


llAYIFA 2 

Kılavuz için dersler 
-ıı-

Yadigh. bergii2ar = Andaç, ~ 
Muhtıra= Andıç 
Hatıra =Anı 

Bu ev baba a n d a ç ı • dır. Onun için "bir tUrJIJ iıyıP. iTI 
ttJtamıyorum. 

Bu armağanı birlikte geçirdiğimiz gilnlerin • JJ m a c J ~ 
farak kabul eder misiniz?. 

Fransa bükümeti, son silahlanma meselesi &zerine. Almaıat 
ya hiikümnine yeni bir a n d ı ç daba ~erdi. • 

Bu yolculuktan güzel a n ı 1 a r 1 a donecebinls. . 
Gaeztelerde Kaysenn a n ı 1 a r ı D ı olı.UY..01 musaıım~ 

Beşeri = İnsel 
lnsaniğ (T. Kö.) 

••• 

Bu kadar gurur belki inse 1' dir; ldat l Da a D 11 'ili' 
'fildir. 

• • • 
Bidat = Türeç 

Osmanlı tarihinin iyi ve kötü t ü r e ç 1 e r lr1psını 191 
tular mısznız? = (Bidatı basene, bidatı seyyie) 

Her t ü r e ç yeni olduğu kadar faydalı olmak lbııa 
ıelmez. 

•• ;ıs 

Bilavasıta = Araçsız, doğrudan doğruya 
Bilvasıta = Araçlı, araçla 

A r a ç I ı ~ a r a ç s ı z vergiler = Bilvasıta Yf tllt..,.· 
ta vergiler. 

Ben a r a ç 1 a jş görmeği sevmem. 

İttifak = Bağlaşma 
İttifakı ara = Oybirliği 

.... 
Bilittifak = ı - Oy birliği ile, 2 - Elblrliği ile 
Müttefik = Bağlaşık 

Osmanlı imparatorluğu hangi tuibte ve ilJJN ... A 
manya ile bağ 1 a ~ t ı t-

Sürsal b a ğ 1 a ş m 1i !atının önüne nasıl 6eç«efhl 
Dünkü kanun Kamutayda oybirliği ile bbal edilmiıtft. 
Bu işte e 1 b i r 1 iğ i ile yilrfiyelim. 
Büyük harpta b a ğ l a § ı k devletler llu,Ueri itlll 

Bu örneklerde geçen yeni kelime: 

Taarruz = Sürsat 

İtilaf = Anlaşma 
Mütelif = Anlaş~ 

.. , 
Balkan an l a § m a •sının 1u·liu1 Ballian1artla 1iarıı ~i eş1t

rik düzenini korumaktır. 
Büyük harpte s n 1 a §ık devletlerin bangile.rl olduğUDG 

•öyler misiniz? 

lttihad = Birleşme 
Müttehid = Birleşik 
Vahdet, ittihad = Birlik 

••• 

Şimdiye kadar aramızda hiç 'bir likir b 1 r 1 e m es 1 oJ.. 
ınamıştır. 

Buhranın ilk büyük fırtınaları Amerika b l r l e § i lı c .. 
ınuriyetlerinde kopmuştur. 

Bizde halk bir 1 iğ i esastır. 

Yeni kanunlar talebe b i r 1ik1 e ı I n l n sıy_asa ile uğrato 
ınasmı yasak edecektir, 

• • Is} 

Tefrik etmek = Ayırmak 
Fark=Ayrnn 
1ftirak, firkat = Ayrılık 
İstisna = Ayra 
İstisna etmek = Ayramak 
Müste<"....na = Ayram 
Temyiz = AYJrd 
Temyiz etmek = Ayırd etmeli 

Bahçeleri yüksek dıvarla a y ı r m a k doğru 'değildir. 'Al· 
manyada bunun t a m t e r s i n e gözle güç görülür teller• 
ilen başka bir §ey koymazlar. Onun i~in ev arkaları geniş bit 
'park göreyi alır. 

}Jciaizin Jikirlerimz arasında biiyü} bir • y r ı m gör4 
mü yorum. 

Aşk tatlı olurdu, a y r ı 1 ı k olmasaydı .. 
Kanun yurttaj1ar arasında ay,. a taaonas. 
Bu işte sizi ay ram a le istedim. 
Bu sabah yürünün a y r a m bir güzelliği vat. 
lyiyi kötüden a y ı r d edeme%. 
Tehlike karşısında a y ı r d melekesini bf.betJDll,enleri 

~ kadar az rastlanırl 

Ba örnelılerde geçen kelimeleı: 

Görey = Manzara 
Meleke = T. kö. 
Öngörii = Basiret 

ULUS 

j ç D u y u K L A 1 

1stanbulda büyük bisiklet Samsunda 19 mayıs Tecim ve Endüstri oda · 
ları kurultayı yanşlan yapılıyor 

Ankara, 19 (A.A.) - 24 Mayıs
da lstanbulda T opkapı - Çatalca 
arıumda büyük bisiklet yanfl ya
pılacaktır. Bu yant timdi ye ka · 
dar yapılan büyük bisiklet yanıla 
rmm ikincisidir. Bilindiği üzere 
110 kilometrelik ilk birinci büyiik 
bisiklet yantı 26 nisanda Ankara· 
da yapılmı~tı. 

lstanbul Topkapı yarııına An · 
kara bisikletçilerinden tekiz, iz. 
mit bisikletçilerinden de üç sporcu 
girecektir. Ankara bisikletçileri 
bu akşam lıtanbula gibnektedir 
ler. 

Bu suretle lstanbul - T opkapr 
yanıma girecek sporculann sayı 
11 otuzu bulacaktır. Bu sayıda bi
sikletçilerin girdiği böyle büyiik 
bir bisiklet yar1~1 m~mleketimizde 
ilk defa yapılmaktadll'. 

Öğrendiğimize göre, bisiklet fe
derasyonu temmuz sonlannda An
kara - lstanbul arumda gidip 
gelme bin kilometrelik bir yarı~ 
laazırlamaktadır. 

Federuyon bundan aonra biıik· 
Jet yarıılar:mı uzun yol olmak üze
re bölgeler arumda yapmayı ka 
rarlqtırmlfbr. Federasyon bisik· 
let sporunun canlandrrılmasma ve 
memleket içinde yayılmasına çah. 
pcaktır. 

lıtanbulda bu defa yapılacak o
lan ikinci büyük bisiklet yanşı 
..,orcular arasında büyük bir ilgi 
uyandrrmıshr. 

Apollon Galatasarayı 
3-0 yendi 

Y unanista.n ayaktopu ikin
cisi Apollon takımı ile lstanbul 
ikiDciai Galatasaray, dün, latan 
balda hir maç y..-.,1arm... 

Büyük bir kalabalık kartııın • 
da tam saat 17 de bqlıyan bu ma
ça Apollon cuma günü Betiktata 
yenilen talamiyle çıkmıttrr. 

Birinci yanoyumın on betinci 
daki.kasmda, kaleci Avninin lü -
zumsuz bir çıkı,ı arraıında, bir 
bat vuruşiyle birinci golü yapan 
Apollon, devre sonuna doğru bir, 
Ye ikinci devrede de bir gol daha 
yaparak 3-0 oyunu bitirmiştir. 

Galatasaray bu maçta Apollon
dan qağı bir oyun göstermemişse 
de bahtsızlığı yüzünden bu bek · 
lenilmiyen ıonucu almııur. 

Apollon, Galatasaray maçm . 
dan önce Vefa ve Beykoz takım
ları arasında yapılan ayaktopu 
maçı beraberlikle bitmiştir. 

Türk Uçak Cemiyetinde 
1 LirK Uçak Cemiyeti altıncı ku

rultayı 24 mayısta Başbakan lı 
met lnönü taJ"afından açılacaktır. 

~""~* 
Türk Uçak Cemiyeti genel mer

kez kurulu dün T ekirdağı say 
lavı B. Cemilin başkanlığmd •. 
toplanmıf, kurultayda okunacr. · 
raporu gözden geçirmiş, mura -
kiblerin İf raporunu güzden ge -
çirmiı, bilançoyu, 935 büdcesini 
onaylamq, tüzükte yapılacak d.= 
ğişikla<leri gözden geçirmiıtir. 

M• 
Maksinı Gorki uçağının uğra

dığı kazadan ötürü, Türk Uçak 
Cemiyeti tarafından Sovyet Rus
ya Ankara Büyük Elçiliğine ve 
Ossoaviyahim'e duyduğu derin a· 
cıları bildirmiıtir. 

Çağırı 

20 - 5 - 1935 pazartesi günü 
genel kurul toplantısından sonra 
ulusal aavga komisyonu (milli mü
dafaa encümeni) toplanacaktır. . .. . 

20 - 5 - 1935 pazarteıi ıünü 
aaat 14 de iller özel yönetaeleri 
komisyonu tOplanacaktır. 

Samsun, 19 (A.A) - Atatürk
ün Samsuna ilk ayak atışının 16 ın 
cı yıldönümünden ötürü yapılan 
9enlikler çok canlı ve coşkun ol · 
muıtur. Samsunlular bugün en 
kıymetli bayramlan olmak üzere 
kutlamaktadırlar. 

Basın Kunıltayı 

25 mayısta 
Basın kunaltayı 25 mayıs cu -

martesi günü saat on bette iç Ba
kanmm bir .c>vleviyle açılacaktır. 
Kurultayda 105 delge balanaca · 
:ı an18Jllmıfhr. Basın genel di -
rektörliiğü kurultayda konusula · 
cak İfleri saptamıt ?e lnırahaya 
gelecek üvelere dağıtmak üzere 
bağı keadlar basbmnştır. Bu ara
da dünva gazetecili~i hakkında 
bir bfO!ÜT de haıııtm1mtşhr. Bun
dan baska, gene de1~elere dafı -
ttlmaf< üz re. sade ve güze1 ro7.et-
• • ., VPT>hnf,,.,t•tJr. . 

Karsta deprem kesildi 
Kan, 19 (A.A.) - Aym 15 in· 

de Diğor ilcesine yakın Selim ka
monuna bağlı Bermek köyünde o
lan depremden baıka bu çenede 
yeni bir deprem olmamııtır. Ber· 
mek köyü Diğor kamonuna yÜ:m 
olduğundan bu deprem Digor böf 
gesindeki depremlerle ilgili olaral• 
kabul edilmekte ve yeni bir dep 
rem hıur~eııi sayılm~m~lctadır. 

İspanyaya gönderilecek 
mallar 

Ankara, 19 (A.A.) -Türkofisten 
ispanya ile tecim anlaflna11 konuı· 
maları sonuçlanıncaya kadar teci
menlerimizin zarardan kOTUnmaaı 
için bu memlekete mal söndenne
meleri tavıiye olunuyor. 

Aydın Halkevi smaçlan 
Aydın, 19 (A.A) - Halkm 

nakıt kunlarmı bitiren yüz baya. 
nm dün srnaçlan yapıldı. Bayan. 
lar Halkevinde nakıt itlerini gös 
terir güzel bir sergi açtılar. Eyi 
çalqan kura öğretmenine Halkevi 
bir tuvalet takımı armağan etti. 

Samsun'da stadyom 
yapılacak 

Samsun, 19 (A.A) - C. H. 
Parti.sinin onaylanan 935 büdce
sinde atadyom için konulan para
nın harcanması onanllllf ve İfe 
b şlanmıstır. 

---~---

Her gün beş kelime 
(Ba~r 1 ınci sayıfada) 

3. - Ehemmiyet= Ônem 
Ehemmiyet vermek= Ône
mek 
Mühim = Ônemli 

Ôrnekler: Son yıllarda ekono
mik i§lere büyük önem ver· 
mektcyiz. 
Son yıllarda en çok önetli
ğimiz ifler, endüstri girişim
leridir. - Son yıllarda en çok 
ehemmiyet verdiğimiz iıler, 
ıınai teıebbiüattır. 

4. -Merasim= Tören 
Ômekler: Dün yeni bir reıim 
ıergiıinin reımi kü~dında 
bıJundr.ık = Dün yeni bir re
sim ıergWnin açım törenin
de bulunduk. 
Reisicumhura askeri mera· 
am yapılmalı aıalJendir = 
Cumur Bcqkanına ıüel tören 
yapdmak umldendir. 

s. - Müaavi = EPI 
Müaavat = Eıitlik 

Ôrnekler: Türk lıanunlan lıar 
ıısında, bütün yınclclQfltrt e
§ittir. 
Ttirkiyetle kadın ,erl.iek e,;,. 
fiği camuriyetin eseridir. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin osmanh· 
calan kul1an1lmama!l'nı rica ede
riz. 

Türkiye dördüncü Tecim ve 
Enuüstri Odaları genel kurultayı 
mayısın 21 inci sah günü öğleden 
sonra saat 15 de Yenişehiı deki 
Ekonomi Bakanhğmda toplana· 
caktır. Kurultaya Ekonomi Baka· 
nı B. Celal Bayar radyo ile de ya
yı1acak bir söylevle açacaktır. 

Kurultayda yurdumuzun eko
nomi ve tecim dunımlarmı ilgi
lendiren çok önemli konular gö
rüşülecektir. J~ tecim genel direk· 
törlüğü kongrenin gündemine gir• 
mek Ü2'.ere hütün t~im odaların
dan gelen raporlan ve genel ve 
özet şekiJde yapılan dilekleri ay
n ayrı incelemiş ve ayınnıı, ku
rultay üyelerine dağıtılmak üzere 
hazırJamıştır. Kunıltay sekreterli
ği kurultayın nasıl çalışacağını öğ· 
renmck için başvuranları aydın
latmakt.ıdır. Bundan başka kuruJ.. 
tayın toplanacağı yenle kurultay 
günleri için bir başvurma bürosu 
açılacak ve bu büro, üyelerin isti• 
yecekleri bütün bilgileri verecek,, 
tir. 

Kunıltavda her ildcıı iki üyo 
bulunacak ve her bakanlık dclgo 
ve danışmanları da kendi bakan· 
lıklannr kumltayda ornnıayacak· 
tır. Memleketimizde çalışan bu. 
tün ulusal bankalar da birer delge 
gönderecek1erdir. 

O yeler şehrimize gelmiye bal' 
lamışlanhr. 

Afyon'da yağmur var 
Afyon, 19 (A.A) - Üç gündür 

tehrim;ze Ye yöresine aralıklı o • 
larak faydalı yağmurlar düşmelC
tedir. 

KADIN ESiRGEME KURUMU 
Geçenlerde ko~csini yapmıt 

olan kadın esirgeme kurumu ge
nel merkezi toplantısını yapmış; 
başkanlığa Bayan Fıtnat ÇakmaJC, 
ikinci başkanlıkJara da Bayan Me .. 
d iha Orbay, ve Zehra Duyda 1,. 
genel sekreterliğine Melahat Öz· 
budun seçilmişlerdir. 

Bugün toplanan yönetim kurulu 
çalışmasını genişletmek .için ulu• 
canlardaki yeni yerine geçmeğo • 
karar vermiştir. Burada bayanla• 
ra çorab, ve dikiş işleri yaptınla• 
caktır. 

Bugünkü sayımızda ge~ 
çen kılavuz kelimeleri 
Aaığ - MenEaat 
Ayral - Müstesna 
Dencç - Tecrübe 

~it - Müsavi 
Güdem - Sevk ve idare 
Hakyeri - .Mahkeme 
İçtem - Samimi 
Kapasite - Kabiliyet 
Kurul - Heyet 
Önem - Ehemmiyet 
Önemli - Mühim 
Saptamak - T esbit etmek 
Süre - Müdpet 
Uçak - Tayyare 
Usnomal - Fevkalade 
Yargıç - Hakem 
Yetirmek: - Tatbik etmek 

Yönetim - İdare 
Romanımızın buglinkil parçasınaı 

kullanılan kelimelerin osmanlıca kar. 
plıkları: 

Ahlakiğ = Ahlaki 
Akliğ = Akli 
Ertlk = Meslek 
Hapsevi = Hapishant: 
Güven = Emniyet 
Kıyan= Cani 
Kurağ =Bina 
Kutsal = Kudst 
Öklemek = Muhakeme etmek 
Ökmen = Hakim - Pr. (Sage) 
Ölütçll = Katil 
Soravıu = Gayr1 mesut 
Tecim = Ticaret 
Tabiğat = Tabiat 
Törümsüı: = Gayri mesnı 



20 MAYIS 1935 PAZARTESi 

t\lmanya mektuplan: 

Üçüncü Rayhta gazeteler 
Gazetemiz için yazmağa • başladığı 1 

"Almanya mektubları,, nr, yeniden Al
manyaya gittiği için kesmek zorunda 
kalmış olduğumuz arkadaşımız Neşet 

Halil Atay, memlekete dönmüştür. Ya
:111larrn1 sırasiyle koyuyoruz: 

lstanbul, 14 Mayıs 1935 

HazırJadığım sıraya göre bu yazı Al· 
.manya mektublarunın dokuzuncuau o
lacaktı. Önce üçüncü Rayh'ı, sonra ü· 
çüncü Rayhın yönetim sistemini anla
tacaktım. Fakat, Almanyadan lstanbula 
döndüğüm zaman gündelik gazeteler
den birinde alman basını hakkında ya· 
zılmış bir yazı gördüm. Bu yazı lç Ba· 
kanı Sayın Şükrü Kaya'nın basın alma· 
nağında çıkan yazısına cevab olarak ya
zılmıştı ve yazıda alman basını şöyle 

anlatılıyordu : 

"Bay Şükrü Kaya'nın yazısından bi· 
ri alman basını çok kötü/emiştir. Andre 
Beucher'in söylediğine, birçok yerler
den de pekitildiğine göre birçok alman 
gazetelerinin tirajı yüzde yirmiden yüz
de doksana düşmüştür. Zorla abone u
sulü çıkarılmasaymı~ daha büyük fela· 
ketler beklenecekmiş. Bir alman "hepi
miz zorfa aboneyiz; fakat gazeteyi aÇ
madan atanlar çoğalıyor,, demiş ve Al
manyada yabancı gazetelerin satışı gün
den güne artıyormuş v. s .. v. s .. ,. 

Ankarada türk basın kongresinin top· 
lanacağı ve türk basını hakkında karar· 
lar verileceği bir sırada türk kamusal· 
düşününe alman basınının bu .kadar kö
tü anlatılması aebebsiz değildir. Yazmın 
basını bir anlayış tarzı vardır (1). Ve 
yazıda alman basınının 1933 den sonra
ki durumu bu tarzı haklı göstermek 
için değiştirilerek anlatılouftır. 

Almanyada 1933 den sonra, eskiden 
çıkan ve ulusal sosyalist anlayıfa karfı 
olan, liberal, komünist, demokrat ilh. 
bütün gazeteler kapatılmı~, kalanlardan 
birçoğunun baskıları düşmu,, fakat Al
manyada alman gazetelerinin toptan 
baskılarında lP.13 den önceki buktlara 

göre değişiklik olmamıştır. 
1933 den önee Almanyada gündelik 

gazetelerin 15-17 milyon arasında abo

neleri 20 milyon kadar da baskıları var
mış. 1935 martında alman gazetelerinin 

toptan aboneleri 16 tirajları gene 20 

milyon idi. Değiş.en şey abone veya ti· 

raj değil gazetedir. 

(1) Bu an/ayı~ tarzı liberaldir. Ttı
cim niçin doğruluğa engel olsun. Dev
let tecim yapmryor mu? gibi sorgulara 
cevab verir, devlet gazeteci/ili ile, re
ji m gazeteciliğini biribirine karrJtırır. 

(2) Ulusal sosyalistlerin alman işçi- (J) Bu rakamlar Laipçiğde Deutsche ı 
leri i<,in hazırladık/arz bu gezintilerden Bücheretden aldım. Bu kitabhane bQ-
bundan sonraki yazılarımda bahsedec~ tOn diJnyada alman diliyle çıkaa kitab 

u '· us 

C. H. P. ninyeni 
il~ şkanları 

Parti Genel Başkanlık Divanr
nm, bazı iller parti başkanlıkları
na saylavlanmızdan sekizini sec
miş oldug unu dünkü sayımızda 
yazmıştık. Bugün de bu saylavla
rımızm birer fotoğraflarını yuka
rıya koyuyoruz. Bu fotoğraflar sol
dan sağa ve yukardan aşa;,ıya 
doğru: 1 stanbul başkam, eski Ba
yındırlık Bakanı B. Hilmi Uran'ı; 
Çorum başkanı, Çorum saylavı B. 
Ali Rıza Özenç'i; Denizli Başka~ 
nı, Denizli saylavı Dr. B. Hamdi 
Berkman'ı ; Kocaeli başkam, Zon· 
guldak saylavı B. Halil Karatav
su'yu; Balıkesir başkanı, Kiitahya 
saylavı Dr. Lutfi Kırdar'ı; Sam
sun başkam, Samsun saylavı Meh
med Ali Yürüker'i; Erzurum baş
kanı, Malatya saylavı general Os-

man Koptagel'i; İzmir başkanlığı 
da üstünde kalmak üzere Manisa 

Çok yerinde bir girişim 

rak111Ja: Keçiörentle Jiin yapılan toplantıda bıilanunrtır. Aıtift -
da: Keçiöremle köy gazinoıunun arkadan ıörünüıii. 

Diln Keçiören'de, bir toplantı 
yapılımı ve Ankaramızın bu güzel 
kö~esini daha çok şenlendirecek 
eyi bir işe girişilmiştir; başlanılan 
if, cumurluk merkezinin her an
karalı tarafından - hele yazın - sık 
sık gidilip gezilen bu yeşil yazlı
ğında oturanları ve onu sevenleri 
bir araya topluyacak bir köy gazi
nosunun yönetimini düzenlemek· 
tir. 

Gazinonun kurağı, büyükleri
mizin yardımı ile, yaptırılıp biti
rilmiş, boyatılmış, hiç bir eksiği 
bırakılmamı§ ve bir "köy gazino-
su,, olduğunu unutmıyacak her 
zoraçekenin beğeneceği bir hale 
getirilmiştir. 

Dünkü toplantıda konuşulan• 
mesele, işte bu güzel kurağdan 
ankarahları faydalandırmaktı. 
GörUşmeler ıonucunda konulan 

prensipler şunlar olmuştur: Ha-

hazırlanmlf bir Almanya, ve bu Alman· 
yayı yaratmak için çalıFtn ulusal bir 

basındır. 
Bunu da yarın yazacağım. 

Neşet Halil ATAY 

zırlanan kurağ onu benimsiyen 

her ankaralmmdır; "benimsemek" 
ise onun yönetimine ortak olmak 
demektir. Şu hale göre ona üye olN 
mak gerekir . U ye olmak için de, 
girerken ve her yıl biraz para ve
rilmelidir. U yeler gazinoda hazır· 
!anacak eğlencelerde bulunur, k~ 
nuk getirir, yiyecek ve içecekleri 

başkanı B. Avni Doğan'ı gösteri

yor. 

maloduklarına yakın bir fiata sa

tın alırlar. Üye olmıyan ankarah
lar gene ötekiler gibi, gazinodan 
faydalanır, yalnız yiyecek ve içe
ceği üyeler kadar ucuza alamazlar. 
Üyeler için olan ucuzluk verdikle
ri girme ve yıllık paralarla yöne
tim ortaklanrun bir primi demek
tir. 

C. H. P. Genel Sekreteri Bay 
Receb Peker, Ankara llbayı Bay 
Tandoğan ve Kcçiörende oturan 
ıaylavlarla partililerin yaptıkla
rı bu toplantıda kararlaştırılan yö 
netim prensiplerine göre bir tü
zük hazırlamak için altı arkadaş 
seçilmiştir. On beş gün içinde ye
niden bir toplantı yapılacak, tüzü• 
kabul edilecek ve yönetim kurulu 
seçilecektir, 

ilave edelim ki dilnkii topla.o
tı<la ''Keçiören köy gazinosu,, ach
m alan bu gazino ıimdidcn işletil
mefe m,Jamıttır ve bOdln anb
ralılan. ıece gfhıdilz, beklemekte-
dir. 

Atlı Spor kulübünde 
Ath Spor Kulübünde yaz binişi 

programları yeritilmeye başlan
mıştır. Bu programa göre hafta
da iki gün saat 17 de toplu biniı 
yapılacak, diğer üç günde de ma
nejde biniş yapılacaktır. Cuma ve 
pazar günlerine hasredilen toplu 
binişlerden biri dün doktor çikiniıı 
yönetiminde yapılmıştır. Altmış
tan fazla üyenin katıldığı bu ge
zinti çok zevkli ve eğlenceli ol
muştur. Kulüb - Telsi.z - Solfasol 
yolu ile baraja gidilmiş, orada ya
mn aat kadar dinlenildikten son
ra saat 20,30 da kulübe dönülmiil
tür. 

Apfıdald fotofraf, .1'-. gezinti-
den bir enıtantane.yi göa • .mıckt• 
dir. 

ğim. mecmua ve gazeteleri toplar. 
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ll/ak memlekeı haberleri 

Artvin'de yoksul çocuk
lara yardım 

Artivin - ilçemizde JOkau1 ço
cuklara yardım iti oldukça ilerle -
mittir. Atatürk ilk okulu yardım 
brulu 36 çocuğu ıi1clirmit '" 
her gün öğleleri 22 çocuia acak 
Jelllek Yerilmiftir. Remıimiz giy
dirilen yavruları göstermektedir. 

Kırşehirde aşık paşa günü 

Ku§dıir - Türk diline yaban
cı dillerin kanşmağa bqladığı ve 
bütün türk ilim.men ve pirleri a
rabca ve farsçanın yalancı aüıüne 
kapılarak öz dilimizi öksüz buak

bkları, onu her duygu ve bilgiyi 
anlatmaktan yetsiz gördükleri sün 
lerde: 

T iiTlı diline lrim-'a bakmaz Uli. 
Türklere iter/ta göniil akmaz idi. 

Diyen Atık Pqa bugünkü dil 
devrimini duyanlann en baıta ge
lenlerinden biridir. Mezan Kll'fe
hirde olan Atık Paşanın her yıl 

mayısın son cuman kabrinin bu -
lunduğu sırtlara toplanılarak, türk 
dilinin derdini yüz yıllarca önce 
anlamıı ve ona çare aramıı olan 
büyük türk p.iri anılacaktır. 

Parti Kurultayının açılıı günii 
olan 9 mayıs K111ehirde eşsiz ten
liklerle kutlanmqtır. 

Aydında tür] Ü 

~alışmalar 
Aydın: - Ata Nazillide yapılac:elı: 

okula Nazillinin Kuyucak nahiye otura
lmda yapılacak ilk olrulal• yapılarının 
temel atma törenleri dün ve ötey gün il· 
çebay B. İhsan tarafın~ yapılmıştır. 
Törende Parti ba!kıanı T~vfik Bilgen, 
flrl>ay Emin Bilgen banka direktörleri 
w çok kalabalık bir halk bulunmuştur. 
programını yaparak yaymııtrr. 

19 Mayıs günü ilbayımızda her yıl 
ATATÜRK günü olarak kutlanır. Ay

Cim halkevi bu yıl günün ve gecenin 
Jerinden balkevi temsil salonunun balko 

H::ıJkevimizin kurslar, kolunun açtı
lı dikit kunu ilk devreıni bu gün bitir. 
miftir. Oğrenenler yarın ayırtmanlar 

tarafrndan ımaç yapılacak ve 19 mayıs
ta diplomaları dağıtılacaktır. 

Kuru devam eden bayanlarm el it
lerinden halkm temsil alonunmı balko 
nımda biı sergi açılacaktır. Sergioill •
Çllmı. töreni de 19 mayısta yapılacakbr. 

Aydın ve Nazilli orta okullarında 
yuı yoklamaları başlamıştır. SözlU ıı· 

mçlaı haziranda yapılacaktır. 
Köy ilk okullarmda dersler bugtin 

b i'~i. Son sınıflann amaçları 20 ma
yısta başlıyacak haziran bqma kadar 
bitecektir. Şehirlerde ilk okullarda ise 
dersler haziran başına bitecek son sı
nıfların smaçları da 15 hazirana kadar 
silrecektir. 

Germencik - Nahiyede avcılık sporu 
çok ileri gitmiştir. İki yıllık ömürü o
lan avcıla:r kulübünün üye sayısı 204 
dtır. Bu yıl yapılan bir çok silreklerde 
345 domm, 10 kurt ve 1 kaplan öldilriil
müftilr. 

ULUS 
= 

1 Y ;hancı ga~etelerde okuduklarıımız 1 
l _ -- -- -- -

Mareşal Pilsudski 
ıs mayıs 1935 tarihli Taymis gaze

ted Karepl Pilaudski başlığı altında 

yazdığı bir başyazıda diyor ki: 

Tam Bay Laval'in Varşovaya vara

catz arada Mareşal Pilaudaki'nin bir

den bire ölümti Avrupada yankılar uyan· 

dmnq ve etkiler bırakmrttır. 

Bu adam, Lehistanm mkmtı savaş ve 

devrim çağlannda bulunmuş ve bütün 

bunlarm içinde çalciUÜ. emek harcıya

rak düzgün ve yepyeni bir devlet kur

mak işini bqannıştır. 

tik samanlarda yüreği yurdseverlik 

ft devrim atqile yanan bu adam, o za

manki Rusya hükümeti.De karp bq kal

dınmJ, bu yüzden Sibeıryaya ıüreüne 

gönderilmiş, hapse tıkılmış, buradan kaç

Dllllo güçbela yüasıaı lwrtarabilmiftir. 

Gene! anım çıkmuı Pilaudtıki'ye 

uzun zamanlardanberi beklediği fırsatı 

vermiştir. 

O, daha önceleri Rusya ve Avustur

ya hlikümetlerinin ukıstna aldırmıyarak 

ve bundan korkmıyarak avc:dık lrulüble.. 

ri gibi kuruınlar açmtf, burada gelecek-

teki Leh ordusunda çalışacak gönüllü 

subaylan yetiştirmeğe çalışmıştır. 

Biraz aonra Avusturya ile birleşik 

olan Almanya ile çatıpnağa bqlamq ve 

yıllarca uğrunda çahpp çabaladığı illkil

ailne vanp ulusuna erkinlik vermeden 

alman hapis evini boylamak yüiümün

de blmqtu. 

Pilsudsld utbn olarak V &l)Oftya 

geldiği zaman illkesi olmıyan bir hükü

met merkezi bulmuştu. 

Biırbuçuk aaırdanberi Lehistan, A9US

turya, Almanya ve Rusya arasında pay

laplmq bulunuyordu. 

Uzerine ulusal Leh varlığını kura

bilecek hiç bir temel, hiç bir kurum 

yoktu. PilsudsJd, en çok köylülerle u

kerlere sempati besliyordu. Erkin bir 

Leh devleti brmağa kalkqtığı zaman 

kendi yurdclaJlaımdan birçoğundan ay

rıt gördil. Fakat tınli1 piyanist Poderevs

ki gibi bir talamı da ilk günlerde onun 

tarafım tuttular: ellerinden gelen yar

dımı esirgemediler. 

Fakat ilk zamanlarm liberal gidişin

den bir asığ çıkmadığı anlaırlmca Leh 

ulusu i>ütün btltün bu eaki ukere ve it 

adamına döndü ve ona sımsıkı sanldı. 

Pilsudald birkaç kelimelik bir adam

dı; belld de cHfilncetıi lattı. Fakat ken

ditıinde yapılmasına lmkln olan pratik 

şeyleri sezen keskin bir görüş, sonra 

yurda bütün gönlü ile bir bağlaıuş var

dı. 

Büyük bir aaker ve İf adamı olan 

Pilsudski, kendisini arka plinda tutarak 

başkalannı çalrıtırarak yun! işlerini gör 

dUrmeği öneyledL 

Pü:at biltlln yurddatJan, en aıkmtl

h zamanlarmda g8zlerini ona çevirirler, 

ondu )'UCbm umarlardı. 

Geçenlerde 11-
remiden olen 
Mareşal Pilsu
dski'nin ölüm 
yatağında alçı· 

dan alınmış mas 
kesini koyuyo
ruz. Fotoğraf 
doğruca Polon .. 
yadan gönderil· 
miştir. 

İtalya - Habeş savaşı olacak mı? 
Otey günkü gazetelerden biri l 

"Allari,, imzası ile "İtalya ve 
Habeşistan arasmda savaş o -
lacak mı,, adlı bir betke yaz. 
mıstır. Bu betkenin esaslı parça -
lar; şun!ar<lır: 

"Süel bakımdan, iki memle -
ket açıkça savaşa hazırlanıyorlu. 
Habeşistan 7 ilinde, yani Harrar, 
Ogades, Arassi, Bale, Sidano, B~r· 
rora ve Tigre' de seferberlik ilan 
etmittir. Aynı zamanda habetler, 
en modern silahlan olan makine
•· tüf ekleri, uçakları, zehirli gaz 
ları da savaş için toplamaktadır -
lar. Kırat, sınıra yakın illeri gez -
miş ve savaş dua.lan yapılmasını 
emretmiıtir. 

İtalya, 1911, 13 ve 14 sımfla · 
rından 900.000 askeri silah altın
da bufo?ldurmaktadır. Düzenli or
dunun 3 tümeni ve siyah gömlek· 
lilerin iki tümeni savaşa hazır bu
lunmaktadır. 

Doiu Afrikasma asker yolla -
malan 11 tubattanberi düzenli o -
larak devam etmektedir. Bütün 
donanma, asker Ye süel etY• taşı • 
makta kullanılmaktadır. 

24.000 tonluk Konte Biancha
lano, 12.000 tonluk Gange ve Co
lombo vapurlan ile 20 ye yakm da 
büyük taşıt gemif ... ri de Afrika'ya 
asker tasrmal:::tadırlar. 

Tüm~nler gönderildikçe yeni 
leri kurulmakta ve kendilerine 
1915 te genel savqtaki numero ve 
bayrakhn Yerilmektedir. 

Afrikaya gitn: .. -Jen önce, asker
ler, özel kaMpla-rda bir antrenman 
denesi geçirmekte Ye çadırda yat· 
maktadırlar. 

Süel çevenler, Habeş savaşına 
bqlanmaaı için 200,000 askerin 
lizım olduğunu söylemektedirler. 
Öte yandan yağmur mevtiminin 

geçmesini beklemek gerektir. Sü
el bakmu:lan ilk çarp1fm•lann 

eylUlden önce başlamuı imkinı 
yoktur. 

" Gelecek dört ay içinde ltal· 
yan - Habq daYumdan doğan 

bütün nfeseleler ortaya ablacak
tır. Aytıpnanın sonucu, aavaı ile 
banttan hangisinin üıtün tutula
cağını gösterecektir. 

Diplomasi yönünden: 
1 - ltalya, 1906 da Fransa ve 

lııgiltere ile Habqistan hakkında 
bir uzlqma imza etmittir. 

2 - 1928 de Habeıiatan ile 
bir dostluk andlatması yapmıttır. 

3 - 7 aonki.nun 1935 le Chi
buti demiryoluna ortaklatmak 
hakkını Franaadan almıftır. 

4 - Gerek İtalya ve gerek 
Habeşistan, uluslar sosyetesinin 
üyelerindendirler. 

1906 tarihli uzla,manın hü
kümlerine göre, kalya, lngiltere 
ve Fransa devletlerinden hiç biri, 
önceden biribirlerine danıımaksı
zın Habeşistanda hiç bir ite giri
temezler. 

Bu aebebten, ltalya'nın Habe
tiatanda yapacağı aüel hareket
ler, lngilterenin nzuma bağlı
dır. İtalya, maYi Nil kaynaklan-

nm üzerindeki etki bölgesine (fo. 
kunmadıktan ıonra, İngiltere, ken
di sömürge runğlan bakımından 
bu hareketlere itiraz etmemekte
dir. Ancak, lüzum gördüğünde 
1906 tarihli uzlqmaya dayanarak 
kanşabilir. 

İtalya'nın fikri şudru: Eritre 
ve Somali sömürgelerini tehlike
de gördüğü andan batbyarak öz
gür davranmak bakladır. 

l 928 İtalya - Habeşistan dost
luk andlqmasmda, anlaflMzlık 
olunca, bir uzlapna konıi.yonu 
kurulaa.ğı yazılıyor. İtalya, onuı

·taklarını atayarak adla.mu 10 ma
yut.a Habeıistana ve 14 Anupa 
devletine bildirmittlr. Habeıis
tan da oruntaklarmı atamıt bulu
nuyor. Fakat İtalyan hiikümeti, 
buıılarm Habeıistan uyruluğunda 
bulunmadıldarmı ileri aürerek iti
raz etmittir. 

Bu komisyon Ualual hadiaeıi
ni yoluna koyacaktır. 

Fakat İtalyan bükü.metinin 
fikrine göre, bu hadise, ltalyan 
- Habeı ilgilerinin ancak bir 
parçasıdır. Ve uzlqma komia
yonunun bu ilgileri, yeni bir esas 
üzerine kurmak için yetkesi yok
tur. 

Yeni sonkanun 1935 tarihli 
Fransız - f talyan andYaşmasrn· 
da, ltalya'nm Chibuti denıiryolla
nna girmesi yazılıdır. Fakat bu 
andlaşma Habeşistanm bu demir
yolu ile sitah taşımak hususunda.
iri hakkını kabul eden arsıulusal 
statüsünü değiştirmemektedir. 

Bugün Ha.beşistana giden ıi
lahJar bu yoldan geçmektedir. 
Son olarak Habeşistanm uluslar 
90SYetesi üyesi bulunması, öteki 
üyelere herhangi biT anla.ımaztıtı 
ortadan kaldırmak için işe kanş
mak imkiruru vermektedir. 

ltalya' da Habeşistanm bir
çok bölgelerinde bila den.m e
den aömürgenin uluslar sosyetesi
nin prensiplerine karşı olduğu ve 
hu yüzden uluslar sosyetesinin bu 
işte ancak bir gözet hakkı bulun
duğu söylenmektedir. 

Uluslar sosyetesi 20 mayısta 
toplanacak ve görüıüne göre, yal
nız uzlaıma komisyonu üyeleri
nin atamadığını kaydederek, yük
lendikleri iti başarmalarını dile
yecektir. 
Roma'nın fikrine aöre, aüel bir 

araca başvurmadan diplomaai yo
lu ile, Habeşistandaki rejimi de
jj.ştirmek kabildir.,, 

Yunan Kıraliçesile 
bir görüşme 

13 mayıs 1935 tarihli Morning Post 
gazetesine Bükreşten bildiriliyor: 

Burada toplanmakta olan Balkan kon
feransında Uye bulunan Yunan Dış Ba
kanı MaksiMos, dün akşam, Romanya 
kıralmın kız kardeşi olan eski yunan kı
raliçesne görüşmek Uzere toplantıdan 

ayrılmıştır. 

Bu görüşme birbuçuk saat sürmüş ve 
bittikten sonra yunan delgesi gftler bir 
yllzle toplantıya dönmUştUr. 

Kendisi koyu bir kıralcı olan Maksi
mos, Balkan konferansının toplanmasın
dan asığlanarak bu görüşmeyi yapmış, 

böylece, anlaşıldığına göre, yunan kıral 

ıoyu ile anlaşma yolunda yeni bir adım 
atılmıştır. 

Öğrendiğime göre yunan devlet a
damı ite eski kıraliçe arasındaki bu gö
rüşme pek içtenli olmuştur. 

Kıral Karol, kızk:ardeşiyle eski yu

nan kıralı Yorgi arasının düzelmesini 
pek istemektedir. 

Balkan konferansı dolayısiyle kırat, 
kızkardeşini bütün §Ölenlere yollamıştır. 

Es.ki kıraliçe kocasından ayrıldı ay
nlalı BükrcŞtc oturmakta ve kıraliçe 
:Mari'nin bulunmadığı sıralarda kıral 

ZO MAYIS 1935 P AZARTESl 

Von Şimp'i kim öldürdü1 
Ccnevreden 11 mayıs tarihli Deyll 

Telgraf gueteaine bildiriliyor: 
"İsviçrenin yarı uluşal bir gazetesi 

olan Der Bıınd gazetesine haber veril-ı 
dlğine g6tt alman donanmasmm etıkl 
cubaytarından teğmen V on Şimp, Berl~ 
yalnnllnnda bir ormanda öHi olarak bq., 

Junmuıtur. 

Bu haberi önceleri alman gizli polia 
işyarlarr yalan ladıkları halde şimdi o
n.?m aktadr·Iar. 

Bu adam, eski nazilerden ve General 
Göı ;nc'in yakın aricadaflarmdan birisi 
idi. 

İsviçre gazetesinin yazış.ına göre bu 
adam, büyük aavaıta alman donanm;w 
karşılıklı çqıtlığmda ~alıpştı. 

Bir .zu:ıan durumu çok kuvvetli olası 
V on Şimp, kendilerinden hoşlanmadığı 
iıyarlarla çekipnişti. 

Bu adamın yüzünden birçok adamlar 
kampa tıkılmış V on Şlayher'in öldürül· 
nıesi planı da bu adam tarafından ha
zırlamnıştr. 

Nan1er iş başına geçtikten sonra 
Garlng bir "bava işleri araştırma,. ko
mi~onu kurmuştu. 

t3erçek İJi bir tftrlü gizli polislili 
yapmak olan btt kurulun başında Von 
Şimp btılamıyıorcht. 

Bunlu ':>irçolt adamların başmı yi
dikleri gibi, bay Ydkob'un lsviçreden 
bıçırılmaaı da onlarm parmağile olmuş
tu. 

Paablyade birkaç giin önce donan

ma kamutanltğtnda bir takım dosyaların 

eksildiği görülmÜJ ve araştırmalar so

nunda bunlann Von Şimp tarafınd'ln 

kaldırıldığı anlaşılmıştır. 

Araştırmalar biraz daha derinleşti· 

rildiıkten aonra Göring, Von Şimpin ye

rinden çıbrılmaaım emretmiştir. 

İsviçre gazetesine göre bu, gizli po

lise verilen bir beldek ısayılmıı ve bir 

çok gizli iıleri bilen bu adam ortadan 
b.ldmlmıgttr. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkii program şudurı 

19.30 - Dişçinin saati 
19.40 - Musiki: 
Denza Melodie 
Tosti Partir c' est mourir 
De Crescenza Tarantella 
L. Cavallo Sabah şarkısı 
Rossini La danse 
Ses:}{. Çekatovsky 
Piyano: Ulvi Cemal 
20.10- Edebiyat saati 
2G.20 - Musiki: 
Orkestra konseri (Plakla) 
20.40 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

Türk Tayyare Cemi
yeti altıncı liurultayı 

Türk Tayyare Cemiye
ti altıncı kurultayı, mayı-

. sın (24) üncü cuma günü 
saat ( 14) de Tayyare Ce
miyeti merkez kurağında 
toplanacaktır. Ü yel erin 
ve delgelerin hazır bu -
lunmaları rica olunur. İs
tiyen herkes kurultay gö
rüşmelerini dinliyebilir. 

ne kadar kırat Yorgi'den ayrılmışsa da 
arada boşanma olmamış ve dostlukları 
bozulmamıştır. 

Kıraliçenin ötel sekreteri sık ırk yu
nan delgeleri ile buJuşmaktadrr. 

Her ne kadar Balkan andlaşması 

devletlerinin oruntaklan konu üz rin e 
söz söylemekten ~ekinmckte iseler de 
hepsinin kıral Yorgi'nin tahta dönmesm
den yana oldukları anlaşılmaktadır. 

Roma, Yugoslavya ve Tilrkiye kıra
lm Yunanistana dönmeaite Balkanlarda 
banpn pekifeceği kanağatmı besliyor-

Karol'a konuk kalmaktadır. Kıraliçe her tar.-
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
l\Ialisİnı Gorki uçağı 

düştü 
(Başı 1 incı sayrfada) 

Kaza nasıl oldu? 

IT.4LYA'DA 

İtalya'nın ekonomik 
durumu 

Roma, ıg (A.A.) - Finans Bakanı 

l.1aval . Göring 
göruşmeleri 
(Başı 1. inci uyıfada) 

Krakovi görüşmesini yorayan 
B. Taon di Revel, parlamentoda §Unları Petit J ournal diyor ki: 
ıöylcmi§tir: "Fransanm bağlqığı olan Al-

OA(;JNIK DUYUKLAR. 

I..avrens öİdü 
Londra, 19 (A.A.) - Albay 

La vrens motosiklet kazuı sonu
cunda bugün ölmüttür. 

Yalan bir haber 

ALMANY A'D.4 

Almanların istekleri 
Berlin, 19 (A.A) - Yabancı 

ülkeler germanist birlifi baıkanı 
bulunan 8. Ştaynaher: 

« - Bir acıma dilenmiyoruz. 
Hakkımızı istiyoruz.• demittir. 

. Moskova, 19 (A.A.) - Tas a
Jansı bildiriyor: Maksim Gork.i 
dün 12 yi 25 ıeçe pilot Jurov ve 
ikinci pilot Mikeef'in güdeminde 
ve aerodinami merkez enstitüsü 
İtçilerinden 36 yolcu ile heral>B 
merkez havacılık alamnm üzerinde 
uçmakta idi. 

.. Ekonomik savaştan kaçınmq olan manya ile de pozitif bir uzlaıma 
fqiat devleti, Jimdi bu savaşı. bütün ıe· yapan Polonya'nm özel durumu 
lecefi ile ıöze almıgtır. Amerika buğda- B. Bek'in diplomasi bakımından 
yı ile doğu tiltlinBnden kurtulan İtalya, işini kolaylatmaktadır. Herhalde, 

Polonya dış işleri bakam, fransız.. 
gerekirse, daha batka maddeleri yaban· alman bakanlarmm buluşmalan-
•ı ülkelerden almaktan kurtu1acalrtr1". 

Belgrad, 19 (A.A.) - Yugoılavya·da 
alllh altma çağrılan asker aramıda cd· 
ya b"flldıklar çıktılma dair dönen ya· 
Jllltr için avala ajamı, hepten yaJandlr 
dlynr. 

Kovno' daki dört CSlüm kaaanı
imın cezalannm küreğe çevril • 
meai, naıyonal-101yaliatleri kan • 
dnmamııbr. Banlar, Litvan,. 
cumur b..,kanmm böyle yapnuf 

olmaaiyle İf bibnemittir kanaatin
dedirler. Memel daft.lr, hakkani. 
yetle ıonuçlanmadıkça, Avrupa • 
nm Kuzey (dolu) balgeaincle, 
baysallık olamıyacaktrr divr !ar. 

Pilot Plagin'in güdeminde ens· 
titünün bir antrenman uçağı da 
Gorki ile beraber uçuyordu. 

Gorki havada iken, cambazlık 
etmemek hakkındaki kesin yasağa 
kal'§m. Plagin, 700 metre yüksek
te ve Gorkinin yakınında cambaz
lıklara bqladı. Bir perende atar
ken, Plagin'in uçağı Gorki'nin ka
nadma çarptı Te Gorki, civardaki 
Sokol köyünün üzerine düttil Ye 

parçalandı. 

Tayfalardan 11, mühendia, tek
nisyen ve itçilerle, bunlann çoluk 
ve çocuklarından da 36 kiti öldü. 
Plaıin de ölmiiftür. 

Ölenlerin cenazeleri devlet be
aabma yirmi mayısta kaldırılacak
tır. 

Hükümet, ölenlerin ailelerine 
10,000 ruble ödemeğe ve kendile· 
rine ayrıca birer aylık bağlamafa 
karar vermi§tir. 

Maksim Gorki 7000 beygir lan 
vetinde sekiz motörlü bir açaktı. 
25 i tayfa olmak ü:r.ere 75 kiti ta
fıyabilir ve konaklamadan 2500 
kilometrelik bir yol ıiderdi. 
Pravda gazetesinin airitimi ile 
halktan para toplanarak 1933 11 -
lında yapılmıtb• Ağırlığı 42 ton, 
bir kanadın ucundan 6teki kana • 
dm ucuna kadar olan geni,liği 63 
metre, U2t111luğu da 32 bucuk m~t-
re idi. · 

Düralümin denilen maddeden 
yapılmı§b. lçeriıinde bir elektrik 
aantrab, bir fotoğraf liborabıva . 
n, bir sinema yeri, hem alıcı ve 
hem de verici bir telsiz iıtasyont• 
bir basım yeri, 16 tane de telefor 
vardı. 

Bu uçak baıhca propaganda 
gezmelerinde kullanılıyordu. Ge
çenlerde B. Laval ile Fransız ga . 
ZP••l"H .. ri 'ı1•nu gez,..;~ı~rdir. 

Pravda'nın bir yazısı 
Moskova, 19 (A.A.) - Pravda 

gazetesi "Acıklı bir ka11p,, batlık-
11 bir yazısında diyor iri: 

na yardım için en iyi dunıındadır. 
Bununla beraber ekonomik aavaıtan B. Laval ile bu türlü geniı bir ko
vazgeçilirıe, o da ıJlihlannı bırakmağa nuşmarun birinci derecede önemli 

olması B. Göring'in önemli bir 
şahsiyet olmasındadır. Fransız -
Sovyet anlaşmasından ve B. La
val'in Almanya tarafından fena 
karşılanan Moskova gezisinden 
ıonra bu görüşme eyiye beldek
tir ve gerginliğin biraz gevşiyece
ği umudunu vermektedir.,. 

hazU"dır . ., 
Bakan, tecim denklCfllleBiııin açığı 

1032 de 1.456 milyondan, 1934 te 2.441 

milyona çıktıbm ve bwıa, gemi navlun· 
lammı ve turims hareketinin a.alımıi -

le, clnletia blr takım takaı uslıpn•ları 
sorunda kahnmuun aebeb oldufuau IÖ7 

lemiıtir. 

B. Taoni eli Revel, yabancı dövklerin 
kontrolundan ilerde durum uyıanoturP• 
n• geçileceğini bilc1irmiıtir. 

bq efiyor ve ayral bir durulukta 
kendini gösteriyordu. 

Süperdretnotu pilotlan çok iyi 
idi. Son gezisinde balonu yönle • 
mit olan Jurof ve Mikef Sovyetler 
birliiinin en iyi tanmnııt pilotları 
idi. F eliketin sebebi ne uçağın 
yapılıı hesaplan, taptanmaaında

ki herhangi bir kusur, ne ele pilotlar 
dır. Her teY yerinde idi. Felaket 
Makaim Gorkiye bqka bir uçağm 
çarpmaamdan ileri ıelmiıtir. Bu 
uçak, onun kanatlarmı Jurmıı ve 
güdüm imkinmı kaybeden MakıiDı 
Gorki botluia yuvarlanmı9tır. 

Maksim Gorki'nin yapılqmda 
Sovyet endüetriaİllİll büyük aD&l 
e9eri kendini •a.termiftir. 

Sovyetler birlifinin bir çok u • 
çaklan ve bunlar arumda kuvvet
li hava deritnotlan t'&rdır. Hava 
kuvveti bir uçak ile ölçülmez. 
Şimdiye kadar propaganda için 
bir deneme uçağı olarak kullanıl
mıt olan Maksim Gorkinin akibeti 
Sovyet tayyareciliğini asla ibalta· 
lamaz. Hele bu feliket ant 20 
tipini hiç bir suretle kıymetten 
diifürmemittir. Memleketimiz fay
dalı gördüğü takdirde az zaman
da istediği bdar Maksim Gorki 
gibi uçaklar meydana getirebilir. 
Bununla beraber Makaim Gorlri 
felaketinden ötürü hepimis derin 
bir acı aklıyacaim- Ve bu clay -
guya bqka memleketlerin lriitün 
sivil inaanlan oıtakJqacaklardır. 
Çünkü Maluim Gorki evren kültü
rüne kıymetli bir hizmette bulun· 

Matin gazetesinin Roma ay
tan diyor ki: 

"İtalyan görüşüne göre: Habeı 
anlaşmazlığı, uluslar sosyetesi 
ni ilgilendiren bir iş değildir. 1-
talya, bu meselesinin uluslar sos
yetesi gündeminden çıkanlmasım: 
istiyeceği bildirilmektedir. 

J our gazetesi, Fransa ile İngil
terenin önüne çıkan ıu yolu ince
lemektedir. Bunlardan biri, işi ö
oluruna bırakıp uluslar sosyetesini 
değerden düşürmek, öteki de Av
rupanm zayıf denkleşmesini koru
mali için yard1tn1 gerekli olan 1-
talya'yı gücendinnektedir. 

Lopulair, Cenevre'de, bundan 
önce Japoııyanm İfÜle yanyan 
ıürünceme ııyasasmm bir kere da
ha denenmesinden korkuyor. 

Figaro da, d'onnesson, B. Hit
ler'in bu defaki söylevinin arabulu
aa ol•caim' on•'•DMktadır. eli
yor kiı 

"Reichswer ıcfieri, fş bakanm
daki hitlercilerin pek ileri gittik
leri fikrindedirler. Bunlar, alman 
aıyasasmm nefes almak ve ingiliz 
ve dünya kamoyunu yatıştırmak 
için birazcık dunnasım istiyorlar. 
Almanyanm finansal işleri bozuk
tur. Finans bakam Şaht, yardım 
çanmi çalmıştır. Makineye tornis
tan ettirmek gerekiyor. B. Hitler, 
banş önergeleri yapacaktır. Ken
disi bir hava andlaşması yapmağa 
ve silahlan azaltmağa hazır oldu
ğunu söyliyecektir." 

B. Laval ve Mareşal 
Peten döndüler 

Caracovie, 19 (A.A) - Fran 
mı dq bakam B. Laval bu aabah 
buradan aynlmıttır. Kendisini U. 
tuyonda dıt bakanlığı genel aek· 

Transatlantikçilerin . 
grevı 

Han. 19 (A.A.) -Truaatlantik Ta· 

pur 10ıyeteabıiıı tayfalan, ıreve devam 
etmei• karar •ermiflerdir. 

Paria'e gönderilen 1&lczt, dcnlı tedm 
habnma. önceki durumda devam oluna· 
cağını bildirmittir. 

Britaıuk vapuru, tayfalan crev ha. 
Hnde olan Şamplaı npurunwı 200 yol • 
caaunu alark Nevyork'a ptmiftir. Havr 
prbayı, sayla• Leoa lleyv, Amerika 
aeferlerinde lafçbir defifildilr olmıyaca • 
tun •e Normancti'nln 29 ma)'llta ilk ee
ferinf yapacağını atiylemi§tir. 

Bir fırtınada ölenler 
Altus (Amerika) 19 (A.A) -

Aralarında dokuz kiıilik bir zen· 
ci ailesi bulunan 12 kiti, ıiddetli 
yağmurlardan latan sulann etrafı 
baamasmdan ötürü boğulup öl. 
mütlvdir. 

Maddii zararlar da oldukça 
5nemlidir. 

Bir hava rekoru 
Nevyork, 19 (A.A) - Uçakçı 

Tom Linson ile Bartels, 2000 kilo 
ağulıkla 1000 kilometre uçuf re
korunu, orta hesabla 259 mil 281 
uçarak kmnıılardır. Bu zamanı 
daha da iadirmefe plqıyor ..... 

Valdeneg- Benes 
görüşmesi 

V"ıyana, 19 (A.A) - Çekoalo
vak dıı bakanı Bay Benes A vua· 
turya dıt bakanını Talbordaki riJ. 
laama ıörüımeğe çaill'IDlfhr. 

Dıt bakam 7arm Çekoslovak
yaya ıidecek Bay Beneale Talbor 
villasında görüıecektir. 

releri ve bir asker müfrezesi ae . 
lamlam1ftır. 

Mareıa) Pten de bu alqam ha. 
relcet edecektir. 

Fransa'da soğuk 
Parla, 19 (A.A.) Bütün Franaa'da bir 

110fulı: dalga• vardır. Birçok yerlerde ve 
baıhca Vej ve Jura dailariyle orta Fran
aada 1rar yatmlftu. 

Almanya - Litvanya 
durumu 

Bedin, 19 (A.A.) - Dolu Prusya • 
anda, Kaunaa'ta verilen hükümlerden 
ötürü, Litvanya'ya brıı g~teri yapıl -
mqtu. Sınır üzerinde Tilait fChrinde, 
~ Utfta~ lıoaeoloelulr konalım_. ........ 

Katoliklerle uğraş 
MUnih, 19 (A.A.) - Hını bildir -

meninden: Polis, ban g8steri§ler üzeri
ne, Karitu adındaki katolik cemiyetini 
lı:apatmqtır. Katoliklerin yanma sokulan 
Hitlerci gençler, ellerinde kocaman harf 
JerJe: "btolik papazları döviz kaçakçı -
bğt ediyor,, ba§hğım tagıyan Fölkite B .. 
obahter gazetesini sallamakta idiler. 

Bunun üzerine bazı karqıklıldar çılt
mq, halk: kaçakçılara para •enneyinb,, 
afye bafmmttır. 

Birçok tutsamalar yapılmrıtır. So&P
larda bilyOlr bir heyecan nrdrr. 

Yunan amiralı geliyor 
Atina, 19 (A.A.) - Yunan fi. 

loau amiral SakaUariu'nun komu• 
tanhlr altmda puaıteal sfin8 Wr 
etüd geziınine çıkacak ve Türk. 
Yugoslav ve Amawt limanlanm 
gezecektir. 

Belçika hükümderleri 
İsveç'te 

Stokholm, 19 (A.A.) - Prensea 
lngrit ile Danimarka veliahti Prenı 
Frederik'in düfünleri dolayııile 
Belçika kral ve kraliçesi buraya 
gelmişlerdir. Hükümdarlar bura. 
da iki ıGn lralacaldardır. 

Bir tayyareci öldü. 
Detroit, 19 (A.A.) - Lehli U· 

çakcı Hauaner, Maretal Pilsods • 
ki'nin cenaze töreninde bulunmak 
üzere buradan doğrudan doğruya 
Lebiıtaoa uçmak üzere iken bir 
kua1a ujrayarak yere dütmüt ve 
ölmilftür. 

Büyük Maksim Gorki ha va ge· 
misinde bet" ıey sağlamdı. Uzun 
müddet yapılan denençler gemi -
nin yapılıtındaki kusursuz mezi -
yeti eri göstenniıtir. Oınomal bü
yük olmakla beraber, gemi, hay
ranlıkla takdir edilecek tekilde u
çuyor, dümenine kusunuz surett~ muıtur. 

--!!!!!ll!!'--"!1-..ıı!!!!!!!!l .... !!!!Blll!m!ll! ....... "'!"'!!!!!!l!'!W ... !!!!m!----------------~e!!!!!!!!!!! ........... --..... --..... ----... -----------------------~!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!l!!~!'!!!!!!'!!""!"""'!!!!lı 
ya bir dilltin açmak yoliyle is~ğini ~
nabilir. Hekimler, ökmenler gıbı, herkesın 

harcayor? Neden daha çok hastahane kura
cağnmza kilise yaptmyonız? Tanrıya her 
yerde tapınılabilir ama pislik içinde cerrah
lık yapılmaz! Sanatı, öldürmek ve çalmak 
olanlar için neden bunca rahat kurağlar ya
parken başlamu ıokacak delikleri olımyan.. 
yurdıuzlara bu kadar az yer veriyoruz? r, 
karın doyurmak veya doyurmamak olsaydı, 
her erkek veya kadın, hapiste bile, gündelik 
ekmeğini kazanmanm çaresini bulabilirdi. 

pılmış guli bir hırsIZhktan başka bir şey de
ğildir. Ben hapsevinde milyonerı~e ,iç rast
lamadım. Her yoldan para kazanmak, ahla
kiğ değeri fiipheli, bir vergi sayılmak gerek• 
tir. Böyle bir vergisi olanlar o vergiyi, pe
teklerinin çoğunu başkalanna dağıtan anim: 
gibi, ekmeklerinin üzerine sürecek hah bu
lunmryanlarla payl8§JD&k prtiyle kullana
bilmelidirler. 

lJJ,US'un romanı Tefrika: 77 

San Michele'nin kitabı 
Türk,eye 'eviren: Nasuhi BAYDAR 
Yazaa: Akse/ MUNT 

Bizim ertiğimiz bir tecim değil, bir sa· 
nattı ve çekilen acılar yüzünden para kazan
mak benim için bir küçüklüktü. Bir müşte
ri masamın üstüne bir lira bırakacak olursa 
yüzüm mosmor olurdu, o lirayı elime verdiği 
zaman da kendisini tokatlamak arzusuna ka
pılırdım. N orstrom bana, bütün bunlarm gu
rur v~ kend~ne güvenden başka bir ıey ol
~adıgmı, ehme geçirebileceğim parayı, bü· . 
tün arkadaşlar gibi • ve cenaze kaldırma ku· 
rulunca verilse bile - kendime maletmem 
gerektiğini söyledi. Ona cevab olarak de
dim ki ertiğimiz, daha yüksek değilse bile 
papasmki kadar kutsaldır ve onun yüzünden 
ç_o~ para kazanmak kanunla yasak edilme
lıdır. İngilterede hükümenlere nasıl : tık 
v~riliyorsa hekimlere de bol aylık verilmeli
dır. Bu kimin işine gelmezse hekimlikten 
vazgeçebilir; yahut Bona'ya girip orada ve-

saygı ve sevgisi arasında, rahat rahat gez. 
melidirler. Yoksul bastalariyle kendileri is;in 
zengin hastalanndan dilediklerini alabilme
li, fakat hastalarım kaç kere gidip gördükle
rini sayınaaıab ve haab pusulası da yamıa
malıdırlar. Sizin kurtarmlş olduğunuz çocu
ğun hayatı, bir ana yüreği Jçiıı, para ile na
SII ölçillebilir? Ydgı ile dolu bakışlardan 
ölüm korkusunu, yatqtıncı bir sözle veya e
lin bir dokunuşu ile gidermenin değeri kaç 
paradır? Kökleri ortaçağda olan bütün o 
modern etiketli, pahalı ilaçlan, acıların tür
lüstinil çekmekte olan insanlığa daha ne ka· 
dar zaman yutturacağız? Eyice biliyorduk ki 
etkili ilaclar parmakla sayılacak kadar azdır. 
ve bize Tabiğat ana tarafından ucuz ve 
bol bol verilmiştir. Niçin ben, moda olan dok
tor, güzel bir arabayla doJaşıyonmı da kenar 
mahallelerde çalışan arkadaşlarnn yaya ge
ziyorlar? Neden devlet eyileştirme sanatı 

için ödemekte olduğundan yüzlerce kere ço
ğunu öldürme sanatmı öğretmek yolunda 

Dunnadan bize denilirdi ki hapsev
lerini dolduranların çoğu zayıf akılb, beyin
ıiz, az çok soravsIZ kimselerdir. Bu yanlqtı. 
Bunlardan çoğunun akliğ melekeleri ortadan 
Ustündür. Bunlardan, ilk olarak düşenler, 
kısa hapis cezasına çarpılmalı, kendilerine 
az yemek verilmekle beraber sürekli ve sert 
beden hareketleri yaptırılmalıdır. Bunlarm 
yerlerini, bugün aramızda gezip dolaşmakta 
olan, başlan boş çocukların törümsüz babala
riyle kötü kadınlara yol gösterenler alma
lıdırlar. Hepimiz biliyorduk ki gerektiğin
den artık varlıklı olmak, çok para biriktir
mek, yoksullara karar olarak kurnazca ya-

Hapiıevlerinin geri kalan konuklarına 
gelince: kaşarlanmış kıyanlar, soğuk kanlı 
ölütçüler olan bunlar, bakımı sosyeteye pa-. 
hah oturan hayatlarım, az çok rahat geçi .. 
recelderine, acı duymakuzm öldürülmelidir-.ı 
ler; ceza olarak değil, çünkü bizlerin ökl_.. 
mek ve cezaya çarpmak hakkımız değildir..,. 
Bu yalnız sosyetenin güveni bakmundan ya• 
pabiliriz. Her zaman olduğu gibi, ba çcşid 
meselelerde İngiltere, bunda da en doğra Y04 
lu tutmuş bulunmaktadır-

Norstrom bana, sosyeteyi düzenJemektCU 
vaz geçip hekimliğimle uğraşmamı tavsiye 
etti. O vakte kadar, hekimlikten almış oldu
ğwn sonuçlardan sızlanmak hakkım değil-' 
dL 

(Sonu var) 



ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCiUNDAN: 

1 - lpotek olup satılmasına karar verilen 27/3/341 tarih ve 
'29. 69 numarasında mukayyet Firenk Üzeri mevkiinde kain ve 
vakı bahçe- yeri ve bahçehanesi ile zemini 1728 sehim itibariyle 
1031 sehmi aşağ1da yazılı şartlaı dairesinde açık arttırmaya çıka

rılmıştır 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bahçe yeri 2145 metre murabbaıdır. 
Ve içinde tahminen l 50 kadar meyvalı meyvasız ağacı ve bahçe 
51 metre sahada yapılmış olup zemin katta ve ahır ikinci katta 
zemini tuğla ve tavanlı bir oda, bir sofa, bir hela ve bir matbah 
vardır. Bahçenin heyeti umumiyesine 1500 ve eve 150 lira kıymet 

takdir edilmiştir. 
3 - Satıs peşin para ile olmak üzere 23 6/1935 tarihine müsadif 

pazar günü saat 14-16 ya kadar icra dair esi gayri menkul satış me

murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 gu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubıı ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah

villeri getireceklerdir. 
5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - lşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin % 7 5 ini bulmadığı takdirde 8/ 7 /93~ tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 

(koza muhammen kıymetin yüzde 7 5 ini bulmak şartile en çok 
arttıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde 

ise 2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müd
detle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 

için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müctdet zarfında ihale 
bedeli yatmlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evet en 

yüksek teklif de bulunan tali~ tek lifi veçhile almağa razı olup ol
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik
te tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakl müsbitelerile 20 gün içinde dairemi7.e bildirmeleri la. 
umdu. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sahit olmatlıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

1 O - Artırmaya iştirak edecekler 1/6/935 tarihinde 934/143 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan §3.rtna-
mizi okuyabilirler. ı - 1996 

Eski Osmanlı İmparatorluğu
nun Tal{sime Uğramış Düyunu 
Umumiyesi Meclisinden: . 

Yüzde 7 1,2 faizli 2 inci rang 1934 Türk 
borcu tahvilleri hamillerine tediyat 

i LANI 
Eski Osmanh İmparatorluğunun taksime uğramış düyunu 

umumiyesi meclisi, % 7 1/2 faizli 2 inci rang 1934 türk borcu 
tahvillerinin 25 mayıs 1935 vadeli olan 2 numaralı kuponu tedi
yatına İstanbul, Paris, Londra ve Cenevre piyasalarında adı ge
çen tarihten itibaren başlanacağım alakadarlara ilan eder-

Bu kupona gayri safi olarak 18.75 fransız frangı tediye oluna
cak ve muhtelif memleketlerde yürür kanunlara göre icab ederse 
vergiler bu tutar üzerinden ahkonulacaktrr. 

Hamiller bu tutarı Pariste fransız frangı olarak alacaklar ve 
diğer piyasalarda kendilerine işbu tutarın kuponların gösterildiği 

tarihteki rayiç üzerinden deneşi verilecektir. 
lşbu te<liyata gerekli altı ayhk karşılıklar Pariste osmanlı ban

kası nezdinde teşkil edilmiştir. 

lşbu kuponun tediyesi 1stanbulda Türkiye Cümhuriyet merkez 

bankasl ile osmanlı bankasında yapılacaktır. 1 - 2005 
llllııııımıııııımnn ım nıııııııııınnıımooımruılllilınıııuınmı ili' ıu!lll 1 'lllll11U111lllllMlllllMl111t111111m1m mı -

Mev~;~n~~ ~ ~h~e! !eret; 1 
lllllWl~Hlllllll.UlllllllllUIUllll!HaaıııllbUH!lill1lllll1BllMfftnlHllllllllllnmuıolfflflllllBllii 

Nafıa Balcanlığın dan: 
F evzipaşa - Diyarbekir hattının 435 f- 600 - 507 

+ 000 arasındaki kısmın f erşiyatı kapalı zarf usulile ve 
aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 126.000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 7.550 liradır. 
3 - Eksiltmesi; 6. 6. 35 perşembe günü saat on beşte 

bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesinde, inşaat 
artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, teklif mektub
larını ve eksiltme ıartnamesinde yazılı diğer evrak ve 
vesikaları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar nu· 
maralı makbuz mukabilinde mezkur daireye vermi, ol
malıdırlar. 

5 - Bu ite girmek istiyenlerin münakasa gününden 
en az bir hafta evel istida ile bakanlığa müracaat ~derek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına 
koymaları lazımdır. 

6 - Talihler bu ferşiyat işi İçin hazırla.1an ek~iltme 
tartnamesile mukavele projesi ve teferrüatmdan mürek
keb bir takım münakasa evarkını 630 kuruş mukabilinde 
denıiryollar İnşaat dairesi• den tedarik edebilirler. (1116) 

1 - 1999 

I 

ULUS 

Eski Osmanlı İnıparator1uğ11-
nıııı Tak~sime Uğı"amış Diiy11ıı11 

Umumiyesi Meclisinden: 
Yüzde 7 1,2 faizli 1933 Türk Borcu 
Tahvilleri Hamillerine tediyat 

İLANI 
Eski Osmanlı İmparatocluğunun taksime uğramış düyunu 

umumiyesi meclisi, her uç tranşa aid % 7 1 / 2 faizli 1933 tıirk bor
cu tahvillerinin 25 mayıs 1935 vadeli olan 4 nu.naralı kuponu te
diyatına Ankara, İstanbul, Parıs, Londra, Berlin, Frankfort - s / 
Mein, Roma, Amstcrdam, Vıyana, Brüksel, Anvers, Bal, Cenevre, 
Zurih, ve Budapeştc piyaı:;alarmda adı geçen tarihten itibaren baş
lanacağım alakadarlara ilan eder. 

Bu kupona gayri safi olarak 18.7 S fransız frangı tcdıyc oluna
cak ve muhtelif memleketlerde yıirür kanunlara göre İcab ederse 
vergiler bu tutar ıiı:cıinden alıkonulacaktır. 

Hamiller bu tutarı Paristc fransız frangı olarak alacaklar ve 
diğer piyasalarda kendılcrine ışbu tutarın kuponların gösterildıği 

tarihteki rayiç üzerinden dene~i verilecektir. 

lşbu tediyata gerekli altı aylık karşılıklar birinci ve üçüncü 
tranşlar için Pariste osmanlı bankası nezdinde ve ikinci tranş için 
Berlinde Deutsche Bank und Disconto-Gesellechaft nezdinde teş

kil edilmiştir. 
Diğer taraftan m<.:clis, 22 nisan 19 .~3 tarihli ;tilafname gere

ğince haiz olduğu salahiyete binaen fransız frangını 25 ikinci teş
rin 1935 vadeli gelecek kupon için tediye akçesi olarak korumaya 
karar verdiğini hamillere bildirir. 

25 mayıs 1935 vadeli kuponun tedıyesile yükümlü bankalar 
şunlardır: 

Ankarada üç tranş için: Turkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı, osmanh bankası. 

lstanbulda üç tranş için: Türkiye Cumuriyet Merkez Bankasl, 

osmanlı bankası, Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft. 
Eski osmanh tahvillerinin% 7 1/2 faizli 1933 tilrk borcu tah

villeriyle değiştirme iş1eri l birinci teşrin l 935 tarihinden itibaren 
yalnız Pariste osmanlı bankasile Berlinde Deutsche Bank und 
Disconto-Gesellschaft'ın gişelerinde yapılacağı 22 nisan 1933 ta
rihli itilfifnameye tevfikan alakadarlara hatırlatılır. 1 - 2006 

-------------• • 
Izmır B~lediyt~ Başkanlıffeından: 

lzmir belediyesine ait yangın yerlerindeki arsalardan 
1 ıubat r3o gününden evel alıp da parasını istikraz et
miş mahiyette on sene ve on taksitte ödemeyi taahhüd 
etmiş olanların 1 haziran 934 gününde lazimüttediye 
olan borçları ihale gününden itibaren 20 senede öden
mek için kalan zamana göre taksim edilmek auretile kü
çük taksitlere <\yrılacaktrr. Faiz dahi yüzde bire indiri
lecektir. 

Bundan istifade etmek iatiyenlerin bu isteklerini ev
velce de ilan olunduğu üzere arzuhal ile belediye başkan
lığına bildirmeleri ve 31 mayıs 935 gününden evel mua
melelerini bitirmeleri ve henüz İpotek yapmamış olanla
rın İpoteğini de yaptırmaları meclis kararı iktizasından
dır. 

Bu borçlarının tümünü hemen vermek istiyenlere se-
nevi % 4 hesabile iskonto yapılır. _ 

Vakit az kalmıştır. istifade etmek istiyen alakadar-
lara acele ·etmeleri ilan olunur. (1138) 1 - 1200 

Karacabey Harası l\f erinos yetiş
tirme çiftliği müdiir Jüğünden: 

Elli beygir kuvvetinde bir aded ağır yağ traktörü ile bir 
aded dörtlü disk pulluğu ~e tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metro genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir aded üç beygir kuvvetinde gaz motö
rü ve bir beygirle kabili cer bir aded kuyu manajı ve tu
lumbası ile iki aded altışar demirli anız pulluğu ve bun
ların teferruattan kapalı zarf usulile mübayaa olunacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Baytar Mü
dürlüğü ile Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği Müdür
lüğüne ve isteklilerin de şartnamedeki esasat dairesinde 
verecekleri "dört yüz,, liralık muvakkat teminatlarile bir
likte eksiltme günü olan 26 Mayıs 935 paz~r günü saat on 
beşde Karacabey Harasında müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliği komisyonuna müracaatları ilan oluur. (2692) 

AKSEKİ SULH HUKUK HA-ı 
KİMLİÔİNDEN: 

Akseki çarşısında kain şar

kan hamza evi garbcn yol şi111a

len sahrinç cenuben hamza dük

kanı ile mahdut bir dükkan ve 
keza bugaz mahallesinde ka!n 
önü yol sağı kuca ağanın apdul
lah ve erz~n oğlu kara ali arsa

ları arkası gök ibrahimin halil 
evi cenuben yol ile mahdut fev
kani dört oda ve tahtani iki oda

lı bir evi kasabanın bugaz ma
hallesinden deli mehmet oğlu 

mehmet ali kaı ısı emine ve oğlu 

mehmedin r.ti:ştereken yirmi s 
neden fazla malik <.;rfetile - i7a-

1-1988 

sız tasarruflarında bulundurduk

larından ve tapuda kayıtları ol
madığından namlarına. tapuya 
bağlanması talep edilmekte ol
duğundan sureti müracaattan ba
hisle tescili vakide alakadar o
lanların vesaiki müsbitelerile bir 
ay içinde usulen müracaat1arı 

· aksi takdirde namlarına tescil 
edileceği ilan olunur. 1-2008 

Sa trlık ev ve arsa 
Ye nişe hı> de Sed 1tilbahıı . -f. 

desinde 900 küsur metre ars? Ü· 

zerine mebni 8 odalı bir e' i~e 

hmir caddesi civarında 704 :n;:t· 

celik bir arsa s tılıl<tır 2291 re 
. ,•efrn1 ., :r:~ "'"aat 1 -1~61 

20 MAYIS 1935 PAZARTESi 

-
Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri ö L DÜR ÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı. huınnıayı tevllt 
edebilir. Tesirsiz va ancak bayıltıcı 
bir (haşarat OldilrücO mayi) nln siv
risinekleri ôldilreblleceğlnl zan ettlğl
ntz vakit maruz kalacağınız tehlikeyi 
düşilnünüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLİT kullanınız. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldilrür. Leke yapmaz, taze 
ve •Atıf kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelere dlkkab 

ediniz. Fia.tlar tenzilatlı. 

Umumi Deposu : 1. CRESPIN, lst. Galata, Voyvoda Hu 1 

Salihli Belediyeriyasetinden: 
Blediyemizin 1 haziran 935 tarihinden itibaren ayda 

elli lira ücretle bir mimar \•eya fen memurluğu açılacakt r. 
Mühendis mektebi mezunu veya buna yakın dereced.:: 

tahsil görmüş olanlar tercihan kabul edilecektir. İstel:!i 
olanlarla mektupla da görüşülecektir. Bu gibilerin müra-
caatan ilan olunur. (1139) 1-1986 

P. T. T. Ba~l\füdürlüğünden: 
900 metre 11/2 parmak siyah demir boru ile 12 torba çi

mento pazarlıkla satın alınacaktır. 
Borunun muhammen bedeli metresi .eksen be§ kurUf 

çimentonun bir torbası 200 kuruştur. 

V ermiye istekti olanlat' yapılacak pazarlığa girmek: 
üzere 25-5-935 cumartesi saat 15 de Baımüdürlük kom•a-
yonuna gelmeleri ilan olunur. (1133) 1-1985 

Ankara Defterdarlığından: 
İsmi işi lhbarname 

No. 
tarh edilen 

vergisi 
124 60 

8 58 
36 75 

7 89 
13 15 
o 92 
9 36 

32 72 
1345 24 

Senesi 

Abdurrahman kasap 
,, ,, ,, 

Koça müteahhit 
Ahmet Y akup sebzeci 
Konyalı Tahir ,, 

" ,, 
Bilal Ömer sakatçı 

,, " " 
Nilzam inşaat şirketi 

kiristiyanı 

,, u " ,, 

Süleyman Sami Etlikpalas 
Regen Emel Lokantacı 

Şakir zade Riza sebzeci 
Zahri 

.. .. 
Cemal 
Ali 

,, 
,, 

Mustafa Erzurum hanı 
Her K-0lman ve lokantacı 
şeriki 

Necib Musat kasap 
Habubullah sebzeci 
Abdullah 

" Besim doktor 

,. " " 1# 

He1koluna ve lokantacı 
şeriki 

6/ 11 
6/ 35 
6/58 
6/ 56 
6149 
6/ 48 
5/ 81 
5/ 82 
6/ 14 

6/ 15 
5/ 99 
5/ 98 
5196 

5/ 97 
5/ 95 
5/ 93 
5/88 
5/ 80 

5/ 83 
5/ 87 
5/ 94 
5/ 90 
5/ 89 
5/79 

4492 97 
24 99 
83 13 
10 28 

47 21 
14 64 

4 10 
38 30 
71 03 

13 71 
7 55 

20 13 
20 40 
45 00 

385 08 

931 

" 
" .. 
,, .. 
,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

,, 

" ,, 
,, 

" 

Mahmut Nedim doktor 5/ 91 47 Ol ,, 
,, ,, " 5/ 92 36 37 ,, 
Adları ve işleri yukarda yazılı k"zanç vergisi mükellef

lerinin namlarına kızılbey şubesince 931 senesi için tarh
edilen vergi kendilerinin ticari ve zati yuvaları aranmış ise 
de bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine 
kaim olmak Ü7 ere keyfiyet ilan olunur. (1145) 1-2009 

Ankara Hulcuk Fakültesinden: 
Ankara Hukuk Fakültesi okuyucuları çamaşırlarının 

yıkanması eksiltmeye konmuştur. Oranan tutan 2210 li
radır. Eğreti tutak 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 8-6-935 
cumartesi ~ünü saat 12 de eksiltmeye gelmeleri. (1147) 

1-2011 
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KASA: 
Altuu •ft ldJosr• 15.Ml,37! 
Banknot 

SDllAYB 

IHT!YAT AKÇESl 

Lira Lln 

J5.00l.OOO,

l.026. 7 5',6' 
Ufaklık 

DAHtJ.DBIU MUHABiRLER: 

22.422.864,27 

8.894.481,-

675.752,18 31.9ts.a!n,45 TEDA VOLDBKl BANDOT. 
LAR: 

Ttlrls llraıı 

ffARIÇTEKJ MUHABIRJ.ER: 
Altını S.ff kilogram 3.807,030 

Altrr18 tlıhriH kabil ıerbett 
dn.taler. 

1.573.479,12 

5.354.~l.3'.i 

U?l.479,ll 
Dentlde .... nnJa mWQıe 
Kanunua 6 w 1 IDd ..w.Je. 

rine tcYfibD huine lm'afmdan 

vaki tedlyat 

dl.748. !MJ,-

13.381.459,46 18.736..961,82 Derubte edfJen ewırln nüdiy,-
HAZiNE TAHViLLERi: bülJeal 

Deruhte edUen evrakı nakdiye 
bl'fılrtı 

Karplrfl tamam• altm ollrak 
15&--ı 158.748.563,- nıveten tedaville vuectiJe11 

Kanunun 6 Ye 8 inci maddele· 
ıe tevfikan hazine tarafından 

~ ki tediyat 

TUlı'" URASI MBVDUATl: 

SENEDAT CUZDANI: 

( Deruhte edilen evrakı nalc-
A ( divenin kartrhğı esham ve 

( tab9ilat (itibari lcıymetıe) 
B ( Serbeat eaham ve tahvilat 

lı:SHAM VE l"AHVll.AT CUZ 

1 

DANI: 

Esham ve tahvilat: (Deruhte 

edilen evrakı naktiye kartrh· 
fı (tibari kıymetle) 

Esham ve Tahvilat 

"VANSl.AM: 

.\ltrn e döviz iberine 

rat-villt lbrrine 

HTSSKUAWl.Al( 

MUHTEUJI 

10.47'.480,-

3.000000,
!.657.91'; 2' ._ ____ , 

30.440.~.so 

4.l907M.61 

)b.523 

2.0U.ll · 

YEK ON 

148.28.113.-

6 6'7..P47,2l 

35.131.052, ıc 

2.02S.7Jd. 

4.500.000.-
9 001.i2n 

Vadaiı 

Vadeli 

oovıs MEVDUATia 
v...-
Vad • li 

MUHTBLlF 

18.658.396,01 

-.-- l&.631.396.0 l 

1 
YF.KO Z57.891.51b 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: !ıkollto hlddl ~ 5 1/% - Altıa herine ••an• %4 
1
1

2 

n F 

Ziraat Bankası Aukara Sandı~dan: 
Takdir edilen 

kıymeti 
Lira K. Mnlrii 

Horoz 
2000 00 
400 00 

pman 
Küçük 
Esat 

Miktarı 
Metro Hali....,.cimi 

9133.80 Bai yeri Ye bai eri 
5367.50 Harab bağ 

Mutafa Ot. Hamid 
Halil llwahim Oğ. Halil 

Bankanmızdan istikraz etmit oldukları meNliii (yapılan teblipta rağmem) ...... j. 
yen borçluların bankamıza birinci derece -.e birinci unda ipotekli bulunan yubrda ••· 
f~ ve takdir edilen kıymetleri yazılı bulunan gayri menkuller qaflcla yazdı ~ ~ 
aınde ve 1697 numaralı kanunun 4. ünüc maddesi ve· 2280 numanlı kanun ltiilriimferine 
tevfikan açık arttırma ile satıp çıkanlm.,tır. 

1 - Arttırma l 9. S. 935 tarihinde bqlama k ve 3. 7. 935 tarihinde bitmek üzere l>ir bu-
çuk ay devam edecektir. · 

2 - Muvakkat ihale 3. 7. 935 tarihine müıadif çarpmba günü saat 16 da dairem~de 
yapılacak ve 1697 numaralı kanunun 4. üncü maddesinde yazılı olduğu üzere mal eahıbi
ne keyfiyet bildirilecektir. 

3 - Borçlu mal sahibine yapılan bu teblig abn tarihi teblifinden 15 gün aonr~ borç 
ödenmemiş bulunana ihalenin tasdiki Japdmak üzere .dosya icra dairesine tevdı oluna· 
caktrr. (icranın tasdikini müteakib ihale katiyet kesbeder). . • 

4 - Bu açık arttırmaya iştirak edeceklerin ıaJri menkulün muhammen )nymetıDID '1 
1.5 buçuğu niıbetinde depozito vermit olmalan veya buna muadil kıymetle bankaca mu-
teber teminat göatermit bulunnıalan prttır. • 

5 - Gayri menkulün ihalesi uhdesinde tek arriir eden müfteri, ifbu ~ ~tbtm& Jriiı
dında yazılı kanuni ikametgahına bankaca mektubla yapılacak tebtig üzerın:e (f= 
tebellüğ etsin veya bulunmadığı için mektub bu adrese bırakıhmt balunam) ihale 
lini derhal ve pqinen ve her halde 7 aüa ıepnemek prtiJle ödeme,. mecb~cks. mü&e-

6 - ltbu ihaleye, PJl'i menkulün teslim ye ıe.elli im ve ferajuaa we ~ 
ferri bilumum harç, resim, vergi ve masraflar mütteriye aid olacaldu. . 

7 - Açık artbrma79 iftink edip ubdaine pyri mınlmlün ~ ~~icra Z;: 
len talip taahhüdünden nükul eder veya iba lenin katiyet keabetmesım ~ .. ~-
om tahriri talebi üzerine ihale bedelini S. inci maddede ~ ol~ ~ tenve et· 
mezse (1697 nu.marab kanunun sukutuna biaaeıı) 2004 munarah 1ıera ve ıflia kaıaunanun 
118 ve 133. üncü maddeleri hükümleri tatbik olunıcaldır. 
Y~daki tartlar daire.iade açık aıttına..,a lt&ink ......... ~ artbn1a kiih• 

maballı mahsusuna peylerini yazarak üma edMek'-cliı'· . 
Fazla malGmat almak iati enleria .... chb.ama ~ı ilia olnnm. 1 ı-BD 

İlişik Kesilmesi P. T. T. BıtfMödürlöğiinden: 
524 metre 12 l/m tik 1 ımktah potrel ile 131 dane 20 

ve ısı dllDC 25 IP/Dı lik 518 blmlıfmda alb Uta başlı civa
ta puarlıkla l&tlD afmacaktır. 

Potrelin tahmin edilen fiau beher kilon dıahs. civa
tamn beher kilolU kırk lmNftur. 

Parke döşemesi 
Yeaf parke yapıyorum. Baki 

tamir ediyorum. Ve eski parke 
temizll1orum. n dJl yapıyorum 

....... , ..... c:.a..a 
lllaapa ur==• ! A. 

Jlo.buaedeADbn 

İLAN 
ı - Yenitehirde 1325 a· 

dada 12 parsel sahibi Fevzi
nin anasile fUyulandmJan 
26 lf~ yol fulasr açılr artır· 
ma ile ..alacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(3,90) lıradlr. 

3 - Muhammen bedeli 
(52) liradır. 

4 Şa-.... . • .. - .. .._meamı gor-
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

s - İhale 23.5.1935 pazar 
gtinii saat on beşte aımwa 
ve eksiltll)C. ~QJDiayo~unda 
yapılacaktır. (1022) 1-1813 

KİRALIK EV 
Hacı~ Ahi Y.ımp 

mabaHesinde Bilke aoka
ğmda ve İsmetpaşa mektebi 
yukansmda çifte evlerden 
Çangın mebusu Bay Ziya
nm evi kiraya verilecektir. 
Elektrik, &Us havagazı var
drr. İatiyeuleria bitiaikteki 
eve haı vunnaJarr.. 

----------------------· Kiralık bağ ve 
bağbane 

~ otobiiıl ••• 
lmda bilyiak biı Mi kira1a wrlı
leaktiı. bıl ocla, Wr mat!ü, q-

nca ••"•fa Is byu " 
ytlslene at, ldlldtr " IJqb 
mera·~~,.......,... cU
tilmit '°9caı ftnllr. fttiJaler 
'ftrJr Dili Tetkik Cem11etf od• 
-..ı....ıernwahr. 

MftPA 7 

Ankara Nafıa Bat 
Mühendisliğinden: 

J - Hafıa bmyonlan fçfn mattaf yedek alltr (!171) 
lira (S5) lımat ., ... ,., ... lıedel üaeriDllea açık eksilt
....... · •e konmaştar. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin mcrLmnmen bedelin,&.. 
.. vedl liDplfa •ilktlnle ......... teminat alsçelsini 

'--e ambaellıei hususiye vemeaine ya~Jrm. 
f - fstf,nle. lıer gBn prtnameaini n almacak mal

., · n cinsi '9e evsaf mı bildirir listeyi aJntH içirı Nafıa 
l ... ·"'-,,tfisliğine ve !.!.5.935 perşembe gUnB aat an 
1 t ,.ncümeni daimisiae müracaatları. (1041) 

ı- 1840 

Ankara Levazım Amirliği Satnı 

Alma Komisyonu Hanları 

--,~kale askeri sanat mektepleri için 
.... n i lf"tktan 

Kilo 
Muhammen B. İlk teminatı 

Lirf. Lin Ka 
Ekmek ... • 7211 540 

Kapalı wf UAlile bir prt•mede 
Koymı eti lS.000 4875 313 6S 

. A:çılı elıailtme aaretıle hir pılııtamede 
Cınm :Mlltıw ı llilh&aia... B. ilk temimll 

x. Uftl l;,fıa .. 
3200 
1000 

2720 
500 

3220 

AÇlk eksiltme mretile lıir ••1r1•--ı •1e1: 
'f"-il A,,şeX. ı..ı,.ı zm 

= baFbunya • ... 
=çalı • -

)atlıam 2000 
l,,Jmahk hibeı 500 

., 'nmn domateı 2519 ua; • 
~;ıktz kabap a 
l"uebftla • 
r 3panak 15GO 
Taze bamya 400 

;:..tes = 

Dizici anyoruz 

117 22 

Ulo8 Basma Evi 

Emlik ve Eytam Bankasından 

Satılık E lik 
Eau No. Mevki ve nevi 

e Pa,ıacı ....ı..llesi dö'mecifer ğala 14 b 
pu D ada, 43 panel No. la ~ 3 4 lai .... i 

41 Boataul ma•aDeai O.. Ç.. -.ı3-.., 89 l 
ada, 8 parsel n...-.k nia ~181.C ili rrrl 

G BoataDI mahallesi Çiçekçi •kili 8 bpu, Jll, uıo~ 
... 7 ....... NoJm ı F' ••• Ttt bir oda ve .na 

a lunetpep mahallesi Cetme OM:- Umn.101 so~ 
48 lrapa 20 ada, 8 panel Ne. ~- ~vlıı 1/4 biaeai 
Yukarda yazılı emlilc pefİD pı(al& "le ve açık arttmmı 

ile aatılacağınclıua iatiyenlerin 4 ~ 1935 salı ıüd 
saat on altıda bankamıza gelmeleı;i. (1086) 1 - 20GI 

Gaziantep C. Müddei l}mumiliğin
den: 

as waeaı bam'anm bırinci paiadea .....,.. 
11n11i ...,,.. mı.,eti11e kadar Gawiutep ceza evinin 
senelik ve 345000 kilo ekmeii kmpsb sarf uauliyl& ebil 
meye konulmU§tur. Her ımrfıkem ve mevkufa 9l50 gram 
sahi~le pide olaak wrilecek w hu buidap .... .tın o--' 
lap çaı pdüi emsafinden geri ltalnuyacütır. Tıftmfned · 
·-- lledel 22!lı5D liaıd& ı.tcldilaill ....... c. lıL 
U. lilim .......... hedr•ns Glanılıı: ,_1111 ı:ri aA 
ehnelMI llamad•. Bbi1tme 9aS - imi t jpı • ildaci 
,.... gün' de• ~ 15 de lliiddeiUJik daiıi2° h 8P
ı.üt& .. '*M 11.;.,1t aıiıkt- 1751 •n•r.. Tdlil 
mekı,.arrzm elrrtm••• "P'r.aiı iki hıf ı••iaüıi 
..aıtdiiMı.ı.aeuaaa._.,. ... IW'. tııt 

ADbnda Acın,. ...,. ... 
fıamdald Türk Mektepliler P. 
an Jmtaai7e mai'"IU'' 13.5.13$ 
tarihinde terildm Bay MWltafe 
t'-U. tamamea devir ederek • 
~ ltestillnd ve matuanm 
Ml1111111m alacak " bari ~Ja. 
nnm mumaileyh B•J c 'le .at 
oJdafuna U.. ederim. 

c...a .. .., .. 

SatmJY• iltekll olanlar y..-Jacak puarbğa girmek il
_. JS.-5-135 ~ wat 15 de P. T. T. Bqmtidiirlük 
• ..-a.y..- ...,tim O. cılmu. (JISI) t-1113 

,_.,,. ta: (IJ.46) .... 
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BOLUPALAS 
Resmi daire, hususi müessese ve şirketlere ve otel yap

mak istiyenlere pek elverişli olan ve şimdiye kadar devlet 
demiryolları ve Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından 

işgal edilmiş bulunan BOLU PALAS binası 
toptan kiraya verilecektir. 

Gezmek ve şeraitini öğrenmek istiyenler mezklır bina 

altındaki Güzelizmir rakı imalathanesi sahibi FUAT 
ARI 'ya müracaat etmeleri. 1-1780 

P. T. T. Binalar ve levazım 
müdiirlüiünden: 

l} Şehirler arası telefon muhaveresi için satın alınma
sına ve tesis ettirilmesine lüzum görülen 4 tane baş ku
ranportör cihazı ile 5 tane muhtelif tipte müşeddide, 7 ta
ne filtre, bir tane şehirler arası masası, 9 takım muhtelif 
volt ve amper saatlik akkü bataryası ile 2 takım elektro
jen grupu fenni şartlan dahilinde kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) Cihazların heyeti umumiyesi ile tef errüatmın ve 
tesisiyesinin muhammen bedeli 140.000 liradır. Eksiltme
si 12 haziran 1935 tarihinde saat on dörtte yapılacağından 
isteklilerin fenni ve idari şartnameyi almak için her gün 
ve bu baptaki tekliflerini vermek için de mezkur tarihe 
rastlayan çarşamba glinü saat 14 e kadar Ankarada P.T. 
T.U. Müdürlük binasında satın aima komisyonuna mü
racaat etmeleri. 

3) Eksiltmeye iştirak edecek olanların (8250} liradan 
ibaret muvakkat teminat akçelerini idare veznesine teslim 
ettiklerine dair makbuz veya kanunen muteber bir banka 
teminat mektubu ile 2490 N o. lu kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde zikrolunan vesaiki tarifatı kanuniye dairesinde 
zarflayıp ve mühürliyerek muayyen olan saatten evel ko
misyon riyasetine verilmesi tazrmdır. 

4) $artnameler bedelsiz olarak verilir. {944) 
1-1643 

Kültür halcanlığı 

in~aat 1\lüdürlüğünden: 
Ankara da etnoğraf ya müzesi önünde yapılan Eti açık mü

zesinin kabartma taşları etrafına dolgu dıvar yapılacaktır. 
23 Mayıs 1935 perşembe günü pazarlıkla eksiltmesi yapıla
cağından şartname ve keşfini görmek için inşaat müdürlü-
ğüne baş vurulması. (1111) 1-1950 

Ziraat Baıık:asınd n : 
Bankamız namına gelen ve giden buğdayların Merke

zimiz Silo ve Depolarından vagQr.a tahmil ve tahliyesi 
açık eksiltme suretiyle mi.iteahhide verilecektir. 

Bu işi i.izerine alma~istiyenlerin 21 mayıs 935 salı günü 
saat on beşte merkez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 1-1992 

Anlcara Şarhaylıf ındaıı: 
1 - Ankara sokak levhalarının yerlerine takılması on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu levhalar beton, kerpiç, tuğla, ahşap dıvar ve

yahut lüzumu halinde betonla dikilmiş demir borular üze
rinde asılacaktır. 

3 - Eksiltme 29.5.1935 çarşamba günü saat tam on 
beşte belediye şirketler komiserliği odasında yapılacak
tır. 

4 - İhale bedeli 3600 ve muvakkat teminat 271 lira
dır. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla malUmat almak isti 
yenlerin Belediye numaralama komisvonu baskanlrö-ma 
miiracaatlan. (1099) 1-1914 """ 

Ankara P. T. T . Baş 
l\Iüdürlüğünden: 

Ankara Otomatik telefon abonelerine daö-ıtılmak üze 
re açık eksiltme suretiyle beş bin tane rehbe; bastırıla -
caktır. 

Rehber ile yapılacak reklamlardan doğacak çıkar ~ü
teahhide aittir. 

Tahmin edilen bedeli 25 liradır. Muvakkat teminat 
500 kati teminat 1500 liradır. 

İstiyenlere baskı şartnamesi parasız verilir. İsteklile -
rin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle birlikte 
1 - haziran - 935 cumartesi günü saat on beşte komisyonu-
muza müracaattan. (1120) 1-1964 

Ank:ara Vilayeti 
Encümeni Daimi l(aleminden: 

İdarei hususiyenin Taşhan karşısındaki beş ve altı 
sayılı mağazalarile şehir bahçesi önündeki 33 sayılı ma
ğaza ve Kurşunlu caddesindeki 89 N. lu ev kiraya veril
mek üzere arttırmada bulunmaktadır. İhalesi 23.5.935 
perşembe günü saat 15 te yapılacağından isteklileri ıart
nameyi görmek için her gün muhasebei hususiyeye ve 
arttırmaya girmek üzere ıartnamesinde yazılı paranın 
Yiitır-:le yedi buçuğu dereceıin<le inanca parası veya es
ham ve tahvilat makbuzile Tİlayet ıürel encümenine gel-
meleri. (1 142) 1 - 2001 

ULUS 20 MAYlS 1935 PAZAKt:E!SJ 

jDaima. genç.. 1 Ankara Nümune 
daıma guzel B T b• 1• " • d 

astahanesi 
KANZUK aş a ıp ıgın en: 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalfide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile aynca ~öhret kazan. 
mıştrı. Bıılsamin kremi katiycn 
kurumaz teninizin latif tazeliği
ni, cildinizin cazib taravetini an
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa· 
min kullanan ba~ka krem kulla. 
namaz. Tanılmıı ıtriyat mağaza. 
larile büyük eczanelerde bulu
nur. 

İLAN 
253,000 kilo koyun eti 2 

haziran 193.5 pazar gü
nü saat on beşte ka
palı zarf ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 116.380 lira
dır. Şartnamesi 582 kuruş 
mukabilinde alınabilir. İs
teklilerin 8728 bucuk lira 
ilk teminat mektubu veya 
makbuzlarile teklif mektub
larını belli saatten bir saat 
evel Tophanede satmalma 
komisyonuna vermeleri. 
{2556) 

*~* 

167 .000 kilo sığır eti 2 
haziran 935 pazar günü sa
at 15,30 da kapalı zarfla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 56 
780 liradır. Şartnamesi 284 
kuruş mukabilinde alınabi
lir. İsteklilerin .4258 buçuk 
lira ilk teminat mektubu ve
ya makbuzlarile tekliflerini 
belli saatten bir saat evel 
Topham~de satmalma ko
misyonuna vermeleri. 
(2557) 1 -- 1927 

DÜZELTIUE 

ıs maıys 935 tarihli nüshamız
da münderiç İstanbul Levazım 

amirliğine aid ilanda alınacak 

(253,000) kilo koyun eti yanlışlıkla 
(235,000) kilo olarak' yazılmıştır. 

Düzeltiriz. 

lJoktor 

Ali Maruf .Ü.nver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: S 

Hastalarını her gün 9-13 
. ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civannda 

~:~• 81S1m• vind• bu'1m,.. ~I 

Hastahanemizin 1935 Mali ıenesine ait aıağıda miktar ve tahmin edilen fiatı ve elC· 
siltmenin ıekli ile muvakkat teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmeye konulmu,tur~ 

Şartnameler Ankara Nümune Hastanesi Baş Tabipliğinden alınll'. 
Eksiltme 28 Mayıı 935 salı günü saat 14 de Ankara Nümune Haataneıinde yapılacak 

tir. 
Dikkat: Muvakkat teminatlar nakit olarak komisyonca ahnamıyacağmdan nakit ver-

mek istiyenler ihale gününden evel hastane ye müracaatla teminatlarını Maliye Vekaleti 
veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

fiat Miktarı Teminatı 

Lira K. Kilo Lira K. Cinsi Ekıiltme şekli 
3110 83 56787 383 35 Birinci nevi ekmek ,:apah zarf usulil 
2714 90 3194 204 00 Sade yağı Açık münakasa 

10082 10 33699 756 15 Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usulü 
sco 40 222G adet 66 78 Tavuk Açık eksiltme 
211 20 528 15 84 Zeytin yaiı 

" ,, 
6182 08 38638 463 65 Süt Kapalı zarf usulü 
5428 75 21715 a 407 15 Yoğurt ,, 

" 
,, 

4297 48 9767 322 31 Kesme şeker Açık eksiltme 
1410 36 5037 105 78 Sabun Açık eksiltme 
241 80 1860 18 13 Soda 

" " 183 12 763 13 73 Şehriye 
" " 429 84 1791 32 23 Makarna ,, ,, 

3206 40 16032 240 48 Pirinç ,, ,, 
354 80 887 26 62 ,, UDll .. ,, 
554 92 51!85 41 61 Taze fasulya 

" " 201 45 1343 15 10 Kuru " ,, 
" 159 00 2120 11 62 Taze bakla 

" " 59 70 9':J5 4 47 Nohut ., " 191 70 4260 14 37 Taze kabak ,, ,, 
1179 60 5728 88 47 Patates ,, ,, 

192 85 3857 14 46 lspanak 
" ,, 

123 50 1235 9 26 Semiz otu ,, ,, 
693 77 6307 52 03 Patlıcan 

" 
,, 

1 30 13 o 09,5 Karnıbahaı ,, 
" 87 32 2435 adet 6 52 Francala ,, ,, 

213 30 711 15 99 Kuru be~ely .. Açık ekıiltme 
232 94 1226 17 47 Taze bamya ,, ,, 
195 00 150 14 62 Kuru " ,, ,, 
215 10 3585 16 13 Pıraıa ,, 

" 200 94 3349 15 07 Lahna ,, ,, 
11 20 280 o 84 Havuç ,, " 236 52 2628 17 73 Tomates ,, ,, 
76 25 305 5 71 Salça 

" 
,, 

270 48 4508 20 28 Kuru soğan 
105 00 

,, ,, 
700 7 87 Mercimek 

" 
,, 

219 00 438 16 42 Kuru kaysı ,, ,, 
161 25 645 12 10 üzüm ,, 

" " 4627 20 38560 347 04 iri tuz ,, ,, 
53 40 534 4 00 Birinci nevi un ,, ,, 

172 50 6900 ad. 12 93 Limon ,, 
" 236 80 18914 ,. 17 76 Yumurta 

179 20 
,, ,, 

64 13 44 Çay ,, 
" 105 00 350 1 88 Ni,aıta 

874 
,, ,, 

31 2363 65 57 Benzin ., ,, 
61 75 475 4 63 Mazot 
75 00 

,, ,, 
250 5 63 Uryani eriği 

31000 00 
,, ,, 

1000 Ton 2325 lira Kok kömürü Kapalı zarf uıura 
(1084) 1-1902 

İstanbul Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Galatasaray Lisesi Haydarpaşa Lisesi 

Cinsi Tahmin Az Çok 
fiatı 

Dağlıç eti 50 K. 28000 35000 
Kuzu eti so ., 4000 7000 

ilk teminat Az 
L. K. 

3000 
2500 

Çok 

35000 
3000 

ilk teminat 
L. K. 

Sığır eti 35 ,, 3500 5000 1706, 25 2000 2500 1490, 63 

Galatasaray ve Haydarpaşa liseleri pansiyonlarmm mayıs 936 sonuna kadar yukarda 
yazılı et ihtiyacı her iki mektebin ihtiyacı ayrı ayrı şartnamelerle kapalı zarf ıuretile 

eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme İstanbul maarif müdüriyetinde liseler muhasebeciliğinde toplanan komis

yonda yapılacaktır. 

Eksiltme 5. 6. 935 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 
Bu işe girecekler 935 yılı ticaret odası vesikalariyle birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı 

şartlar içinde kapalı zarf belli saatten bir saat evel makbuz mukabilinde komisyon baş
kanlığına verilmit veya gönderilmiş olacaktır. Bu bir saatten evelden sonra verilen veya 
gönderilecek mektublar kabul edilmiyecektir. 

Kapalı zarf mektublarına kanununda yazılı olduğu üzere ilk teminat nakid makbuzu 
veya Bank teminat mektublariyle diğer vesaiki koymaları lazımdır. Bu ite ait tartna
meleri görmek veya almak üzere komisyon yazganlığma müracaatları ve belli ıaatten 
evel teminatlarını muhasebe veznesine yatırmaları ilan olunur. (2707) 1 - 1989 

t 
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1 SİNEMALAR 
BM 

1 BUGUN BU GECE 

••• 
YENİ 

Me§lıur tenor Tino Patiera tarafından 
temsil edilen 

YENEDİKTE BİR GECE 
Bu filim tamamen Vcnedikte çevrilmiştir 

2 

TANGOLlTA filminin ilk gecesine ait numaralı bi'letler Y .mi 
Sinema giıelerinde ıatılmaktadır. 


