
ON ALTINCI YIL. No: 4963 

Gündelik 

BASIN KURULTA Yl 
Özgen: hür - Yasav: inzibat -

Tecim: ticaret - Değiş: mübı>dele -
Gelı'şim: inkişaf - Karalcı: avampe
sent - Ônürdeşlik: rekabet - Terki
nıek: takip etmek - Kotarmak: hallet

m~k - Berkite: m:ıcyy de - Örglit: 
tl':jkil§t - Değerlemek: uıkdir etmek 

F. R. ATAY 

Bütün Basın kurumlan gibi, 
türk gazeteciliğinin de ancak üç 
meselesi olabilir: hak, kazanç ve 
hizmet! 

Hiç bir devrim memleketinde 
gazeteler Türkiye gazeteleri ka • 
dar özgen değildirler. Türk gaze
teleri, yalmz, kanun yasavı altın
dadır ve bu yasav da, yalnız, cu • 

· muriyetle vicdan özgenliğini ko • 
rumak için konmuttur. Basın ku· 
rultayında bir hak davası ile kar• 
şılatmıyacağız. 

Türk gazetelerinin satııı övü • 
nülecek halde değildir. Bunun se
bebi okuma yazma nisbetinin az
lığı değildir. Sonra bizim gazete
lerimizin yaygınlığı satıtla da öl· 
çülemez. Birçok kimselerin, bu • 
günkü gazeteyi baıkaımdan alıp 
okumak için yarına kadar bekle • 
meğe vakitleri vardır. Gazete sa .. 
tıfı, yalnız kültür değil, ekonomi, 
tecim ve Jeğiı hayatının geliıi -
miyle birlikte artacaktır. 

Fakat satıf darlığı, gazeteleri· 
mizi, büyük kazanç demiyelim de, 
kendilerini korumak için, iki çık
maz yola sevkediyor: biri, eldep 
geldiği kadar basit ve karalcı ol -
m:ık, öteki, .aypa öwarde,lifi 
etmek! 

Birincisi, gazetelerimizi aşağı 
bir kültür düzeyinde tutuyor; ikin
cisi de, çekilen bütün emeğin, an· 
cak, kağıd ve mürekkeb komis • 
yoncularına yaramasına sebeb 
oluyor. 

Gazetelerimizde bir defa yük -
sek fikir yazıları görmezsiniz; 
halk anlamıyor, diye arsıulusal 
meselelerin devamlı olarak ter • 
kindiğine rastlamazsınız. Bol ki -
ğıd, bol sinema ilanı (ilin diyo -
ruz, çünkü bizde o kadar çok gör· 
düğünüz hu sayıfa sinemaya, sa • 
nat bakımından değil, o hafta gös
terilen veya gelecek hafta göste • 
rilecek filimlere seyirci bulmak 
bakımından ilgilenmektedir.) 

O halde üçüncü kelimenin, 
' h i z m e t kelimesinin kartısı 

açık kalıyor. 

Denebilir ki gazetelerimiz, ao -
kak ve kahvenin botuna gitmek 
zoru ile, istemiyerek, aramıyarak, 
menfiğ bile olmaktadırlar. 

Türk gazeteciliğinin disiplin 
ve hizmet iılerini kotarmak, ku • 
rultayın hatlıca itleri arasında • 
dır. Disiplin sözünü bota almayı • 
nız: en liberal memleketlerde bite 
gazeteler hiç olmazsa anonim tir -
ket disiplini altındadırlar. Bizim 
gazetelerimiz yüzde yüz ıahs;ğ 
kurumlardır. O halde hunlar, ken• 
dilerini, hepsinin birden bağlı ol
duğu, ve kanun berkiteleri olan 
bir .örgütüm disiplini içine koy -
malıdırlar. Gazeteler, belki, sayı· 
fa sayıları hakkında bir karar ala
rak, bugünkü oylum önürdetliii 
yerine, kalite önürde,liğini geçire
bilirler. 

Gazetelerimizin hizmet vaııfla
rını artıran ve kuvvetlendiren böy
le bir örgüt, onlara, hükümet ve 
Fırkanın daha etkin yardımları • 
nı ~a sağlıyabilir. Halkın yalnız 
basit ve götürü şeyler sevdiği dü •. 
tüncesi yerine halkın kendisinin , h. 
fikir ve zevki için yapılan ızme-

Adımız, uudmıızdır 

Yeni Budce Kamutayda 
Finans. El{onomi ve Tarım Bakanları 

I 

hüdccnin esaslarını anlattılar • 
yenı 

Dün Abdülhalik Renda'nın 
başkanlığında yapılan Kamutay 
toplantısında 1935 yılı genel denk 
leıme kanununun görüfülmesine 
hatlanılması üzerine, Finans Ba • 
kanı Fuad Ağralı kanunun genel 

mahsuben hu bankaya verilmesi, 
700 bin lirası da gene sanayiimi -
zin muhtaç olduğu Merinos yünii
nü ve pamuk ıslah ve inkişafı için 
sarfedilmek üzere taalluk ettiği 
büdcelere, 1.440.000 lirası da şİm· 
diye kadar büdce haricinde tedvir 
edilmekte olan muafiyetler arasın· 
da masraf suretiyle büdceye kon
ması maksadiyle iktısad büdcesi -
ne, 1.100.000 lirası dahili ve harid 
borçlarımızın taksiti senevileri ol
mak üzere düyunu umumiye büd • 
cesine, 2. 700.000 lirası müdafaa 
hizmetlerine, mütebaki iki milyon 
lirası da devletin diğer hizmetle. -
rine tahsis edilmi§tİr. 

(Sonu 4 üncU sayı/ada) 

23, MA}JS 1935 PEil~MBm 

Vaşington, 22 ( A..A.) - Parıa.e.. 
to. Cumur Başkum Rıu,,eltin Patmon lco
nununa karıı olmı ııeto8Unu. kabul etnuJ
miı, 98 oya k.tırşı .!J22 oyla kanunu yenl
tlmı on.(l}lamıştır. 

Basın l(urultayı 
hazırlıl{ları 

Türkiye birinci basın kurulta -
ymın programı basın genel direk
törlüğü taraf rndan hazırlanmıftır . 
Programa göre Kurultay 25 mayıs 
cumartesi günü saat on beride iç 
Bakanlığın yeni yapısındaki kon· 
ferans salonunda Şükrü Kayanın 
açma söylevi ile açılacaktır. 

Bunun için Bakanlık konfe -
ram salonunda hazırlıklar yapıl -
maktadır. Açılış oturumunda Ba. 
sın Genel direktörü Vedad Nedim 
Tör raporunu okuyacak, üç asbaş
kan ve iki sekreter seçildikten son· 
ra komisyonlara ayrılacak üyele -
"rin seçimi yapılacaktır. 

Aynı gün öğleden sonra Ku -
ru)tay üyeleri Atatürk'ün anıtına 
çelenk koyacaklar, Jehri ve bu 
a!'ada bazı kurumları ge7ecekler -
dir. 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Her gün he~ kelime 
Ulus baştanbaşa kılavu~ 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu liste,vi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarrnı kullanmıyacaktır. 

SEKiZiNCi LiSTE 

1. - idare etmek= Yönetmelc 
Örnek: Devlet yönelmelı 
kolay değildir. 
idare ( adminİ•tration) =
Yönetim. 
Örnek: Türk devletinin yön .. 
tim §ekli cumuriyettir 
idare (idare yeri anlamına) 
- Yönetge 
Örnek: Dün tütün yönetgc. 
ane gitmi§tim. 

2. - latikamet = Yönet 
Ôrnek: Ekonomik .. ya.a • 
mız yeni bir yönelte ilerle • 
mekteclir. 

Tecim ve Endi: stri 
Odaları Kurultayında 

3. - Cihet= Yön 
Örnek: Bu maeleyl hangi 
yönünden düıüniiraenh lıo • 
lay olmadığım görlir.ıinüz. 
Viche ( clirektil) = Yönerg• 

4. - Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare = Güdüm, 
güclem 

Finans Bakammız B. Fuad Ağralt 

durumu uzerinde şu izahlarda bu
lunmuıtur. 

· Sözlerine kamutayın inceleme 
konusu olan 935 bü~~iD~~u 
riyetin 12 inci yılı hızmetlerı ve bu 
hizmetlerin kartılıklarının kapsa· 
makta olduğunu söyliyerek batlı -
yan Finans Bakanı dengetik ola • 
rak düzenlenmit olan büdcenin 
• 195011052 - liralık bir tutarı kap· 
sadığına itaret etmit ve demittir 
ki: 

" - Bu suretle tetkil edilmit 
olmasına göre 934 senesine naza -
ran 10.935.417 lira fazla bulun· 
maktadır. Bu fazlanın üç milyon 
lirası bet senelik sanayi progra • 
mının tatbiki için, yüksek heye -
tinizce geçen sene Sümer Bank~n 
sermayesine ilavesini kabul etmıf 
bulundugunuz 42 milyon liraya 

r 

Dün koınisyoıılaı· toplanarak: öııemli 
konuşmalarda bulundular 

Tecim ve Endüstri odaları ku· 
rultayında dün komisyonlar ça • 
lıımağa başlaquşlardır. 

Komiıyonlarm dünkü çalıfllla· 
ları haltkında genel ~reterlikten 
aldığımız hulasa tudur: 

GENEL MAGAZALAR 
KOMiSYONU 

Şerif Remzi (lzmir) in batkan
lığı altmda toplanan komisyon öi· 
leden önceki toplanıtında yapılan 
konuımalarda ileri sürülen fikir -
terin bir hazırlık raporunda top -
}anmasına karar vererek dafılmıf 
ve öğleden sonraki toplantısında 
bu rapor üzerinde konutulmuıtur. 

Komiıyon yarın konuımaları • 
na devam edecektir. 

TECiM BORSALARI 
KOMiSYONU 

Hüseyin Sabri ( lstanbul) un 

ha,kanlığı altında toplanmış ve 
§İmdiki borsaların ekonomik gidi
şimize uymıyan 1302 tarihli tüzü
ğe dayandığını, bu tüzüğün ihti -
yaca göre deği,tirilmesi ve bir ka
nunla berkitilmesi eyi olacağı ve 
borsaların memleket ekonomisine 
karfı ödevlerini yapabilmeleri için 
ne gibi prensipler konması gerek 
olduğunu konufmuf ve bazı esas -
lar saptamıştır. Komisyon yarın 
opsiyon (artırma teklinde ıatıf) 

usulünün konulma11 eyi olup ol -
mıyacağını ve bunun hangi malla
ra taptanmaıı gerekli olduğunu 
konu9acaktır. 

TECiM ve ENDÜSTRi ODALARI 
KANUN ve TOZOK 

KOMiSYONU 
Turıut Türkoğlunun bafkan -

(Sonu 2. inci aayıfada) 

Tecim 11e Ertdiiıırl Odaları Kurultayının gomlıyonlan çalı,ırksn. 

Sevk ve idare etmelr ::er Gii• 
demek 
Sevki tabii = lçgiidü 
Ôrnekler: l - Güclümlil 
ekonomi = Economie elin • 
gee. 
2 - lstanbula gelen uçak 
bir lranaız pilotunun gü .. 
Jemi alhnJa itli. 
3 - Türk KufU'nda uçall 
güdemeği öğreniyorum. 
4 - lnıanlar alııllariyle, 
hayvanlar İ~güJüleriyle ha .. 
reket ederler • 

5. - Fikri muzmer = Gütge 
Örnek: Bu adanan blr tlh
lü anlıyamadıfım bir giitg .. 
ıi var. 

Not: Gazetemize g3nderileccli 
yazılarda bu kelimelerin oamanlr. 
caları kullanılmamumı rica ede
riz. 

Fransada finans durumu 
Paris, 22 (A.A.) - Ulusal çev. 

renlerden berkitildiğine göre, hü • 
kümet ekonomi ve finans duru • 
todan, B. Poincare'nin 1926 da al
munu düzeltmek için parleman -
dıiı yetkeler kadar ıeniı yetke • 
ler istemek fikrindedir. 

İtalyan - habeş Jt1eSelesi 
Uluslar Sosyetesinde 
Cenevre, 22 (A.A.) - İtalya 

ile Habeıistanı uzlaıtırmak için 
B. Eden'in yaptığı çabalamalar, 
uymazlığın uluslar sosyetesi kuru
luna götürülmesi hakkındaki and. 
laımanın 15 inci maddesinin ye • 
ritilmesini istemeyen ltalya'nın 
itirazlariyle kartılatmaktadır. B. 
Eden bir formül bulmaya çahı -
maktadır. 

Çağın 

Arzuhal encümeni 23 - V • 935 
perıembe günü saat 16 da topla• 
nacaktır. 

:\!. " " 
Kamutay belediye kanunu mu· 

vakkat encümeni bugün saat onda 
toplanacaktır. Üyelerin bulunma• 
sı. 

,\\*,\' 

ti değerliyeceği dü,üncesini koy -
malda, bugünkünden daha iyi, v~ 
hiç !Üphaiz binkat daha ,erefh 
sonuçlar d" elde edilebilir. 

- k rd l dog-ruı Dl/eL ._mJ,,..oltfl denizaltı iJrlialeri hıaiqona, H$yonalfzasyon n stındırdlusyon Soldan saga ve yu a an qa ıya & &11 -, • • 

. . - 1 L- - t"-"t .__, __ .,, ıup.alu 'k~ •• )or,.Jarr lcoausyonu. 

Kamutay büdce komııyonu bu• 
ıün saat 13,30 da toplanacaktır. 
Üyelerin ıelmeleri lcomiayon -~ 
bnlaimca rica edit...ldedlr. 

Jıom11yonu, tecnn ""• ın ıınrlltlllfl - ..- .._.,. ., ... --, .-
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Bay Hitlerin Ra yştagdaki diyevi 
B. Hitlerin söylediği •öylevin 

ba,taralını dünkü •ayımıza koy· 
mu§tuk. Ge .. iye kalanını da bugün 
ba•ıyoruz. Alman önderi söyle -. ' 

hib olması gereken uluslar soıye 
tesinin biribirinden ayırd edilmesi 
gerektiği düşüncesindedir. 

Bu eşitliğin arsıulusal bütün İf· 
lere ve mülkiyet haklarına kap . 

" - Karışmam azlık paktları . sal olması gerektir. 
nın yapılması bizim için yardım 2 - Alman hükümeti öteki 

vıne §Öyle devam etmiftiT: 

ktl 
devletlerin silahlarını bırakmak 

pa arının yapılması kadar im -kansızdır. Çünkü her şeyden önce yükenini yerine getirmemiş olduk-

k l 
w ld larını görerek alman ulusu hak -

arışmamaz ıgın ne demek o u ğunu açıkça anlatmak gerektir. kında aşırı derecede ayrıtlı bir el-
. Almanya, Avusturya'mn iç it- yem yapılmasını bildiren ve bir 

lerıne karışmak veya bu memle _ taraflı andlaşmalara uygun olmı· 
keti kendi sınırları içine katmak yan maddelerin hükümlerini boz · 
gibi bir niyet beslemiyor ve böyle muttur. 
bir dileği yoktur. Bununla beraber Bununla beraber, bütün bu ted· 
alman ulusu ve hükümet ortak bir birlerin yalnızca yukarıda söyle -
kaynaktan esin alan ulusal daya diğim vç alman ulusu için gerek 
nışma duygularına dayanarak tinel gerek maddiğ bakımdan a · 

k d
• ı· wl • yırtı: elyem yapılmasını bildiren 

en ı ta ıg erıni kendi kendileri 
helitmek hakkının yalnız öteki u _ maddelere hasretmiş olduğunu al-

ı 1 d 
w•ı ı man hükümeti açıkça söylemiştir. 

us ara egı a man ulusuna ve o l ı d Alman ulusu, toprak için o an 
u us soyun an olanlara da veril-mesini ister. hükümlerle beraber ulusların bir· 

Almanya ile nüfusunun çoğu ge hayatına ilgili olan hükümlerin 
alman olan İsviçre arasında böyle hiç bir devlet tarafından bir taraf· 

.. l"kl k b l lı olarak bozulmıyacağına kanığ • 
guç u er yo sa unun sebebi s · 
viçrenin erkinliğinin gerçek olma- dır Almanya bu yükenlere baş e-
aında ve hiç kimsenin fsviçre hü. ğecek ve zaman geçtikçe yeniden 
kümelinin, İsviçre ulusunun haki . gözden geçirilmesi zoragh olacak 

k
. ~ d"l · d · · b olan hükümlerin yeni hac.tan ince-ıg o en ve ır esını enimseme· '$' 

sine itiraz etmemesinde aramalı . lenmesine ancak barışçı bir anlat· 
dır. ·mayolu ile bat vuracaktır. 

Alman hükümeti, Avusturya 3 - Almanya yürütülmez san· 
ile olan gerginlik dolayısiyle üzül· dığı hiç bir andlaşmaya imzasını 
mekte ve eseflenmektedir. Çünkü koymıyacaktır. Bununla beraber 
bu gerginlik bizim İtalya ile olan özgür olarak kabul etmiş olduğ:.ı 
iyi ilgilerimizi bozmuştur. Halbu· bütün andlaşmalar hükümlerini 
ki İtalya ile aramızda hiç bir asıj yerine getirmekten şaşınıyacaktır. 
önürdeşmemiz yoktur.,, Hatta bu andlaşmalar timdiki hü-

B. Hitler bundan sonra aşağı· kümetin iş başına gelmesinden Ön· 
daki programı izah etmiştir. ce yapılmıt olsa bile, alman hü -

1 - Alman hükümeti, uluslar kümeti, Lokarno paktına imzalar•· 
sosyet~si konseyinin 17 mart ta _ nı koymuş olan öteki devletler ta-
rih Ji J.ararım kabul etmez. Versay rafındn bu pakt hükümlerini sayına 
anclla~casmı bir taraflı olarak bo- ya ve bu hükümlerin gerekleri ye-
za:ı Almanya değildir. Zorla ka . ritilmiye egilim gösterildikçe bu 
bul ettirilmiş olan bu andlaşma. hükümleri kesin olarak sayacak 
nın hü tümleri öteki devletler ve bu pakt ile girişmit olduğu bü-
taraf ından bozulmuştur. Çünkü tün yükenlerini yerine getirecek· 

bu devletler silahlarını bırakması tir. 
için Almanya'ya zorla kabul etti- Alman hükümeti, askerlikten 
rilmit olan nıadde hükümlerine ayırtılan§ olan bölgeyi ilgiliyen 
uygun olarak kendi silahlarını bı· hükümleri saymanın egemenlik 
rakmaya veya azaltmaya yanaf . haklarına sahih bir devlet için 
mamışlardır. Avrupanın barııına yardım ala. 

Uluslar sosyetesinin bu kararı nında son derece ağır bir yük ol · 
ile Almanyaya yeniden ayrıtlı el • duğu düşüncesindedir. 

berabel' <>nceıiz ve sürel evrim ka- , 
nununa göre andlaşmaların ve -
niden gözden geçirilmesinin bir 
zorağ olduğuna inanmaktadır. 

Alman hükümeti, andlaşmala
rın ekit çevresi içerisinde değiş · 
tirilmeıinin barııı berkiten bir 
unsur olduğuna ve zorağ haline 
gelen değiştirmelere engel olma . 
nın ileride birçok kötü hadseleri 
hazırlıyacağına kamğdır. 

5 - Alman hükümeti Aavrupa dev-
letleri arasında işbirliğinin zorla kabul 
ettirilmiş olan şimdiki arsıulusal şartlar 

içinde yapılmasının jmkiinh olmadığı ve 
uluslar arasındaki bu anlaşmanın büyük 
bir amacı gözettiği ve yavaş yavaş gcr

çekleneceği kanağatındadır. 

6 - Alman hükümeti, prensip bakı· 

mından komşulariyle iki taraflı saldır· 

mamak andlaşmalan yapmaya ve bu 

paktları savaşçıları ayırtnuya yarıyacak 
hükümlerle bütiınlemeğe hazırdır. Al 

man hilkiimeti; böyle paktların kendine 

yiikliyeceği bütün yükilmleri yerine ge

tirmeğe ve gerek barış, gerek aavaş eza· 
manmda silah ve cebe teslimiyle ilgili 
bulunan bütün maddeler hükümlerini 

- bunları paktı imzalamış bütün dev· 
!etlerin saymalarr şartile • saymaya ha

zırdır. 

7 - Alınan hükumeti, Lokarno pak· 

tını tamamlıyacak olan bir hava paktı
nın yapılmasını ve bunun için konuşma

ların başlamasını istemektedir. 
8 - Alman hükümeti, yeni alınan or· 

dusunun sayısını bildirmiştir. Bu sayı 
ne olursa olsun artrılmıyacaktır. Al
manya, kendisinin hava, deniz ve kara 
programınm yerititme ve yürütülmesi

nin herhangi bir ulusa karşı bir höt

Jem olmadığı düşüncesindedir. Bununla 

beraber, öteki devletlerin de kendi si-
]ahları için kabul etmeleri şartiyle, silah

larını azaltmağa hazırdır. 
Alman hükümeti: tasarlamakta oldu-

ğu bazı silah buçlamalannı önceden bil
dirmiştir. Alman hükümeti böylelikle 

sonu gelmez bir silah yarı!lmasının önü

ne geçmek yolunda beslediği eyi niyet-

leri göstermiştir. 
Alman hava kuvetlerinin öteki büyük 

batı devletleri bava kuvvetleri derecesin
de bulundurulması yilzde hesabile azami 
bir nisbet belitine daima elverislidir. Ve 
Almanya bu nisbeti her zaman sayacak-

tır. 

Alman donarurııısı, lngiliz donanması· 

yem yapılmak istenilmesi Alman • Bununla beraber alman bükü . 
ya'nın uluslar sosyetesine girmİf meti alman smırlarınm öte ta a. An } } h 
bulunan bütün uluslara aynı hak. fındaki ıüel kuvvetlerin durma - ta ya me ~tu u 
lar verilmedikçe bu sosyeteye dön- dan pekittirilmesini bu eğilimleri Antalya; - Akdeniz kıyısında-
mesine engel olan bir etkedir. tamamhyan bir hareket olarak ki kendi nomal güzelliğini, bayın· 

Bundan dolayı alman bükü • görmemektedir. dırlığın ölçü ve düzeni içinde gün-
meti, yenen uluslarla; yenik ulus- 4 - Alınan hükümeti, her za- den güne arbrıyor. Pek yakında 
lar arasında ayırt gözeten Versay man Avrupa harışının" korunma· oraya Ankara'dan demiryoluyla 

nın yüzde otu;ı: beşi olarak saptanmış

tır ve fransız donanması sıygı bakımın
dan alman donanmasından yüzde on beıt 
fazladır. Birçok gazeteler, Almanyanın 

bu isteklerinin bir başlangıçtan başka 

bir şey olmadığını ve bunun arkasından 

başka isteklerin geleceğini ve Almanya· 

nın yeniden sömürgeler istiyeceğini ya· 
zıyorlar. Alman hükümeti, bu isteğin 

Almanya için kesin ve sUel olduğunu 

resmiğ olarak bildirir ... 
Almanyanın yeniden bir deniı savaşı

na girişmeğe ne niyeti vardır, ne ihti
yacı, ne de kuvveti ... Nasıl ki; kara Av· 
rupasında varlık ve özgürlüğümilzü sav

gamak için elimizden gelen her şeyi yap-
maya yükilmlü işek; lngilterenin de Bri
tanya imparatorluğunu korumalr için 
denizlerde egemen bir duruma sahih ol
masının hayatiğ bir mesele ve bundan 
ötürü törUmHl bir hak olduğunu da ka

bul ederiz. 
9 - Alman hükümeti, ıilahları azalt· 

mak için yapılacak gayretlere katııma· 
ya hazırdır. Bu sonuca varmak için bazı 
silahlarla ve bazı harb usullerini yasak 

eden Cenevre "Kızdhaç,, andlaşmasının 

örnek tutulması gerekir. 

10 - Alma!} hükümeti harb bölgeleri 

dışında hava bombardımanının yasak e

dilmesini ister. Ağır hücum silh21arrnın 
ve bu arada topların ortadan kaldrrrlma· 
sı için yapılacak bir uzla,maya im.ıa. 
koymaya hazırdır. Bu ıuretle çok kuvet
li istihkSmları olan Ftansa'yı tam bir 

güvenlik verilmiş olacaktır 

11 - Almanya hllktimeti, zırhlıların 

kruvazörlerin ve torpidoların tonilatola

rmı ve kullanacakları top kalibrelerini 

buclayacak bir andlaşma imzasına hazır· 

dır. Bundan başka harb gemilerinin to
nilatoları hakkında yapılacak bütün ar
sıulusal anlaşmaları kabul etmeye, deniz
altı gemilerini azaltacak veya büsbütün 
ortadan kaldıracak anlasmaları benim-

semeye hazırdır. 
12 - Alman hukümeti, arsıulusal ka

moyun sözlerle, yazılarla, filmlerle ve ti

yatro piyesleriyle zehirlenmesinin önüne 

geçilmezse, arsıulusal durumdaki ger

ginliği kaldırmak için arsıulusal andlaş· 
malarla yapılacak her tUrlü girifimlcrln 
bir fayda vermiyeceğine inanmaktadır. 

13 - Alman hükümeti herhangi bir 

devletin başka bir devletin iç işlerine 

karışmasını yasak edecek olan bir and· 
laşma yapılmasını daim istemektedir.,. 

B. Hitler, söziine devamla demittir ki: 

"- Bana kalırsa, Almanyanın savga 

kuvetlerinin yeniden kurulması banşı 

koruyan bir unsur olacaktır. Bu kuvet 

tehlikeli bir boşluğu doldurmaktadır. 
Kuvetlerimizi durmadan artıracak de· 

ğiliz. On binlerce bombardıman uçağı· 
mm yoktur. Ve yapacak da değiliz. 
Kurulmaııru istediğimiz birge bir gil-

vcnlik!c ; insanlığı ve soysallığı yok edes 

araçların yapılmasına harcanacak em• 
ğin daha faydalı ıeylere kullanddıp 
görerek baht\yar olacağız. 

Yeni anaaal kanunlar.ımın bütün ... 

vat pefinde koşan propagan<laları .,. 
bütün anıulusal karı~ıklıklara aebep o
lanları c~zalandırmak kuvvetini vemıeli
tedir. 

Dilerim ki, öteki uluslar da kendile

rinin i\)erinden kopan isteklerini daha 
enerjk ve daha açıkça söyliyebilsinler .... 

B . Bitlerin birçok kere alkı Jarla ke
silmiş olan söylevi lkl saat kadar sür· 
müştür. Söylevden ıonra Rantağ Bat
kanı General Göring; Rayttag tarafın· 

dan oybirliğl ile kabul edilmft olan •· 
tağıdakl kararr okumuştur: 

"Rayftag kurulu, Führer ve Başh. 

kan Hitlerfn dlyevlnl oy blrllli Ue o
naıylar ve Almanyanın ıereflnl ve bü 
birl!ğinJ eavgadddarından dolayı devlet 
başkanına ve blltUn hUkllmet bapDllD

ların• mJnnet " 1ayg11mı sunar.,, 

B. Hitler'in diyevi ve 
ingiliz kabinesi 

Londr•, 21 (A.A.) - Dün ~ 
Bakanlar kurulu toplanınam.Jf, fakat 
Hitlerin söylevi etrafında (ÖrUpneltt 

yapılınıttır. Bu •öylev, çarfamba giln
kü toplantıda konu~ulacaktır. Kabine B. 

Baldvinin Avam kamarasında yapacatı 
diyevl aaptayacaktır. 

B. Rosenberg'in bir yazısı 
Bertin, 21 (A.A.) - Bütün gazete

ler, Hitlerin Rayştagdaki •öylevi etra· 
fında uıun yazılar yazmaktadır. Alfıcd 
Ro~enberg, Völkişer Beobahterde diyor 

ki: 
··- Bu tdrihi dakikaları gorenlerin 

hepsinin, başka partilerden olsun, söy
lenen hakikatler karşısında düşüncele

rinden geri dönmüş olduklarına inanı· 

yoruz. 
Bu demir gibi kuvvetli lojik karp· 

sınrla Almanyanın gerçek bir barış kur

mak uğrunda iş birliği yapmak için o

lan çalı§t11asını hiç bir devlet yadısaya
maz. Almanyanın kurucu bir prograım 
olduğuna ve ban' iktimalleri hakkında 
açık bir görüsü bulunduğunu hiç kim.9S 

reddedemez. 
Dün Almanya bütün devlet adamla

rına zamanımızın en önemli ıiOrusunıa 

sordu. Buna cevap verecek olan adamllll' 
gerek bugünkü, gerek yarrnki nesillerıt 
karşı; üzcrlerine vermiş oldukları ce

vabın ıoravını alacaklardır. 

Bitlerin söylediği gibi başka türlu 
hareket etmeye imkan olmadığına ina· 
nan alman ulusu, sorumu bir vicdan ra· 

hatile beklemektedir.,, 
(Sonu 5. inci sayıfad.a) andlaşması ile bütün üyelerin bir ıı için birge bir çalışmaya girme- gideceğiz. Bir aktam yayla Ana-

elyem görmesi ve aynı haklara ıa- ye hazır bulunmuştur. Bununla dolu'dan kalkanlar ertesi gün An· ,...--~-~~~~!!'=~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ '!!!:" tal ya koyunda ılık denize kavuşa· EZE2"'!!"'!!!!!~!!!!!'!""'====!!!!!!!1!!!"~-llm!"'--~!!!!!!!!!!'!!!!-~~"!1!11!!!!!!!!~~--.~...--!!!!!!'!"'!""" ..... !!!!!!..,..!!!!"!"'!"~ 
eaklardır. Antalya bugünlerin 
yaklaştığını duyarak hazırlanıyor. 
Güzel parklara ulaşan genit 
:addeler açıyor. Buraları sıcak 
memleketlerin bol gölge veren ge
niş yapraklı ağaçlarile ıüalüyor. 

Antalya.da gün batı~ı 

Antalya koyunda emekle yapıl
ınış bir sed gibi yükselen büyüli 
park; kıyılarında düşer suları, &. 
nünde bir havuzu andıran parla}( 
denizi, uzaklarda günün her aaa· 
tinde ayrı bir renk alan dağlariyle 
dünyanın eşıiz bir yeridir. 

Hususi idarenin ince bir üslubla 
yaptırdığı gazino, tabiatin bütün 
güzelliğini verdiği parkta bir süı 
olduğu kadar bir konfor unsuru• 
dur. Yapılmakta olan parti binaıı 
da park çevresindeki dekoru ta· 
mamlamak üzeredir. 

Farı ıa'liıoal 

E k k 
.. kü f'amlıg·ın sag~ında ve yeniden yapılmakta olan bina C.H.P. ve Halkevi binasıdır. Ortada Jjdanlrklar içinde Ziraat Ba.kaalığına ballı ipekır.itilr. meltebi vardır. Atatürk 

n sağda görünen bina: Ata tür oş , ~ • b~'varınm denize yakJa . tığı yerele \'e ~oids park için yaprlmı~ gazino göriilmelcterl ir. 
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Yabancı JJO.'flwn ---------
l{anıalizm doktrini 

17 r.ı3yıs 19.JS tanhlı Taymh g:ızc
'ıtes;:im: f stst,nbul .aytarı bildiriyor: 

Bugünlerde Ankarada toplanmakta o· 

lan Cumuriyet Halk Partisi dördünd 

kongresinin uzcrin<le görüşmekte oldu

tu konular birçok sosyal, sıyasal ve e
konomik ve kültürel m~leleri kavra

maktadır. 

Çindc şa, ılacak bir takım yenilik
~r ,,uhnma'kla beraber, bunlar bugün

kü Türkiye başmanlarmm güdeg~lmek
te oldu'klan 11ıyasanın bir deyimidir. 

Bunlar. esaslarını hadiselerden aJ

mış olmakla ~nbcT", bugün bir doktrin 

haline gelmiştir. 

Bunlarm bir takımı faşizmi ve ko

münizmi andırmaktadır. ltamuasığa za

rar vermedikçe ferdiğ 5ı:gürlük ve özel 

mmkiyetin hbul edilmiş olduğunu bu

na 5rnek olarak gösterebmriz .. 
.... Tay mis aytau, parti kuru/taymdı 

lromıpan 6teb' madclderdea de bahs 
ettikten sonra haberini ~öylece bitiri

yor: 
Her ııc ka.dar Km:nlli:z:m türk ulu

sal kuctulUf savqıwn tabiiğ bir eoau
eu olup durum tiiı'k ,art1aruıa ceTab 

Yecmekte Uıe de ~ türk ba§man

luı an.sınd& bu dokttia:iA st~ ve 
e.Jcoruxnilc eckiıılikleri IMtfar...., ve sağ

lanmış olmıyan ululara da bic örnek 

~ bir ders olması eğilimi baş göster

mektedir. Bucünkü günde Afganistan 
ne 1ranın türle: !ritabrndan birkaç yap
rak aldıklarına inantldıf:ı gibi müslü

man ve asyalı ınemleketlerden bir takı
m:nın Kamilict Türkiyeyi kendilerine 
bir örnek tutacakl•t 'UDmluyor. 

Y11nanistanda 
meselesi 

•• 
reıım 

Atinada çıkan Elinikıan MeJQD. ga
seksi. rejim meselesi haklcın.da General 

Kon<iilis ile yaptığı bir görüşmeyi yaz
maktadır. Sü B.akanı gazetenin soru.la

nna cevaıb vererek demiştir ki: 

Bu meselede hükümetin düşünusi, 
başbakanının orwnıyla daha önce verdi

ğim birka-ç diyevde .açıkça söylediğim 

gibidir. Memleketin içinde \o'e dı:§mda 

gazeteler tarafından yayılanıtıu diyevle

rimdc. rejim işinin bir parti işi olması

nın ne ulusa, .nc ~ luralctlık fikrine ya 

k~şmadığını bildiımi§ ve rejim i1inin 

tam bütünlüğü ile, .bütün ulusun işi o
larak ele almmasınm bir zorağ( uru
rcet) olduğunu anlat:mıştun. 

Benim fikrimce, parti bağları, bfr 

rejim seçimi işinde d~nce özgenliği
nin önüne geçemez. 

Gazete, General iKondilia'e şunu da 

aormuştur; ''Rejim me9Cleeini ileri sü

ren politika adamları grupunun, seçim

den önce, düşün~lerini açığa vurmuş 

olması doğru mudur? .. 

General Kondilia bu soruya •u ce 
vahı venniştir: 

"- Herk.es, rejim meselesi hakıkm.

da düşüncesini açıkça söyliyebilir. Yal

mz düzenin ve durluğun lconmması 

için başkalarının bnağatlarına karşı 

aygı beslemesi iasımdı!".- Öteyanda.n, 

bir ulusun rejimi gibi önemli bir mese
lenin özel asığlar elinde sömürülmesine 

ele izin vermiyeceği.z • ., 

''Yakında toplanacak olan örgeleyi
ci kurulun {meclisi miiessesanm) ~jim 
işini de konuşacağını sanıyor musu

nm?,. sorusuna karşılıkta Sü Bakanı 
demiştir ki: 

" -Bu kurulda anasal kanun sapta
nacağı için bu işin de görülmesi pek 

tabiiğdir. Ulusun hangi rejimi istediği

ni anlamak iç.in bir geneloy yapılması

nı kararlaştırmak: hakkı bu .kurulun

dur. Bugünden şunu söylemek isterim 

ki. yeni rejim, ister taclı. ister taçsız 

olsun. halk arasında sağlam bir temele 

dayanması ve smıf uğraşlarının dısm

da kalması H!:mndrr . 

Tuna Caddesinde No 4 
~ Mükemmel bir ev. Mobilye
" li veya mobilyesiz. Bir sene ve
~ ya daha uzun miiddetle kira· 
~ hktır. Yukarıki adrese münı-
caa~ ~ 

~ 

~"'=~:'C'~!'&>'!:".'-''""h'""~~ 

/Ye • 
ı ce 

( Ba~ ı. cı sayifaaa) 
Şunu da ilaveten arzetmek isterim ki 

cumurıyetin ıbüyulc eseri ofa.n demiryol
larının iıışa"ı i!l-İn yüksek meclisin ka
bul ett;ği muhtelif kanunlarla çiıtliği 

pro~ramın aynen tatbikini temin mak
sadiyle, bu bütçenin içindeki rakamlar 

haricinde olmak üzere fevkalade mem
balardan tedarik olunacak vari<lattan 
verilmek üzere 8,5 milyon lira nafıaya, 
kezalik memleketin yüksek müdafaa ih
tiyacının istilzam ettiği fevkalade mas

raflar için de gene ayni fevk,ı.lade rr:em

ba1ardan tedarik olunacak miktardan 

verilmek uzere 6.200.000 lirası da müda
faaya nazım hesaplardan temin olunan 

3,5 milyon lira da iskan, maarif, iktısad. 
ziraat hi7lll(tlerine tahsis olunmuştur. 

Binaenaleyh bu puaların da esas ye

k na ilavesi halinde, 1935 senesi bütçe
si 214 milyon füaya baliğ olmaktadır. 

Bu 214 milyon lirayı hizmet1ere teVl!.i

ini yapacak olursak şöyledir. 
Yüzde 28,4 nafıa, maarif, ikusad, ınh-

hat ve ziraat işlerine, 
Yüroe 17,1 düyunu.umumiyey~. 

Y-uzde 30,S müdafaaya, 

Yüzde 4,7 jandarmaya, 19,J de Bü

y6.lc Millet Meclisi dahil olduğu halde 

devletin diğer hidematına tahsis edil
miş bulunmaktadrr. Şu sureti teni dahi 

açık olarak gösteriyor ki cumuriyet hü

ki.i.meti halktan topladığı paralan gene 
h.alkıtı yüksek menfa.at ve hizmetlerine 
tadsis ve sarfetmektedir. 

Masraf hususunu takib ettiğimiz 
pZ'Ogramı öç kelime ile ifade edebilirim. 
Diyebilirim ki: hallan ihtiyaçlarına ve 

iıkttsadi bayatta iş sahasına taa.llftk: eden 
maaraflan çoğaltmak, gayri müsmir 
masraflan ualtmai:tır. 

1935 9Cnesinde adi membalardan 195 

milyon lira toplıyacağmuzr tahmin e· 
diyonu. Tahsilatımızın şimdiki seyir 

vaziyetine tamamen mutabıktır. 11 aylık 

tahsilatmımn yek\imı 173 buçuk milyon 
tiradn·. İçinde bulunduğumuz senenin 
on ikinci ayında vuku bulacak Uhsilat 

reçen seneler on ikirıc · aymda vuku bu
lan tahsilat vasatih.rinl' göre, bu m ·kta

rı ilive edecek olursak bütçemizin mu· 

hamınenatına nazaran 5-6 milyon lira 
tu!ayc; balığ alacağı görülmektedir. 
Binaenaleyh bu son ayda alınmakta o
lan muhammenata nazaran 5-6 milyon 
fulasına baliğ olacağım tahmin ettiği-

mi% mikdara tabii olan tezayütleri, büt
çeye irad ve masraf suret.iıyle vuku bu

lan ilav-eleci ve bazı vergi kanunlarımız
da yaptığrm.rz tadilattan beklediğimiz 

farkları ekliyecek olursak varidatımr

zm tahmin ettiğimiz miktarı tamamiyle 
karştlıyacak rakamada olacağı neticesi

ne varırız.,. 

Finans bakanı alınçı gelire göre kı

yaslryarak araçsız vergilerin • buhran ve 
denkleşme vcrgilerile beraber 932 yılı

nın 11 aylık mikdannm 51.902.000, 933 

yılı 11 aylık mikdannm 52.934.00-0 lira 
ve 934 ytlı 11 aylık mikdarmm da 

55.000,799 füa olduğunu, 

Araçlı vergilerin tekitler ve üsnomal
lcrle beraber bunlann da 932 yılında 11 

aybk mikdannın 98.483.000, 933 yılın-

da da l ı aylık mikdarmm 98.339.000, 

934 yılında ise 11 aylık mikdan 

11-715.000 lira olduğunu söylemiş ve de
miştir ki: 

.. _Varidat hususundaki programımı

n da iki üç kelime ile arzedeyim. istih

ulitı tazyik etmemek, istihlakitı azalta

cak mertebeye varmamak ve vergileri ik

trsadi hayatın zaruri bir uzvu halinde 

telakki ederek bunların fevkinde bir nis· 

bet tahmil ebnemeyi hedef ittihaz et

mekteyiz. Bu maksadla çimento vergisi

ni kaldırmayı teklif ettiğimiz gibi hava

yici zaruriyeden gördüğümüz ba.u me

vaddm vergilerini azaltarak fiatlanru u

cuzlatmak imkanını araştırmaktayu. bı

tiyaç nisbetinde de bazı mevzular üze
rinde de tcnzı1at yapılması mukarrer bu

lunmaktadır. 

Büdce ve hazine muamelatına dair 

muntazaman yapdan neşriyatımrz, müte-

vazin olarak tasdik edilip verilen büd

celerimizin, tatbikat neticesinde dahi 

aynı tevazünü muhafaza etmekte ve he

sabatın normal ve tabii menbalardan te

darik edilen vcndlerlc kapatılmakta ol-

ULUS 

Kamutayda 
1 duğunu sarih olarak gö:;termektedir. 

(Bravo sesleri). 

Fuad Ağralı bu alanda U%un kıyas
lar yaprnıyacağını işaret ederek ekono
mik durum için şunları söylemiştir: 

.. _ Hariç pazarlarımızda kliring kar

şdıklr menfaatlere dayanan mukavele1e

rin ihracat mallarımızın değer fiatla sa-
,tılmasında ve ihracat miktarının artırıl

masında mühim bir amil oldukları mu
hakkaktır. Dahilde de ziraat ve hayvan 

mahsulatımııtm fıatları 934 ıenesinde 

933 senesine nazaran bir yükselme gös

termiş~ir. Buğday fiatmın korunması 

hakkında alrnan tedbirler, sanayi prog
ramımızın tatbikatı ve ihraç pazarları

nın bulunması ve kıymetlenmesi de bi· 

rinci derecede nazarı dikkati celbetmek
tedir. 

Hususi kredi vaziyeti yeni bankala
rımızın vaziyeti, milli bankalarımız 934 

ıcnesinde neşrettikleri bi1ançolara na

zaran, bunlardan Ziraat bankası hadç 
olmak fizere, sair bankalar Cumuriyet 
merkez bankası, İş bankası, Sümer barık 

ve Eml ;k bankası biUnçolarmı karla 
kapatmışlardır. Ziraat bankası yalnız 

terakki gösterememiştir. Adapazarı 

Türk Ticaret bankasının bir milyon 200 

bin liradan ibaret olan sermayesi ge~~n 
teşrinievel 1934 de vuku bulan feV'lcal~

de bir içtimada yeni hissedarları olan 
hazne, Sümer bank, Ziraat bankası, iş 

bankası .Emlak ve Eytam bankasının iş
tirakiyle 2.200.000 liraya iblağ edilmiş

tir. Hazinenin ve milli bankaların yar
dımlarile bu banka düşmüş olduğu 11-

kıntıdan kurtarılmıştır. 

Milli bankaların, zirai, aınai, tica
ri sahalarda ve imar hususunda vuku 
bulan müracaatlara bünyelerin müsaid 
olduğu meı tcbede kredi bulmak ve müş

terilere lazım gelen kolaylıkları gös

termekte muvaffakiyet!.! çalıştıklarını 

yüksek huzurunuzda şükranla arzede-
rim.,, 

Bundan sonra bankalardaki konum 
et.rafmda Finans bakam şu izahlarda 

bulunmuştur: 

"- 933 yılmdanberi mevkii meriyet
te bulun.an mevduatı koruma kanunu
nun halkın tasarrufatını vikaye husu

sunda kafi bir teminatı haiz olduğunu 
ve bu kanunun neşrinden sonra sene-

den seneye halkın tasarrufatının artma

sı için llıun gelen teşvik edici mahiyet
te olduğl.Ulu meydana koymuştur. 

Biriktirilen paralar, gerek biri.kti
renler için gerek bunların iktısadi ha
yatın inkişafında istimal olunma1arı ha-

sffiile amme için faydalı olduğu görül
me.lrtedir. Bu kanunun karşılıldac için 

hbul etmiş olduğu esaslara göre bun-

1ann menafiinden mahrum ~almaması 

vc!unda bankalar tarafından vııku bu

lan müracaatlar ünrine geçen ~ne yülı-

sek mecliste kabul edilen kanunun çer

çevesi dahiliııde bunların istimaline 

müsaade verilmiş ve bu suretle ger~k 

ı.-~nular •e gerekse mevduat sahipleri 

hakkında istifadeler temin olUDD1ll~tur. 
Bu 5uretle bu kanunun tasarruf için k.i
ft teminatı hair. olduğu anlaşılmıştır. 

Milli paranın fili istikrarmdan hah
sctmcyi liizmnlu görüyorum. Paramıı: 

bugünkü iktısadi rejimlerin normal şe

raitine dayanarak kıymetini muhafaza 
etmektedir. Dünya para i§lcrinin gidi

şini ehemmiyetle. alaka ile takı"b etmek 
teyiz. Bi?.im para hakkında takib etti
ğimiz gaye müteaddit vesilelerle mcv

zuubahs olduğu üzere sarihtir. Bizim 

para işlerinde tuttuğumuz büdce müva
zenesine, ticaret ve tediye müvazenelc

ri:ne- istinad eden emin esaslar üzerinde
dir. Ticaret ve tediye müvazenelerinin 
gidi-ş.iyJe ve hatta bu mevzuların h~himi-

zde inkişafile olan ~idişinde alakadar o

Jan döviz vaziyetimiz alman tedbirler

le nonnal addediJm.iyecek tarzda devam 

etmektedir. 

Tediye müvazenesindeki ağrr yükü, 

geçen sene olduğu gibi bu sene de hari

ci borçlarla eskiden blmrş o1an borçla

rın harice çıkarmak istenilen sermaye· 

leri teşkil etmektedir. Döviz yükünün 
ağırlığı, harici ~caret müvazenesinin 

lehimizde olan farkı ödemeye kafi gel
memesindedir. Bu husustaki müşkülatı 
klerinkler sayesinde korumakta.vız.,, 

Finans bakanı iÖ.zlerine devam ede
rek kanuniğ yet':eye dayanarak gümüş 

para basılmasına ba§landığmı bunun 4 

milyonluk lmımnun maymta bitirilmiş 

olacağını, önümüzde.ki yıl içinde de 50 

ve 25 lruruşluk kısmılarmm Bliyük ön
derimizin resmi ile bezenmif olaraık pl· 
yasaya çxkarılacağmr söylemiş ve öte 
yandan da 10 ve 5 kuruşluk nikel para
ların da basılarak çıkarılması için gere
ken tedbirlerin ahndıgınr ilave eyle
miştir. 

Fuat Ağralı büdce dolayısile dış ve 
iç borçlarımıza da dokunarak demiştir 
ki: 

- Düyunu umumiye büdcesi, istik

razlar faslı, imparatorluktan Türkiye
nin kendisine isabet eden kısma ait olup 
da itilafn:ome mucibince tediye edilme
si lazım gelen mebaliğ 100· bin altının 

mukabili olarak tamamen bütçeye kon
mu~tur . ., demiş ve ilave eylcrniııtir: 

" - Dahili istikrazlanmızın faiz •e 
itfasma Uzrm gelen miktar karşıhklarr 

da tamamen bütçeye konduğu gU:ıi, di
ğer taraftan mülga ııeyrüsc!fain idarcıi· 
nin borcu dahi dahil olmak ftzere dal

galı borçların itfası için 900 bin liralık 

tahıisat da bütçeye konmuştur. Mahsu
bu umumi kanununda ve hükU.mcti ırll

liyeye bor~lanna tealltlit eden dalgalı 

borçlaı-m tesviyesi işi ikmal edilmek Ye 

ıenelerciea.beci devam ede.n l>u muame

!eye de kad bir nihayet verilmek üze

redir. Kanıınlırı mııcibinec yüzde S ve 

yü.ı:dc Z faizli istiltrazlarm 935 senuia

de itfası lar:ım gelen kıannlanna ah 
tahsisat bütçede derpiş cdilmişti'r. 

Hulasa olarak diyebilirim ki, kanun
lanmııın, mukavele!erimizin derpiş et· 

tiği borçların taksitleri, bir parası nok
aan ı>lmamak üzere tamamen bütçeleri
ne konulmuştur. (Bravo sesleri) 

Hazine işlerinin tutumu, tediya.tuı 

intir~ devlet kredisini günden gilne 
yüheltmiştir. Ve günden güne yükselt-

mektedir. Geniş nafıa programımızın 

tatbikatı böylece kredilete ;stinad ~e

rek nonnal şeraitte temin olunmakta
dır. Bunlar için evvelce talipler yüzde 
10 dereces.inde faiz isterlerken, hazine

nin taahlıüd ve tediyatında gösterdiğj 

intizam bunu yüzde S.S haddine kadar 

indirmiştir. (Bravo sesleri) Yüksek he
yetinizden alman kuvvet ve direktifler

le devlet kredisinde husule gelen bu fe

rahlı vaziyeti memnuniyetle arzederim. 

Bu münasebctJe dahili istikrazlan
mı.ıdan da kısaca bahsedeceğim. 

2436 numaralı kanunla yfü:d~ 7 fab
li 30 milyon liralık bir lstikru akdine 
salahLyet verdiniz. Buna istinaden ge

~n !ene iki milyon liralık bir emisyon 

yaptık. Bu sene de dört milyon llralık 
emisyona ihtiyaç görülmeiktedir. Ayni 
auretle bunu da yapacağız. 

Ergani için yüzde 5. faizli ve ikra
miyeli olmalı: üzere J2 milyon liralık 

•erdiğiniz tDCZU.niyet tamamiJe istimal 

edilmiştir. Bu auretle verdiğini% mezu

niyet tamamen kullanılnuş oluyor. 

Antalya hattı için istikrazata müraca

at ttmi yoruz. Bu:nu fevltalide menabi

den c~de edilecek .aridatla ya:pacağu. 

Muvaffakıyetle a.lcdolunan bu istü:
razların ödeme şartlarına göre icabeden 

karşılık tamamen biidceye konulmUJtur. 

İsti.krul.ara gösterilen rağbetin, bu 
rağbetin devlet kredisiyle ve bu kredi

nin sağlamlığı ile alikasmı bazarunm
da memnuniyetle arzedcrim. Tasarruf 

sahıbleri paralanm bu suretle emniyetli 
bir bUfctte artınnaktan müsterih olacak 
mevlddı-dirler. (Alkışlar). 

Findns Bakam sözlerini şöyle bitir
miştir : 

··- Arzettığim gibi gerek vergiler ve 
gerek diğer hususta maruntnnı konı;re

ye açık olarak arzctmiştim.. Bu itibarla 

vüksek heyetinizi w:un maruzatmıla tas

di etmemek için söriimü bunda keser

ken diyorum ki, bitirmek üzere bulundu

ğumuz mali yıh yüksek m~lisiıı isabet· 

li i.rşadlan ve karadan sayesinde nam 

muvaffakıyetle geçiriyorsak. girmek ü

zere bulunduğumuı; seneyi dahi gene 

yüksek heyetinizin çok yerinde ve dai-

ma hadiutr göz: ÖOÜ..Yle alarak verdiği 

yanılmaz kararlan sayesinde de muvaf. 

fakıyetle başeracağımız tabiidir.,, 

Finans Bakanmdan sonra Ekonomi 

Bakanlığını ilgiJiyen m"s~leler Ü"'erinde 
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Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar ~un
Jnrı söylemiştir-

"- İlrhsad Vekaletini alakadar eden 
~lere sayın hatibler temas ettiler. Ken. 

dilerine cevab vermek içın kürsüye gel

dim. t-zmir Saytavı Bay Halil, satış ve j 

kredi kooperatiflerinden bahsettiler. Ka 

nun layihası iktısad encumenindedir. 
Bu devrede çıkarmak için çalışmaktayız, 
Gayret gösteriyoruz. 

Kıymetli cır :adaşrm P.ei'k ~n :~ ı-

ler için faydalı teşkilattan b11hsettıl 

ICJ3S senesine nazaran memle'ketımt
.z:e 1 Z m.ı1yon liralık fada ithalat olmı1ş

tur. hiç kimseden bu idhalat fadasından 

dolayı bir şildyet i~tmedim. Buna ilave 

edilecek diğer önemli bir nokta vardır 

1d. bundan daha mühimdir. Ban memle
ket dalnlinde istihsal ettiğimiz: maddele· 
rin baricten idUli de çoğalmaktadır. 

Fakat hiç istok blmamq hepsi de sarf 

ft istihlak ediJmitti.r. 
Do.günlerde harici ticarettn durgun 

olduğunu söylediler. Zaten bu mevsim 

durgua bir IDC9Simdir. Frenklerin tabi

riyle - 1a W.son morte - tur. Bizde ibra .. 

cat faaliyeti ağustos nihayetinde, eyJul 

iptidalannda başlar. İçinde bulunduğu .. 

mw: menim, işsizlik :mcnimidir. Bu iş
sizliğe aid de elimizde bir liste vardır. 

Geçen ~nenin lcinunusani, §Ubat, mart 
~ylanna aid üç aylık idhalat ve ihracat 

geçen seneye nazaran ilci milyon lira faz· 
tadır. Ucmek ki geçen seneye nazaran 

bu ayfarda da durgunluk yoktur. Bu· 

nun daha çok artmasını kendilerilc be

rab.-r !.ı~n de temenni ederim . ., 

Birçok ~Jlavlarımız kanunun geııel 
durumu üzerinde dü§Üncelerini aöyle
mişlerdir. Bu düşüncelere cevap ıveren 

Finans Bakanı Fuad Ağralı iıüdce ile u

lusal savgaya, bayındırlık iperinc ayrıl

mış olaıı ~ 11iı>betleriııi bir kere daha 
söyliycrck bu rıisbetlerin Bay Halil 
'd<:oteş tarafından ileri süriilen arzuya 
cevap verdiğini :söyledikten oonra Af

yon saylavı Burc Türkerin sorulannı kar 
şılryarak vergi kanunfan yapılırken ge

reken incelemelerin :önceden yapılmak

ta olduğuna Afyon saylavımn inamasr• 
nı söyliycrck lıükümetin ulusal paranın 
değerini: rlayancını be1itınecle çok dik

'<at?i h~reket edi1ıii~!ni ve ulusal para• 
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yı zaman zaman degişen bir paraya bab 
layamıyacğını söylemiş ve demiştir ki 

"- Paraı .n ıstıkrarı milli tasarru
fun bu. ük bir te vıkidir. Cumuriyet biı
kumetı millı tas .. rruflarla i e başlaya· 
rak muvaffak olmustur. Ve bundan sar
fmaz ... r edemez. 

Finans bakanı bundan sonra Mugla 
saylavı Hüsnü Kitapçının kazanç vergi
ıi alıncmda düşüklük olduğu hakkında

ki aözlerine krşılık vererek bu verginin 
11 aylık ayınmının 11.650.000 liraya 
vardığını ve denildiği gibi aşağr bir 
miktarda kalmadığını, gene hayvan ver

gilerinln bir kmnında da ayni noksanh
im görUlmdrte olduğunu s<zyiiyen H üs
nQ Kitabscmm ileri sUrdüğU dUşünce
lerin son ıayan raka.m1arına dayanara1< 
yerinde olmadığını IÖylemiytir. 

p iyasada bulunan paranın arasındakı 

farkı doldurmak iç in el inde bul unan 
altın •okunu kullanmayı ve bunun için 
Finans Bakanhbı ıle Devlet bankası ö

devini gören Merk z B. nkasınm duru
mu incelenmesini gözettiğini, yoksa is
kam il kağıdı basar gibi banknot bas
mayı söylemediğini işaret etmiştir. 

Büdce genel durumu üzerinde geçen 
bu görfüıüler sırasında bu~day koruma 
kanunu ycrit1lmesinden a l nan sonuç

larla lstanbulda yapdan yolsuzluğun 

gerçinlenmesi etrafında sorulan sorula
ra karşı da Tarını Bakanı Muhlis E rk
men, " Ziraat Bankasının şimdiye ka
dar 300 milyon ton buğday aldığın ı bu
nun 100 milyon tonunun harice gönde
rildiğini, 100 milyon tonunun da istok 
olarak bulunduğunu buna başlımmr§ bu· 
tunan paranın 6-7 milyon arasında oldu
ğunu İstanbul suiistimali tahkikatı ne
ticesinin Şurayı Devlete verildiğini,, 

bildirmi~tir. 
Bu izahlardan sonra büdu itencl du-

ULUS SAYIFA 5 

r------~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Dışar an Gelen Son Duyuklar 
B. H

0

tlerin ~öylevi
nin yankıları 
(Başı 3. üncü sayılada) 

B. Hitler in söylevi 
İngil terede beğenildi 
Londra, 22 (A.A.) - Parti gazetele

ri, B. Hitlerin söylMnin barışçıJ oldu
ğunu ve Avrupa sorumlannm kotarıl
masına doğru atılmq bir adım aayılaW
leceğini yazmaktadırlar. 

Gazeteler, ıöylevin İngiltereye ka.rp 
dostluk ve uzlapna duygularile veril
mi§ olduğunu !kaydetmektedirler. 

Deyli Meyi, diyor ki : 

AJ..i\IANYA'DAs 

Yeni aman askerlik 
kanunu 

B erlin, ıı (A.A.) - Havas ajansı 
ay tarından: Dün kabine tarafından o
naylanan yeni ıüel kanun hükümlerine 

göre bıitün alınanlar askerlik hizmeti ıö· 
receklcrdir. Savat halinde kadın ve er
kek bütün almanlar vatana hirmet ro
nındadırlar. 

Ordu; kara, denir ve han lruve~n
den kuruludur. 

1NG1LTERE'DE: 

Avam kamarasında dış 
sıyasa görüşmeleri 

Londra, 22 (A.A.) - Bugün 
Avam kamarasında dıt 11yasa haK• 
kında konuımalara b&§lanmı§br. 

B. Baldvin alman bafkam ta • 
rafından verilen söylevin İngiliz 
hükümetince içlem ve en geni§ bir. 
tarzda göz önüne alınacağmı aöy. 
lemi, •e demittir ki: 

Buğday koruma vergiıHnin lkonuldu· 
tu amaçtan başka aınaçlua baranmak 
Jstenildiği hakknıda soruya kar§ılık o

lar•k da Fuad Afralı denkle~ kanu

nuna böyle bir madde konmu1htt. Ora
da bu verg inin aaypa yeri olarak göste
rilen yerin iç inde belli başlı olarak göç
metı yurdlandınhnası vardır. Bu vergi 
gelirinin b.ir kısmının tarımsa! oları ve 

üretmeni koruma esasına uyan yerlere 

harcamakta kanunua cözettiği amaçtan 

bajka amaçlara barcamnakta ı0lduemıu 
aıılatan bir anlam yoktur. Bunların hep

ıi de birdir ıre lazmdJc. 

rumu lizerinde görüşmeler yeter g6rü

lerek fasıllara geçilmeıi kabul edilmif, 
Kamutay aaypa bildceıi 2.895.712, cu

mur başkanlığı bUdceai 400.880, aafıı
kur büdcesi 593.368, batbakanlık bUdee

si ı.;099.062, Danıştag bildcea 217.llJ, 

istatistik genel direktörlüiil bU.dceai 
jU.072, dimel işleri bidee.si ek 610.616 

ün olua.k kabul edilmiştir. 

"İç ~ıcı ve umud verici olan bu IÖJ· 
len iyi carıılamak lbmıdrr. Difcr tie'r

letler, ve bele İngiltere B. Hitlerin IÖJ· 
~Yine ayni dii§ünccerle ceor• vermeli
dirler. Bu aöylev, yuvarlak masa konut
malanna bir bulangııç olmabdrr. ,, 

Fransızlarsa beğen

mediler 

Askerlik hizmeti 18 yaşından 45 yaıı

na kadar sürer. Seferberlik ilan edilir 
edilmez hizmete bailı o1aıa1ann hepsinin 
ordu emrinde haızır bulunmaJan gere
kir. Savaı veya felikct balinde d ba

kanı hizmet edecek aJman1ann miktarı
nı çoğaltabilir. Aıkerlik hbmetl fKea 
hizmetle izin devreler.inden ibarettir. 

35 yqına kadar blriııd yedekte ~ 
!anlar, SS den 45 yaşına kadar olanlar 

da "Landwehn. adı altmmld Udnd,. 
4elder ldnli aayılu.. 

"'IAnclıtunn., adıru alan 45 yqmdan 
yukarı erat aacS kel cla.nalarda u -
llh .atma çağrılacaktır. Hizmetin ıUre-
81ni batbakm bdirtir. 

" - B. Hitler çok önemli bir 
kaç nokta üzerinde alman hükü -
metinin tubımunu açıkladı, ve bir 
takım meseleler hakkında da Al. 
manya'nın neler yapmağa hazır 
buhmduğunu bildirdi. 

lngiltere'nin arsıulusal çalış -
ma beraberliğinde oynayacağı bü
JGk bir rOI Yardi!'. Bir anla~maya 
Yarabilmek için elimizden geleni 
yapaeafn.,, 

B. Baldvin'in başkanlığı 
kesinleşiyor 

Bir kmm ba.Jmı.lıklar ulı:; ın~ top

tan bir buçuk milyon lira kadar bir :faz
lalık görillmcılu:e oldujunw ve bwıun 
neden ileri y.eldiği hakkında gene H~ 
nii Kitapçı tarafından aorulıı>Uf olan 
11<>ruya karşılık olarak da Finans baka

m demistir ki : 
"- F inans Baıkanlığı kısmı.ııcUlci 

fark yeni teşkilSt kanunundan iJcrj gel
mektedir . Ve bu farkm brtdıklarııu da 
ıbulduk ve bunu mubatada ~şaret ettik. 
Diğer bakanlık lardaki farJca gelince, 
her bakan kendi bütçesinin müuJcere

sinde bu ciheti izah eder.,. 
Barem kanununu n değiskcsi için ya

pılmış olan dileğe karşı da bu hususta 
hazırlanan değişke) kanunun Kamutaya 
verilmek üzcf'C olduğunu bilı!imıi~ ve 

Refik fnce tarafından değişmen bono

ları için ileri sürülmüş olan düşüncele-
re cevap vermiştir. 

Fuad Ağrah bu karşılığında değış

men bonoları ile devlet 'kredisine ilgi

lenen bonolar arasındaki ayrıma işare t 

etmiş ve bono sahiplerini durumları sı

kıntıl ı bulunuyorsa bunun doğrudan 

doğruya kendilerine bırakmış olan iş

leri :şu veya bu etki altında stirüıı«me
de bırakmış olmalarından iled geldiğin i 
işaret ederek ve f!nansel kanunların ve 

vergilerin yeğritilmesi y olunda çalışıl
makta bulunulduğunu söylemiş ve De
Aizli saylavı Mazhar Müfid Kaosunun 
işyarlarm aylıkları üzerindeki vergile
ri ind irere k asıl ayl dı: ınc iae 01lu vere

Hm.. sözlınc ceırab olarak : "Biz bwuın 
aksini düşünüyoruz. Çünkü bunların 

muvakkat olduğu hakkındaki hükme sa-

dık kalmaktayız.,, demiştir. 

Finans bakanından sonra ..ör alan 

H üsnü Kitabcı "vergilerde düşükllik 

gördüğü hususundaki 9(;zlcrine esas kf" 
kil eden cihetleri anlatmış ve Finans 

Balanımn hayvan vergileri etraIJ..Dda 

verdiği izahatın pyanı memnuniyet,, 
olduf,runn söylemiştir. 

Afyon saylavı Tür.Ur de &Cizlerilıe 

aöylcmek istediğinin büciıce tutarı ile 

Kmntttay bugün toplanacaktu 

Halkevinde iki 
konferans 

Bugün Halkevinde saat 18 de 
Hikmet Turhan Daflıoğlu tara 
fmc:lan "Kamm sahibi mütercim 
Antepli Asmı" efendinin hayat ve 
eserleri hakkında bir konferanı 
verilecektir. Gene bugün .aat 19 
da re11am Hamit Görel tarafm • 
dan "yeni resim nedir,. adlı bir 
konferans daha verilecektir. Bu 
konf.eransları dinlemeğe herkes 
gelebilir. 

Tiirk Tayyare Cemi 
yeti alhncı kurultayı 

Türk Tayyare Cemiye
ti altıncı kurultayı, mayı
sın (24) üncü cuma günü 
saat (14) de Tayyare Ce
miyeti merkez kurağında 
toplanacaktır. · Üyelerin 
ve delegelerin hazır bu 
lunmalan rica olunur. İs
tiyen herkes kurultay gö
rüşmelerini dinliyebilir 

TVRK 
COCUKLARI , 

T Ü R K K U Ş U'rıa 
uçucu üye yaztlmız 

Pari•, 22 (A.A.) - B. Hftlerin söy
levini inceleyen gazeteler, bu ~yJevin 

lromünimıe karp §iddetli ve ııyasal dti

ftft için tqıdığı önerge1erin değnm 
olduğunu yazmaktadrrlar. 

Pötl Parizyen .diyor ki ! 
"Bu .Oyle•, usta1:ılkh, dolgun ve bi

rlbit"ine zrd sözlerle doludur. BarIJ I• 
teklerini '9Öylerken B. Hitler, o barııı 

kolaylaştıracak olan ıbölgesel anlapna· 
ları tenkid etmekte ve genel güvenlik 

ft bıln§ için :yapılan çalıpnalan reddey
lemektedir .,. 

Elı:o dö Pari, 9unları yazıyor: 
"~in nıbu, ıu pren&ipe dayan

ma1rtad ır: A vnıpac1a iki taraflı yardım 

andJqmJ.an olmamalıdır. Çün.kU bunlar 

iyi yeritiline, Aldıran, o nun ilerleyişi

ni durdııracak bir de"let kütlesi karşı
mnda 'irs' M:trı_ 

Figan>, diyor Jd : 

'"'Söylevia aon 15 dakikasında, par

lak söder dizen IÖylevci, bükilmet ada
mının önünde silinmİ§, Hitler, dı§ bakan

lığının politikacı düşüncesi önünde ken
di pbsiyetini bıralamttır. Bu balmndan 
ıöylev, jyi karşılanacaktır • ., 

Populer gazetesi de ıu fikirde bulu-

nuyor : 
"Almanya, Rus yanın Fransa ve .tn,il

tere gibi bir güvenlik unsuru olduğunu 
kabul etmedikçe, Avrupa durumunun 

durluğu linJransız olacaktır. 

HOmanite gazete.ı: 
""B. HidC1'in ıöy1evinin Sovyct Rus

ya'ya ve 'lı:omilnirme karşı haldktğ bir 

savaş ilılnı olduğunu yazmaktadır.,, 

Amerika da hoşnud 
kalmadı 

Vqington, 22 (A.A.) - B . Hltle~n 
«Jy1"min, AlmanyMıın durumunu I~ 
.ce eabit etmeınHi, 9e A ft'ttpa'nm sıya

ul yapısr için hiç bir program ileriye 
.armeınesi ~ıefJe kaJldanmaktadır. 

Memel aaelesi, Avrupa dunmı ııu 

kanştırac:.ak &de olduğu için, Alınan-

tık lmmcte çağnl1f 20 Yatındadır. 
YOldimeel it hizmeti aüerliJr hizmetin
den 3nce yapdaea.ktrr. 

Aryen olmıyanlar hizmete almmu. 
Bu lmsueta bazı ayralar konulabilir. Fa
kat aryen olmryanlar derece alamry9-

caklardır. 

Hizmetten IOCU'a erat aryaı Olmıyan 

bir kadmla evlenaneır. EYlm.iree rlltbe· 
aiııi kaybeder. Ouı bir tfldk ile a&ftf 
nktiııde aryen olmıyanlar da •ilah altı

na çağrılabilir. 

Bütün alman uyrulan batti yabucı 

ayruJuğandı bulunanlar bı1e hizmete 

bağlıdır. Yabancı ordularda birmet et

ınq olanlar Almanyadaki bu askerlik hlz

metimdea JrurtulmuJ a.)"damu. Bunlar 
kendi fıtıediklcrf •e alman ıU bakanlığı
nın onaması De hizmete çatntacaklar
dır. hin& bulunan askerler yılda bir de

fa :askerlik yönetgeri emrinde bulunan 

ıliel kurallarda toplanacaklardır. Sil Ba
kanlığı bunlar 'için talim emri yerebt1ir. 

Aakeder. hizmete aid gizli tefleri sak
lamak zorundadırlar. SıyasaJ Jnnav bun-

tar için yasaktır. 

ya'nın Litvanya'ya kar§ı takındığı du· 
rum da doğru bulwımamaktadır. Kimya 
~vaımın ka1dm1ması hakkııidaki öner
ıe. sitahıızJanma konferansında konu -
tulacak olursa, dikkati ~ekebtJlr, fakat 
B . Hitler, bu &ergenin konferansa 
verilmesi hakkında da hiçbir söz söy-
1,.rrıemiştir. 

Çekoslovakya ne 
düşünüyor? 

Praı, 22 (A.A.) - B. Hitler
in söylevi ileride yapdacak konut
ma1ara kapıyı açık bırakıyor, ıu
retnide alınmaktadır. Dışarda ya· 
pyan almanlar sözünün de Çek -
oslovakya'yı amaç tutmadığı a -
nrlmaktadır. 

Loadr, 22 (A.A.) - B. Baldvinin ka· 
bine ikinci bqklnlıf ını yapacak olan 

B. Kak Donalclm yerlne geçeceğ i kesin 
bHl .... ktedlr. Yapılacak bqka değişik

liklerle B. Lold Corcun kabineye gir
meıtl lktimaU hakkında kesin bilge yok
tur. 

Britanya hava kuvetini 
artırıyor 

Londra, 22 (A.A.) - Bald .. 
Yin'in AYam Kamaraamdaki di • 
yevinin anahatları hakkında ver
diii izahlarda hava bakanı Lon . 
donderry ıunları aöylemiıtir: 

,._ Hükümetin yeni planına 
göre Büyük Britanya'nın 31 mart 
1937 tarihine kadar 1500 uçağı 
olec:tıktır. Şimdikine 920 us:alc da
laa katılacaktır. PiJot aayıaı 2500 e 
çıkacaktır. Aynca hava kuvvet -
lerine yirmi bin adam alınacaktır. 
Böylece Avrupa lngiltereıinin aav .. 
ganması için 71 yeni filo, bu fi • 
nanı yılı içinde ve 22 yeni filo da 
ıelecek y~I içinde yapılacaktır. Bu 
yıl 1200 • 1300 yeni pliot yetiıti -
rilmeıine baflanaca.k ve hava kuv
vetlerinden ayrılması ıereken yüz. 
lerce 1Ubay ve asker de yerlerin 
de bırakılacaktır. Bundan başka 
yeniden bet uçak okulu açılacak
hT. Şimdiki programda gözetilen 
18 yeni uçak alanmdan ba, ka 31 
yeni alan daha lazım olacaktır. 

Eter yeni program da korun
mamrza yetmezse bu programı, 

para Te emek bakımından neye 
mal olursa olsun, genitleteceğiz. ,, 

Loodonderry, gençleri, yeni 
program çıkar çıkmaz havacılığa 
yazılmaya çaiırmqtır. 

B.LavalCenevrede 
Paris, 22 (A.A.) - B. Lav.1.1, bu sa

bah Cenevreye gelmiştir. 

UıllS'ıtn rt1manı Tefrika: 79 
lukla onun, önünden kaçınılmaz arkadaşı o

lan blkkmhk içinde bunalarak, bir gün bile 
dinlenmeksizin, çalışmıştnn. Hastata:mıa 
ve herkese karşı terstim. Sonbahar gelınce, 
hiç bir şeye aldmş etmez dostum Norstro
m'un bite sabn tükenmeğe başladı. Karşı 
kariıya oturup yemek yediğimiz bir gün, se· 
rin bir yerde, üç haf ta kadar dinlenmiyecek 
olursam yorgunluktan yatağa dii§eceğimi 
haber verdi. Kapri pek ucak, ltviçce ise dü
fÜllülebilecek en güzel yerdi. no.tuınun 

büyük sağduyusuna her t:aman baş eğmit" 
tim. Hareket noktası yanlIJ idiyse de gene 
hakla vardı. Beni bu hale sokmuş olan yor· 
gunluktan büsbütün başka bir şeydi. Ancak 
bwıu burada anlatmayalım. 

ğa tırmananların bitirdikleri yerden işe baş
ladım: Serven dağı. Ucu demirli değneğim 
Je sarılr ipe kendimi bağlamış, yemek odam
daki ma~dan iki kere büyük bir kayanrrı ü
J!erine ~kmlf, sert bir kar tipisi altında, ge
ceyi dağda geçinni§tim. İki kılavuzumdan 

sevinerek öğrendim ki Vaymper'in, oraya 
ilk çıktşmda, Hadov. Hüdson. Lord Fransis 
Duglas ve Mişel Kroz'un, dört bin adım 

pesme, kaya çığları yağdırdı. Bundan b~z 
ler kurtulduk ama, doğrusu, o kadar uzak .. 
tan iy i nişan almıştı; en büyük bir kurağı 
yıkıp yamyassı edebilecek kocaman bir ka .. 
ya, yirmi metre uzağnnızdan geçti. Daha i .. 
ki gün sonra, ayaklarımızın dibindeki dere 
boyuna güneşin ilk ışıkları girerken hayran 
gözlerimizde, Yungfrav'un el değınemi~ 
kardan nıbasma bürünmekte olduğunu sey. 
retti. O güzel genç kızın, ak duvağı altında 
pembe yanağını ancak görebiliyorduk. He
men kalkıp karşımızdaki o güzel kmtkam 
ele geçinneğe gittik. Başlangıçta "peki,, di .. 
yecek gibi görünürken ben, pelerininin kıv
rnnlan arasında birkaç kar çiçeği toplama· 
ğa kalkışır kalkışmaz, utanmağa başladı ve 
bir bulutun araksına gizleniverdi. Ne yap.. 
tımsa sevgiliye yaklaıamadım. Ben ilerle
dikçe o benden uzaklaşıyor gibi idi. Bir az 
sonra, güneşin ışıklan içinde pınldaşan bir 
buğu perdesi onu gözlerimizden sakladı. 

San Michele'nin kitabı 
Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 
Yazan: Alrsel MUNT 

Bir operasyondan önce yarı paranın he
men verilmesi görenek olmuştu. Ben bir ha
dise bilirim ki bunda, klorof onııla uyutul
muş olan hasta uyandırılarak vemıit oldu· 
ğu çekin geçerliği öğrenilmek isteoınişti. 
Bizler gibi ışığı az yıldızlar, ünlü bir ustayı 
danışmağa çağırdığı zamanlar, büyük adam 
küçük adamın avucun~ sanki pek tabiiğ bir 
ıeymiş gibi, aldığı paradan bir parçası~ 
tutuşturuverirdi. Bir ölüyü mumyalamak ü-

zere, ilk defa bir mumyacıya baş vurpn da, 
aldığı paradan bana be§ yiiz frank ayınnıt 
olduğunu öğrenince ne kadar şaşmbğnnı 
hiç unutmam_ 

" ,, ,, 
Bu uzun ve sıcak yaz boyunca, uykusuz-

Uç gün sonra Zermat'a ıvamıq \'e bayar 

tın, erimez karlar üstünde altındakinden 
daha mı zevkli olduğunu arqtınnaya ba~ta
mıştnn. Ucu sivri demirli dağ bastonu, be
nim için, "dirimle ölüm arasında kaybeden 
kazanır,, oyununun yeni oyuncağı oldu. Da-

yüksekten, aşağıdaki buz denizine bu kaya
ıım üzerinden dÜ§Dıüşlerdi. Tan yeri ağarır
ken Biirbrt'ı bulduk. Uyumakta olan bira

damınkine benziyen hareketsiz ve sekin yü
zü üzerine toplanmış karlan karıdmı. Do
narak ölmü§tÜ. Dağın dibinde, yarı çılgın 

bir halde, iki kdavuzwı götürmekte olduğu 
arkadaşı Deyviı'e rastladık. Kılavuzlar ken
di hayatları pahasına onunkini kurtarmq
lardı. 

tki gün sonra, ters tabiatli Şrekhom, her 
vakit yaptığı gibi, çağrısız konuklarının te- (Son•ı var) 



Gaz· an tep :.1' iiddei 
Umumiliğinden: 

935 senesi haziranın birinci gününden başlıyarak 936 
senesi mayıs nihayetine kadar Gaziantep ceza evinin bir 
senelik ve 345000 kilo ekmeği kapalı .zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Her mahkum ve mevkufa 960 gram he
sabiyle pide olarak verilecek ve halis buğday unundan o
lup çarşxdaki emsalinden geri kalmıyacaktır. Tahminen 
olunan bedel 22950 liradır. İsteklilerin Gaziantep C. M. 
U. liğine müracaatla bedelsiz olarak şartnameyi oradan 
almaları lazımdır. Eksiltme 935 senesi haziranının ikinci 
pazar gününde ve saat 15 de Müddei U.lik dairesinde açı
lacaktır. Muvakkat teminat miktarı 1751 liradır. Teklif 
mektuplannm eksiltmenin açılacağı iki haizran gününün 
saat 14 düne kadar getrilmis veya gönderilmiş olması şart-
tır: (1146) 1-2010 

GRETA GARBO 
ÇALINMIŞ AŞK .. filminde 

1 il! il ili ııııııııınruıııınıı lllillI illllllllll UDU ınmın il nır Hl 

Ankara Şarhaylıp-mdan: 
ıımıuı 

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 komisyonu başkanlığına 
müracaattan. (1099) 1-1914 

l\f aliye Vekaletinden: 
Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk, 

sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı 
yirmi üç bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkeb 
satın alınmak üzere 18 mayıs 1935 tarihinden itibaren ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sartnanıesi Merkez
de kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbulda Dolmabahçe 
de kırtasiye deposundan alınacaktır. Vermeğe istekli 
olanlann beş yüz otuz yedi lira muvakkat teminatlariyle 
6 haziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saat on beş
te Maliye Vekaletinde levazım müdürlüğü odasında te -
şekkül eden satınalma komisyonuna gelmeleri. (1101) 

1 -1971 

Marmara Vssü Bahri l(umandan
hğı Sabn Alma Komisyonu 

Reisliğinden: 
Miktarı Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira 
27500 kuzu eti 8800 kuzu için) 
36500 koyun eti 14600 koyun için) 1755 

64000 23400 
Deniz efradı: ihtiyacı için yukarda nevileri yazılı 64000 

kilo et 25 mayıs 1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14 de İzmitte Tersane kapısında kain komisyonumuz 
tarafından kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
yukarda gösterilen muvakkat teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri havi tek
lif mektuplarım belli saatten bir saat evel komisyon re-
isliğine vermeleri. (1039) 1-1841 

Ankara yuksek ziraat enstitüsü 
rektör'iiğiinden: 

1 .Haziran 935 tarihinden 31 mayıs 936 tarihine kadar 
bir sene müddetle Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 
375 - 425 talebe ile 100 - 120 müstahdeminin sabah, öğle 
ve akşam yemekleri kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 25 Mayıs 1935 ta-

rihine rasthyan cumartesi günü saat 15 de ihalesi icra edi
lecektir. Fazla izahat almak ve şartnamesini görmek isti -
yenlerin Yüksek Enstitü idare müdürlüğüne ve ihale günü 
de 5750 liralrk teminatlariyle Enstitü veznesine te::::lim eden 
istekliterin enstitüde idare ve ihale kom::) ununa 
müracaattan. (889) 1-1557 

Anl{ara Vil:'veti 

Defterdarlığından: 
İsmi işi İhbarname vergisi senesi 

No. 
Massaranti şirketi Müteahhit 6/69 158,67 931 

MevlCıt İhsan Kasap 6/68 21/74 931 
Fazlı ve Ali Müteahhit 6/70 166,68 931 
Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri

nin namına Kızrlbey şubesince 931 senesi için tarhedilen 
vergi kendilerinin ticari ve zati yuvalan aranmış ise de 
bulunamadığından tebliğ edilmemiştir. Tebliğ yerine ka-
fm 0 1mak üzere keyfiyet ilan olunur. (1170) 1-20fl5 

1 

ULUS 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
(Devlet Demiryollarının yazlık tenzııatlı yolcu tarifeleri) 

l. 6. 935 tarihiRden itibaren tatbik edilecektir.) 

Muallim ve talebelere: 

1 

Umumi tedrisat derecelen dahilinde bulunan re:::.mi veya ma
arif idarelerince musaddak hususi bilumum mekteb ve ünıversıtc:

lerin muallim, profesör, asista::ı, mürebbi, muavin ve müdlirleri
ne mayıs başından birinci teşrin sonuna kadar ve lıu me.kteblerin 

talebeleriyle ecnebi memleketlerdeki aynı mekteblerin talebeleri

ne her zama:t umumi tarife ile uzak me~afelere mahsus ten..:illi 
D. D./ 71 numaralı tarife üzerinden her seyahatte yuzde 50 ten
zilat yapılacaktır. Bu tenzilattan istifade etmek isti yenle: in, men
sub oldukları mekteb veya üniversitelerden veya Maarif Vekale

tinden ve müdürlüklerinden muallim kısmında olanların seyahat 
edilen takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet varakasını 

ve talebelerin de keza en çok altı ay eve! tanzim edilmiş fotoğraf
lı bir vesikayı hamil bulunmaları ve bilet alırken ve yoldabiletler 

kontrol edilirken demiryol memurlarına göstermeleri laz•mclır. 

Mekteblerini bitiren talebeler de, talebe iken aldt'kları vesikala

rın muteber olduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler. 

Umuma mahsus gidiş - dönüş tarif esi: 
Tenzilatlı gidiş · döııüs tarifesinin tatbik şartlan şöyledir: 

Gidiş - Dö:1üş biletlerinin meriyet müddetleri, S\yahate lıaslana
cağı günden itibaren müteakib ayın aynı tarihli gününün ::ıonu 

olan gece yarı~ına kadardır. Yolcular seyahate baslıyacakları gü
nü kendileri tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıra

caklardır. Yolcular seyahate başlamadan evci tarifenin meriyet 

müddeti dahilinde olmak şartiyle, istedikleri günde biletlerini 
alabilirler. Biletin, bir aylık meriyet müddeti bitmeden eve! gi

diş - dönüs ücretinin yüzde yirmisi verilmek sartile bu biletler 

ilk müddetin bittiği giinden itibaren müteakib ayın aynı tarihli 

gününün sonu olan gece yarısına kadar temdid edilebilir. (Bu ta
rife eylfıl 935 sonuna kadar uzatılmıştır.) 

Aile biletleri: 
En çok S~Kız kişilik gruplar halinde ve gidiş - dönüş şartile 

herhangi iki istasyon arasında 1 haziran 935 tarihinden eylül 935 

sonuna kadar seyahat edecek ailelere, Samsun - Sıva,, mıntaka

smda yüzde 60 ve Alaşehir - İzmir - Bandırma mıntakalarında 
yüzde 50 tenzilatlı olan biletlerle diğer mıntakalarda katedilecek 

mesafeye göre muhtelif nisbetlerde tenzilatlı olan biletlerin üc
retlerinden ayrıca ve grupu te~kil eden yolcuların biri~inden 

tam ve diğerlerinden yüzde 20 ücret alınmak suretiyle tenzilat ya

pılacaktır. Bu tarifeye göre Haydarpaşa - Ankara arasında se

yahat edecek ailelerden gidiş - dönüş ücreti olarak-

! mevki II mevki 

Be kişilik bir aile grupundan 9306 6735 
Sekiz kişilik bir aile grupundan 12420 8989 

Samsun - Ankara me saf esine 
Dört kişilik bir aile grupunndan 
Yedi kişilik bir aile grupundan 

10125 
13921 

7345 
10099 

Adana - Konya mesafesine: 
Üç kişilik bir aile gru.punıdan 

Altı kişilik bir aile grupundan 

4618 
6596 

334~ 

4773 

UI mevki 

4282 
5716 

4648 
6391 

2124 
3033 

kuruş alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. 

lstanbulda köprü gişemiıden ve diğer mahallerde istasyonla

rımızdan daha ziyade tafsilat alınabilir. 

Bu tenzilatın şartları: 
Aile grupuna girebilecek akrabalar ·unıardır: (Karı, koca ve 

bunların çocukları, ana ve babaları, büyük ana ve büyük babaları, 

torunları, kardeşleri). Üçten beşe kadar her grup için bir ve da
ha fazla kişilik her grup için de iki kadın ve yahut on beş yaşını 
doldurmamış olan erkek (evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine) 
akrabalık şartı olmaksızın grupa girebilirler. 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri 

verilecektir. Bunun için grupa girecek aile efradının birer vesika 
fotoğraflarının gişelere verilmesi laznndır. Vazıh olmak şartile 

grup halinde çıkarılmış küçük kıtadaki fotoğraflar da kabul olu· 

na bilir. 
Verilecek aile biletlerinin dönüş kısımlarının meriyet müd

detleri biletler üzerine yazdrrılacak seyahat gününden baflamak 
ve bunu takib eden ikinci ayın aynı tarihli gününün sonu olan 
gece yarısında bitmek üzere iki aydır. Bu biletler, bu iki aylık 
müddet içinde müracaat edilmek ve gidiş - DönUJ için verilmif 

olan Ueret yekfrı.unun yüzde 20 si tediye edilmek şartlarile cvelki 
r iiddetin bittiği andan başlamak Uzere bir ay daha temdid edile

bilir. Ve yahut bu şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit et

tirilmif olarak da alınabiliır. Bu müddetler içinde seyahat için 

kullanılmıyan dönüş biletleri üzerinde hiç bir hak ve mutalebe 

ıkabul edilmez. Dönüş seyahatine başlandıktan sonra meriyet 

müddetM:ri biten dönüt biletlerile yolda mecburi aktarma sebeb

lerinden başka bir acbeble ~vakkuf edilmemek şartiyle biletin 

rr.utebcr olduğu istasyona kadar ücret verilmeksizin seyahat edile
bilir. 

Aile blletlerile seyahat edenler hem gidişte ve hem de dönüş

te katetdilen mesafenin her 500 kilometre ve kesrine mukabil bir 

istasyon olmak üzere müteaddit istasyonlarda biletlerinin meriyet 

müddetleri içinde olmak şartile istedikleri kadar teva-kkuf ede

bilir. Yolcular, fazla katedile<:ek mesafeler için umumi tarife Uze-

J rinden ücret farkı vermek tutile yol değiştirebilirler. 

l Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların aynı sınıfta, aynı ka
tarda ve mümkün olduğu kadar da avnı kompartimanda seyal-.. + 

etmeleri ve aynı ist syonlar-lan hareket ve aynı istaı;yonlara mu

vasalat eylemeleri arttır. Bu şartlar dahilinde seyahat ctmiyen 

aile efradı Lıu biletlerle seyahat haklarını kaybederler. 
Bir aile biletine dahil ohm yolculardan yalnız bir kişi, grupun 

azimet seyahatinden sonra ve yalnız aile bileainde yazılı gidiş -

dönü~ ista.-;yonlarr arasır.da olmak şartile, ınerı tarifeye göre, ya-
rım iicretle miiteaddit seyahatin yapabilir. 1 - zn•3 

t LAN 
Muhammen bedeli ite mikdar ve vasıfları aşağıda ya -

zıh bulunan kömiir tahmil ve tahliye işi 30 - 5 - 935 per -
şembe günü saat 15 te kapah zarf usuliyle KA YSERİ'de 
işletme müfettişliği hinasmda bulunan dördüncü komis -
yonda ihale edilecektir. 

Yapılacak iş İdareye aid Ankara deposunda kömür tah
mil ve tahliye işidir. Bu işe girmek istiyenlerin (273) lira 
(38) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
ta'ı•in ettiği vesikalarla, kanunun dördüncü maddesi muci
bince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan
name ve teklifler ile aynı gün de saat (14) de kadar komis
yon ıeisliğine venneleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankara Deposunda ve Kayse
rici~ dördiincü artırma ve eksiltme komisyonunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (1119) 1-1963 

Mikdarı 

Cinsi Ton 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

Ankara Deposunda yapılacak 
kömür tahmil ve tahliyesi (16,200) (3645) 

İLAN 
1.6.935 tarihinden itiba -

ren idarenin malı olmıyan 

sarnıçlı vagonlarla yapıla

cak su nakliyatından, en a
şağı bu vagonların istiap 
hacmine ait metre mikabmın 
iki noksanı kadar ton üzerin
den hesap edilmek şartile 
D.D.-27 numaralı tarifeye gö
re ücret alınacaktır. Boşalan 
vagonlar mahreçlerine para
sız iade olunacaktır. Diğer 
şartlar ve tafsilat için istasi
yonlara müracaat edilmeli
dir. (1171) 1-2066 

GÜRÜN ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN: 

Karısı Zemhanur tarafından 

aleyhine boşanma davası açılan 
Gürünün Hamidiye mahallesin

den Nuri oğullarından Hacı oğ
lu Seyfettinin İzmir taraflarına 

giderek eğleştiği yeri belli ol· 

madığından ilanen tebligat ya

pılması tensib edilmiştir. Du

ruşmaları 9 haziran 1935 pazar 

günü saat onda yapılacaktır. • 

kendisinin ve yahut vcıkilinin ., 

günde mahkemeye gelmesi i '.:ın 

olunur. 1 - 2054 

L\nkaı·a Valiliğinden: 
( 

1 - Ankara Merkez kazası hududu içinde çıkarılacak 
taş, kum, tuğla, kireç ve sair mevaddan alınacak rüsumun 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usulile artır· 
maya konulmu tur; 

2 - Bu resmin muhammen bedeli 18151 lirad~ 
3 - Bu artırmaya aid evrak şunlardır: 
A - Artırma şartnamesi. (İstekliler bu şartnameyi be. 

deli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye müdürlü
ğünden alabilirler.) 

4 - Artırma 27 mayıs 1935 tarihine gelen pazartes! 
günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde olacaktır. 

5 - Artırmaya girmek için. 
A - 2490 No. lu artırma ve ekslltme ve ihale kanunu

nun 17 inci maddesine uygun 1361 lira 14 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
6 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar vi· 

layet daimi encümen riyasetine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet aaat 14 de kadar daimi en
cümen riyasetine gelmiş olması lazımdır. (1126) 

1-1976 

Milli Müdafaa Vel{aletinden: 
Cumuriyet ordusunda kullanılmak üzere 1455 sayılı 

askeri memurlar kanununa ve talimatı hükümlerine uy· 
gun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (As. bareme 
göre kanunuevelden itibaren 30 lira asli maaşlı ve kanu
nuevele kadar 25 lira asli maaşlı) askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1) Bir hukuk mektebini en aşağı iyi derecede bitir· 
miş olmak 

2) İhtiyat zabiti olmak 
3) 30 yaşından yukarı olmamak, 
4) Başkasına geçer hastalığı ve vazitesınt gereği gibi 

yapmağa mani olabilecek vücud ve akılca bir arızası bu
lunmamak (tam teşkilatlı bir askeri hastanede muayene 
ettirilecektir.) 

S) Yabancı ile evli olmamak, 
6 - Şeref ve liaysiyetini muhil bir suçtan mutlak su

rette ve bir cürümden dolayı üç aY veya daha ziyade hap
se mahkum veya böyle bir suçtail takib altında bulun
mamak, 

7) Sarhoşluk ve kumarbazlığı adet etmiş, kumar oy· 
natmış, ahlak ve sireçe hakimliğe yaramıyacak bir hal 
ile dile gelmiş olmamak ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8) Nüfus kağıdı sureti, ve ihtiyat Z. terhis tezkeresi, 
9) Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercümesi 

10) Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulundukları ye
rin en büyük komutanlığına veya askerlik şubesi başkan
lığına vesikatan ve dörder adet fotoğraflariyle beraber 
istida ile müracaatları. Ankarada M. M. V. ne müracaat 
olunur. (1161) 1 - 2044 



ANKARA.da 
bulonanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLtôtNDE: 

Karadeniz pilijı 
Marmara parkı 

Çiftlik parkı ve lokantası 
Bira parkı 

açılmıttır. 
Her gi1n öğle ve akşam zengin milzik vardır. 

V E 
Her gün geceleri Ankaranın her istasyonlarm· 

dan Çiftliğe trenleri işlemektedir. l-2068 

-· • lllllllllltMlf WIMlM ·- .... aıınıı---··u 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu Uanlan 

MUHTELİF OCAK TUGLALARI, HARÇLARI VE 
TAV OCAÖI İÇLIQ1 MALZKJIBSl 

Tahmin edilen bedeli 20.000 Ura olan yukarda miktarı 
ve cinsi yuı1ı malzeme askeri fJ~kalar ~um~ 
ğü satın alma kOmisyoııwıca 8 tanmuz 1935 tarihinde pa· 
zartesi günü saat 15 de kapah zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan v~rilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ı 500 lirayı havi teklif mektupla· 
nnı mezkGr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunurı 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkir gün ve saatte komisyona nriiracaat• 
1an. (l 149) t-2n27 

MUTEAHHİT NAM VE HESABINA 250 
TON DOKUM KUMU 

Tahmin edilen bedeli 5,000 lira olan yukarda miktan 
ve cimi yazdı malzeme askeri fabrikalar mnum müdürlil
gü satın alma komisyonunca 8 haziran 1935 tarihiDdc mü
~eahhit namına cumartesi günü saat JS de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname~ olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ftlailde 
mezkur gün ve saatte komisyona müras:aatlan. (1150) 

1-2026 

131 KALEM KOOPERATİF EMTİASI 

Tahırunı bedeli 697 lira 40 karut olm JDkan)aki mik· 
tan yazılı kooperatif emtia ve mevzuatı Aaerf Pabrika
Jar Umum Müdürlüğü aatm alma komiayoaaaa 9 Hazi. 
ran 1935 tarihiııde pazar günü aaat 14 te 8Çlk •bl ... De 
sablacaktır. Talipler bu emtia ve bot mev.matı Kflçllk 
Yozgat fabrikamıro41 görebilirler. Listeleri korniqmdaa 
parasız verilir. Muvakkat teminat olan 52 lira 31 kurat ve 
2490 sayılı kaoun11n 2 ve 3. maddelerinde yuıJı .eailde 
mczkür gün ve aaatte komisyona müracaatlan. (1165) 

ı-2060 

164000 TORBALIK BEZ 1 AKSEKİ HUKUK MAH· 
. UllBSDmEN: 

Tabının edilen bedeli Çimi lruJeliaia ç..Jıtr na-
(~) lira ol~ yukarda mı diyyer bpriıtae civan mev· 
mıktan ve cinsi yazılı mal· kiaind p..ıea Al*Wlı .U 
zeme ASkeri Fabrikalar U- e Allmtd .. d .. 

1
...... Mehmed verneıi prkm 

mWl! mu ur ugu satın ~ caala ,.ı pnea w,.ı Kadl 
komıapo~wıca 10 hazıran etha .._ a.tladle ..W.t aç 
~ tan1ıınde pazartesi &il· ...... ~ 'alt Çimi 
nu saat ıs te pazarlık ile i· ....;...-....,... lhcı o-an otu•· 
hal dil k • C! .......... -.... ... ,.-e • e ece ~: ~ ~ a.mıclaa Ahmed kın Habibe fa. 
(3) lıra rnukabılınde komis· ıılaıı, nizaııı yirmi seneden 
yondan verilir. . Taliplerin fula malik uf atile tuarrufun· 
muvakkat temınat olan da bul d dupndan t.bill• ta· 

Ankara Levamn Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
iLAN 

Ordu ilıtiyacau için iki prtname ile ellifer bq onnak 
üzere· yüz bat büyük cüsyeli katır kapalı zarf uıuli ile ah· 
nacaktır. Yüz baş katınn bedeli muhammeni 24000 lira
dır. Yüzde 7,l olan elli bq için 900 liralık ve yüz bat için 
1800 liradır. Yevmi ihale 25 mayıa 1935 cumartesi günü 
saat 9 dokuza kadar. Teklif mektaplanm D. Bekirde Kor 
satın alma komisyonuna vermeleri ve saat onda ihaleyi 
kat'iyesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenler 
tatil günlerinden maada her gün komisyonda görebile-
cekleri ilan olunur. (104<4) 1-1844 

İLAN İLAN 
lıtanbul kum.andanlıg. 

ihtiyacı olan 68. bin kilo ko
yun etine verilen ruat komi• 
yonca pahalı görüldüğünden 
tekrar kapalı zarfla eksilt
meye konmuttur• Bir kil. 
IQDUD tahmin bedeli 42 im. 
"Ilı olup ih•l•i 28 _,. 931 
alı IÜlriİ 1&at OD bette le
lanbuJ K. aabn alma ır-m. 
yosnmda ,apal11CaldD' ........ 
rinab 2142 Jiradlr. Şutaa
meti 108 kunat makabil .. 
bQ alma komiqonundaa a-
Lnabilir. Teklif aaektaplan 
lleUi ••ilen en u bir eaat 
eni kadar komisyona ••· 
.. ı.n. (1090) t-1905 

A - Trabmnun knaau i· 
çin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan takriben 28412,5 li
ralık 255. bin kilo ikinci nevi 
una talip çıkmadığından 
yeniden eksiltmeye konul· 
muştur. 

B - Şartnameai talep vu
kuunda koaıiayondan para
ar olllrak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme 
Taıalmmda Kalede utın al· 
ma komiayonuada 8 Hazi. 
ran S»35 cwnarteai günü aaat 
16dadır. 

D - Artırma Y& ekailt 
mekapah~· 

E - Muvakkat temınatı 
2131 liradır. 

G - 1ateklilcrill 9 hazi. 
ran 935 cumartesi günü aaat 

l uphan.-de lll•nbul Le · 16 dan evel tcklü mektupla· 
nam AmlrH .. S.ıın n ile Trabzon satm alrDa 

Alma Komlıyoaa komisyonqna miiracaatl..ıf!. 
IYnt.n. f 11NJ) 1-~.i 

• Harbiye ~~ mek- Ankara BeWlye llel9llil 1 
tebler için 59 Wn kilo koyan tlialan 
eti ve 22 bin kilo 11fır eti iLAN 
29 mayıs 935 çarpmba gü- ı - itfaiye meydanında 
nü aaat 15.30 da kapalı sarf. belediyeye ait bm fabrikalı 
la almacaktır. Her ikisinin 15.6.935 tarihinden 14.6.936 
tahmin edilen bedeli 34620 
liradır. Şartnam~· ~esii ~1~7~3'-k~u~· ~İtalnİ.hİin~e~kİadar kapalı ~rfla ..,. 
celderin 2M6 baça lira te
minat mektup ft1a makbu
lariyle teklillerinia belli 
gflnde uat 14.» a ..., 
Topanede aatm alma komis-
yonuna gelmeleri. • 

(2480-1961 ) 1-1113 
iLAN 

300 tan .. 28 .. ,.. 935 
sah günü saat ıs.»• laapa
b zarfla aJmacakw. Tahmin 
bedeli 292.50 liradır. Sutna
meai 147 kunlf malrabiJincle 
alınabilir. lateklilcriD Jlft 
lira ilk temiaat meNıas ve· 
ya mektuplarile kapm ..ı
larmı belli 11etten bir IUt 
evel Tophanede l&tm alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2451-to&t) ·-~179 

S - M..+hat- temlaat 
( 472,58} ıu.m. 

4 - Sartnameaiai &Br· 
mek latiyenter her cin _... 
baıelseye plebilirler~ 

& - 1ateldi ol.... bu 
miiddetadmda tatilaüale
rindaı bqka her pmrteai 
ve perşembe &Un1erİ komia
ymı reialiiine müracaat et• 
melidirler.~ 1-3112 

Belediye ıu itleri için 38 
lat1em demir maıemte we 11-
ire -elı9iltzne. yöndemiyle er 

ANKARA l. ci SULH ailtmeye konmuttur· .... 
HUKUK MAHKBMBSİN· nn mulamilf 'tim tutan 
DEN: 540 lira ve muvakkat ten'\i· 

Yeai Htl aııkaunda Ankara natl 70 lira 50 karuftur. İl-
ııbhiye mB46riyctf binası altında te1r1fter -prtnameshıl ltfai-

Sümer Bank Umumı 
MüdL r:üğündiin: 

1 - İzmit'te kiğıd ve karton fabrikası için umnm 11111-

hammen leqif bedeli 24.244 lira 52 kuntş olan. 
a) Fabrikayı peye bağlamak üzere iltisak yola 

İllfaSI, 
b) Fabrika ihata duvarlan ve tel örgü tesisi, 
c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusun• 

hendek hafriyatı işleri vahid fiat esasiyle eksiltmeye ÇJ• 

kanlmışur. 
2 - Bu İ§e ait ekailtme evrakı şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projai, 
c) Fenni şartameler , 
d) Vahid fiat ve keşif cedvelleri 
e) Projeler 

İstiyenler bu e ·rakı Sümer Bank ipşaat servısınde gö 
rebilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara tubesinden 
veya İzmit fabrikası müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8. 6. 1935 tarihinde cumartesi günü sa· 
at 15 te Ankarada banka umumi müdürlüğündeki komi• 
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme (kapalı zarf) usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iateklilerio 1.818,34 

lira muvakkat teminat vermesi ve bu iflede ittical ettiii-
ni bildiren veaaiki bankaya göaterip elliyeti fenaiye ve
sikası almMJ lazımdır. 

fi - 1leldif mektallllllflm ~,... •tteft bir 
8Ut neline kadar banka umumi müdürlüiune verilnlai, 
poata ile giinderilen mektublann da nihayet muayyen 
saate kadar gelmiş olmuı ve dış zarfın k•11111f tekilde 
kapatılmam llzımdır. ı - 2046 

Zile icra Memurluğundan: 
Zilenin Zencirli mahallesinden Küçükali ojlu Ali km 

ve Kislik maballeıiaden Memfunlu oflu llllltafa kanii 
Bayan Haticcye Ba ilim ve murafile birli.1- (514) Ura 
itaama borçlu me--. Haticenin kaıcelı Zileain lfialik 
mahallemden Muofaola oğlu llllltafaya me•hGr borcu
nun ödenmai lüzamaaı dair tebliie ...a- icra emri U
zerine yapdaa tahkikat neticelinde it.çlaı mumaileyh 
Muatafanm bulunamadıfı cihetle el ynm Dramet glln ha 
meçhul buhmduğundaD bu baptaki tebUfatm Dinen icrar 
ama kaAr verildiğinden yukarıda adı 18111 yudı borçla 
Mustafamn mezkdr (Bq yüz on dört) Ura borcunu illn ı... 
rihinden bir ay içinde &lemeai ve bU liuausta bir ltiruı 

• 

Belediye Başkanhğmdan: 

1-2061. 

~4;50) lira ve 2490 numara- puda :Y;; olmadığmdan tapu· 

rindan~un ~k~te 3 ~...!: ,. teacilini taleb eylemekte alt· 
e,..ı vesaı e ır.ezKlB" ..... L-..1--- bi f--..11 mah· k . .. _ ... ın r ıy ı:ar 111U 

benzincl Tacetdoe; ye meydanmda belediye m 

rin!:':: .!:;:.'.:. -:!:: lf!en ıevammnda g&ebilir- Polath Belediye Re· 
1i ter. Eksiltme ı. 6. 935 cu-

• 

fi77 lira go lmrat bedeli llef8, El.-Je ..... 
mesine göre bir genel beta yaptınla • 22.5.135 &ünle
mecinden 6.6.935 günlemecine bclar 't pn lire ile adı 
ekailtmeye konulm111tur. lbale ıaat ~m ıs tedir. t.. 
tekHterin 50 lira 82 kmıış teminat .iyle yazıla tilll 
ve uatte Polatlı prbaylJima bq ~ (1163) 

~c aatte d)Dl•ıyaaa ~ üli tak 
caatlan. (1164) 1-2059 ke1De7e mtlralutlan • k~memisde lame ettlll 121 • martesi günü saat 15 te İt·· 

736 ADET BOŞ UN 
ÇUVALI SATIŞI 

Beherinin muhammen 
bedeli (7) kurut olan yukar· 
da miktarı yazdı bot çuval 
Aaked fabrikalar amum mii
dtirlütii utm alma komis
~anca 9 huima IS5 tari
hinde pazar günü saat 15 te 

açık artırma ite atılacaktır. 
Çuvallar her gtiD umum mi
dUrlUk daire naldlirliiğiinde 
göriilebilir. İateldileria mu
vakkat temiQat olan U1 lal
ruş ve 2490 numank ~ 
llUn 2 ve 3 maddeleride ya

•b vesalkle mUktr gUd ft 

laatte komisyon&~ 

raya mltedair alacak davaınıda: faiye meydanmda belediye 
Nanımııa çıkarılan 23.3.935 ıu itleri artama ve ekıilt-

cUnlemeçli dafttiyeey mübati· me ve ihale kodliayommda 
Ankara Tapu lliidllr- • _.._. ...-ta ....,an lii~t ...-alda 1lelll I' ,. _... olacaktır. (1159) ı - 2045 

Aublanm llC\'aıt _..ne- plallt " ,..ı ı1rwtatJaıaısda Ankara .,. ldlil"" 
sinden Hacı Dede ellll HiiM- .... •rmeyl ...._., etmeMll· lüjiaalmı 
,tahı Mavla&a oi!u ltmaildsa llf• lllJ8t11auftn· Anbranı Bmmaa pabıllc-
.uretl pyrl re.mi,..S. alıp ee· Yeal ,apılacak tebliptın 20 .._ llemit oilu dfekP Ali 
nedals olarak taumafunc!a olan ati\ _...... , ..... ,,._. b- uıtanın •..ıata oil• hmail· 
llran meftlhıdekl e .... hı· ..,. werilmittiı'. Mahbnıenin atı· dea mıeti pyri ıemniyede alıp 
nı1> bal BBllJiafa ...... ı Pııı· b bahmdaila ıu.ui prpmba tenedsis tMamlf1IDda olap &q. 
- ,,. ...... •e ,_..." ~ ••t 9,5 cchneniı veya bir vekil na ....,,...... nld Wm Ali 
Jd tanfleu_.. Uıdh'' ilteDil- ,andenaen ı Hboana a..ıtill 141 tarafmdm lellede -ıtamnaaı ı. 
llÜftir. i8ci maddesine tedlba IJaa ,.. eajWftir 

Tapu ucillillde lıaJdı olrnr· a. 11e luıbeT wrllir. l - 2056 Tapa ıicdlhMle kaydı ohm· 
ya ba yerin taWit '" tabti1d yan ba batna bıWit " t81tkı-W 
tpn ı. 6. l9S5 ,unı ~-! . Oda aranıyor 1 için 2. 6 935 cuma g8lil mabml-
u.. ficlUecetlndaae;:;;~~ iki Jdtiden ibant 1IU ııle için Une pc1Uettlfnden .aıkiyetile 
allhdv olaDlanıa --- ı iki odalı Wr Giıe "fa ev ·~· ~ o ......,. ~ 1 
., .... ..mllillde tılptl 1füuk faklltcpl ~ t.ıP\I: ~ na mtiraeUtlln a-

niiil~llln= :,or!'..., J--"4'- ,._ l • 

dlrde tapuya teacll otunacal• 
ilan olunur. 14.5.935 l - 2055 

ı-2058 

Ankara V-ıliy ti 

lami iti ihbarname Vergi miitall 
No. 

..., 6 2 40 s'l 

- - -U!IL--Lfj_a_\ - 5t ·~~~~--'-'----"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Satılılc fotoğraf atölyesi 
Hacı bayram caddesindeki Zafer fotoğrafanesinin 

bütün makine ve avadanlıkları ucuza satılıktır. Sahi
bi Adil'e her gün baş vurulup görülebilir. 

1-2037 
c1x1x1z1x1x1x1x1x1x1x1x1,:Cz1x1x1x1x1x1x1ı T T :ı: :ı: 

Manisa Eını·azı Aliliye ve Asabiye 
Hastanesi baştabip] iğinden: 

Cinsi Azami miktarı Fiatı muhammenesi 
Kilogram Lira Kuruş 

Pirinç 3000 900 
Tuz 1000 120 
Şeker 2300 1035 
Soda 1700 170 
Sabun 1700 595 
Gaz 4500 1350 
Zeytinyagı 500 250 
Sade yağı 2000 2000 
Salça 600 240 
Nohut 1000 150 
Makarrı ... 2000 500 
Kuru fasuıya 1000 180 
Bulgur 1000 100 
Kuru soğan 2000 200 
Patates 1000 150 
Börülce 1000 150 
Şehriye 600 180 
Ispanak 1000 150 
Pırasa 1000 150 
Lahana 1000 159 
Bakla 1000 rno 
Kabak 1300 130 
Patlıcan 2000 200 
Taze bamya 500 100 
Ekmek 45000 4500 
Süt 1750 262 50 
Et 15000 5250 
Yoğurt 1750 262 50 
Arpa 7500 375 
Kepek 7500 375 
Kok kömürü 36000, 1260 
Kriple kömürü 55000 1100 
Çam odunu 15000 225 
Domates 1000 100 
Taze fasulye 1000 150 
Dolmalık yeşil biber 500 100 
Un 1000 150 

Manisa akliye ve asabiye hastanesı için yukarda cins 
ve miktarı ve muhammen fiatlan yazılı 37 kalem erzak 
açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 3 haziran 1935 pazartesi saat 14 te
dir. 

2 - Eksiltme yeri Manisa Sıhhat ve lçtimai Muave
net müdüriyetinde müteşekkil komisyondadır. 

3 - Muhammen bedelin yüzde 7,5 yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki muvakkat teminatlar ihaleden evel Mal san
dığına yatırılmış bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için her gün Manisa Akliye 
ve asabiye hastanesi idare memurluğuna müracaat olu
nur. 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her taıafında tak-

- dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimızin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevka!Sde 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca öhret kazan. 
mıştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin latif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini .an
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa
min kullanan ha~ka krem kulla.. 
namaz. Tanılmış ıtriyat mağaıa
larile büytik eczanelerde bulu· 
nur. 

Satılık apartıman 
Halen vilayet jandarma ku· 

mandanhğının oturduğu bina 
sahibi tarafından müsait şerait 

dahilinde satılıktır. Mimar Si· 
nan caddesinde N. 6 terzi Timi· 
ye müracaat. 1-1775 

SATILIK ARSA 
Yenişehirde Setanik cad

desinde Devlet dairelerine 
yakın ve yüksek bir yerde 24 
metre cepheli, geniş bir ar
sa satılıktır. İsteklilerin Pos
ta T. T. U. M. ğü veznedarı 
Şakire müracaatları. 

1-2023 

Satılık 
Garantili eyi bir motosiklet 

Şoförler Cemiyeti Katibi Bay 
Aliye. Tel: 3808 1-1960 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatten evel sözü geçen 
komisyona müracaatları. (1157) 1-2040 -YENİŞEHİRDE KİRALIK EV 

lllUllllllllllllllllllHlllllHIHIHllHllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• de ~:!:~~~ra.:,k~;!~~a: :e~:~:: 
~ Sablık arsa § ra1ı evin dört oda bir holden mu-= = rekkep ikinci katı kiralıktır. İs-
~ Yenişehirde, Havuzbaşında, Milli Müdafaa cad- tiyenler .mezkur evin üst katında 
§== desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, = oturan sahibine müracaat edebi-

küçük arsalar c;atılıktır. Talip olanlann (2395) nu- :: . Hrleı. 

5 maraya telefon etmeleri rica olunur.· · · s · ı-ı977 

iiıııııııııııııııı11111111111111nıııııııııı1111nı111111111111111Jı11111111111iı111nnı111111mi 
Kiralıli Odalar · 

Anafartalar caddesinde Zencirli cami karşrsmda İş bü
rcsunun bulunduğu katta cadde üzerinde 3 oda kiralıktır. 
Hepsi beraber ve ayrı ayn verilebilir. Büro, kabine, ve ika-
oı0te eh · ri~ ;dir. T.L. 20~7 1-2022 

~~ 
Dizici arıyoruz 

Ulus Basım Evi 

UYANIS . 
' yerme çıkar 

44 senedir dum1adan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Salihli Belediyeriyasetinden: 

KlRAl.IK DAİRE 
Çankm caddesinda Kamber 

. apartmıtr.ı aHmdaki mağaza ve 
ark11sınJJ1 bahçe ve içinde hala
siyle haziranrn birinci gününden 
itibaren kiralık olduğu ilan olu
nur. Apartmanındaki kapıcıya 

mUracaat olunacaktır. üstünde 
boş bir daire de vardır. 

&'oktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Ha~talarrm her gün 9-13 
ve 15~20 ye kadar kabul eder. 

G
--
lmtiyaı sahibi ve Ba~u 

arrirl Fatih Rıfkı ATAY 1 
Umumt neşriyuı idare eden 
azı İşleri MUtJilrU Naıuhi 

BAYDAR 
Blediyemizin 1 haziran 935 tarihinden itibaren ayda 

elli lira ücretJe bir mimar veya fen memurluğu açılacaktır. 
Mühendis mektebi mezunu veya buna yakın derecede Çankm caddtsi civarında 

tahsil görmüş olanlar tercihan kabul edilecektir. İstekli 1 ' U/uı Bu•m•vind• b"'lm•Ş· J 
olanlarla mektupla da görüşülecektir. Bu gibilerin müra- tll'. 

caa tan it an o 1 un ur. ( 11 39) 1-1986 iiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiii_, 

23 MAYIS 1935 PERŞEMBE 

1 Ankara: Emrazı zühreviye has
tahanesi arttırma eksiltme 

komisyoıiundan 
Erzakın cinsi Azı Çoğu Tahınin Tutan Muvakkat lhale Saat 

edilen teminat tarihi 
Birinci ve ikinci 6000 6400 9-7-75 ~44 40 2.6.Q35 14 
ekmek 
Koyi.ın ve kuzu eti 3000 3400 45 1350 101 2.6.935 14/ 15 
Yaş sebze 3500 4000 15 600 45 2 6.935 14/ 25 
Odun 27000 30000 2 600 45 2.6.935 14/ 30 
Yerli kok kömür 10 Ton 11 31 32 344 52 26 2.6.935 14/ 40 
Pirinç 1350 1550 18 279 21 2.6.935 14/ 50 
Makarna 100 150 20 30 2 2" 2.6.935 14/ 50 
Sade yağı 350 400 85 340 25 50 2.6.935 14/ 50 
Zeytin yağı 40 50 45 22 !>v 1 69 2.6.935 14/ 50 
Kuru soğan 250 300 6/ 25 18 75 1 40 2.6.935 14/ 50 
Tuz 200 250 9 22 50 1 69 2.6.935 14/ 50 
Ihlamur · 18 28 80 16 ı 20 2.6.935 14/ 50 
Şeker 175 200 45 50 3 75 2.6.935 14/ 50 
Domates salçası 100 120 25 30 2 25 2.6.935 14/ 50 
Sabua 250 360 26 is s 80 2.6.935 14/ 50 
Soda 125 150 12 12 o 90 Z.6.935 14/ 50 
Batum gazr (teneke) 27 30 4 25 127 50 9 56 2.6.935 15 
Kuru meyv.- 20 25 80 20 1 50 2.6.93S 15/10 
Buz 600 700 s 35 2 6Z 2.6.935 15/15 
Süd 50 50 20 10 00 o 75 2.6.935 15/25 
Yoğurt 50 50 25 12 50 94 2.6.935 15/ 25 
Un 40 50 11 5 50 o 41 2.6.935 14/ 50 
Yumurta 250 300 1/50 4 50 o 34 2.6.935 14/ 50 
Kuru sebze 150 200 10 20 1 50 2.6.93~ 14/ 50 

Emarzı zühreviye hastanesinin mayıs 1936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacını göste-
ren yukarda ki cedvelde bu ihtiyaçların açık eksiltmeye konulduğu ve eksiltmesinin 

h.an~i ~ün ve s~att~ yapıl~cağı ve muvakkat teminatları ve miktarı yanlarında göste-
rılmıştır. İc;teklılerın vaktınden evet teminatlarını vilayet muhasebe veznesine yatır-
malan ve artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalar ile birlikte belli gün ve saat-

· te ve şartnamelerini görmek için her gün hastanedeki k omisyona müracaatları ilin 
olunur. (1103) 1-1931 

İSTANBULDA KiRALIK 
DAİRE 

Maçkada Subai apartımanmda 
6 No. daire 1 haziran 1935 tari
hinden 1 B. Teşrine kadar kiraya 
verilecektir. Mobilyesi her müş
külpesendi memnun edebilir. Sı
cak sulu ve yedi odahdır. Dört 
ayı İstanbulda manzaralı havadar 
bir apartmanda geçirmek istiyen
ler İstanbul ( 42467) telefona ve 
yahut dördüncü Vakıf han ilçiin
cli kat 32 numarada Bay Maksuda 
müracaat etsinler. 

1-2029 

Ankara Tapu i\fi.idür
liiğiinden: 

Ankaranın Erzurum mah!11· 
lesinden renç.ber Hasanın Deli
ler tepesi mevkiinde vaki malt 

ve Osman ve Mehmed ve Hacı 

Mustafa .ile mahdut harab ba
ğın Hasanm varisi kızı Hafize 
intikal ve tescilini istemiştir. 

Tapu sicillinde kaydı olmt· 
yan bu bağın tahdit ve tahkiki 
için 2.6.935 tarihinde mahal
line gidileceğinden mülkiyetile 
alcikadar olanların evrakı müsbi
telerile mahallinde tapu memu
runa müracaatları ilan olunur. 

1-2050 

ZAYİ 
349, 350, 352, 354 araba numa

ralarını zayi ettim. Yenilerini a
lacağımdan hükmü yoktur. 

Hamdi 1-2049 

ZAYİ 
Akyazı ilk mektebinden aldı

ğım şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmU olmadığı ilan olunur. 

Nazır oğlu Salahaddin 335 

ı - 2048 

Al\: yazı Asi\: eri k.eres te f abril{ası 
i\ılüdürlüğünden: 

1 - Akyazı Askeri kereste fabrikası 935 senei malisi 
içinde yapacağı Tomruk ve kereste nakliyatını yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

2 - B • Haziran - 935 tarihine müsadiE cumartesi gü .. 
nü saat on dörtte Adapazarı Matiye dairesi binası içinde 
ihalei muvakkatasıru yapacaktır. 

3 - Kürtkırığı ormam maktalarxndan Tokurcunda ki 
şubesine yaptlaack (6111.880) metre mikabı tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mikabına (260) kuruş üc
reti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (1192) 1i • 
radır. 

4 - Tokurcundaki şubesinden Kuzuluk civarındaki 
fabrika ambarlarına yaptıracağı (6111.880) metre mikabı 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikibına 
(160) kuruş ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat te • 
minatı (734) liradır. 

5 - Merkez fabrika ambarlarından Adapazarı istasyo
nundaki arziyesine yaptıracağı (3667,130) metre mikibı 
kereste nakliyatının beher metre mikabma {225) kurut 
ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (619)' 
liradır. · 

İsteklilerin ilanda yazılı muvakkat teminatlanru Ma • 
liye veznelerine yatırıp alacakları makbuzlar ile ve bu işi 
başarabileceklerine dair ticaret odalarından alınmış vesi .. 
kalannı havi kapalı zarflarinm mezkur gün saat 13 da 
Fabrika Miidüriyetine müracatları ilan olunur. (1118) 

1-1962 

Anl{ara P. T. T. Baş 
· Müdürlüğünden: 

Ankara Otomatik telefon abonelerine dağıtılmak üze 
re açık eksiltme suretiyle beş bin tane rehber bastınla • 
caktır. 

Rehber ile yapılacak reklamlardan doğacak çıkar mü
teahhide aittir. 

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

lstiyenlere baskı şartnamesi parasız verilir. İsteklile -
rin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle birlikte 
1 - haziran - 935 cumartesi günü saat on beşte komisyonu-
m11 7a mfüaca~tl::ırr. (1120) 1-1C\64 

1 SİNEMALAR 1 
1 YENi 1 BUGUN BU GECE 

1 ıe11::;1 ıı .. "" son ve en muhteşem opereti 

T A N G O l.1 t T A 
(Savoy Otelinde Balo) 

Mlimeı. Ses kıraliçesi Gitta Alpar - Hanı; 

Jaray; Musikisi: Paul Abraham. Numara
lı y,edeclnbi>gilndUzden tedarik edlnlı. 

BUCUN BU UECE (KULÜP) 
Vallace Berry • Fay Vray tarafından 

temsil edilen 

VİVA VİLLA 
(İstiklal Uğrunda) 

b..>5 senesinin Ben Hur'u - En muazH,,. 
filmi 


