jandar
ma, köpekleri çok sever tanındığı i~i~di~ ki 
Pastör tarafından bu işin başına getınlmıı -
ti. Bu ahırda seromlanmış altmış :kadar kö
pek vardı ki bunlar, eski Rolen liseeinin ahı· 
nnda kapalı bulundurulan kuduzlu köpekle -
re, ara ııra götilrlilüp ısırtılırdı. Ağızlarm -
dan kuduz salyaları ıuan bu köpekleri kul
lanmak tehlikeli bir igti. Bununla uğraşan· 
lann gösterdikleri cesareti, kaç kere, tal•.· 
rak ıeyrettim. Putör de hiç ko~ı. ~.ır 
gün, doğrudan doğruya bir kuduz köpegın 
ağmıdan salya nümuneei aımağa kalkıttıfı • 
nı gördüm. 

Bu köpek, ellerine köeele eldivenler 
takmıı iki yardımcının zorla tuttukları 
kudurmuş bir buldoktu ki Pastör bunun du· 
dakları arasından, bir tüb'le öldürücü 1&lya
yı almak istiyordu. 

köpekleri yatıyordu; her birinin kabri üzeri
ne dikili mermer haçlara, seven ellerle ya
:zılmış kitabeler, onların rahatça geçmiş fay. 
dasız ömürlerinin binbir hatırasını anlatıyor
du. 

Bir gün, geç vakit, tanınmış hayvan res • 
aamlanndan bir norveçli, korkunç bir telaşın 
ıarsıntılan içinde, koşa koşa, bana geldi. Bir 
yıl önceki reıim salonunda, sahibi tarafından 
yapılıp asılmış olan ruminden tanıdığım 
vahfi görünüşlü, fakat o vakte kadar bu vah
filiğini hiç ortaya vurmaıruı olan kocaman 
buldoğu tarafından, elinden J1mlmıştı. He
men arabaya binip Tem caddesindeki atel
yeaine gittik. Köpek yatak odaamda kapalı 
idi ve ressam da onu, derhal öldürmemi iı -
tiyordu. Bu iti bi.zzat yapmak cesaretini ken· 
dinde bulamadığını 8Öylüyordu. Köpek oda
da sağa ıola ko§uyor, boğuk boğuk homur -
danarak yatağın altına saklanıyordu. Oda 
öyle karanlıktı ki anahtarı cebime atıp sa • 
bahı beklemeğe karar verdim. Yarasını te -
mizledikten aonra norveçliye bir uyuşturucu 
ilaç verdim. Ertesi gün, köpegi iyice muaye
ne ettikten sonra, öldünneği başka güne bı
raktım; çünkü görünüşe rağmen kuduzlu -
ğundan emin değildim. Kuduz başlangıClI1da 
teşhis yanlışları pek sıktır .. Bu korkulu has· 
talığa adını vermiş olan • sudan korkma 
idrofobi - kJ!asik m'a2, yanıltmaz bir hrl~(I 

değildir. Kuduz köpek mutlaka :suc.I n koı k· 
maz. Kulübelerine koyduğum su ıle dolu 
kapları, biraz sonra, boşaltan kaç tanes ni 
gördüm! Sudan korkma belgesinin ancak 
kuduza yakalanmış adamlar iç"n bir değeri 
vardır. İdrofobi yüzünden öldürülmüş KÖ -

peklerden bir çoğunun ve belki de yarıdan 
çoğunun, daha tehlikesiz hastalıkları vardır. 
Ancak, ısıran köpek öldükten sonra yapıla -
cak bir muayene ile bunun isbat edilebilece· 
ği ileri sürülse bile ısırılan adamı böyle mr. 
ıeye inandırmak çok gliçtür. Çünkü bu a • 
manıız hastalığın korkusu geçmez ve "ku -
durmak düşüncesi,, hastalığın kendisi kadar 
tehlikelidir. En iyisi şüpheli köpeği bir yer• 
kapayıp yiyecek ve içecek vermektir. Eğer 
on gün sonra ölmemiş oluna, muhakkak ki, 
kuduzu yoktur. 

tsizliklerden usanmaksızın, tuttuğu yolda 
) rilytip gidiyordu. Onu o günlerde görmüş 
olanlar pek iyi bilirler ki kendisi de köpek 
t1osıu olan Pastör, onlara işkence etmekle 
Jl; kadar mu ... taripti. O, cok temiz yüre~l~ 
f>ır adamdı. Bir kuşa tüfek atmak cesaretııu 
k.cndinde görmediğini bir gün ağzından. i · 

. :-ı T .ı;ı..-1'..,tn· - •-' • • . --' l .. -; ... ,. .. 1rt> ı, -....... -....; ':.J'U ,1 

Bu köpeklerin çoğu Paris sokaklarından 
polisçe toplanmış gezici köpeklerdi. Fa~at 
bunlardan bazıları da iyi günler görmuşe 
benziyorlardı. İnsan deha&ınm hastalığa ve 
ölüme karşı açmış olduğu savaşın bilinip ta· 
nmmamış neferleri olan bu mutsuz köp~·k·· 
ler orada, acılann en kötüsünü çekerek, olup 
gidiyorlardı. Sonra, biraz ötede, Bagatel' -
de, Sir Rişard Vallas'ın kurmuş oldugu şık 
köpek me7~rJwmda, y:.:.Jct-ce . ·..,o' c .. -ıon 

Ertesi sabah, yan açık kapıdan köpeği 
tetkik ederken kanlı gözlerile gözlerimin i
çine pek dostça bakarak kuyruğunu salladı • 
ğını gördüm. Fakat okşamak iç.in elimi uza
tınca homurdanarak gitti, yatağın aıltm• 
aaklandı. Ne yapacağımı bilemiyocduml Blil 
nunla beraber, sahibine onwı kudum1\i§ ol • 
duğunu ummamakta bulunduğumu söyle • 
dim. Beni dinlemek bile istemıyerek köpeoi 
hemen öldürmemi diledi. Butla bo' un eg ı'1 
yerek bir t;ün daha bekliyecegimi kendi ıno 
anlattım. (Sonu 'ar) 
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Posta, Telgraf ve 
Telef on işlerimiz 

(BQfı J. ci ıayılada) 
idare bu yd, devletten diledigi tah-

eiHtı alabilirse İstanbul - Ankara tele

fon hattını da kabloya tahvil edecektir. 
ıc.blo yapıldıtı takdirde lronuşma, ta -
bir içi konupaları &~bi büyük kolay • 
lddarla ve çok net olarak olacaktır. Böy

lelLkle nöbet beklemek, 11ra beklemek 

pbi mahz:urlar kalkacaktır. Bu itin i -
kinci bir tercih cephesi de, hattı; kab • 

loya çevrlldlll zaman konu~ma ücret • 

luinln indirilmcai de imkan dahiline 

prmif olacaktır. Bugün Ankara - İi -

tuıbul konUflJl& Ucretinln indirilmesi • 

ne tmkin yoktur. ÇünkU mlişteri çoğa-

lacak ve bugGnkil hat isteği. karşılıya • 

mıyacaktır. Halbuki kablo yapılınca bu 
Ud taraflı sorluklar ortadan kalkacak 

İetanbulla rehat, ark, ucuz konuıma 
mUmkUn olacaktır. 

Telefon hattı kablo içine ahndığı u
man mevcud telgraf telleri de bu kablo-

dan geçmek aurctile idare bu hat üze • 

rinde çok mühim olan bakım muraf ve 

külfetinden de kurtulmUJ bulunacaktır. 

Ayni zamanda İstanbul ve Ankara ara

sında mevcud olan teller toplattırılarak 

başka yerlerde bu malzemeden ietlfade 

edilebilecektir. 

l\lemurlar ve ~ark nıe ele i 

Zaman zaman İstanbul gazetelerin • 
de yazılan ve posta telgraf memurları -

nın muayyen bir mi.ıddet için şarkta 
çalı maya mecbur tutulacakları yolun • 

daki duyuklar tamamen asılsız ve yan • 
lıştır. Posta idaresi her devlet kurumu 

gibi ulkede şark ve garb dıye iki mm • 

taka t nımamakta ve bunu her devlet 

kurum nda olduğu gibı posta idaresin

de de çalışan memurlarımıza bölUnmez 

bir butun olan yurdun her köşesinde 
ayni istek ve inan ile çalışmaktadırlar. 
Po •a memurları arasında .,creklendik-

çc yapılan deği~iklikleı- de bunu isbat 
etmektedir. 

H•·vlet kurumlarından 
alınacak para 

Posta idaresi bir kanun layihası na

zırlamış ve Bayındırlık Bakanlığı yolu 
ile düşiıncelerini bildirmek üı:ere Ba -

kanlıklara göndermiıtir. Bu kanunla 
devlet dairelerinin posta ,telgraf ücret· 
lerıne tabi tutulması, istenmektedir. 
Posta telgraf ıdaresi devlet dairelerine 

ve bir kıamı yarı resmi kurumlara çok 

geniş ölçüde parasız hizmet etmekte ve 

posta telgraf servislerini hiç bir ücret 

almadan yapmaktadır. Halbuki posta 
telgraf idaresi htikmi ~siyeti haiz ti
cari mahiyette bir kurumdur. 

Bu kurumun parasız ıs yapması ba

tı ülkelerindeki emsaline göre tabii ol

mayan bir iıtir. Posta idaresi yaptığı 

hizmetleri kıymetlendirmek ve bütün 

yaptığı işler karşılığı olarak alınan pa

ralan verimli bir şekilde yeniden vücu

da getirilecok tesisata harcamak iste • 

mektedir, ki bu istek ilk defa vaki ol • 

muş bir şey değildir. Tesisatı eksiksiz 

ve tesisatlarını en uzak yerlere kadar 

yapmış memleketlerin hemen hemen 

hepsinde devlet kurumlarının posta ve 

telgraf muhabereleri ücrete bağlıdır. 

Posta idaresi devlet kurumlarına 

tenziltalı bir tarife tatbik edecektir. Ve 

gereklendiğı zaman almaca kpara mak

tu ve belli bir mikdara bağlanabilecek
tir. Böylelikle işler kolaylaştırılmış o
lacaktır. 

Posta idaresinin devlet kurumlarına 

parasız yaptığı hizmetlerin tutarı olan 
kıymet eldeki istatistiklere gcire 11 mıl

yon liraya yakındır. Halbuki idarenin 

lbiitün geliri 5.5 milyonu geçmemekte • 
dir, 

Telgraf cihazları birçok yerlerde 

ULUS 

yıpraıunı~ ve bir kısım makineler demo· 
de olmuştur. İdare işlerın duzgun gıt· 

mesi için bunların hep yenilenmesıni 
gerekli bulmaktadır. Devlet velgraf ve 

posta muhabereleri ilcrete bağlı olursa 

hem bunları yapmak imkanı hasıl ola • 
cak, hem de böylelikle i! hacmi ktiçül • 

müı olacaktır. 

Yeni po~ta kıuıu.1111 

Postil kanununun bugünkü ihtiyaç • 
ları karşdıyacak bir şekilde bir duru

ma konması için araştıımalar yapılmak

tadır. Miıhim ve esaslı araştırmaları ~e
reklendiren yeni kanun layihasının, 

kamutayın te!lrin aylarındaki toplantı· 
sına yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

Ft•ıııiııizm toplantrsı için JHıl 

1stanbulda toplanacak olan uluslar -

arası feminizm kongıesi hatırası olmak 

üzere özel bir pul bastırtılacaktır. Bu -
nun için bir kanun layiha ı hazırlanmış 

ve Kamutaytan mezuniyet istenmi ştir. 

Kö}lt>rimizin po-.ıa H! 

tc-lt·f on ~t'n i"i 

İdarenin 1935 yılı biıtçesinde ıstedi· 

ği tahsisat kanul edilebilirse posta ve 

telefon servısıni köylünün ayağına ka

dar gcitürmek maksadile memleketin 
çeşidli yerlerindeki 5-10 n:ıhiycde birer 

tecrube yapılacaktır. Bu nahiyelerde 
her kciye posta işletmek ve telefon kur

mak istenmektedir. Bu, posta ve tele -
fonu yurdun en uza.k köselerine ve en 

ufak köylerine kadar yaymak amacın -
da olan posta idaresinin elccek yıllar

daki çalışmaı:ı için bir tecrübe olacak • 

tır. 

Tecrübe yapılacak nahiyeler, ınum

ki.ın oldugu kadar ticari ve ekim duru
mu gelişmiş yerler olacaktır. Buralar

da seyyar postacılara erazinin vaziy tı· 

ne gcire hayvan veya motosiklet verııc-

cek, muayyen gunlerde köyler dolaşı • 
lacak, her koy nahiye merkezine tele • 

fonla bağlanacak ve gerekirse telgraf • 
lar köylere telefonla verilecektir. Bu 

tecrüben ·n üsti.ın sonuclarla bitmesi i. 
çın idare pratik ve tatciki kolay for -
muller bulmustur. 

5 MART 1935 SALI 

Yurd Postası 
Çorum' da ilkyaz 

Çorum, bucaklarında bahar belirir 
gibi oldu. Çorumun etrafını çevreleyen 

yamaçlar morarmaya, düzlükler yeşer • 
meğe, güneş tatlı tatlı gülümsemeğe 

ıbaşladı. 

"'Çorumun baharına doyum olmaz ve 
fakat inan da olmaz,, diyorlar. Takvim 
yapraklarında, gerçi koca karıların for
tınalarx kesilmiş ve eksılmi' değildir. 

Her yaprağını çevirdikçe birer birer 
(koca karı) fırtınası gcirüyorsunuz. Bu
nunla bc.raber çigdemlerin çı ktığrnı 

gördükten sonra bahar geldi diyebiliriz. 

Çorumda baharı çigdem müjdeledi. 

At çalı, kandil çalı, yaydığ ın tepe • 

leri renk renk çiğdemlere bbürünmüı. 

Dün gördum, bizim mahallenin çocuk • 
ları bir söğiıd dalma çigdemlcri iliştir
mışler, sokak sokak eezerek, ilahi okur 

gibi yanmk yanık haykırıyorlardı: 

Çiğdem çigdcm çicegi, 

Alaca, bulaca saçagı 

Dam üstünde boyunduruk 

Dura dura yorulduk. 

Dura dura yorulan bu ,afacanlara, 
avuç avuç bulgur, kıyma, yağ veriliyor, 

hepsi toplanarak BULGUR P1LA VI 
pişiriyorlar, kapışa kapışa yiyorlarmı~. 

•• ıjı 

Etrafın ycşcrdigini ,kuşların cıvıl • 
daştığını, giıneşin renkleştiğinı gören
ler, kendilerini karlara attılar. Uzun ve 

u andmcı kış günlerinin uyuşuklugunu 
gidermiye çalışıyorlar. 

Çorumun gezinti yerlerinin başın • 

da parkı gelir. 

Yazın kızgın gi.ıne~ınde yananlar, 
parkın erin ve koyu golgeHkli agaçlık-

ları altında ferahlar. 'Felekten hoşça 
bır gün çalarlar.., Parkın havuzu, alet • 
usul bir kaç renk çiçegi vardır. 

Atatürkün bir heykeli ile de niha
yetsiz bir deger kazanan Çorum parkı 
şekillendirilmeğe; renklendirilmcğe, 

tarhlandırılmağa muhtaçtır. Umarım ki, 

hakim bilşkanımuı: bunu fÖnDÜI, W ... 
rarını da almıt bulunma~ .... 

- Adın ne? 
- Momcd. 
- Nerelisin? 
- Oıımancuklu ... 
- Kaç yaşındasın?. 

- Yirmi beı. 
- Niçin dileniyor un?, 
- Fakirim .. 
- Çalışsana .. 

- ... 
Çorumdaki, yığın yığın dilencllerıt 

sorun, muhakkak ki, sizo, buna yakuı 
karşılık vereceklerdir. Hole içlerln.M 
bazı kör, bazı topal, bazı çalık gibi gö· 
rünen 'bir sakallısı var lri, alim allah 
şeytana bile papucu ters giydirir. O ka· 

dar profesyönel ki, insanm acımak ve 
merhamet hislerini gıcıklamak için ne 

diller döküyor 1 
İşittim de sevindim. Çorum, beledi· 

ye meclisi bir toplantısında, şehirdeki 
dilencilerle (miıcadele) ye karar ver -
miş. Belediyemizin değerli Uyelerini al· 

hşlarız. Bana kalırsa bu, mücadele yal
nız Qoruma inhisar etmemelidir. Her 
kasaba, her şehrimizde ıle bir (Dilenci· 
lerle aavaş kurumu) kurmalıyız. 

Fakat bu, cemiyet te~kkill ederse 
şöyle bir madde de ilave cdilmegi unut· 
mamalıdır: (Dilencıkrc.: para verenler· 
den ceza r hlTak para alınır) 

Çoktandır gbzlerinı r.ıdyoya. 

larım radyo sesine ha 1t lt1 İn 

Uak· 

alışılC 

olduğı itiyat !arınd. ı n ı nun l ınca 

bucalayıp, duruyor 

Evelkı gün, Halk le radyo gbr· 

mek, ınusıkinin ahenklı nagmelerine 
gönül üzmek bana bahardan daha tatlı 

geldi. 

Ne olurdu, diyorum, Halkevinddd 
bu, biricik radyo her akşam bize, ses ve 
nağme sunsa idi. Cevdet BAYKAL 

lV1illi frJlüdaf aa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

\ııkara •~~azım Amirliği 
Satmalma Komi~yonu 

ilanları 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Alma Komisyonu ilanları 

MERKEZDE YENİDEN YAPTIRILACAK BİR 
TRANSFORMATÖR BİNASI 

nii saat on beşte acık eksilt· 
me ile satın aluıacaktır. Şart 
name bedelsizdir ve komis -
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 212 
lira 50 kuruş ve 2490 nwna· 
rah kanunun 2. ve 3. madde
lerinde yazılı vesaikle mez -
kur gün ve saatte komisyo -
na müracaattan. (502) 

Yapı ilanı 
Yapı: ı - Ankara Hr. Mp. Merbut kıtaları binası: Keşif 

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

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

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

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

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

Şartname ve projeleri bedelleri mukabilinde vekalet in
şaat şubesince verilecektir. !halesi: 21 - 3 - 935 perşembe 
günü saat onbirde komisyonumuzca yaprlacaktır. Muvak
kat teminatları: Merbut kıtaları binasının (13282) lira (60) 
kuruştur. Mülhak Kıta ve Revir binasının (14470) liradır. 
Oç ahırla bir hangarın (12241) lira (20) kuruştur. Cebeci 
hastahanesinin (6519) lira (65} kuruştur. İşbu teminatlar 
kanuni şekilde yazılmış banka mektupları veya mal san • 
dık1arı makbuzları olacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 
No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddeler ile şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif mektuplariyle birlikte ihale gü
nü en son saat ona kadar komisyona reisliğine vermiş bu-
lunacaklardır. ( 462) 1-782 

İLAN Pazarlığı 6-3-;935 çarşamba 
Müteahhit nam ve hesa- giınü saat 14 dedir. İstekli-

bına olmak üzere Kars Gar- ler şartname ve nümunele-
nizonu için 158,642 kilo un rmi görmek üzere her gün 
kapah zarfla eksiltmeye ko- öğleden sonra M. M. V. Sa-
nulmuştur. İhalesi 7 mart tmalma komisyonuna müra-
935 perşembe günü saat 14 c~atları. Malzemenin tah -
dedir. Muvakkat teminat mm edilen bedeli (264) lira 
2047 liradır. Eksiltmeye gi- (45) kuruştur. Pazarlığa gi-
recekler ihale günü ve saa- receklerin belli gün ve saa-
tından evet teklif mektup- tında maliyeye yatırılmış 39 
lanru Kars satınalma komis- lira 67 kuruşluk vezne mak-
yonuna vermiş bulunmaları. buziyle birlikte M. M. V. Sa-

(385) l-636 trnalma komisyonuna gel-
t L A N meleri. (476) 1-788 

İLAN 
umum Baytariye deposu 

ihtiyacı için (215) adet ki
lid asması erl;:ekli dişili (215) 
çift menteşeli demir çember 
l(215) çift maa vide sandık 
1'11lpu pazarlıkla alınacaktır. 

1 - 450 metre muhtelif 
renkte yaka çuhası açık ek
!'ıl tme ile satm alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11-3-935 pa
ıartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesini parasız 

İLAN 

920 tırnak numaralı doru 
heygir 20-3-935 tarih çarşam
ba günü saat altıda akköp
rüde at pazarında bilmüza
yede satılacaktır. Tahmin 
~<lilen kıymeti 2,50 liradır. 

Talipler vakti muayyende 
müzayede mahalline gelme-
leri. (477) 1-789 

Satılık 
Ulu Kapı caddesinde Ört

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

1-781 

Süd anası istiyenlere 
Temiz ve görgülü bir ba

yan iyi bir ailenin çocuğu -
na bakmak ve emzirmek işi
ni ve evin bütün işlerini 
yapmak üzere iş anyor. 2119 
N. telefondan isteyiniz. 

1-844 

almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra Ko. na uğramaları. 

4 - Tahmin edilen fiatı 
2025 liradır. 

S - Eksiltmeye girecek -
lerin 151 lira 87,5 kuruşluk 

teminat mektup veya mali
yeye yatırılmış teminat mak
buz ve artırma eksiltme ka
nununun 2 ve 3 ncü madde
lerinde yazılı vesikalarla bir
likte eksiltme günü ve saa
tmda M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (41~. 

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 yaptınlacaKtır. 
Şartname bedeli 22 kuruştur. Ve komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 315 lira 87 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maclclelerincleki vesaikle mezkur 
gün ve saaatte komisyona gelmeleri ( 486) 1-833 

MERKEZDE YAPTIRI
LACAK MONTAJ MA

HALLİ TEVSİ'! 
Bedeli keşfi 8720 lira 30 

kuruş olan yukarda yazılı in
ş~at 14 mart 935 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de 
a.:;keri fabrikalar satmalma 
komisyonunda açık eksiltme 
He yaptırılacaktır. Şartna
me bedeli 44 kuruştur. Ve 
komisyondan verilir. Talip
lerin 654 lira 23 kuruş mu
vakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona mü-
nıcaatlan. (451) 1-743 

50 ADET GRAFİT POTA 
SO ADET ÇELİK İZABE-

Sİ İÇİN POTA 

Tahmini bedeli 4000 lira 
olan yukarda mikdarları ya
zılı potalar Askeri fabrika -
lar satın alma komisyonun
ca 19 mart 1935 tarihinde 
salı günü saat 15 de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Fenni şartnamede değişik -
lik yapılmıştıı. Ve bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin 300 lira muvak -
kat teminat ve 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaildc mezkur 
gün ve saatte komisyona 
müracaattan ( 487) 

1-832 

BİR TON MANGANEZLİ 
BAKIR 

Tahmini bedeli 9oo lira 
olan yukarda mikdarı yazılı 
manganczli bakır müteah -
hit nam ve hesabına askerr 
fabrikalar satın alma komis
yonunca 20 mart l935 çar -
şamba günü saat 14 de açık 
eksiltme ile satın alınacak -
t1r. Şartname bedelsiz olup 
komisyondan verilir. Talip
lerin 67 lira 50 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı vesa
ikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

(561) 1-851 

!LAN 
Askeri fabrikalar ihtiyacı 

için pazarlıkla alınacağı ilan 
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 

30 TON DEMİR CEVHERİ 
15 TON MANGAN ,, 

Tahmini bedeli 2700 lira 
olan yukarda yazılı malze -
ıne müteahhid nam ve hesa
bına askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunca 20 mart 
1935 tarihinde carsamba gı.i 

1-850 
KASNAK KAYIŞLARI 
Tahmini bedeli 85400 li· 

ra olan yukarda yazılı kas · 
nak kayışları 12 mart 935 
tarihinde salı günü saat on 
beşde Askeri Fabrikalar Sa 
tmalma komisyonunca pa -
zarlıkla satın alınacaktır. 

Tediye şartlarında değişik -
lik yapılmıştır. Şartname 

427 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Talihle • 
rin muvakkat teminat olan 
5520 lira ve 2490 nwnarah 
kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
de yazılı vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (503} 1 -8§9 
YENİDEN BİR EVRAK 

MAHZENİ İNŞASI 
3 mart 935 tarih inde kapa· 

h zarfla yaptırılacağı ilan 
l•lunan yukarda yazılı inşa· 
atın fenni şartnamesinde de
gişiklik yapılmıştır. Binaen
aleyh, mezkOr ilanın hük-
mü yoktur. Bedeli keşfi 
13983 lira 40 kuruş olan bu 
inşaat 14 mart 935 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de 
.ıskeri fabrikalar satınalma 

~wmisyonunda kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 
ocdeli 70 kuruştur. Ve ko· 
mısyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan 
t-048 lira 76 kuruşu havi zarf· 
iannı mezkur gün saat 14 df 
ksdar komisyona vermeleri 
v~ 2490 numarah kanunun 
2 ve 3 eri maddelcıındeki vei 
r.aikle ihale saatmda komis• 
vonda bulunmalan. (452) 

1-744 
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Konya 
Elektrik Türk A. Şirketin den: 

Şirketimizin umumi hiasedarlar heyeti 935 yılı mart •· 
Jlnın 31 inci pazar günü saat onda Konyada hükfunet mer· 
~daki ıirket binasında aşağıda yazılı nızname mucı· 
irince adiyen ve fevkalade içtima edeceğinden hissedarla
rın içtimaa girebilmeleri için hamil olduktan hisse senet· 
lerini içtimadan on gün evelisine kadar şirkete makbuz mu· 
kabilinde teslim etmeleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okunması 
2 - Senelik bilançonun tasdiki 
3 - Heyeti idare ve mürakibin ibrası 
4 - Yeniden bir mürakibin intihabile ücretinin tayini 
5 - Müddetini ikmal eden üyelerden Konya saylavı 

Bay Musa Kazım, Osman oğlu, Ahmed Hamdi ve Ahmet 
!rgunun yerlerine dört üyenin seçilmesi . . . 

6 - Sermayenin 650 bin liradan 227500 lıraya tenzıh 
için dahili nizamnamenin 5 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi: 

Eski madde 
Şirket sermayesi 150000 lira tezyid edilmek suretile 650 

bin liraya iblağ edilmiş olup beheri on türk lirası kıyme -
tinde 65 bin hisseye münkasemdir. 

Yeni madde 
Şirketin sermayesi beheri üç buçuk türlt lirası kıyme

tinde 65 bin hisseye münkasim 227500 liradan ibarettir. 
1-800 

Aydın 
Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - (20758.18) lira keşif bedelli Aydm - Tire yolunun 

17 +455 19 + 233 kilometreleri arasında dokuz,f.det men• 
fez inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müna • 
kasaya konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa tev • 
fikan hazırhyacakları vesaik.le yüzde 7,5 nisbetinde temi • 
llat akçesini havi tekliflerini ihalesi olan 11.3.1935 pazar
tesi günü saat 15 c' ~ vilayet encümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikala
rını baş mühendisliğe müracaatla almaları. 

4 - Fazla izahat almak ve keşif evrakını görmek isti· 
Yenlerin İzmir ve Aydm BaşmühendislikJerine müracaat • 
lan (490) 

1-831 

Ankara Vali~iğinden: 
Ankara'da difteri (kuşpalazı) vakalan tekerrür etmek· 

te olduö-undan hem hastalığın önilnü almak ve hem de ço
cuklan~ızı ilerde bu hastalıktan korumak için küçük yaş
taki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı istasyon
ları açtırılmıştır. İstasyonların bulundukları yerler ve mü
racaat asaatları aşağıda gösterilmiştir. 6 yaşından 12 yaşı· 
na kadar olan mektep talebesine mekteplerinde aşı tatbik 
edilecektir. 2-6 yaş arasında bulunan daha küçük yaştaki 
çocuklara da açılan bu aşı yerlerinde aşı yaptlacaktır. Arzu 
eden aileler istasyonlara müracaat ederek çocuklarım aşı· 
latabilirler, aşı parasız olarak tatbik olunur. Aşının hiç bir 
ılarar ve tehlikesi yoktur. Çocukları uzun zaman ve büyük 
oluncaya kadar difteri (kuşpalazı) gibi fena bir hastalık
tan korur, bunun için ailelerin istasyonlara müracaat ede
rek çocuklarını aşılatmaları tavsiye olunur. (420) 

Vilayet ve belediye Sıhhat Cumadan başka hergün 
Müdürlüğü Dairesi: çalışma saatlarmda 
İtfaiye meydanında Cumadan başka her gün 
Belediye Hastanesi: saat 13,30 - 16,30 ka. 
Çocuk sayan caddesi Verem Cumadan başka her gün 
mücadele dispanseri alt katında saat 13,30 - 16,30 ka. 
belediye üçüncü mıntaka tabipliği: 
Hamamönü belediye dördün· Cumadan başka her gün 
cü mıntaka tabipliği: saat 13,30 • 16,30 ka. 

1-683 

Askeri fabrikalar unıum 
müdürlüğünden: 

Kınkkalede istihdam edilmek üzere elektrik tenvirat 
•e kuvvet tesisatından ve motörlerden eyi anlar usta elek· 
trikçilere ihtiyac vardır. Taliplerin nüfus tezkereai. halter
eümesi ve bonservisleri suretlerile tahriren: Kırıkkale as
lıert fabrikalar kuvvet merkezi müdürlüğüne mtiracaatlan. 

(465) ı-787 

Ankara Askerlik Şubesinden: 
Mayıs ve müteakip aylarda ehliyetname derecelerine 

löre sevk olunacak kısa hizmetlilerin ıimdiden tesbiti için 
Ankarada mevcut yerli ve yabancı ehliyetnameli ve ehli
)'etnameli ve ehliyctnamesiz (330 - dahil) doğmnJuya ka
daı- kısa himıetlilerin ellerindeki askeri vesika ve ehliyet· 
llanıeleri ile 935 mart ayı içinde pazar ve salı günleri AD • 
kara &skerlik şubesine müracaatJan ilin olunur .( 448) 

La Dam o Kamelya 
Pek yakında Yeni Sinemada 

Devlet Deıniryollan ve l,imanlan 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile cins ve mikdan aşağıda yazılı 
mallar 16. 4. 1935 sah günü saat 15 de kapah 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 Mikdan bedeli lira 

Delikli bakır antrtuvaz çubuğı: 
Bakır boru 

56.000 Kg. 
4.210 metre 

18.480 
2.650 

20 Müşekkel pirinç çubuk 100 " 
1- 813 

Devlet Demiryolları ve limanları 
iş:etme Umumi Müdürlüğünden: 

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 kanunun 4 cü 
maddesi mucibince işe girmeğe manü kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara'da malze
me dairesinde ve Haydarpaşa'da t'eseUüm ve sevk müdür-
lüğünde dağıtılmaktadır. ( 469) 

Cins Miktarı Yerli 
Lira 

Muhammen bedel 
Cif ve C. F 

Üstüpü 55 Ton 24750 
Lira 
10450 

• 1111111111111111u11111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111 • - -- -ss Eyi ve ucuz § - -
§ Ev eşyası, Karyola almak istiyenler Bahkpaz~ § 
§ civarında ışıklar caddesinde Halk Moble Salonunu 5 
5 bir kere görmelidir. 1-794 § 
== = 
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara satmalma komisyonundan 

1 - Nümune ve evsafına uygun olarak (2) inci madde· 
de yazılı (4) çeşit yiyecek 16-3-935 cumartesi günü isim
leri hizasında gösterilen saatta kapalı zarf ve açık eksilt
me usuliyle satmalmacaktır. 

2 -A: Kapalı zarfla saat (11) de satın alınacak olan 
(8500) liralık toz şekerin bir kilosu için ( 42) kuruş fiat bi· 
çilmiş ve ilk teminatı (637) lira (50) kuruş. 

B: Açık eksiltme ile saat (14) de eksiltmeye konulan 
(2000) liralık fasulyenin bir kilosu için (12) kuruş fiat bi
çilmiş ve ilk teminatı (150) liradır. 

C - Açık eksiltmesi saat 16 da yapılacak olan (1862) 
liralık kesme makama ve (500) liralık tel şehriyesinin bir 
kilosuna da (22) kuruş fiat biçilmiş ve ilk teminatı (177) 
lira (25) kuruştur. 

3 - Şartnameler komisyondan parasız olarak alabilir-
ler ve nümunelerini görebilirelr. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde ya
zılı Belge ve ilk teminat sandık makbuzu veya banka mek
tubunu muhtevi tekliflerini ve açık eksiltmeye girecekle
rin de ilk teminatlanm eksiltme saatmdan bir saat evel 
komisyona vermiş olmaları. ( 405) l-679 

inhisarlar Umum 
,Müdürlüğünden: 

ı - Urla'da yapılacak (16507) lira (84) ktaru§ bedeli 
keıifli yaprak Tütün anhan kapalı nrf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme ıartnamesi ve projeleri (83) kuruş mu
kabilinde Cibali'de Levazım ve mübayaat ıubesi nakit 
muhasipliğinden ve inhisarlar İzmir Başmüdürlüğünden 
almacaktır. 

3 - Eksiltme 13 mart 935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de Cibali'de Ahın, Satım komisyonunda ic
ra edilecektir. 

4 - Teklif mektubları kanundaki hükümlere g&-e 
yukarda tayin edilen gün Ye saatten bir aaat eveline ka· 
dar komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

S - Eksiltme prtnameainin mahsus maddesinde ya
nlı şeraiti haiz olanlar arasmda yapılacaktır. 

6 - Talip olanların o/o 7,5 muvakkat güvenme paruı 
olan (1238) lira ile birlikte müracaatları. (746/349) 

1-599 

SAYIFA 7 

emamıuı•aınDmlll• .. •- § 

1 Ankara birası 1 
1 Sıhhabm sevenlere: 1 
~ Ulus kazancının Ulusun olduğunu bilenlere müjde: i 
E Ankara birası: Avrupada bile az aylar içinde tanı• § 
ii mış ve bütün ulusca sevilmiştir. a 
İ Çünkü o hileaizdir. !i 
E Çünkü o Orman Çütliğinin bira için yetiştirdiji ı 
E arpadan yapılmaktadır. 
§ Çünkü yal ruz o bira denilen bir içkidir. = 
§ Çünkü o hissiyatı uyuşturmaz hayatı zehirlemez. § 
§ Çünkü o Türk ulusunun kendi eseridir. § 
5 Orman çiftliği bira fabrikası telefon No. J392 1824 §§ 

i1nunıu11nnınmrıa11111111m111H11111111u111111111u111:11111~ft~11111111111n•.I 
Dev~et Demiryolları ve limanları 
işletme Umumi Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı seyyar tel· 
graf makinelri 17-4-1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 866,25 liralık muvakkat tezni. 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gir· 
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyaruıame ve 
teklifler ile aynı gün ve saat 14 e kadar komisyon Reiali
ğine vermeleri limndır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada teo 
ıellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankara•da malzeme da
iresinde dafıtı2maktadır. (450) 

Muhammen bedeli 
Cinsi Miktar Lira 

Seyyar telgraf makinesi 3S 11550 
1-821 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Ankara şehrindeki binalara aid enu 22,000 auma. 

ra levhalarmın erlerine takılması açık ekeiltmeye lıo • 
nulmuştur. 

2-Beher livhanm takoz kullanıbnasma liizum olnu • 
yacak yerlere asılmam 5, ve Takas lraDanıJmamu icab n. 
tiren hmuş, kerpiç ve tuğla dıvarlara asıJması ıo, ve tak09 
kullanılmasını icab ettiren tq ve beton binalara aalmUJ 
20 kuruştur. 

3 - Şartnameyi almak üzere Ankara Belediyesi numae 
ralarna komisyonu reisliğine müracaat edilmelidir. 

4 - Açık eksiltme 11mart1935 pazartesi günü tam sae 
at on beşte Ankara belediyesi şirketler komiserliği odas:m
da yapılacaktır. 

5 - Muvakkat t«ninat 385 lincbr. (411) 
1-709 

Saçları dökülenler 
Komojen Kanzuli 

SaçEksiri 
Saçların dökülmeaiııo vt 

kepeklenme&ine mini ol~ 
Komojen saçların köklerinl 
kuvvetlendirir ve bealer, 
Xamojen ..çlann gıdaaıdır'I 
Tabir renklerini bomıu, 

lltif bir rayihası v.ardır, 

Komojen Kanzu.k saç ekll
ri maruf ecanelerJe ıtriyat 
mağualarmda bu)uDar. 

L!N1MANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KATI 
DEVASmIR. 

Ankara Milli Emli~ 
Müdürlüğünden: 

lılnkli Cinai Umum No. Miıkdarr Hisse 

miktarı 

Kubbeli bal 20/1880 1514 M.2Tamamı 

Kaç takait 
olduğu 

Stkiz 1e~ sekil 
takaitte 

Yukarda cinsi vo mikdan yazılı bağ mukaddema 700 
Hra bedelle talı1>ine ihale edilmiş iae de taabhüdatm ifa 
edilememesinden 20 mart 935 çarşamba günü aaat ıs de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya kan"lmupır. 
ltteldilerin 45 lirabk depozito makbuzu ila Defterdarlıkta 
bnılan latlL komiıyonuna müracaatlan. (507) 1--86\. 

Karacabey harası MüdiirJiiiiit*n 
~ara ve Merinaa yetlıtirme çiftliği bayvaıılan için )'is 

iki bin kilo ya1afla )'iz dokuz bin kilo arpa kapalı zarf _.. 
ille eksiltm!ye kmlulmuıtar. lsteklDerm sem yb Ura .... 
nkkat temmatarile birlibl ekai1tme gihıii olan 10. mart 
1935 puar gilnf1 Aat on cllrtte Harada bulunmalan 11111 
olunur. (935/427) 1-696 

MEŞHUR BiLECİK RAKISI 
latJ§ yeri nal .. No.. 

llr• mağazuıdır. 
Bil,Uk tend'lda taptaa 

1-889 



5AYIFA 1 

Ağaç sevenler 
okusun! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zamanıdıı 
Alacağınız fidanların şaşmadan tutmasını isterse· 

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

ÇAM 
MAZI 

AKÇAAGAÇ 
DIŞ BUDAK 

GLAD!ÇYA 
KATALPA 

AKASYA 

GÜL AKASYA VE SAİR HER ÇESlT Fİ
DANLAR VARDIR. 

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

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

1-826 

Bursa Belediye Başkanlığından : 
Cinsi ve mahiyeti 

Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

Gazino binasının geri kalan 8331. 62 
inşaatı 

Belediye yanındaki gazino binasının kalan inşaatı, pro
je, keşif ve ~artnamesi dairesinde ve müddeti on gün uza
tılarak açık eksiltmeye konulup eksiltme işi 10.3.1935 pa
zar günü saat 14 de belediye dairesinde yapılacaktır. Ke -
şif, proje ve şartname 42 kuruş karşılığında isteyene ve -
rilir. İstekliler şartnameyi ve teferruatını görüp işi an!a -
mak için her iş günü ve saatinde komisyon katipliğine ve 
eksiltme saatinden az önce de (kanun dairesinde) 625 li -
ralık muvakkat teminatiyle eksiltme komisyonuna gelme-
leri duyurulur. ( 492) 1-849 

Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketinden : 

İdare meclisinin 28 şubat 1935 tarihli toplantısında ve
rilen karar üzerine şirketin sayın hissedarlar, aşağıda gös· 
terilen meseleler etrafında görüşülüp kararlar alınmak ü
zere 30 mart 935 cumartesi günü saat 10 da şikretin idare 
merkezi olan Bursada Koza hanındaki dairesinde toplan • 
mağa davet olunurlar. 

Görüşülecek Meseleler: 
1 - Kaplıcanın işletme şekli 
2 - Şirketin mali vaziyeti 
3 - Müessesatın kazanç temin edebilmesi için ikinci 

cterecede bir otel yapılması 
İdarcmeclisi 

1-852 

Türk kooperatifçi ik 
Cemiyetinden : 

Cemiyetimizin martın birinci cuma günü saat 17 de top
lanması kararlaıtınlmış olan yıllık kongresi, Büyük Ka -
mutayın açılışı dolayısiyle ekseriyet olmadığından topla
namamıştır. 

Kongre toplanması martın sekizinci cuma günü saat 
17 ye bırakılmıştır. Azanın gelmesi rica olunur. 

1-858 

Ankara Tapu MüdürJüğünden: 
~~karanın Kavaklıderede ve vergi kaydında Çankaya

d~ kam 4 • 3757 ~um No. lu şarkan Kazım garben Salim 
şımalcn Tunalı Hılmi cenuben Bostancı Ahmed ile mah
dut Zeybek Osmandan sureti gayrı resmiyetle teferrüa 
müsteniden Halil oğlu Osman Çavuşun tasarrufunda bu
lunan bir kıta bağın tapuda kaydı bulunamadığından 15 ı 5 
No. ~u kanun mucibince 13. 3. 935 çarşamba günü mahallen 
tetkıkat yapılacaktır. İşbu gayrımenkulün tasarrufu ile 
alakadar olanların yevmi mezkurda mahallinde bulunacak 
mem~ra veya tapu idaresine evrakı müsbiteleriyle birlik-
te mur.,,.-.,.ı.,-ı lüzumu ilan olunur. (511) 1-862 

Haıkevinde 

Raşid Rıza 
Bu akşam saat 21 de 

ULUS 

Tokat Valiliğinden: 
Bedeli keşfi ikisi 37937 şer ilra ve birisi 21937 lira olan 

Tokat merkezinde inşa edilecek üç adet ilkmekteb binası 
yeniden yirmi bir gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
İhaleleri 7. 3. 935 perşembe günüdür. Talib olanların şe· 
raiti anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere Tokat 
vilayetine müracaatları ilan olunur. (1090 - 504} 1-865 

Hissedarlar umumi heyet ilanı 
Milli Reassürans Türk An onim Şirketinin 

Alelade senelik hissedarlar umumi heyeti aşağıda yazı
lı müzakerat ruznamesine dahil bulunan maddeler hakkın
da görüşmek ve karar ittihaz etmek üzere 30 mart 1935 
cumartesi günü saat 15 de Ankarada Türkiye İş Bankası 
Genel Müdürlük binasında toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesi mucibince umumi heyete 
iştirak edecek olan hissedarların hamil bulundukları hisse 
senetlerine veya bunu müsbit vesaiki içtimadan bir hafta 
evel Ankarada Türkiye İş Bankasına, İstanbulda Türkiye 
hanında şirket muamelat merkezine tevdi ederek muka
bilinde duhuliye kartları almaları lazımdır. Hissedarların 
muayyen saat ve günde Ankarada bulunmaları ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - İdare Meclisi raporunun okunması 
2 - Bilanço kar ve zarar hesabının okunması 
3 - Mürakibler raporunun okunması, 
4 - Yukardaki maddelerde yazılı evrak ve vesaikin o

kunmasını müteakib bu hususta ve temettüün tevzii hak
kında müzakere icrasiyle karar ittihazı ve idare meclisi a
zasiyle mürakiblerin ve müdürler heyetinin ibrası, 

5 - İstifa eden Bay Tahir Kevkebin yerine idare mec
lisince secilen Bay Yusuf Ziya Önişin intihabının tasvibi, 

6 - Şirket esas mukavelenamesinin 24 üncü maddesi 
mucibince müddetleri biten idare meclisi azalarının yeri
ne yenilerinin seçilmesi, 

7 - Mürakib seçimi, 
8 - Şirket esas mukavelenamesinin 32 inci maddesi 

muc~bince müddeti biten müdür ile fen müşavirinin seçil
mesı, 

9 - İdare meclisi azasının gerek kendi namlarına ge
rek başka şirketlerin idare meclisi azası veya müdürü sı
fatiyle şirketimizle muamele yapabilmelerine müsaade 
itası, 

10 - İdare meclisi ile mürakiblerin 1935 senesi hakkı 
huzur ve tahsisatının tesbiti. ı -857 

Karadeniz Ereğli 
Belediyesinden: 

1 - Bedeli keşfi (344) lira (92) kuruş olan belediye 
elektrik santral binasının zemin betonu ile kömürlük ve 
abdeshane inşaatı 13. 3. 935 çarşamba günü saat ıs de be
lediye dairesinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye kon· 
mustur. 

2 - İsteklilerin bu işe aid evrakları görmek için bele
diyeye gelemeleri lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı yirmi altı liradır. 
(512) 1 - 863 

Ankara Palas 

PAVİYON 

SALI 5 MART 

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK' 

"DİN E R-D AN SAN T,, 

Tokat Valiliğindeı .. : 
Tokada bağlı Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kazalarında 

inşası takarrür eden ve beherinin bedeli keşfi "19646,, lira
dan ibaret bulunan dört adet mektebin inşası yeniden mü
nakasaya konulmuştur. İhaleleri 7 mart 935 perşembe 
günüdür. Pey sürmek ve şeraiti anlamak üzere talihlerin 
Tokat vilayeti daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

(1089 - ~05) 1-864 

Tophanede İstanbul Le · 
vazım Amirliği Satro 

Alma Komisyonu 
ilan lan. 

İLAN 
I680 adet Battaniye 14. 

Mart 1935 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla ah -
nacaktır. Tahmin bedeli 
J 9320 liradır. İstekliler şart
namesini görmek üzere her 
gün ve kapalı zarfa girecek-

5 MART 1935~ 

Jerin 1449 lira teminat ıne~· 
· 1 te11> .. tup veya makbuzları~ e at· 

Jjf mektuplanm bellı saa • 
ten bir saat evet Tophan:n, 
~atın alma komisyon 
gelmeleri. (922/ 426-832) 

1-697 • 

SATILIK ARSA 
sı.erli~ 

Çankırı caddesinde a ... 
. k d . . etrel•• şubesı ya mm a yırmı m da 

cadde üzerinde ve köşe bal111 

üç yüz iki metre: Ankara ec;;' 
nesine müracaat. ı-

Milli Reassürans Türk 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz, nakliye, iş ve kollektif amele kaza sigorta• 
larında ihtisas yapmak üzere Avrupaya talebe göndere• 
cektir. İsteklilerin: 

1 - Yüksek Ticaret ve İktısad mektebi veya Huk~ 
Fakültesinden mezun olması ve yahut bir sigorta şirketİll" 
de memur sıfatiyle çalışmakta bulunması. 

2 - 30 yaşını tecavüz etmemiş olması, 
3 - Askerlik hizmetini ifa eylemiş bulurunası, 
4 - Tahsili takib edebilecek derecede Avrupa nsant• 

nndan birine vakıf bulurunası şarttır. 
S - Yukardaki şartlan cami istekliler bir müsabaka~ 

tihanma tabi tutulacaklar ve bu imtihanda muvaffak olaO' 
lar şirketin tensib edeceği müddetle Avrupaya sigortacl' 
tık tahsili ve staj yapmak üzere gönderileceklerdir. 1rntlJ 
handa müsavi şartı ihraz edenlerden ecnebi lisannu dald 
kuvvetli bilenler tercih olunur. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalan hlmilen nihaY ... 
1 nisan 1935 tarihine kadar ıırketimize müracaat oylenıe' 
leri lazımdır. 

a - Şirket müdüriyetine hitaben ya.zılmıt bir latida. 
b - Mekteb şahadetnameai (veya kAtibi adilden ma' 

saddak sureti). 
c - Mekteb şahadetnamesl olrruyanlarm çalqtlklad 

sigorta şirketinden alacaktan tıaıdildl bir veelka. 
d - Üç adet vesika fotoğrafı, 
e - Tercümeihal varakası. 
Müsabakada muvaffak olup Avnıpaya gidecek olanl.,. 

dan tahsili müteakib avdet ettiklerinde Avrupada lralcbli 
larmm bir misli müddetle şirketce gösterilecek yerde ffl 
hşacaklarma dair bir taahhüdname almacaktlr. 

Fazla tafsilat ve müsabaka &{lnünll öfremnek ls.ıt 
şirket umumt ICltibliğine müracaat edilebilir. 

1-856 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlttğiindenı 

Mahalleıi Sokatı Cinıl Umum No. Metnab HleM Kat .""9 
No. m1kWı oldu&' 

Vattarin Tap11. hane 20/2060 141 T....- lelds fi/il 
Miu.kı c.ular ne eekY 
Mi11t tllıllillttıl 

Yukarda yazılı beş oda üç hali bir mutfak bir banyold 
ile odunluk, kömürlük ve avluyu mllştemil hanenin mtllld
yeti mukaddema 8058 lira bedelle talibine ihale edilmit 
ise de taahhüdatın ifa edilmemesinden 20 mart çarpml>' 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere yeniden açık artJP 
maya konulmuştur. ihale bedeli nakaen veya ikinci teıw 
tib mübadil bonosu ile alınacaktır. İsteklilerin 273 Ura 71 
kuruşluk depozito makbuziyle Defterdarlıkta kunılan 811f 
tış komisyonuna müracaatları. (506) 1 - 860 

Ankara birinci icra me· 
murluğuodao: 

Bir borcun ödenmesi için 
31 MODEL 8 SlLlNDlR 
2723888 MOTOR No. lu otomo
bil birinci &atış 9.3.1935 pazar • 
tesi günü belediye müzayide sa -
lonunda aaat 17 de satılacak. Sa
tış tutarı yüzde 75 ini bulmazsa 
ikinci satış 11.3.1935 pazarteıi 

ayni yer ve saatte satılacaktır. A· 
Jıcıların oraya müracaatları. 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Vazı lıleri MildilrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm cıdd~si civırmdı 

L
U/uı BıJJm,vind• bısılmış· 
ili. 

_./ 

MÜREBBİYE 
ARIYANLAR 

A vuıturyalı bir bayan iyi 111 
leler yanmda eau.Uıll çocoklıtt 
bakmak Uzer• lf arıyor. Y-1~ 
bir Poıt ı Mtant. Scbweeter All 
na adreııine m(kacaat1M'ı 

1-8,. 

Ankara birinci icra 111e" 
murluğundan ı 

Mahcuz kau, koltuk, ıardl 1 

rop ve yazı makineei 6.3.9'3 ç•" 
famba günü ıaat 17 de belediyi 

mtizayide aalonunda aatllacaktı• 

Artarma yü.«Je 75 buJmu 1.ae 91 

3.935 cumartesi ayni saatti ayısJ 
yerde i.kinci artırmaya çdıılırtı. 
cağı ilan ol11nur. t-846 

Tiyatrosu 
ı SiNEMALAR 

_l _Y_E_N_l___.I TELEKKKJ EDiLEN EMlR MUCiBiNCE 
SiNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 

1 
f KULOP) 

Burün Bu rece HAVALANDIRILACAKTIR Bugün Bu g~ 

• 
ıs terse Nancy Caroll - Paul Lukas tarafından 

temıil edilen 

Bqtan nihayete kadar heyecan ve 
merakla dolu senenin en hissi film• 
lerinden 

AYNANIN S 1 R R I 

Ati: • ihtiraa • fcdakirhk 

ÇOCUCUMU ÇALDILAR 
Dorothea Wiek - Baby Le Roy 

Fransızca sözlü 


