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iki milyon liralık Sıvas ·Erzurum flerrdn 
3·0Uarı tahvilleri bugün l"tııa çıkarılm.lf""' 
Yüzde yedi gibi yüksek bir f ais getiren fİll 
tahviller en karlı ve en emin bir gelirdlt~ 
l'ır:1atı 1-.:m.:ırnıa) "" z. 

Her yerde S kurut 

Gazetemiz IVA - 1-.RZlıRl 1\1 
ıç öou ev 

Yeni iç odüncünün yazdması 
bupn batlayor, ayın on betinde 
bitecek. Bu bet gün arada 19 lira 
yatıranlar devlete yirmi lira ödüne 
vermit olacaklar ve her yıl yirmi 
lira üzerinden yüzde yedi gelir a
lacaklardır. 

Dün, bu büyük günün }rıldönümü idi On alb ya~ında 

Bay T. R. Aras 
Sof yadan geçti 

Solya, 9 (A.A.) - Cenenw'ye lft. 
melde olan Türki1e O.tan itler Baka. 
nı Bay Tevfik Rüttü Aru saat 13 de 
Solya'ya selmittir 8. T.mk Rlftl 
Arat durakta K.ıralın mümessili KioaM 
lvanoff, Dıtan iti• Bakanhlı Genel 
Kltibi Kriatof, Sıyaaal iti• MM•I 
Pa.wf. Protolrol MldMI Sea..lolft 
Türkiye Elçiıi Bay Şefti w. Wl'fOlr Wm. 
•eler tarafından lcartılannuttır. Bu bet ıünde ödüne verenlerin 

birinci yılda gelirleri yüzde on iki
ye çıkıyor dem~ktit. 

iç ödüncleri yapılması, büyük 
bayındll'lık itlerine yurddatların, 
katılması yolunu açmıttır. Bu ıı
yasanın eyi yürüdüğünü bakır yo
lu için yapılan ödüncte gördük. 

Ülkeler, üstünde yqıyanlarm 
aeYsili ve inandı emekleriyle ba
ymclırlqll'. Tek tek emeklerin. öz 
çevrelerinde yurd bayındll'lığma 
yardnnları çok olabilir. Ancak ıe
nit ölçüde ülke baymdll'lıiı yurd
clatlardan toplu emekler iıter. Bu 
topluluk Yergi olarak devlet SÜ· 
cönü yapar. Ödüne olara1t da o 
Peü artmr. 

Y urddatlarm devlet ıücünü ço
laltacak ödüncleri, kazanclann-

Dünkü 9 aonünun gününden 
tam on bet yJ önc:e, yurtla btuan
lann ordularını lnöniintle Y•nmİf· 
tilr • Bu 9 •onlıônun 1921 günii-
nü ıanJan ötürü hiç unutmamalı
)'IZ ki o güne lttular "türfı ordum 
yoktur,, Jeniliyortlu. Yeni türlı or
tlusa, uarolJufuna, yqı güderi
ni lnöniinde yenerelı o ııün a~lı 
belli etti.- Uzan acı yrllannın öcü
nü almalı, kentlilerine hıyı bile 
güveni lıalmıyanlann yüreklerini 
perkitmek, en ıon olarak tla yur
du büsbütün kurtarmak gibi bü
yük İ§leri kendine yülıüm et/inen 
bu gene ordu, ondan •nra, ~nız 
uarlığını değil, yenilmezlifini de 
birçolı örnelıler vererek ortaya 
lıoymUffur. 

Bu orduyu, birinci lnönünJe, 
ondan ıonralıi bütün olup biten
leri bize lıazantlıranlara .,,..,z 
.aygdar. 

Bay Laval Fransaya 
döndü 

dan arbracıekla~le obıcaktır. Son Roma, 9 (A.A.) - B. Laval 
yıllar, bize ba Ubntm leYİnc ve dün öfleden sonra Paris'e hareket 
öYtinc verecek kadar ,alnek oldu- etmiı, durakta B. Musolini, 8. Su
iunu göıtermittir. viç, fransız ve AY11sturya Ye Kü-

Her türkten kazancından bira· çük itilaf sefirlerile tehrin yüksek 
zmı artırmasını nasıl istersek bun- memurları ve Dıf&rı itler Bakan-
lan yararlı itlere yatırmalarını da lığı büyükleri tarafından uğurlan-
bekleriz. itin yararlı oluıu, çok ka- m19tır. istasyon civarında topla.. 

•• •• - '--1-L-l...I- B. Lanl 1.tilrpsui tlelildir. Oll.on•M ............... .... ....... 
"·-'- .__ -L '---'-'-dur .ı_ Ue 8. Mueolini'Ji uzun uzun alkıt-
~ ----~ ..,..&lllU ,, ...... 

Yuvbk; sailam Ye ölçülü bir ka- lamııtır. 
z•_..cbr. 

0.Ylet ödünclerindeki sailam
bk iiserine söyled'ecek söz kısadll'. 
Varımız, canımq devletin varlığı· 
na bailanmıı delil midir? Ocaiı
mızm tütmesi, paramızın değeriy. 
le allf veri19 ıirmeai, hepimizin 
dirlik düzenlik içinde yapması 
dm.tin iç ve.flıt sücündeki aai
lambima dayanmıyor mu? iç ö
clüncüyle, kazancnnızdan artıra
~lclitimizi bu aatlamlıtı büabü
~:e"çıme.liren itlere yatınnıı 
o ilz. 

Devlete ödüne verme· yalnız 
l>ir kazanc iti de deiildi;, Bunda 
JÜCe eleler bir yurcleeYerlik Tal'• 

dll'. Her türk gücü yettiii kadar 
iç öclünclerine kablacaktır. Y•da 
yaıvlı ol.n•lda hundan daha ... 
lar Wr yol baluaamas. Ulaaamuz 
... .lan.lalri erginliğini, geçen yıl
larda gösterdi. Bunu yeni yılda da 
ıöı~erecek ve j'urd baymdırlığma 
yem hızlar verecektir. 

Ulusal kalkınmanın tek yolu· 
~ün varlıklarımızın ulusa yar.; 
l>ır düzene girmesiyle olacaktır 
Bilıide, duyanda hep b" • b" • . • - ırız ve ır-

ltkte yürüyoruz. Gücümüzün bir 
kolu olan ökonomik düzende de bir 
:lacaiız: Bu birlik yalnız kazanll'· 

en deiil, kazanclanmızı yatinr
ken de. Y~IYacaktır. Bu Yabntta 

~ leDlf ~nomik birlifi ise dev
._ Wlaclen yapar. 

. Bu birliiin içinde olmanın bü· 
~h dedierinil bugün hepimiz bir 
ua a uyma ıyız. 

Kemal ÜNAL 

--~------·--------~ 
Atatiirk köprüıü 

lıtanbul, 9 C'TelefGn) c.-ı._ 
ti U-L.----~ .. - ~emane. 

.....,.... köprüsü Yerine yapılacak 
olaa Atatlrlc len-:: •· -- ...... , ·~· n münı-lcua tart 
luim tu'-ba Wriacle İlill edecektir. 
~ ..._ Ba,. Celal Ba:rw cuma 
sa.idi treale A.kara'n clöaec.-.. 

Bay Laval Paris'te 
Paris, 9 (A.A.) - Bu sabah Ro

madan dönen Dqarı itler Bakam 
Bay Laval istasyonda bakanlar, 
papanm mümeaili, Türkiye Bii
yük Elçili, Küçük itilaf Orta El
çileri ve Yunanistan Orta Elçiei 
tarafmdan kartılanm11tır. 

Paris, g (A.A.) - Sabah erkenden 

Bay Laval Dıpn İtler Bakanlığına gi
derek ingiliz maslahatgüzarı Bay Kam· 
pbel'i kabul etmit ve kendisiyle Roma 

müzakereleri hakkında görütmüttür. 
Bundan sonra Başbakan Bay Flanden'i 
zıyaret ederek Roma eeyahatine dair 
iuhat nnnittir. Bay Laval Roma an. 
Japnalaruu kabine ~tlarma anlat· 
tı)Jtan eoara ya~ -tlliiı.m ftJ'& cuma 
günU Cenevre'ye gidecektir. 

Romanya anlaşmadan 
memnun 

• 

• 

Bükref, 9 (A.A.) - Roma'dan 
gelen duyumlara ıeniı bir yer ayı
ran gazeteler, elde edilen anlat
mayı Avrupa barışımn pekiıtiril
mesini ıenit ölçüde kolaylaftır· 

maya matuf yeni bir hadise ola
rak karıılamaktadll'. 

Yan resmi Viitorol ıaseteai, 

framız • İtalyan alriifmelerinin 
pek çok memnunf7-t Yerici bir so
nucla bittllini, çünkü A nupa' ela 
huzurun daha tyi ıaranti al~ 
allDllUf olduğunu bildirdikten M>n
ra bu anlatmaların Romanya ve 
lriiçük anlqmanm ıenel ıörütle
rine uygun oldulunu kaydetmek
\edir. 

Oniversal gazetesi, Romadaki 
huauai muhabirinden aldıjı uzun 
bir telgrafta- anlqmannı, fraQIU • 
italyan ,.w......... .. ... 
..... mualıedeleriae --J..y. 
napa .............. ,. ..,.,..... 

(So•u I lfH:I: ..,,_MI 

On altı yıl önce; Atatürlc, denimi • 

ne dU ol•un diye "Hakimiyeti Milliye,, 

yi kurmuıtu. O zamanlar uı .... 1 .. Yatın 
üllditinü taııyan bu adı timdi ulusla • 

tan bütün davalann deyiıini birden 
kavnyan "Uluı,, adiyle değiıtiren de 
O' dur. 

Uluı on alb yıldanberi, Atatürk'ün 

yolundadır. Türk ülküsünün ilk ıönül. 

lüıüdür. Yüreği hep o ilk günün orun. 

cu ıücü ve ıüveniyle çarpıyor. Hep o 

ıenc ve dinç havanın içinde hep en hü
J'Üliin izinden yürümenin vet"diii son • 

•uz kıvana taclarak on altı yqıaa ılri • 
fİllİ sevinçlerinin en büyülü .. ,..yor. 

.. Ulus,, Atatürk'iin ıueeeei \'& tiirk 

devriminin dili olmaya yarafıl' olmak 

lçia hep böyle canla bqla çalıpcaktır. 

Y dlar onu hmm, inanana eluiltmemiı, 

artbnnıı hulacaktar. Yer yüzündeki hü. 
tün ıörsüler ve denemeler bize yolumu· 
zun dofrulutunu ıöıterecektir. 

B. Tevfik Rüttü Araı, trenin durma· 
11ndan İstifade ederek telare ıelmlt ve 
.. raya giderrk huıuıi deftere imza koy. 
mut ve Başbakanlığa giderek kart bırak. 
mııtır. 

B. Tevfik Rüttü Araı, Dıpn itler 
Bakanlıiı sıya .. ı itle.. müdürü B. Pav • 
lof'u kıM bir müddet ziyaret ettı1ıt• 
aomıa aaat 14,30 da CeneYN'J• banlaet 
etmi,tir. 

Bay T. R. Aras 
Belgradda kaldı 

Marmara adasında sarsmblar hila 

Belırad, 9 ( A. A.) - Uluılar 
Derneii toplant111na aitmek bes'e 
buradan geçen Türkiye Ciimhari
yeti Dıprı itler Bakanı Bay TeY• 
fik Rüttü Aru IN,aa burada bl
mıttır. - devam ediyor 

Marmara nahiye merkezinde bütün binalar yıkıl

mıştır. Gürültülerden ,korkan halk vapurlarla 
adadan alınmalarını istemişlerdir 

B. Rüştü Aras Belgradda. 
B. Yevtiç'le görüıtü ve. 
saltanat naibi tarafmdarı 

kabul edildi 
Balıkesir, 9 (Hususi) - Vila-

. yete gelen haberlere göre Erdek 
~11'1G;;;Riadalann.ta yer ..... 
ınduı hail cleTam ediyor. Yer al
tından selen ieo.lcunc sürültüler 
halkı çok korkutmaktadır. Ada
lardaki binalann yüzde dokaaa 
beti harab olmuttur. Marmara na· 
biye merkezinde oturulabilecek 
hiç bir ey kalmamııtır. Halk kıs
men açıkta Ye çadll' altın~a otur· 
makta, kumen de maY11na •e ka
yıklara iltica etmiı bulunmakta
dır. Vilayet merkezinde Ye kaza. 
lannda İmdad heyetleri teteklcül 
etmit, ıenit mikyasta para, eıya 
ve yiyecek yardımları yapılmak· 
tadır. Fakat fırtına dolayıaiyle 

küçük vasıtalarla adalara ıidip 
ıelmek imkansızdır. HükUnıet ve 
Hillliahmerce tetkil edilen ,_. 
dım heyetleri .ç&llflllAlarma batla· 
mıtlardır. Marmaradan ıelen tel
araflarda halk, bü,WC ıemilerle 
adalardan alınmalarını ve karaya 
çıkarılmalanru istemektedirler. 

Nüfuaça da zayiat olduiu söy
leniyor fakat henüz elde kati ra
k•mlar yoktur. 

Hükumet gereken 
tedbirleri aldı 

Balıkeair Valiai Erdek ile Mar
mara adalarmclalci selzeleden mü
toeuir olanlara icabeden yardımı 

Belsracl, 9 (A.A.) - Tirki1• o. ... 
itler Bakenı Baı Rllttl. Aru ...... 
..,..._ •• dqan ifl-..._ 8Q Y• 
tiç ile iki milikat ,....... ........... 
katlar ......... illi --1e1m:1 ........ 
edm ......ıeler h•ldaada DOlıbıl ..._ .. 

(Sonu 2 lm:I •1dad•) 

yerinde yapmaktadır. Dnlet ... 
kesinden de dahiliye teftlı -.. 
tinden ve ııbhiyeden birer ..... 
ıereldi talimat •• ~tla hlcB. 
H mahalline ıönderilmiftlr. HU~ 
liahmer ve Balık•ir balla hlıllli 
)VdDnlarda W~· 
Adalar araamclald irtlbab a.mla 
•bitek üzere aynca bir yapar ... 
tahsis edilmittir. 

Bir so ğ uk dalgas ı • 
ge çı yor 

Ziraat Bakan
lığı Meteoroloji 
İltuyonundan a· 
lrnan mallimata 
göre, son 24 saat 
içinde hava ıu
hunetinde büyük 
bir dütüklük ol
muttur. Orta A
nadolu alanı Ü· 
zerinde kuvvetli 
ltir yüksek hava 
tazyikinin otur. 
mumdan ötürü 
suhunet dütkün-
lüiü ve soğuk ha 
va adeta bir so
ğuk dalıası tek· 
linde ıelmittir. 
Dün aabah en dü 
tük auhunet ııfı
rın altmda ol
mak üzere Bolu
da 28, Kastamo
nu' da 27, s..,.... 
ta 22, Ankara ve 
Afyon' da 21, Ço
rum' da 20, Yoz
gad' da 19 aanti-.._ _ _.. ___ araddll'. 

Orta Anaclolu'DUD ~ Jer• 
---..... ufll'ID altoada ol-

...... 11 ile ........ .... 

Dünkü güneşli hava da, Ankarada soğuk 
sıfırın albnda 12 derece idi 

Bir Mo kova haberine göre Kara denizdeki fırtınadan dolayı npa 
rlar imdat istemektedir 

da oynamlfbr, Orta Anadolu'da 
en yüksek pndüı: auhunetleri bi-
le sıfll'm altında kaldıiından lam 
manuiyle kıı vaziyeti haıd olmut
tur. 

Yailf kar teldiade olmek ._. 
yalnıı1 dolu Anadoluau ile JCara.. 
deniz kıyılarının Rize çevre.in
dedir. 

En fazla kar Karı'ta 45, !'&& 

iJlln ~drlmlr4e alınan 6u /otofra/, Ylisd ZirHt Enstitldnln ,.....,1111d'I.,. 
yıa, etralılMllüi al•~uı. 6erater bir b"• yığını hali~ geldiiifli ı..österıaettettlir • 
Dh .UU, .bllard•ki aiaslerıa, ilk~• auzl "'ek a,aclarsa, lylc llir ... ...,. 
a(ıtfrlr •lrllıaliftiir. 
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BIHU·:~tK BE\ l.ETLER.llE 

Amerika 1ıii1'.iımc'Iİ H' ~iinıiİ! 
piya-;a ... ı 

Vaşington, 9 (A.A.) - Unayted 
Pre!, Amerika'nın ~iiınüş piyas1c;ının 

yenid"n yiıkc;elmcsine mani olacak su -
rette hareket (decrği hakk•nda Çin .1a. 
liye Bakanı Bay Szo'ya teminat verdiği
ne dair Ş:ınglır..y'da bir ;ı,merikan kay -
nağıml.ın c;ıkan duyumlann hayrtt uyan 
dl'l"dığım bıldirın!~tir. Salahiyeaar mah. 
fellcr Amerika hUkume<inin bu yolda 
hiç bir teminat vermedigini Hav. s Ajan 
ıına bildi-mi~tir. 

):ıpon~n aıulla~m:-a nrn ımılrnlif 
harckf'l f'll i mi? 

Va§ington, 9 (A.A.) - A} andan 
King tar•fından verilen bir t;ı.krirnc, 

Japonya·nın Kcllog andla~m.ısına ve 
Çin.in toimamiyctini tekeffül cucn do. 
kuz devlet ;ı,ndlaşmasına karşı hareket 
edip etmedi~ini tayin için dı~arı i~ler 
encümenince tahkikat yapılması teklif 
edilmcktı::dir. 

Bay King, aynı zamanda, Japonya· 
nın manda altında bulunan Uludcniz 
adalarını tahkim etmiş olduğu hakkın
daki idıiiaların da tahkikini istemiştir. 

Bir elt""niz nzlaı:nıast muhtemel 
•c;riilü~ ur 

Va§ington, 9 (A.A.) - Bay Norman 
Daviı, Amerika, lngiltcre vt Japonya
nın bir yıl içinde deniz silahlarının a
ultılması husmıunda bir uzlaşmaya var
malarının çok muhtemel olduğunu Re. 
lsicilmhur Ruıvclt ile Bay Hull'e ha
~r vermİ§tir. 

Bu hususta Bay D•viı, meselenin, 
Londra mükllemcsi e!mıuıında İngiliz

ler tarafından llcrl ıtirülen te kliflcr 
esaıı üzerine haltedilebitectfi kanaati
ni ıxhar etmi,tir. 

AVUSTURYA'DA. 

Avn~nrya~da "azi faali) eti 

artıyor 

Viyana, 9 (A.A.) - Nazilerin faali. 
yeti artmağa baştımı~tır. Zabıta yuka. 
rı Avuıturya'da gizli btr matbaa bul • 
mu~ ve btrçok teYlcifit yapmı~tır. Mat
baada temmuz ihtltUi hakkında birçok 
kllıdlar ele ı:eçml§tir. 

tamonu'da 28, Erzurum'da 25 san
timetre kalınlıfındadır. 

Yurdda en diiıük ıuhunet Kars
ta sıfırın altında 29 derecedir. 

En yüksek ıuhunet Antalya' da 
ııfırm üstünde 14 derecedir. 

Dün Ankara' da fibıdüz en 
yüksek ıuhunet ııf ırın altında 12 
derece idi. 

Kastamonu'tla soğuktan 
mektf'bler talil edildi 

Kastamonu, 9 (A.A.) Kar 
yafııından aonra 22 dereceye ka
dar varan ıoiuklardan ötürü ilk 
ınektebler kapanmı§tır. Birkaç 
yıldan beri tehrimizde bu kadar 
tlddetli soğuk ıörülmemiıtir. 

Çankırı'da . 
Çankırı, 9 (A.A.) - Dört gUn

denberi soğuklar şiddetle devam 
etmektedir. Soiuk sıfırdan aıaiı 
18 ile 20 arasındadır. 

Amasya' da 

Amasya, 9 (A.A.) - Hava blr-
4tenbire aoi\ıdu. Derece ııf ır alb 
il e düıtü. Amasya' da ıimdiye adar böyle dondurucu aoiuk aö
relmemiıtir. 

Karadenizde f ırbna 

Moakova, 9 (A.A.) - Oç gün
tlenl;eri Karadenizde tlddetli fır· 

lar olmaktadır. Birçok vaP,ur 
dat istemiıtir. Novoroıis1''de 
ınadan ağaçlar devrilmit, dam· 

ar uçmuf, telgraf ve telefon bat
ı bozuhnuıtur. 

YugosJa,·ya'tla kar fırtınası 
Belgrad, 9 (A.A.) - Her tarafta bU. 

yUk bir kar fırtınası vardır. Soğuk ıı
fırdan aşağı 27 dir. "'saraybosna'da bı.itUn 
mUnakalat durmuıtur, 

Çin pamuklu p:uarı \C' lngııtcrc 

Mançcster, 9 (A.A.) - Manç~ster 

ticaret odasının yıllık raporunda Çin pi. 
y;ısa~ının pamuklu dokuma alccıst 
tiyle son on yıl içindeki kötü dl.ntmu 
i· 't +1de du~ulmaktad.r. 

Sıy.n;.ıl durumdaki kararsızlık ve 5:Üm 
riı •. y.ısakl.uı ihracatın düşmesini mucib 
olmuştur. lhr.ıcat 1934 )iılınm onhir a\•ı 
iç irıde 1932 yılının .ıynı devres·nrlcki 
rak-.mın ~ne.ık ytizde 11 ini bula!.ıilrni~. 
tir. 

J:ıpon piyasasına gt'.lincc, hu piya•a 
f ngiltere için tamamen kaybolmu~tur. 
Japon lirünleri tamamen İngiliz mamQ _ 
!atının yrrine geçmi tir. 

.Arua' ıılluk·ıa hic l•ir h·i•Ii"'•' \Ok .. . 
Tiran, 9 (A.A.) - Anravutluk mat. 

buat bürosu Arnavutluğun her tarafın
& tam bir huzur ve 11ükiın hüküm sür
mekte olduğunu yeniden teyid etrralc. 
tedir. 

i\Jacar 11l11~aJ hanka"ı 
miitliirii clcği~li 

Buclcıpeşte, 9 (A.A.) - 1 ı yıldan De

ri macar ulusal bankası müdürü olan 
Bay P. Povios istifa etmiştir. Yerine 
ı;abık .Maliye Bakanr Bay İmredi t<ıyin 
edilmiştir. Maliyeyi vekaleten Ticaret 
Bakanı Bay Fabinyi idare edecektir. 
Hükumet bu hal tar.zı He para n kredi 
sıyasasının maliye ba1'anlığı ile ulusal 
banka arasmd• mevcud i§birliğinin de. 
vamınt teminetmek arzusundadır 

Kaznni ifan Ct·rıc,·re'dc 

Cenevre, 9 (A.A.) - İran ile Irak 
aruındaki anlaımazhkta İran bak.umnı 

uluılar derneği konseyinde müdafa.. ede 
cek olan İran Dıı İşler Veıı:iri Khimt 
Han buraya ı:elmİJtir. 

Sar•da ı·•·ylcrİHİ lrnlJanau 
nıemnrlar 

Sarbruken, 9 (A.A.) - Gelecek pa
zar günü reylerini vermesinde güclük 
olan ban memurların reylerini kullanma 
tarı için gösterilen alinde 2200 rey ... 
hibine karşı ancak 201 kişi reyini kul • 
lanmıştır. Bunun sebebi, memurlar ara. 
sındald memnuniyetsizliktir. Zira, Vis. 
baden'de Sar memurlarının vaziyeti hak 
kında ıUrmelc:te olan konu9malar daha 
hiç bir sonuca varmamı}tır. Böylece, 
Sar Almanya'ya dönecek olursa memur 
ların istikballerinin nt olacafmm btnt 
olmaması biltün idarede bUyük bir arlan· 
tı doğurmaktadır. Bununla beraber, ya. 
kında bu görUşmelerin bir ıonuca vara
cafr eanıJmaktadı. 

Revizyoncu siyonistler 
konferansı 

Krakovi, 9 (A.A.) - Acun revlzyo. 
nlet alyoniatler birliğinin altıncı kon
feransı 200 yabancı ve 100 Leh murah
haııının iştirakiyle burada açılmııtır. 

Sar p1ehiı-;.iti ve papalık 
Vatikan, 9 (A.A.) - Papalığın rcs • 

mt gazetesi O!Servatore Romano resmt 
bir bildiride Papalığın Sar plebisJtinde 
bitaraflığını muhafaza etmediğine dair 
dola§makta olan şayiaları tekzib •tmek. 
tedir. ___ .., ___ _ 

ÇOCUK ESiRGEME KURU
MUNDA PARASIZ 

MUAYENELER 
Çocuk Eairıem• Kanunu aaibk n 

aoyaal yardım müdürlüiüne t&JİD edil
mit olan çocuk haatablduı mütebaaaııı 
Bayu Dr. Falariye Mr ıUn aut 12 ye 
kadar haıta çocuklan; 

Bayan Dr. Fitnat puart..J, perfe!D

be siinlerl saat 14 den aonra iç hasta • 
lıkb anneleriı 

Sah sinleri aut 14 den IODJ'a ela 
Mrid haıtalıldr anneleri; 

Dolum n kadın haatalıklan müte • 
ha11111 Bay Dr. lımail Hikmet çarıam
ba günleri ıaat 14 den ıonra gebe ka. 
dınlar ve kadın hastalıkları muaytnele. 
tini Çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadmlardan muntazaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda kurum e. 
heleri vaaıtaaile her tiirlü yardım yapı). 
maktadır. 

Bay Laval Fransaya 
döndü 

(Başı 1 inci s~yrfada) 

hmmm:ı.sı <la elemek olduğunu ya-
7.ıyor. 

Advenıl ga7.ete~!. Roma belge
sinin g~ncl :!ıyasa için en kati bir 
icraat ba~langıcı haline gelmeye 
müsai<l bulundui;ı.ma i~arct etmek
tedir. Lupta gazetesi ile öLür ga-
7cte1er ele kiiçük anlaşmanm Ro
ma anlaşmaların~ olan al~Lkaları
nı kaydettikten sonra, Tuna dtv
letlerinin kalkınmasında işbirliği
ne matuf çalıımalars daha tesirli 
kılmak için revizyonculuk tahri
kahnı ortadan kaldırmak gerek
liğini bildirmektedir. 

Bay Eden anlaşmayr 
hayırlı görüyor 

Londra, 9 (A.A.) - Dün Edin
berg' de vcrmİf olduğu bir söylev
de B. Eden fransız - İtalyan anlaı
muına da dokunmuştur. 

B. Eden, bu anlaşmanın Avru
panın istikrarına büyük yardımı 
olacağını ve bundan bütün Avru
pa itleri için bir eyilik çıkacağını 
&öylemiş ve d~miştir ki: 

- Bu yeni yıl için en eyi bir 
baılangıçlır. 

Macarlann •Iİİ':iinct•si 
Budapcşte, 9 (A.A.) - Roma anl•§· 

malumın bilhaıu ademi müdahale mu
kavelesini imza edecek olan JcvJetle
rin biribirlerinin topuk tama.mhğını 

zorla bozmamayı teahhüt edeceklerine 
dair olan kıımmda durarak bunun Ma
caristan tarafından ötedcnbui sarfcdi. 
Jen ıayretlere tamamiyle uygun oldu
funu, çilnkü Macaristanın muahcdcl~
rin ıncalr muslihane bir tarzda tadilini 
istediği macar meha!ilinde söylenmek
tedir. 

Roma anlatmaları hakkında eni 
ki akşam, ıeç zaman aelip. dün 
"Uhıs" un çıkmamasından dolayı okur 
Jar11nıza verilemiyen a,a(ıdaki haber
leri bu_ıün koyuyoruz: 

Almanların hayreti 

Berlin, 8 (A.A.) - Sıyasal mahtcl. 
ter Roma mUzakerelerlnln aldığı nıi • 
yetten ve vücude getirilen anlaşmanın 

genl,Jiğinden hayrette ltalmı~ gö2ilk • 
melrtedJr. Anlaşmalann resmen bildiriJ. 
mesindcn tvel vaziyet almak iatnmJyor. 
ta da fransııı: • italyan anlaımasırun Sar 
p!ebisitlnden aonra alman dı§ ııyaaaaı 

U:ıtrinde hiHedilir bir tesır icra etmntn 
den ve bu anlatma ile muahedeleti ttı • 

dil aıyasasına bir darbe vurulmuş olma. 
ıından korkulmaktadır. 

Amerika'daki le irlcr 

Vaşington, 8 (A.A.) - Roma anlaş 
malanrun imzası haberi ve bilhassa bun 
Jar ırasında Almanya'nın silahlanması 

hakkında bir protokol mecvud bulun -
maaı hususu dıpn işler bakanlığında 

büyük tesir yapmıştır. 

Riyaseti cUmhur dairesi ile dışarı iş. 
ler bakanlığı ıilahsızlanma konfuangı • 
nın yeniden ihyası zamanının \kak ol • 
madıfmı aanmaktadır. 

Amerika'nın İsviçre sefiri B. H. Vil 
aon, :S. Ruzvelt'in talimatım hamil ola • 
rak bu ayın onunda Avrupa'ya hareket 
edecektir. Bura cfklrı umuıniyeıi, Al • 
manya'nın tekrar konferansa d8nmesi 
için sahanın oldukça temizlenmiş olduğu 
merkezindedir. Tahmin olunduğuna &Ö
ro Amerika, yeni müzakerelerde mlihlm 
rol oynıyacak ve hakkında 1933 de B. 
Ruzvelt tarafından yapılan teklifleri tek 
rar tdecektir. 

Silahsızlanma meselesi 
konuşulmamış 

Roma, 8 (A.A.) - Fransız - ital • 
yan anlaıınalanmn imza edildiği gUnlln 
gecesi operada öir festival verilmiş ve 
B. Laval ile B. Musolini'nin locaya ge. 
lişlerinde bUyilk: tezahürat yapılmı§br. 

B. Laval, bilhassa Roma anlaşmaları 
ara.ııında bir do silahsızlanma isi hakkın 

Romaın·~'cJa ~ .. · ·;T •• ~, 011ların . . 
tin :ine !"t··;nwk için 

Bükrc~, 9 (A.A.) - Ticaret Bakan. 
l•(;ı itl• a l~t mrmnlli~·cti i'e l:ontenjan • 
dan c:lo avı i'r'an em•ia lİ" eri., 'en ıpe. 
J..ü]~ .... ,,rı • ·rt~ı1"1a5mın öniire r,cç ' t-...1 .. !: 
ii·~re l•:- 1• .. r a rl""'!IC r ıkırılmı"•ır. 

Ru t" ' ' ir h•r şeyden ön-.:e i th:ı.'"t 

tmtiası iri'1 fi;>tların vi•kselme~ine ?'"a'1i 
olmağa rııtuftur. r"'rarname 1'! sahte 
.ılım veya maliyet f:ı· 1 :ı~ı necrivatı irin 

ddcletli cezalar varnır. Bun<lan başka 

bu t!dhir döviz ii2erine spekülasyon ya 
J>ılm:ısmm önüne r;cçmek İ!;İnd'r. 

Tic~ret Baka,...hğı bu tcdbH•rin tat. 
biki için bir tr~kil;\t yapmağı düşiinmrk. 
tcdir. 

·------
~O\'l ETi.EH HIRl.lt.INllE 

fla:r Lih·inof Ccne\'rC.)C 

lıaı-c·I •·t <'ili 
Moskova, 9 (A.A.) - Dışan İşler 

Bakanı Bay Litvinof uluslar derneği top 
Jantısına iştirak ttmck üzere Cenevre • 
ye hareket etmiıtir. 

Trt·n ka.casından 4>t iirii iki 
malrn"~• ''akalandı . . 

Moskova, 9 (A.A) - Royter ;ı,jan- · 
ıı muhabirindrn: Yol ü.:erindeki işa

retler, tehlikeyi gö&terdiği halele, ka
uya uğrayan treni durdurmadıkları 

için, iki makcsçı tevkif edilmi~tir. 

Hay .. amoilcn:i~·irı )'CHİ i~i 

Mo:ıkova, 9 (A.A.) - Fen Akadc • 
misi Cıürosu, •kademi azasından Samoi
loviç'in Türkiye fenni münasebetler ko. 
misyonu başkanlı~ına tayinini kabul et. 
mi~tir. 

da bir protokol rnevcud bulundufuna 
dair bazı matbuat havadislerini kaadedt 
rek dem~tir ki: 

"- Ya1nu resmi tebli~ ile reamt bil 

diriler dikkate alınmalı ve bundan ba1. 

ka httberler c.ıyri sahih ve husuıi mak. 

aadla işaa edilmi~ telAkki olunmalıdır.,, 

Ilay Saymeıı·in beyanatı 

Londra, 8 (A.A.) - Dün aktam Lon 

dra'ya dönen B. Saymen ,u beyanatta 

bulunmuıtur: 

''- İtalya Ue Franıa araırnda hasıl 

olan anlaımalardan dolayı memnun ol. 

malıdır. Şimdi Fransa Ba~bakanı B. Flan 

den ile B. Laval'in bu ay sonundan evtl 
Londra'ya &elmeleri muhtemeldir. 

Almanya' da lcş•·bhiis 
)apılmamış 

:Berlln, 8 (A.A.) - Bazı ecnebi mah. 
fellcrdcn çıkan haberler hilafına olarak 
Fransa bUyilk tlçisi diln Almanya dışarı 
ı,ıer bakanlığına Roma mUlAkatları ile 
alflkadar olarak hiç bir resmt te§ehbils. 
te bulunmamııtır. 

Öte yandan tasrih edildiğine göre 
fransız ve italyan mUmessilleri miltead. 
dld defa alman hükQmetini fransız - ital 
yan müzakerelerinin esasından haberdar 
etmi~ler ve hatta cuma gUnil fransı.ı ve 
lngiliz btiyük elçileri bu husuıta Alman 
ya dı~arı lıler bakanlığını müıtereken d 
yaret etmişlerdir • 

J.oıulra'•la mt!mnnnlyel 

Londra, 8 (A.A.) - Fransa-İtalya us
laşması Londrada derin bir memnuniyet 
uyandınnııtır. Bu u.ıla~a yalnız Avuı
turya•ya ıid olan kı11nmdan dolayı de. 
fil, fakat Fransız • İtalyan milnaseba
tının havaımı açtığı için ehemmiyete 
ıayan görUlmektedir. 

Silahlann tahdidi nıe~lesirıcle 
de anlaşıldı mı? 

Roma, 8 (A.A.) - Röyter ajansı mu
habirinden: Resmt bildiride zikri geç
memekle beraber, Fransa - halıya uz
laşmasında, hiç §Üpheaiz, silahların tah
didi meselesi de dahildir. 

Bu hususta da bir anlattna olduğu 
ıanılmaktadır ki, bu' anlaşma Fransa. 
nın, Almanya'yı tekrardan Uluslar Ku
rumuna 2irmeee davet etmesi sayılır. 

FlLIST1N'DF 

1\hısul J>ctru) yoltt nnn 
acılıı:; merasimi 

~ .J 

Kudüs, 9 (A.A.) - Yakında yapıla

cak olan Irak petrollnrı hoı u yollan• 
nın açılı; merasimine Kerk('\k1te l ralıı 
Kıralı Gazi riyaset cdtctktir. Ay,nr 
merasim Şam, Ccrablus, Hayfa ve /-...nı.• 

m::.n'da da yapılacaktır. Bu r.·c .. uıe 

i ~tir~!" t 'ı::ce lc in) i~ 1::> ~··.,· n )«ı· •n. 
da t::.n arc i'c J.on · ra·cl .. n 1.:ırc i .et!crf 

ue k!enme'<t tlir. 

\ 
1 ı . ··-· ' . 1 t ı r:M h ' '-.• • .• nn:!'"""' o > m11,or 

Kucm~. 9 (A.A.) - B:ı ';dad '<lan ge· 
len t1ai.:erlctd~. ~rab birli ; i c~miyctinın 
n isan !>onlarına <lo~rıı Jhğdad'da gerıel 

bir kongre toplama hazırlrkfarma ba~· 
ladığı bildirilmektedir. Kongreye Sur'4 
ye. Filistın "c Mısır'<.lan mıı rahlrn! ye 

heyetlerin daveti için şimtlidrn ~alıt

maya başl:ınmıştır. Arab mahfcllc rl 
merhum kıral Faysal'ın S:ım'danbul 

takip ettiği •·pan aral.Jizm., e Irak bil
kfımetinin gösterdiği alakadan uo1ayı 

memnuniyet go:stermektedirlrr. 

1"•·şlıur Kanrnnu: k;Ji-.c .. i ~~ıae 
ku·Aalaı·a sahne oltln 

Kudilı, 9 (A.A.) - Noel yortusu re 
cuınde Kamamt kilisuinde ermeni •• 
rum Ortodoksları araaında ~yin mtttleo 
ıinden 'iddctli milnazaa ve kavo~ 
olmu'$tUr. 

INGIL TERE'IH~ 

Deniz anla,nıaıu isin FrJu1g~uın 
hir lc.'klifi 

L-Ondra, 9 (A.A) - Röytcr ajana11un 
öğrcndifine gorc, Franaa, Amtrika7• 
deniz vaziyeti hakkında bazı dlJtiln
celeri ilıtiYa eden Ye e:rcllmle AlnMl1tJa.' 

İspanya, Sovyu Rusya cibl dcni.e dn•.' 
letlerlnin de Vıtıngton denlı andJat 
masmın- yerine konutac&k cılan y,.J 
muahedeyt girn·uini teklif eden bir noİ 
ta vermlttir. Bu notanın bir aureti J,... 
gili2 ve Japon hUkOnKtlerine ı&nı. 

derilmi9tir. 

------. -------
Bay Tevfik Rüştü Ara~ 

Cenevre yolunda 
(Ba~ı 1 inci :uıyrlada) 

atileriade bukınmutlur. ÖilecleA to-.~ 

Saltanat Naibi Prens Pol Baıy RiiftW 
Araa'ı kabul etmi,tir. Bay Rü,u• AN 

bu alrtam Ce1tev"'ye ıitmek üzere Bell 
grad'ta• ayrılmııbr. 

Hay T. U. Arasın BaşkaıılığınCI, . 
toplauat·ak olan Uluslar UernC<t 

# 

ği konseyi Sar işini görü§ecek 

Londra, 9 (A.A.) - Cuma gil~ 
nü toplanmıya ba~lamı§ olan U< 
luslar derneğinde görütülecek q. 
lerin en mühimmi Sar iti olacak 
lır. Sar' da reylerin toplanmasın& 

pazar günü baılanacakttr. Netic• 
nin pazartesi öğleden sonra beDl 
olacağı sanılıyor. 

Sar'dan gelen duyumlar, reyle4 
rin verilirken ve alındıktan soruıl 
asayitin korunacaimı umdurmak. 
tadır. 

Sar hlikumet komisyonu taralll 
f mdan bu i1 için alınan tedbirlC 
rin vaziyete uygun oldufu aamlt 
maktadır. 

Fazla tarafgirlik göıterenlra 
karışıklık çıkarmak isteme1erl ç . 
gmlık olur. ÇUnkü, bu kanşıkl 
lar Sar için bir karar vermek elinj 
de olan Uluslar Derneği konseyi* 
nin vaziyetinde değişiklikler yaj 
pabilir. Bunun için rey toplamlı 
masının sessizce yapılacağına da;ı 
ir fazla umud vardır. 

Uluslar Derneği konseyine Tür. 
kiye Dıprı lıler Bakanı Bay Tev•' 
fik Rüştü Araı batkanlık edecek
tir. lngiltere'yi B. Con Saymen ile 
B. Eden temsil edec:,.ı.•:w 
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Ronıa a las ııası 
' 

Telgraflar diyor ki, ımlaçma genel • 
dir, tamamdır. Devlet adamlarının söy
levlerindeki hava da, bunu gösteriyor. 

Bugün, Avrupa barışını dolayısiyle de 
acun barışını kurup korumak için gere. 
ken görüş beraberliğini güvenilir gibi 
elde ettiklerini ileri süren Fransa ve 
1 tal ya, bu görüş beraberliği ile bu barış 
alanının içine hangi davaları, hangi 
ulusları almışlardır? Bunu anlatacak söz 
lera henüz rastlanmıyor. Buna karşılık, 
kararlaşan prenıipler ile eldeedilen gö. 
rüı beraberliğini yapıcılık yüzüne ge • 
çinnek için çok vakit gerekdiğini res
mi söylevlerden bile çıkarabiliyoruz. 

Bu son mütaleanın gerçekliği ve cid. 
diliği, biribiriyle anlaşan iki büyük 
devletin, davayı kendi aralarında doğru 
ortaya koyduklarına yani onu bütün 
pürüzleri ve ıümuliyle tetkik ettikleri • 
ne delalet etmektedir. 

Çünkü ltalya ile Fransa arasında ya 
.§Öyle üstünkörü ve sadece bir takım ıün 
Jük jşlere dokunan bir anlaşma yahud 

: ve azıcık kurcalayınca, ucu derhal bü. 
tün Avrupa işlerine dokunan ve bütün 
l\vrupa ve acun durumu gözönünde bu· 
lundurulmadıkça meydanagelmesi hiç 
de olurluk vadetmiycn bir anlaşma ta • 
savvur edilebilir. Yapılan anlaşmanın 

en çok prensipler üzerinde olduğu ve bu 
anlaşmayı iyice gerçekleıtirmek için 
her iki devletin de zaman faktörüne 
inandıklo.n ileri sürülünce (hem de rea.. 
men), anlaşılıyor ki, anlatma, bir şümul 
lii anlatmadır, bir büyük devletler an.. 

laşmasıdır. Ve, prensipleri bakımından 
tamamlatması için bile, daha başka dev
letlerin mesela onaması gerekecektir. 

Anlaımanın ne gibi meselelere doku. 
nacağını, bundan önceki iki yazımızda 
anlatma w a çalıtmııtıkı Avrupa'nın da.. 
.. ·aları, kaç yıldır ortada dura dura ni • 
hayet o kadar bilinir olmuttur ki, bu me 
seleleri yeniden aaymak istemez. Bunla
rın Roma görüşmeleri bakımından izlen. 
mesini ise, dedik ya, öteki yazılarımızda 
yapmı§tık. . . 

. Roma anlaşmalarının tümullü oldu. 
fUnu onnr&ak, bunları detaylara göre 
i~hlil elmekdcnıe bunlarda takib olunan 
s:r,nsal görüşe ve bu görüşteki ist:ka • 
m t ve temayüllere sözügctirmek daha 
f~ydalr olsa gerektir. 

Büyük devletlerin aynı zamanda bü

yük imperyalizmleri temsil eyledikleri, 

genelsavaıtan başka tanık istemez. Şu 
da var k: İmperayilst olmanın acunun 

başına ne kadar acılar getirmiş olduğu_ 
nun en büyük belgesi de gene hep o 
genelsavaştır. lşte bu bakımdan büyük 
devletler arasında, hiç olmazsa bundan 
sonra yapılacak anlaşmalarda , impcrya. 
list temayüller güdülmemesini bekle • 
mck irili ufaklı bütün ulusların hakkı • 
dır. 

Acun barışına inanmadıkca Avrupa 
bl\n§ı meydana çıkma7_ Avrupa barışı • 
na. İnanmadıkca, ayrı ayn yurdlar için 
ohn barış gerçekleşmez. 

Büyük devletler, kendi aralarında 
anlaşırlarken, hiç ummak iıtemeyiz ki 
bıu~ışcılığın bu temel • türcsini gözden 

kaçırsınlar. Çürkü 1914 _ 1~8 deneme. 

ıinder: sonra, 1918 - 1934 devresinin acı 

ları l.:üçüklerine olduğu kadar büyük 
devletlere de göstermiştir ki, acunun 
gerçek banşı bütün ulusları aynı "mah. 
rec.. e getirmekle mümkündür. Ve bu 
.. h ma r ec., de ancak ve ancak azadhkta 
kayıtsız ve şartsız beraberliktir. Bu for. 
~ütü, impcryalistçe bir hesab şüphe yok 
kı ooayamaz. İçte bunun için, büyük 
d?vletler arasındaki anlatmaların da, 
bız yen· b. •· .. 

' 1 ır goruşe göre yapılmasın1 iı. 
l emekte ve yap ld ~ 

• • 1 ıgını aanmaktayız. 
Aksı tnkdırde .-ünkü bugu·· k.. • 1 w :r • n u ınsan ı • 
gın yaptığı barıı heaabları da, onun ger. 
~ek hakları ve gerçek arzulan bakımın· 
dan dest ksiz kalnuı olur. 

BURHAN BELGE 

:ıınıııııınmıııımııllllilllll~ 

Mt 'IT.AK SURETTE 
OK :\f IJS!N 

Anne: baba, Yurttaş (H ilmi Ma
lik) H. Malik Evren'in bit iklerin · 
len biric:ini mutlaka okumalışın. 

1 - Çocuk r uhu 2 - yaratıcı 
!:üçiık insan 3 - Demokrasi mefhu 
nu ve mücrimle r imiz 4 - Türkiye. 

de suçlu çocuk S - TUrkiyede sine-
na ve tesirle ri 6 - Annelerin kızla
rına öğü tleri 7 İnkılap yolunda. 

'""'"'"~"",Wi"'U u~uu~ 

• 
I 
C. H. F. İstanbul vilayet 

kongresi 
İstanbul, 9 {Telefon) - C. H. 

Fırkası İstanbul vilayeti kongresi 
cuma günü öğleden sonra vilayet 
idare heyeti reisi Dr. Cemal Tun
ca'nın bir söyleviyle açılacaktır. 
Kongreye iştirak edecek murah
hasların sayısı 63 tür. 

İstanbul Liman Rıhtım Şirketi 
teşkilatı 

• 

lıtanbul, 9 (Telefon) - Liman 
ve Rıhtım Umum Müdürlüğü tef
kilatında idareye verilecek yeni 
şekiller için tetkiklere haılanmıı
tır. Gerek yeni kadrolar gerekse 
hazirandan itibaren umum müdür
lük teşkilatında yapılacak deği
tiklikler bu tetkiklerin mevzuu· 
dur. Hazirana kadar yani muvak
kat bütçe ile idare vaziyeti ıona 
erinciye kadar idarenin iıletme 
vaziyetinde hiç bir değişiklik ol· 
mıyacak ve resim azaltılmıyacak· 
tır. 

Hukuk Fakültesinde konferans 
lstanbul, 9 (Telefon) - Hukuk Fa

kültesi hukuku medeniye profeaörü 
Şvartz bugün hukuk fakültesinde bir 
konferansla dersine baıladı profesörün 
birinci konferanaı talebe ve dinleyen 
profesörler üzerinde büyük bir tesir yap 
b, dakikalarca alkışlandı. 

Balkan ökonomi konseyi 
iiyeleri cumaya dönecekler 

İstanbul, 9 (Telefon) - Atina· 
da toplanan Balkan ökonomi kon
seyine iştirak eden türk heyeti cu
ma günü lıtanbul'a dönecektir. 

Siiq) Agop mezarlığı satılıyor 

lstanbul, 9 (Telefon) - Mah
keme karariyle belediyeye geçen 
Sürp Agop mezarlığının tapuca 
kaydı bitmiştir. Belediye bu me
zarlık arazisini parça parça tak-
sim etmİf ve planlarım hazırlamış 
ve satılığa çıkarmıştır. 

Bir denizaltı ~enıimiz 
1-.ıanbul'a ~eldi 

lstanbul, 9 (Telefon) - İspan· 
ya' dan bir denizaltı gemisi tecrü
be edilmek üzere İstanbul'a gel
miştir. 

İstanbul ~t·hir tiyatrosu 

İstanbul, 9 (Telefon) - lstan
bul §ehir tiyatrosu her hafta salı 
günü salgın hastalıklarla mücade
le için halka bedava sıhhi temsil
ler verecektir. 

Bay Rauf Y ckta öl<lli 

İstanbul, 9 {Telefon) - Şark 
musikisi üstadı Rauf Yekta Bey
lerbeyinde evinde ölmüştür. Ce
nazesi yarın kaldırılacaktır. 

İzmir'de hir elektrik kaza"iı 

lzmir, 9 (A.A.) - Şark Halı kum • 
panyasında çalışan işçi Receb makine • 
ler dairesindeki kazanı temizlerken elek 
trik cereyanına tutularak ölmüıtür. 

·r-

ULUS 

u 
Aııl{ara Radyosu 
Dün akşam Ankara radyosu; ıakso. 

fonist Nihad Esengin'in çaldığı güzel 

parçalarla bize zevkli dakikalar geçirtti. 
Program harici çalınan Romen, halk 

tarkıları büyük bir alakayla dinlendi 
Ankara Palas Orkestrasının dana mÜzİ· 
ği dün gece fevkalade değiıik ve yeni 
caz havalarından mürekkebti. Tangolar, 
macar şarkıları solo viyolonsel parçala. 
rı mükemmeldi. 

BU AKŞAMKi PROGRAM 
1 - Bay Necip Fazıl ıiirlerini okuyor 
2 - Musiki: 

Brahma Lied 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

~ - Matbuat Raporu 
4 - Dana musikisi 
5 - Musiki: 

10 dakika fransız kafe • konıeri 

'~ fJ Viyana musikisi 
6 - Haberler 

İstanbul radyosu 
Saat 

17,30 

18.30 
19 
19,30 
19,40 

20 
20,30 
21,15 
21,30 
22 

inkılap deraleri: Oniveralte • 
den nakil; C. H. F, Genel JU. 
tibi Bay Receb Peker, 
Almanca ders 
Danı musikisi - pliık 
Haberler 
İhsan Celalettin şan Piyano re 
fakatiyle 
Hafif musiki - plak 
Stüdyo Sigan orkestrasr. 
Son haberler 
Radyo orkestrası 
Radyo caz ve tango orkeıtrası 

Yugoslavya'dan İzmir'e 100 
muhacir geldi 

lzmir, 9 ( A.A.) - SeJanik'ten Jima. 
nımıza gelen bir vapurla Yugoslavya' • 

dan 100 muhacir gelmiştir. Bunlar hü

kUınetçe gösterilecek yerlerde iskanla. 

rı temin edilinciye kadar Hilaliahmer ce 

miyeti tarafından bakılacaklardır. 

Soyadı alnlar 

Eski Tahran Büyük Elçisi Bay Sad. 

rettin ile oğlu ''Milliyet,. ve " La Türki., 

gazetelerinin Ankara mümeuili arkada. 

şımız Mecdi Sadrettin Soy adı olarak 
Sayman adını almışlardır. 

Çocuk Esirgeme kurumuna 
yardım edenler 

Mülkiye Müfettişi Bay Rifat evin • 

den 22 parça eşya, Artvin Saylavı Bay 
Mehmet AH 1 lira, Mühendis Bay Galib 

12 parça eşyayı Çocuk Esirgeme Kuru

mu genel merkezine bağışlamışlardır. 

Genel Merkez bu hayırseven sayın bay. 

lara açık teşekkürlerini sunar. 

Büyük bir spor filmi 
Halkevi Başkanlığından: 10. 1. 1934 

perşembe günü akşamı saat 17,30 da 

sporculara ve genclere bir spor filmi 

gösterilecektir. Giri' kartsızdır. Spor 

tekniğin~ öğrenmek ve bu yolda fayda. 

lanmak istiyen genclere, sporculara, be 

den terbiyesiyle uğraıanlara bu değerli 
filmi görmelerini tavıiye ederiz. 

Türkiye - İngiltere ticaret 
muahedesi 

lstanbul, 9 (Telefon) - Türki-
ye • lngiltere ticaret muahedesi 
müzakeratına lngiltere namına iş
tirak edecek olan İngiltere sefare
ti ataşesi Ankara'ya gitmek için 
hükumetinin davetini beklemek
tedir. Müzakerelere Atina'da top
lanan ökonomi konseyine iştirak 
eden türk murahhaslarının avde
tinden sonra başlanacağı ıöyleni-
yor. 

Tiirk - Yunan ticaret odası 

' 

lstanbul, 9 (Telefon) - Türk -
yunan ticaret odaıı yeni ticaret an
latması tatbikinden alınan netice
leri tetkik etmek üzere son toplan
hsını yapmıt, bu toplantıda yunan 
murahhasları da hazır bulunmuş
tur. Talimatnamenin tatbikinde 
rastlanan bütün güçlükler timdi
ye kadar yapılan tetkiklerde tes
bit edilmit ve buna mukabil alı
nacak tedbirler ökonomi bakanlı
ğına gönderilmek üzere hazırlan
mıştır. 

Tiirkiye - Suriye emlôk 
· anlaşması 

.)uriye'deki türk emlakiyle Türkiye. 
deki Suriye emlaki hakkında Fransa ile 
1932 yılında yapılan emlak anlaşmaaı 
ikinci kanunun 11 inden itibaren altı ay 
müddetle terndid edilmittir. 

Antcbte seçim işleri 
Anteb, 9 (A.A.) - Saylav ıeçunı 

anıklıklan devam ediyor. C. H. F. vilL 
yet idare heyeti sık ıık toplanarak ikin. 
ci seçici işlerini görüşmektedir. ikinci 
seçici seçimi 20 sonkinunda baıliyacak 
tır. Bu seçimde vilayetimizden 100 den 
fazla kadın ikinci aeçici çıkacaktır. 

lzmir Hilalialmu~rinin 
yardımları 

lunir, 9 (A.A.) - Hilaliahmer Ce. 
miyeti ile aağlık itleri müdürlüğünün el 
birliğiyle tchitJerdeki iplik ve bez fab -
rikalarında çalışan iıçiler için fabrika 
müdürlükleri tarafından yaptırılmakta 

olan yemekhaneler bu ayın aonunda bi. 
tecek ve şubat ayında iıçilere Hilaliah. 
mer tarahndan açılacak aşevi tabağı ek. 
meğiyle beraber beş kuru§a sıcak yemek 
vermeğe baılıyacaktır. 

Antehte bayındırlık işleri 
Anteb, 9 ( A.A.) - Sonbaharda viw 

layetimiz içinde 45 kilometre şose ya • 
pılmıştır. Bunun için 26 bin lira har • 
canmı§ 4000 amele çalıımışbr. 

Kültür bakanlığının planına göre ge. 
çen yaz temeli atılan üçer dershaneli 
kırk köy mektebinden otuzunun yapısı 
bitmiş tedrisata açılmıştır. 

Ka-.tamonu Jlalkcyinin 
çalışmaları 

Kastamonu, 9 (A.A.) - Halkcvi • 
mizde geçen 1934 yılı içinde 11 halk top 
lantısı yapılmış ve 12 temıil verilmiıtir. 
Her iki toplantıya 9850 yurdda, gelmiş 
tir. Bundan başka evin bir yıl içinde Ga. 
zi Stadmda tertip ettiği 8 spor toplantı· 
11nda 15.200 yurddat bulunmuştur. E. 
vin 7 tubesinde 7.127 kadın ve erkek 

Üye vardır. 

• 
Samsun iimanınrn genel görünüsü Kırk beş yıllık sanatkar Rcccb Safa'nın me?.arı başrnda. 

(Yazısı memleket postasrnda) 

SAYIFA 3 

ysel 
1stıınbul: 7 ikinci kanun l 935 

lstnnbul'da türkçe yeni bir filim çev. 
rildi. Aysel, Aysel Bursa köylerinin bi. 
rinde hizmetci o!arak bir eve giren vo 
orada ıirletildikten sonra sokağa atılan 
bir kızın ismidir. F ilim bu kızın roma • 
nıd ır. 

Filimde ikinci planda Aysel'i seven 
zenı:in delikanlı, delikanlının nışanlı11 

ve romanı tamamlıyan bir kaç sahne var
d ır. 

Fakat bence Ayıel: daha çok Bursa 
köyünün filmidir. Bol ağaclı, gölıcli, 

dirlikli, çalııar. türk Bursa köyleri. 
Bea Aysel'i birinci ve ikinci olarak 

görürken filmin sahne veya filim tekni • 
ği bakımından eksikleri olup olmadığını 
dütünmedim, aramadım bile. Bir arka • 
daşım; 

- Köy sokaklan çok yalnız, 
O teki, 

- Sahneler çok uzun! 
Dedi. Bana ıöre filimde, köy sokagı. 

nın tenhalığı, birkaç sahnenin uzunluğıa 
Asyıel'in bellibaşlı güzelliklerinden b(.. 
ridir. 

Eski türk sanatında da büyük (aa • 
tıhlar) küçük motiflerle ıüalenir, (sa • 
tıh) doldurularak değil, boş bırakıtarak 
güzelleştirilirmiş. 

Aysel' de de böyle yapılmıf. Aysd 
köyün yoluna, harmanın güneşine, ce • 
cenin karanlığına yalnız olarak kon • 
muıtur. 

Filimde Aysel yalnız bırakılarak ıa. 
zelleştirilmi,tir. 

Ertugrul Muhsin, AyMl'de ilk olarak 
köylüleri konuştunnuştur. Ve keodiainl 
bu güzel işini anlatırken giicendinnit 
olmıyayım ama; filimde köylüler (Da. 
rülbedayi) lilcrden daha iyi konuımut -
tardır. 

(Darülbedayi) likr niçin türkçeyl 
herkesten, hattii kendilerinden bile fe • 
na ve başka türlü konuıurlar? Niçin 
ekleri çeke~ler, kelmileleri uzatırlal". 

Kendi kendime, bu filim, 
- Sessiz daha güzel olurdu. 
Diye düşündüm. Ama bize blr aah 1 

ne dili lazım . 
Tiyatroda da filimde de hep bu ektik 

liği görüyoruz. 
Bir zamanlar manak lçins aahned• 

türk dilini öldürüyor, bayağtlaıtmyor 

diye bağırır durur!ardı .. Niçin hep türle 
ve okumu' olan bu çocuklar bize yadır. 
gatmıyan, temiz bir sahne dili veremi • 
yorlar. Hele bir zamanlar, türk filimle. 
rinde, bir ferdi dili türemeğe batlamıt
tı. Sokakta çocuklar, evde hizmetciler 
bu cinı bozuk dile özenip, dunırlardL 
Zozo'nun tangosu kadar bellenen bir 
ıey olmuıtu. Ne kötü, ne bayağı şeydi 
o. Aysel' de dil ferdiden kurtulmuıtur. 
Ama güzel değildir. 

Ayıelde, köyün aesi ve (neıesi) ele.. 
siktir. Rüzgar ıessiz. tarla türküsüz, ço. 
ban kavalıızdır. Ve köy bir şehir kadar 
olsun (neşeli) değildir. Filimde belki 
birinci plana değil, fakat mutlaka ikin.. 
ci plana ıes ve müzik konabilirdi. 

Türk köyü klasik türk sanatına ben
zer. Ölçüsüz bol olmamakla beraber 
onun da, türküsü, çalğısı melodisi var. 
dil'. Ve bütün bu sanat motifleri tam 
bir sadelik ve mantık içinde onun yafa.. 
yışındadır. Türk köyü asık suratlı değiL 
dir. 

Aysel'de bence eksik olan teylerin 
gelecek filimlerde tamamlanacağına 

inanmasaydım ve Aysel'i türk filimcili· 

ğinde bir dönüm noktası sıı.ymasaydnn 
bu yazıyı yazmazdnn. 

(Ayıel) de ilk olarak, filim yüzün\I 
memlekete çevirmiştir. Ve memlekette. 
iyi bir filim için motif olacak ıeylcr bul. 
muıtur. Bu bakımdan ne Leblebici'ye. 
ne Cici Berber' e hat ti ne de, Bir Mitlet 
Uyanıyor'a benzer. Onlardan yalnız za.. 
man değil (telakki tarzı) balamında çok 
ileri .bir ıeydir. 

Ayıel, bizde bir (telakki) ye daha 
cevab olabilir. Bir çoklarımız hali, sah. 
nede filimde olduğu kadar heykelde. 
reaimde, ıiirde ve bütün güzel sanat • 
larda (mevzu) un bele bir pala takmak 
veya göğıe bir kurşun sıkmakJa ulusal 
laıtırılabileceğine inanırlar. Yazılarını 
böyle yazarlar, resimlerini böyle yapa. 
rlar ve böyle olmıyanlara da, kozmopolit 
falan derler. Ayıel'de ne o, ne de öteki 
vardır. Aysel kirletilmiş ve sokarrn atıl. 
mış bir kadının romanıdır. 

. Fakat Aysel ulusal bir romandır. • 
' Filim beğenilecek ve övülecek hır 
~ eserdir. 

NESET HALiL ATAY 



SAYIFA 4 

Garbta fikir 
Jıareketleri 

PANA.l\IA YARDI ADASINDA 
BiR BiYOLOJi ENSTITU tJ 

Amerikalıların Panama yarıamda.sın 
4a kurdukları büyük biyoloji enstitüsü 
lallıı>da "Rcvue des Deu:r Mondes,, 
le mtJbim bir makale neıreden lransız 
r- ahdemjsi azasından JI. Caullery, 
t-anama yanmadasile kanalı ve orada 
lrl..,.kte olan bu bayiJk •nstitüden 
lfJyle bahsediyor: 

Panama kanalı V• Jr,anaJ mrntakası 

- ırranıız kanal 9irketlnln it bafın· 
.. ayrıldığı 1888 ıenHİ ile amedka· 
6lıann kanalı açnakta devam etmcie 
• 
latladıklan 1905 aencai uuında mtı-
lendieUk itleriyle hiç bir mUnaaebetl 
l_lmlıelılı halde kanalın ıtiatle açılmalı 
... UMlnda yardım ıtmit olm bir imli 
J-?clanıa çıkarıldı ki o da ıivriılnek· 
,... 11tma Ut .-rı hummuun buı.t

.. •• yayı1mHiade o,aacbkları rolilıı 
"tfldlr. Bu üd ı...taıılr, Yaktilı fran 
.. 1mı1le1ini IUhTetmlfd. Blyolojklt 
papıJan terakkUır ayeeinclecllr lri M• 

il Jawnmanm Ye eıtmmuı yeni Jaırban 
tıır Yermeaine muıl olundu. O NIDID• 

İw pek yt'ni olan 'bu IMflOenn tMMkl 
,_ IMı ıuretle m8bendlıl1-1e ltçlı.tn 

....-ını korumak tmWm a-eral Oor· 

.... blmmettlc temln edllc!t.. 

Atı.. denizi tarafında bulunan Cllıa· 

.. vadili büyGk bir baraj yapılmaık 

.-•inde 425 Wlcımtve amrabbauıda 

.,. bir 161 ı.Mlıe ıtdrilmit- Ba • 

111• kıta tdildlll taMda Cbaıree cM-
111-'nlıı wları açıtmn ı&ıt. tayin edıl· 

.. 11vlyeye kadar dolclwmu9tu. JU.. 

.ıım Jaer Yd tuafmdaM ..-nlar eu

.... ltında bınılDJdıı tyJe Jd ilk ... 

.-...ıar ıuyun mdımduı lıılr ı.s • • 
.. 76Jmelen aPflu'm Wl'dlll s•k· 
M eandalla toplamelı ptınek, ora 

l!Jlllllelnlıi en tok hotlandıiı •ilence· 
lir4-ı btri olmut-
Pmııama ıOmhuriyıtinln Mrl .. lk chv 

iMierine uzun bir müddet iflın Mrk 

-'il n kanal mmtalr.uı illlıini .ı.a. 

a....H llanalm laer iki tıuafmdan -. 

.. mı altı ldlcımttr•lllı: tıapraklardır. 

h maıtıkada ....nlııalılll'ı u,....ı w 

..,..ı g6zc sarJ>eD ,.yltr rieuda IC'" 

lllmitlerdir. Otnlftıl Oorpa'ın tatbik 

_... uaullere clıeTmı eylemek sur.tile 
pPt ııbht ,.nJar ttmla olunmut. 

...... ve sarı lıumma hutalıkları or· 

..-ı ka11muftır. Eıueın Rokfellu 

.euıetıesinin yirmi otu.ı eenedenberl 

IU'fettiii gayret n himmet aaye.inde 

.-ı humma yalau kanal havalielnden 

leliJ, orta Amerika n hatti. cenubi 

Amerikadan bllt kalduılmlJtır. Aha· 

1 topluluklarında aivrlelnıelrlere karfı 

llddetll bir mücadele açılmlf olup bu· 

... uvriıineie teeadllf etmek lmk4Jı. 
-..dır. Kırlarda utmanın Grtadılın ı.ı. 

ixılunsı mevzuubahı olMneadı, Ora
iıarda ılnacak en iyi tedbir, aı müJılm 

E
pıa amili olan "insan,, l Mpd 

de indlrmekten ibaretti. Binaena • 
7h kanal havalisinde, yani mıntaka· 

ia daiınık bir halde ya,ıyan ahalinin 
-11arı istimllk: euretile kırlardan U• 

•aldaıtmlınasına ve top 1u bir halde 
,.,amalarını temine teşebbüs cdilmig-

tlr. Şimdi bu kırlarda yqıyanlar yal 
• kanal ve demlryolu ltlerinde kul· 

tNulan kimselerden ibaret oJıup bun.• 
k da muntazam eurctt• muayeneye 
_. tutulurlar. Bu euretle ummıll• 
tnlldan kaldmbmıyan utma. mtltema· 
• bir kontrol altında bulundUNlmak· 
W.- .,e asgari hadde indtrilmiftk'. 

Panama ve BalbOll ıebirl•ri - NiJ
lmu 1880 &enesin.de on bet bin iken 
lkıgUn altmış bini bulan Panama teh· 
111. anlatılması kolay ııyaaal eobebler· 
W- dolayı mmtüa dı,ında bulunmak·' 
ıMu. Böyle olduğu halde ııtma mil· 
..a.tuine tibi tutulmuş ve bu bakmı· 
ıilll tamamen temizlenmipir. Fakat 
ltGktmet merkezinden biraz uzakla
tınca lwıltalık tabuma pilir. 

Dır sokaklı, evleri birbirine dayan 
•lf bir iapanyol fdıri olan Panama 
ile yeni mnerikan tehirleri araun.dald 
fzrk ve tez-td çok büyüktür. Bu ame· ı 
ri' m ,. • ir!erindcn biri o'an B<ılboa, 
illi vawıaa ııcak memleketlu aj~cı di· 

ULUS 

'Acun gazetelerinde okuduklarımız J 
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Madam Staviski 
Yeni if~aatta lmlu~ıacaknıış 

3 sonkanun tarihli Deyli Mcyl eaze • 
tesinde okunduğuna göre Fransa'da 
meıhur para rezaletine sebeb ol~ ve 
!)'&kalanacağı aırada kendisini vuran 
Staviski'nin karısı gene ve güzel Bayan 
Staviıki bir yıla yakın bir zamandan 
beri ıuç ortağı olarak mevkuf tutul
maktadır. 

Bayan, ıon günlerde bu rezaletin şim
diye kadar ortaya çıkarılmamıı olan 
safhalarını franıı.z aaylavlanndan mü· 
reldreb olan ıraıtırma komisyonuna 
16yliyeceğini bildlrmiftir. 

Bayan, bu mal\ımatı yalnız bu komiı • 
yona verebileceğini taylemlttlr. Komls-
1onun yakında Bayanı dinlemek ttzere 
toplanacatı haber nrlUyor . 

ldlmJt pyet ıenft c.ddelerden mUrek 
kobtlr. Evlerl blt>blrinden duvarlar 
delfl, pel bahçeler ayırır. Bu nleT 
lkllmJn tartt&rıoa ı~re yapılrnıt oldu
fu Jçin ucala tahanmıUl etmok kolay. 
lqır. 

Bu fehlrlerde ilmi ve fikri bayat da 
noksan değildir. Hele Panamada ifle
mekte olan Gorgas IAboratuarı ııcak 

memleketlere mahıua hastalıkları ve 
bilhuaa artmayı tetkikle meşguldilr . 
MUeaıese mUdilrll M. Clark, biyoloji 
bakmıından gayet mUhim bazı netice
ler .. 1de etmiş olup bunların en mü
himmi, maymunlarda hüküm .Uren bir 
nevi utmanın keıf edilmceidir. M. 
Clark, bu vesile ile yaptığı a~tınna
lard •. maymunlarda 11tmayı insana bu· 
laştırma h ssa I mevcud olmadığı ka
naatine varmıştır • 

Sıcak memleketler biyoloji entitll.sll 
- Amerik Iılarm bundan on seoe evel 
Barro • Colorado adasında kurdukla
rı ııcak n mleketler biyoloji tnstitU. 
ıU yalnız tabiiyat müte.huıııları ile 
enstitü tarafından k bulUne mliıaade 
olunan mı afirlere açıktır. Sıtmaya tu
tulmu§ olmaaı muhtemel bulunan her· 
hangi bir kimse burayıa gi~ten me

nedllir. Binaenaleyh k.ealf omımılarla 
bplı olan bu adanm •ivrJ.ineklerl ut

ma mikrobu ta9ımaıılar. Onnanlann 
ortHında bulunan enstftU lebontuen 
bfttiln di!ny8 Ue ale:ltaıınt ke11ml9, an
oak haftada bir kere oraya yiyecek, 
bu• ve akUmlUat8rler getiren gemiltt
le temse eden bir mUeweaedlt'. 

MUeaıeıenln bulunduğu bu ada pek 
küçük olmakla beraber hayvan ve nebat 
itibariyle fevkallde zengindır. Meseli 
orada yafıyan ilimler bin tllrlU nebat ve 
elli türlft memtli hayvan tcıb't tt!nif • 
terdir. Bunlann arjlsında dört nevi may 
mun, ceylan, ıeylk ve iki yllz otuz nevi 
kut vardır. Binaenaleyh oranın gUr or. 
manlannda genrken hertUrtll hayYana 
raıtgellnli-. 

Serbeıtçe Ye uzunca tetkik edebildi· 
llm hayvanlardan biri "uluyan,, may • 
munlardır. Bu maymunlar diferlerl gibi 
dolqmu ve onbeJ Dl otuı: maymundan 
mtırekkeb .ıllmre halinde yaprlar. Her 
ı:Umrenln kendine mahsus bir ağacı var 
dır ve o ağac UıtUnde geceler. GUndilslin 
de civar ağaclarda gezinir, fakat çok uzak 
Iaımular. 

İtalya - Habeşistan sınır
larında son durum 

Son gelen haberler Habeş - ltalyan 
hududunda yeni hareketler vukua gel. 
diğıni. bildiriyordu. Yerıi bir çıban ba
.şı olacağı kanaati hasrı ol:ın bu mese· 
le hakk11ıda jngilizce Deyli Telgraf ga
zetesi, ikinci kônım tarihU sayısında 

.şu ba.ş makaleyi yazmıştrr: dilımize 

çeviriyoruz: 

Habeş memleketi ile tlalyan Soma
li'si arasında vuku bulan ve henuz dü
ğümü çözülemiycn bir rneıe1e çıkaran 

tehlikeli çarpışma Uzerine ıöyle böyle 
bir ay geçti. Mesele, uluslar birliğine 

götilrUlmilt bulunuyor. İki taraf anla. 
tamazlarsa, birlik konaeyi, Habeş hil
kQmetinin müracaatını, belki de iste
mfyerek tetkike ba~hyacaktır. 

lıtemiyerek, diyoruz; çünkü habet
lllerle italyanların aralarındaki davayı 

kendi kendine halletmeleri daha mUna· 
ılbtir. tki memleket 1928 de imı:aladık· 

ları misak ile, arahıırında çıkacak her. 
hangi meseleyi doıtça halletmeli ka

rarlaştırmıılardı. Habeş hükfuneti ih
tilafın hakeme havale edilmesini he-

men istemiş ve Cenevreye g<Snderdiği 

ıon notada, meauliyeti kararlattırdıfı 

takdirde ltaJya tarafından istenen tar

siyeyi vermeğc hazır oldutunu ~le· 

mittir. Buna kartı 1talya'nın vulyeti 
ton derece 1ert ve tiddetU idi. 

ltılya Barekili, tahlıllıat yapılma. 

dan tardye Yerllmeıinl lı~mlt n ha

disenin İtalya tarafından telakki tarzı. 

nın kayıtsız ve prtıı.z kabulü üzerinde 
urar ctmi~tir. 

Bununla beraber konsey meaeleyl 
tetkik edecek oluna onun tayin edecc-

li tahkik heyeti, her ,eyden evıl Ç'1r· 
pııma aahnesi olan Ual ual'm Habeı 

aradainde mi, yoksa Somali arulıln
de mi oldufunu tetkik edecektir. Hiç 

bir kinııae bunun kime aid olduğunu bll. 
mJyor. Çünkü ar•dald hudud çisJlme-

mit, hadiıede (tnrilt.ı - Habet) 
heyetinin bu civardaki kuyulara 
yakın bir yerde &3rllndlllil ıırada YU• 

ku bulmuı, f akıt heyetin muhafızları 

hadi1elere lgtirak etmemitlerdir. Zaten 
Habethıtanın her taraftaki hududu 
müphem bir mahiyettedir. Bu da kuv· 
vetll komıularla çnrilmiı kUçUk bir 
memleket için çok tehlikeli bir ıeydir. 

Ual ual mevkii habctJllerin dediği 
gibi Habeı hududundan altuuı mil içe· 
ride olsa italyanlam. burada bet yıl. 
danberi bir .karakol vUcude getlrdllderl 
ve bu hareketlerinin re1111I bir ltuu 
ile karıılanmadığı inklr olunmuyor. 
Yeni İtalyanın ''prenij,, kellmeıine 
verdijl fazla ehenun)ıyet &öz CSnUne te· 
tfrlllrae İtalyan askerlerinin buradan 
çekilmelerinin çok gUç olduğu anla,ı· 

hr. 
BugUn Habet muhabirimizden aldı· 

ğunıı: bir telgraf habe11llerin ıon de· 
rece gergin bir vaziyette olduğur.u göı
teriyor. Anlaşılan hütlln habeşliler t. 
talya'nın memleketlerini tehdid tttiil· 
ne inanıyorlar. llatti babcşliler İtalya
nın kendi memleketlerinden bir parça 
ayırıp Eritre ile Somali'yi birlbirine 
bağlamak fikrinde olduklarına kanidir
ler. 

Fransa - İtalya konuşmalarında 

Somali'den bahsolunmaması korkuları 

artırmışsa da fransız - ltalyan hudu • 
dunun Ciyoti civarında ancak bir ta· 
dil geçirdiği anlaş1lmaktadır. İtalyanın 

İngiliz sosyalistlerinin 
prct:stosu 

Loııclra 'd.tLi '°'o'~ d Fl :j ... j 
c.'t'"ah \"t'rd i 

3 sonkanun tilrıhli De} li Ekspres 

ga ctcsi yazıyor: 

İntiİlteredcki sovyet elçisi Maiski in

giliz sosyalist partisinin Rusya'daki iy. 
damları protesto etmeleri dolayısile 

teessüflerini bildirmittir. 
Elçi İngiliz sosyalistlerinin mese· 

lenin aslını araştırmaksızın bu p es

toyu yaptıklarını, bu hadiselere terör. 

cü beyaz teşkilatın yol açtığını ve bu

na karşı bütün namuslu insanların nef

retleri uyandığını ıöylemi,tir. Elçinin 

beyanatında 1u cümleler vardır: 
"Sovyetler birlilinde ıon samanlar· 

da mahkeme kararile iydam edilenle· 

rin terörclilllk ıuçile ıuçlu oldukları 

ıerçek görUlmUttür. Klrof'un öldilrül

meıi üzerine bu terarcülerle tualı ıu. 

rette bir mücadeleye 1iri9ilmesi lüzu· 

mu anlatılmıı ve muhakemeler netic .. 

ılnde bir takım lüzumlu iydam karar· 

ları verilmlttir. 

Bütün acun bilir ki bir takmı AY· 

rupa memleketlerinde büyük bir mtıa· 

firperverlik ıaren beyu ruılu, bu •a. 
•b'ete ııtmarak Sovyetler Blrllll mll

me11illerlnln hayatına kaldetmtk llt .. 

me1ı.tedirler. 

Onun lıPn bu *'8rcWerln frdam e. 
dilmesi ftrtııında yapılan bu protH• 

tolara hamt etmemek mtımkta delll· 
dlr.,, 

Nazilikte tesanüd 
Berlind•n 4 soııkj11ua tarllıll Dıyll 

~kspres ıuetHin• 7uılıyor ı 

BuiÜft Blleden IOIU'a Bwlln opera 

binasında Bay Hitltrin bapaahlı al. 

tında bllttln Bul bllyitkleri uranıaıb 

bir toplantı yaptılu. 

Bu esnada bina blnluee pelh '" 
bUcOrn kıtaıı efradı tuafıncı.. illa bir 

muhafua altına alınmıttL 

Berllnlllw, bu toplutdan '°" 11· 
yah muhafıslar Uı lılcOm Utalarmın 

Unter ct-ıı Lln&ın•dt toplamna11nı 

,alıld oldular. Blnlene liyah Yt kahve 
nnkll ceatler ıtyml9 efrad 11ra 11rı 

oraya gidiyor, hiç bir otomobllln dur· 
muına mtlaaade edilmiyor, raya halk 

yürllyilt1ellne devam ediyorlardı. 

Bir ualılr birlblrt arclmoa birkaç 

otomobil Uıdedi. Bunlar pMraller, 

amlrallar, nul bUyUklerl, htıcam lrıt•· 
lan kumandanları Ut dolu idi. Bunla· 
rın hepsi, opera binasında indiler. Saat 
1 te opera, bütiln BerJ,in'den tecrid e· 
dilmltti. 

Sonra kapılar açıldı ve gelenler içe. 
riye ılrdi. Fakat hiç klmıe neler olup 
bittiğini bilmiyordu. 

Bu toplantının ne maksadta yapıldı· 
ğını öğrenmek ta saat on bire kadar 
mümkiln olamamıttı. Ancak o ı:aman 
bir tebliğ netredilerek, ortaya çıkarılan 
bir takım ıayialara kartı nazillkte tam 
bir tesanild mevcud olduğunu g811•er
mek maksadile bu toplantının yapıldı· 
ğı bildirildi. 

Bu tebliğde denilmektedir ki: 
"Burada, bu odada en büyük önde- • 
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Yurd Poskuı 

Samsunun ökoı•emili 
cluı·umu 
~ 

933 yılının birinci kanun eı}'ıll!MI._ 
340 h1n lira olan ihrat'.al, '934 

) ılmm' :ıym n} rrnla R5f) hirı 

lira olclu .•. 
Ö 'el bildiricimizden - Tananmıı 

bir oko l mik özeği ve işlek bir yuklc, 
me iskelesi olan Samsunun bugünktl 
durı.;mu sarsmtıaız ve korkusuzdur. 

1933 ve daha l:nccki yıllar ıçındl'ld 
durgunluk da ortadan kalkmış ve: jş ve. 

rici!erimizi yapacakları i lcr lıa' nda 

kökel bir umuda bağlamış gıbi ... 
1934 yılının lmnıldanııpnı. rakamlara 

dayanarak gösterebilmek ir;ın 1933 yılı 

ile bir kar11Iaştuma yapmak daha ,J.,ğ. 
ru olabilir .. Her iki yılın araştırmak

sızın ele alacağımız bir ayını, mucJI 
sonteşrin ayını göz önünde tutalım •• 
Görccetis ki 1933 yılının bu ayında li
manımızdan Avrupa limanlarına ylikle• 
tilenlerin tutarı (340) bin lira iken, 

1934 Un bu ayı içindeki ihracat.mız, 

(850) bin lirayı ıeçmi,tir. Goniluyor 
ki~ Samıun'un 1934 ökonomi~ durum .. 
yalnız ıeçen yıllardan üstün değil, bir· 
az da normale dofru ilerlemiştir. Bu 
ilerleyittc ıüpbeıiz ki takas, klerin1ıi 

ve kontenjan formüllerinin, ve kurul. 
dutu ,Undenberi piyasa ltlerlnde kök· 
li1 bir ıllkinit ıöıteren türkofiain b~ 
yük rolleri vardır ... Tilrkofia iç piya ... 
yı düzeltirken, dıt elleri de göz önilnd4 
tutmut 'ft alıt Ytrltçilerimize a11flı 

tn.tlar anıklamıftır. Ofilin ıöu ~ 
pen eyi itlerinden biri de ticaret odalal 
rını daha Yerlmll bir amaca dotru ıU. 
rilklemHldlr. Odalar kanallle ofiuo' 

t 
ıUnU &Gntlne verdlli J!lyaaa duy~ 
lıt adamlanmuın daha anlıyarak, daha 
bilerek plıpnalannı lrolaylaıtırmaii
t.dır. 

lameun lılıracıatınuı batlıca11, tt.. 

ttln, ~urta Tt tldn oldufuna ıörc 

bunlana clat plyaularda kuandılı le. 

t•ll ve tutumu g~ıterebllmek için yMıa 

nı.ı ıeçen ay içinde 660 bin liralık .. 

tün, 41 bin liralık yumurta, 150 ıbln * 
Nlılr U:in )'illrlendlllnl taylemek Y."' 
Mr .. Ziraat banlruınm bu ~vreden lltıl 

tın aldıfı on binlerce ton butday, lu 
•yıDDl itinde dellldlr. 

Yumurta nbamnamHl ııkmf;ıdq 

önce lamaun yumurtaları llldn ı.~ 

bula ranclerlHr, orada lflendikttn IOl'fl 
ra anoak Avrupaya yüklenirdi. Bug69' 

A nupa alıcıları dof rudan dofruy11 

laaıauna ıamarhıma yapıyorlaraa bu n~ 

umnamenin katı ye koruyucu hUkUm. 
ltrlne borcludur . 

Yuılarımx bitirirken alı§vcrltçU ... 
rimlzln eulandıfı bir noktaya Ulgece. 
lirn: BugUnkU Jıler için ilkele r111ını. 
lerl Te hamallık tarifeleri ağırdır. Ytı~ 
leme ve indirme tlcretlerl de ailnl\o ~ 
konomik kurallarına uygun değildi•, 
Oktrova resminin alındığı çaflarda bOt 
tediyenin J.kele n oktruvayı blrleıtl• 

rerek onayladığı tarife, oktruvanın 

kalkmaalle defiıecek yerde, kim blllı 
ııuıl bir dUtUnce ile tarifede hiç bir deı 
litlklik yapılmamı~, bugüne kadar 16• 
dUrülmüttUr. Ahıverlıçiler, bundan V4 

yilkleme ,indirme itlerinin mesul blı 
idare elinde olmamaundan pek önenll 
olarak ıızlanmaktadırlar. Santim ü.ze:. 
rine it yapıldığı bir çağda, ticaret ltlo
rlnl her kurumun göz önünde tutma~ 

ve koruması gerektir. Bazan kiloda İ 
para fazla vermek akonomlk dUzenf 
bozabillr. 

Fuad Ksynı1. 

Bu maymunların busuıiyeti korkunc 
ulumalarıdır. Bilhaıaa ıabahı kargı ulu· 
mağa başlıyarak güneşin çılanasını ha
ıber verirler. Ekseriya da bir yabancının 
.kendilerine doğru ilerlediğini gördük. 
lcrl vakit o mUthl' çığlığı koparırlar. 
Ötedenberi fırtına veya fiddetli yağ· 
murlarr ulumakla karşılayan bu hay· 
vanlar timdi tayyarelere de uluyorlar. Afrikada genişlemek fikrinde olduiu 

malumdur. Fakat onun en çok alaka 
rln başkanlığı altında toplanan ander- ıe••··--'6.._m_m,..,~"'-•'"'••••• 

Barro - Colorado enstitUsUnUn Bl· 
yoTojl ilmi bakımından faydası, en :zen· 
gin ve en vahşi bir tabiatin göbeğinde 
bulunmak ve eerek hayvanları, gerek 
nebatlan en mUaaid prtlar içinde tet. 
kik etmek lmklnınr vermekten ibaret· 
tir. 

Pek büyük bir eser olan Panama ka· 
nalının, Panama yarımadasında en 11h· 
ht prtların temini ıuretiyle elde edl· 
len muvaffakı;yetin ve 11cak memleket· 
ler ortasında en eyi yaıama prtlan vU. 
cuda cetirilmeıinin yanında Barro • 
Colorado adumda böyle milkemmel bir 
müeaıeae kurulmaıı da amerikan mede· 
niyetindeki ülkücüliliün tecellilerin· 
da biridir. 

gösterdiği nokta Libye ile Trablus'a 
aidtir. Fransa ile İtalyanın Habefista. 
nı parçala.ı1)8k için plln hazırladıkla· 

rını ıöylemek lr:atiyen doğru değildir. 

Fakat Habeşistan endiıeye dilıtüğü 

için askeri huırlıklara ba~lamıt bulu
nuyor. Fakat bu da iki taraf için mu• 
hakkak muhasamat vuku bulacağını 

ifade etme.. 1ta\yanın bu ıırada en 
eon lstlyecelJ ,ey, yeryilzünün bu ta· 
raf mda vahim lhtilaflann bq &i)lter
melldir. Onun için DUçe'nin, bir ka. 
balıati varsa makul tar.ılyelerl 'ftıme· 

Ye ruı olan küçük bir devleti pek faz. 
la aılımıyacaema emniy9tle, aUvenebi
Hru 

lerin şahsında bütlin bir ulus toplan. 
mıt oldu. Bu toplantı nazi Almanya ve 
onun Uderlerl aleyhinde söylenen Heri, 
geri sözlere kar§ılık vermiş olmak 
içindir. 

Sar plebiıitinin yaklaşması ve dışar· 
da toplanmıt dlan ııfıntıların uydur· 
duldan yalanlar dolayııile böyle bir 
cöıteriş toplantısına lUzuın vardı. 

Bu toplantı nazilik aleyhindeki tah· 
rikita kartı ulusun nefretini ifade et· 
mit, fena niyetle örUlmüş örOmcek al· 
larına bir darbe olmuıtur. 

Bütün bunlara cevab olarak, Al. 
manyanın timdiye kadar görülmemiı 

bir p.kildc mü\eaaııid oldu~unu ,öste-
rirU.. 

KİRALIK EV 

Yenişehirde Bomonti 
karşısında Dikmen cad· 
desinde Dr. Miralay Bay 
Keınal'in evi kiralıktll". 
tiç oaa, mutfak, banyo; 
sandık odası, bahçe ve 
konfor. 

Görmek istiyenler gU
ntin her saatmda geze
bilirler. 1-16 
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-· plebi • • 

Bu yaz sonunda, Ü' halta kadar Almanya'yı gezen arkada
§lmız, Kütahya Saylavı Naıid Uluğ; önümüzdeki pazar günii 
bitecek olan Sar plebisiti hakkındaki ara§tırmalarını, gaze
l m=:. için şöyle hulasa etmektedir. 

S r ın nu .cıı.lder.ıtını bel.i e iı:cek 
gen 1 sor u (p1ebı~it) uç gun sonra bi

tecektır. \ lnız Almanya ve Fransa'
nrn de il, acunun gozü bugiın Sar'a 
çevrilmiş, plebisıttrn çıkacak duruma 
balnvor 

Bu işin sonucunun konuşulacağı u
luslar derneğinin toplantııma bizim 
drş işleri bakanımız Dr. Araı başkan
lık edeceği için Avrupa barışına yarı. 
yacak bu işin düzene konulmasında bi
zim de sözümüz ve elimiz olacaktır. 

Gilnün hırpalayıcı ve ezici ökono
ıni güçlükleri arasında alman rejimi 
nin en belli başlı bir iş olarak, Sar ile 
uğra§tığrm Almanya'da ecç.irdifim Uç 
hafta içinde gördüm. Gazeteler, kitab
lar, radyolar, toplantılar ve propagan
da çerçevesine giren her teY lrendiıinl 

Sar'ın kurtarılmasına vermi9ti. Sar ifi, 
nasyonal osyalist fırkası tarafından 

yalnız bir ulusal it değil, bizzat fırka 

l~in bir haysiyet meselesi aayıhyordu. 
Sar'da genel sorgu günü y1.kla~tıkça, 
Almanyada seçimler tabi! tartlar için. 
de yapılmadığı için naııyonal ıoıyalist
lcr kazandı, diye miltemadiyen bugiln
kli rejim düşmanları propaganda yap
tıfı için; Sar' da ıerbest şartlar içinde 
1apılan bu genel ıorgu Ahu.ınya aley
hinde çıkarsa. bundan doğrudan doğru
ya bugünkü rejim mcsul sayılacağı ve 
bunun da yurd içinde derin akisler ya
pacağını düşünen Dr. Göbles, Hitlerci
llğin onurunu ve prestijini kurtarmak 
için ne yapmak kabilse yaptı. 

Alman diplomasisi de bu yolda uy
sal adımlar atarak Uç ayı geçirdi. Şim
di meyva olmuştur, ağacın ııallanması 
zamanı gelmiştir. 

*"'* 
Alman bakımından Sar nedir ve 

Sar işi nedir? 

S r 1912 kilometre murabbaıncia ve 
1 "7 y m na göre 770 bin nüfuıılu bir 

t'O rak ı ça ıdır. En büyük kasabası 

o n S ıbruken 135.000 nüfusludur. 

Mezheb akımından Sar halkının yUz. 

de do' an beşi katoliktir, ilst tarafı 

prote tandır. Halkının yüzde altmışı 

nayi i lerinde çalışır. Yüzde onu 

ç ftçi. y de on beşi tüccar ve taşıyıcı, 

yuzde b i serbest meslek sahibi ve gc

risı evin e oturan insandır. Belli başlı 
s nayıi komur, demir ve camcılıktır. 

Sar, 

As'; lik bnkımından, Almanya ile 

Fran a r smda en tabii geçittir, bu 
geçidı <'ide tutan her zaman üstlin bir 
durumd dır. 

T rih bakımından, geçmişte alman 

o an bu toprakta frnnsız kültürU onun

cu yut.ytldanberi yayılma~a başlamış

tır. O zamanlar almanlar arasında ulus
çuluk duygusu uyarunamrş, ulusal ka
r ktcr k tılu mamış olduğu için kUltU. 

rUmin iıstünlüğüne ve ıüel varlığına 
giıvenen fransızlar onları kolaylıkla 
tesirleri altına almıştır. Feodal ça~da· 
ki nizamı ileri sürerek SarbrUken'i 
Fran aya bağlamak iddialannın bir 
de eri yoktur. 

Dil mındc:ın, alınanlar n eski 
& çmi t n bugüne kadar tamamen al
znancayı klamışlar ve alman lehçelc· 
rile kon mu durmuşlardır. 

Dış goriınüş bakımındnn, kasaba
larda ve köylerde evlerin yapı biçimle
ri tam almandır. 

Taşıma ağı bakımından; franaızla. 
rın son on beş yıllık bayındırlık çalış

larına ve gilmrUk bakımından da 

ar'.r fran ız sının içinde saymalarına 
e onu ökonomik bağlarla kendi göv-

• lerine bağlamalarına rağmen bütün 
~llyat Almanya yolil•dir. 

••• 
Fransız kUltUril ve fransı.z oraulan 

Ren'i almak ve buraya yerleşmek Fran. 
sa için ulusal bir ülkü olmuştur. Na
polyonun düşüşünden ıonra alınanlar 

tekrar Sar'ı almışsa da Fransa uluaçu-
1 uğunun glSı:U bu topraklarda kalmı§

tır. 

1865 - 1866 yıllarında ilçUncil N • 
polyon burayı tekrar ele geç.irmeğe ça
lrımı§ ve faknt Sadova'yı kuanan Pruı. 
ya onun bu emellerine ıcd çekmitti. 

Nihayet, Fransa, Veraayda Almnn
yaya ;unu kabul ettirdi: Almanya, ti· 
mal Franuıında savaş Hnaaında bo
:aup yıktıfı lröınUr madenlerine rtı· 

lılr, Sar çevreıindeki madenlerin mUl• 
Jdyetini w onlardan 1J yıl müddetle 
fayd !anmak haklarını Fr1.11U'ya vn. 
miıtlr. Bu tarihten eonra buranın mu
kadderatı bir ıenel ı~imle bellJ ol -
"ktır. 

Omznou yinyıla Klrlllrw. alman -
lnn~• hududu 

••• 
On yıl lman polltflı:a ı, •lmnn 

JJ ve dJlmcılnl uluılar d 
:1 tedi. 

inden 

lltcr tUrU ar ile ufrqu. Naııyonal? 

aoayaliııtl r it bafına aıelinciy ha r 

ıenel aorau nctlccııinde r'ııı Alman-

Sar'a toplanmı§ olan Hitltr rejimi
nin dUşmanlan ,kendi başlarından kor
ka k; blz almanıs, Sar'ın Almanya'ya 

yaya döneceği ıu iÖttirm-.ı bfr rçck 
uyıhyordu. Fakat HJtler'in !t ıına 
selmulnden sonra, P'rrı.naa iç.in ycnJ 
bir umud c!ofdu. 

S lılar, çokluk bakımından to

tirlor, ar bir aanay.i topı ğı olmak 
bakımından ıoayaliııt ve .komUnlst ya
talıdır ve aynı samanda bir alı§ve 
yeri oldu undan da yahudl~rJn topla. 
ca bulundukları bir aland • 

Hltler r jlminden aonrs, rer'ln 

kili ye kartı aldıiı durumdan otlan. 

mıyan katollk papazları, zı laf 1•: 
pan birçok komUnf st ve eoeyallıt llder
lori ve dıtarıya oUrUlen blr90k '1 udi
ler buraya toplandılar. 

ınıf kini yüreklerinden yurd. aev

glalnl allml~ olan bu alman l:alab lıfı. 

nın temayüllerinden letlfadcyf dUgtt .. 

nen Bartu, yedi aekb ay önce b.k poll• 
tUca kt!tf ile o ya çıktı. Pl blsltln 
Sar'ın Almany 'ya mı, 7oba Fransa'· 
ya ı;meaini l tiyoııunus, eorguau• 

uluslar dem tinin kurdufu bt 

o 

lıU ld ~nhı on ne daha •Umıeslni fa. 
t mlsint.P yolunda bir eorgunuu d 

'Fr11ns11:J1.11n on d~rdflnç!J 
Ren' t! akışları 

J'l 

KASA: 

Altın: safi ldloır'3m U.928.697 
Banknot 
Ulakhk 

DAHİLDEKİ MUHABiRLER: 
Altın: San Kg. 
Türk llrı:aı 

HAR1ÇTEKt MUHABİRLER: 
Altın: Saf! kilogram 1.807,042 
Altm.a tahvili bbfl 1«beat 
dövizler. 

HAZİNE TAHVİLLERİ ı 
Denıhte edilen evrakı nakdiy 
karşılıfı 

Knnunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan t~lyat. 

S:kNEDAT CÜZDANI ı 
Hazine bonolan 
Ticarl ıcnedat 

ESHAM VE TAHVİLAT COZ. 
DANI: 

(Deruhte edilen cv
Esham ve (rak.r nakdiye knr· 

tahvilat (şılığı (itibari kıy
(metle) 

Esham ve Tahvil~t 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz: Uz:erinc 
TahvilSt Uı:erine 

HİSSEDARLAR 

MUHTEL1E 

Lira 
19.591.869,-

8.270.293,-
646.472,35 

2.51 S.004,-

Lir 

28.608.634,85 

192.S25,S7 1,7()11.825>,!7 

!.354.921,02 

18.308.544,51 18.663.4 66.53 

158. 7 48.563,-

9.823.278,- 148.925.285,-

3.734.262,60 

9.316.555,70 13.050.818,30 

27.782.394,72 
4.860. 7 60,46 32.643.155, 18 

25.406,54 

542.516,10 567.922,64 

YEKON 

4.500.000,-

11.137.263,89 

260.7-03.874,46 

SA'\ ıfA 6 

,• 

" () 

~o 
Q. 

1111 - Jgıı ff• - 11C1JSJ. .u»rı On dlSl'dlJnclJ Lui'nln 11Jman 
topral:larındıı ilerleyi§ı 

ba lannıasını letorla, fak t Hitler'Jn 
h k vt kanun tanımryan, lıı dad altm
dft lnJettlfl Almanyıt,ya değ.!J, on yıl 
aonra hUrrlyotfno k;ıvuıacak bir Al
manye']'9 baalt.nmak için bekllyccetk. 
Bugllnktl durum .Ortıp gitmesini fs

dır. 13 ikinci kinuna 3 gün var S. r 
ı,ındcki r.onucun alman - fran"•Z 
dostluğunun korunmasında ve dola ı

ıil acun bnnşının pekiştirilme ı 'e 
rolü bUyük olacaktır, 

,.cttüı, diyorlardı. 

Pa1sat A lmanyı, dMn lr!n baıın 
Bartu'nun bu a6.i!ntl nbadı. :t, taka ~ 

ldi, ~le bll' Prıuıunın 

yıl lS"lnde &T'da t{lf Bkonoml 
af aııllll'ınd haytt lfUyenk burasını 
Al B yapması 17.oı&uau nrdı. 

m b6yl bir tokltf için k6ll -

bakımda& hak g&r;8yol'duc 

934 \'aziyeti 

ERMA YE 

1HT1YAT AKÇESİ 

TEDAVOLDEKl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı na.kdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine te"ffikan vaki tediyat 

Deruhte edilen vınkı nakdiye 
bakiyesi 
K şıhğr tnmamen altın olarak 
tedavüle vaı:edilen 

TÜRK LİRASI MEVDUATiı 
Vadesiz 

Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATiı 
Vadesiz 
Vnd ~li 

MUHTELİF. 

l 

Lira 

1 

fSS.748.563,-

148.1>25.285,-

1 ~.688.000,"r" 

19.262.882,7 5 

-.-
11.504.590,!6 

S41.157,32 

YEKON 

Lira 
18.000.000,-

164.~ıs.~s-'.-

19.262.882.75 

12.04~74!,68 

49.118.050,73 

260.703.874,46 

N. Ulu~ 

onuncu yüzyıldan bu yana Almanya'ya 

doğru ilerl~erek nihayet 1699 da Sa· 

r'a girmi§tir. Y.inni yıl kadar Sar'da 
kalan Fransa almanların •oru ile çık· 
Dıt§9a da 1792 de ihtilal orduları tek· 
rar Sar'a girmı9 ve ondan ôn&e franıuı 
kUltUrü buralari i§lediği için kUcük' 

! Mart 1933 tarihinden itibaren: J.lionfo liaddi % S ı / 1 - Altın Uzer ine avans % 4 1I2 
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, GJ marka: 
s.ını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider.' 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,. ıa~ "müstahzarı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz J • 

Gümrük muhafaza umum ku -
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtalan için 1200 Ton l\Jaden kömürü 
kapalı zarf ile ek§ih~eye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her 1?:iin Komisvondan a1mabilir. 
3 - 12-1-935 cumartesi saat "is,, te ihalesi yapı-

Jacaktır. ı 

4. - t .. ı('kliler muvakkat teminat olarak "1530., li· 
ralık hanka mektnhu veya vezne nıakhuz1annı teklif 
nwktutJlari~ le birlikte saat "14,, te İstanbul Gümrük 
l\111hafa7.a Haşmiitliirliiğii Dairesindeki Kumandanlık 
"atın alma kornİ'-'YOflP.na vermeleri. (8593) 8-5810 

A 1111 •<:.Jra R~ledivesinden : . 
A - Hamamönünde Nişantaşı sokağında tidi kaldırım 

yaptrrılacai(tır. Keşif bedeli 1536.53 liradır. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. ~ 
C - Eksiltme 17 - 1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 

mfülürlü~ii odasında açık yapılacaknr. 
D - Muvakkat teminatı 115.22 liradır. (3856) 1-24 --

Adliye Vekaletinden: 
Son hir senelik varidatı 3561 lira olan Sıvas'ta 935 yı

lı başınchn itibaren açılan noterliğe imtihansız girebil
mek şartlarım haiz isteklilerin bir ay içinde Adliye Ba
kclnlığma mi.iracaatları bu müddet içinde müracaat eden· 
lerin isteklerine bakılacağı ilan olunur. (23) 1-86 -

Nafıa Bal{anlığından: 

Haydarpaşada sif teslim maktaı 25 x 2,5 x 1 m/m. ve 
tulü 2100 m/ m. olmak üzere muhammen bedeli 4250 lira 
nulunan 50 ton lama demiri kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klaring yapılmış olan memleket
lerden getirilecektir. 

Eks.iltme 24. 2. 935 tarihine rasthyan pazar günü saat 
15 te Ankara'da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve (375) 
liralık teminatlarının malsandığma yatırıldığına dair o
lan makbuz ile birlikte 24. 2. 935 pazar günü saat 14 e ka
dar makbuz mukabilinde Malzeme Müdürlüğüne tevdi et
meleri la~ımdır. 

t stekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
An'·arada Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünden a-
labilirler. (27) 1 - 90 

Jandarma Umum Kumandan· 
lıiı Ankara Satın Alma 
l(omisvonun<lan: 

Jandarma ihtiyacı için nümune ve evsafına uygun ol
-t!ak şartiyle (1400) metre yerli malı yataklık kılıf bezi pa
..,arhkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23-1-935 çarşamba günü saat (10) da Ankara
<..ü jandarma satmalma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli (560) ilk teminatı ( 42) liradır. İstekliler 
makbuz veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde 
2490 sayılı kanunda istenilen ve şartnamede yazılı vesaikle 
komisyona gelmeleri ve şartnamesi ise parasız olarak ko-
.:nisyonundan alabilirler. (12) 1-ll" 

re r ıyor 
Ankara'cla 75 liraya kadar ücretle muhasebe makinele

rinde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır. 

Müsabaka 20. ı. 935 pazar günü Ankara'da yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta tahsil görmüş ol • 
mak ve 18 ile 25 yaş arasında bulunmak şarttır. 

İstiyenler 15. 1. 1935 gününe kadar Türkiye Ziraat Ban 
kası Genel Muhasebe Müdürlüğüne bizzat veya mektupla 
müracaat etmelidir. 1 - 15 

Nafıa Rakanlıiiınd an: 
838 tonu Derince istasyonunda ve 500 tonu İzmide 

Aydın hattının Alsancak istasyonunda vagon içinde tes
lim şartile muhammen bedeli 224. 784 lira olan cem'an 
1338 ton çinko galvanizli tirfon kapalı .zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 1934 tarihine rastlıyan cumartesi gü
nü saat 10.30 da Ankarada bakanlık malzeme müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
12489,20 liralık muvakkat teminatlarının malsandığına 

yatırıldığına dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 1935 cu
martesi günü saat 9.30 a kadar vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 11,20 liraya An
karada Bakanlrk Malzeme Müdürlüğünden alabilirler.(30) 

1- 87 

llarıiw Umıılll MiW.iirlii~n: 
- - - -1 - Beher metresi (30) lCuruş kestirilen "(6500)'" metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneyi görmek Istiyenlerin her 

gün ve eksiltmeğe gireceklerin de 27 / 2. kS.nun/ 935 pazar 
günü saat (10) da (146) lira (25) kuruş muvakkat temi
natlarile Cebeci Harita Umum Müdürlüğü artırma ve ek-
siltme komisyonuna uğramaları. (6) 1 - 8°2 

Nafıa Bal{anlıITT.ndan: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Mera§a 9 saat mesafede bu

lunan Kirazderesi ve Susu ormanlarından kesilmek ve 
Eloğlu veya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon 
üzerinde teslim edilmek üzere muhammen bedeli 5462,5 
lira bulunan 1150 adet çam telgraf direği kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 935 tarihine rasthyan cumartesi günü 
saat 15.30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini ticaret odası vesikası ve 409,69 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 935 cumartesi gü· 
nü saat 14.30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etme
leri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(28) 1 - 89 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGINDAN: 

Ankara Belediye Su İşleri Müdürlüğü için "3" takım 
Voltman - Kombine su sayıcısı, birkaç vana ve boru parça
sı açık eksiltme yöndemi ile satın alınacaktır. Oranlanmış 
değerleri tüm tutan 816.82 lira ve eyreti teminat 61.26 li
radır. İstekliler bu işin listesi ve bağlarını Ank

1

ara'da İtfa-
iye Meydanında Belediye Su İşleri Müdürlüğünde görebi
lirler. Eksiltme Ankara'da İtfaiye Meydanında Belediye 
Su İşleri Müdürlüğü "Artırma, Eksiltme ve ihale Komis
yonunca 25-2-935 günlemeci pazartesi günü saat 15 de ya-
pılacaktır. ( 41) 1-99 

·Nafıa R:-ıkanlı;ı-ından : 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan 

Göksunun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayade
resi istasyonunda veya ona mücavir istasyonlardan bi
rinde vagon üzerinde teslim edilmek üzere muhammen 
bedeli 5800 lira nulunan 2000 aded çam telgraf direği ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 935 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 15 te Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini ticaret odası vesikası ve 435 li
ralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatınldığma 
dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 935 cumartesi günü 
saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (29) 1 - 88 

l\iaarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan ettilen 

Erzurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö· 
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmi_ştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa· 
at komisyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını inşaat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

10 SONKANUN 1935 P E RŞEMBF.. 

Anl{ara Belediyesinden: 
Keşif bedeli yapılacak yeri Cinsi 
Lira 
387.20 Duatepc yağlı dede sokağı adi kaldınm 
327.60 Hamam önü evkaf evleri s. 
511.20 Dua tepe uzun sokak 
504.60 Tacettin ve dutlu sokak 
143.32 Kurtuluş M. dibek sokak 
154.70 Musa be M. dar 
255.60 Hacı Seyit menzil : 
725.40 Musa bey kara musalla : : 

a - Yukarda keşif bedelleri ve mevkileri gösterilen so
kaklarda adi kaldırım inşa ve tamir ettirilecektir. 

b - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemino 
gelinecektir. 

C - Eksiltme 17 - 1 · 935 perşembe günü saat 11 de fen 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

d - Eksiltme açık yapılacaktır. 
e - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. (3855) 

1-23 

Ankara Gümrüğü 
Müdürlr :··nden: 

Müdürlüğümüz anbarında bulunan 25 kilo 500 gram 
eritilmiş tereyağı 12-1-935 günü saat 11 de artırma ile sa• 
tılacaktır. İsteklilerin o gün gümrükte kurulu satış ko-
misyonuna müracaatlarr. (47) 1-103 

Askeri Fabrikalar Umum 
:Müdürliiğü Satmalma 

Komisyonu 11auları 

105 ADET STİRY A DİA • 
MANT ÇEL1C1NDEN 

MAMOL HALKA. 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 1587 lira 
olan bir kalem malzeme 24. 
2. Kan. 935 tarihinde saat 15 
de Askeri fabrikalar satın al 
ma komisyonunda açık ek • 
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup ko • 
misyondan verilir. Taliple -
rin yevmi rnezktlrda muvak 
kat teminatı olan 119 lira 3 
kuruşla 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rine nazaran vesaiki lazıme
ile müracatları. (3859) 

1-26 

9 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 
Yukarda miktarı yazılı 

ve tahmini bedeli 1321 lira 
olan ölçü aleti 22. 2 kan. 935 
tarihinde saat 14 de açık ek
siltme ile Askeri Fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
satın alınacaktır. Şartname 
parasız olup komisyondan 
verilir. Taliplerin yevmi 
mezkurda teminatı muvak
katesi olan 99 lira 8 kuruşla 
ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncU maddelerine göre 
vesaiki lazimeyi hamilen 
müracaattan. (3848) 1-27 

100 ELEKTROT 
100 NİPEL 

ki lazimeyi hamilen mUra• 
caatlan. (3849) 1-20 

30 ADET LA VRİL sts. 
TEMİ FONT BORU. 

Yukarıda miktarı yazılı 

ve tahmini bedeli 637 lira 50 
kuruş olan 30 adet Lavril sis
temi font boru 26/ 2.kan~ 
935 tarihinde saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartname pa
rasız olup komisyondan ve
rilir. Taliplerin yevmi mez
kurda teminatı muvakkatesi 
olan 47 lira 81 kuruşla ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine nazaran 
vesaiki lazimeyi hamilen m~ 
racaatları. (32) 1 - 84 

POTREL 
12933 kilo 14 lük) Beheri 5 
4380 kilo 18 lik) METRH 

TUL ÜNDE 
Yukarıda miktarı yazılı 

ve tahmini bedeli 1731 lira 
30 kuruş olan potreller 28/, 
2.kan/ 935 tarihinde saat ı S 
te askeri fabrikalar satın al• 
ma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Şart
name parasız olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
yevmi mezkurda teminatı 

muvakkatesi olan 129 lira 
85 kuruşla ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü madde 
lerine nazaran vesaiki tazi
me ile müracaatları (25) 

1 - 83 
Yukarda miktarı yazılı >1e 

tahmini bedeli 4600 lira O· 
lan iki kalem malzeme 19 -
şubat - 935 tarihinde saat 15 
te askeri fabrikalar satın al 
ma komisyonun:la açık e!< • 
siltme ile satın almac~ktır. 
Şartname parasız olup ko -
misyondan veriler. Taliple • 
rin yevmi mezkurda temina 

1 Ankara Belediye Rei~liği 1 
ti anlan 

1 İLAN 

tı muvakkatası olan 345 lira 
ile 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddesine naza
ran vesaiki lazime ile miir;1-
caatları. (3858) 1-3 .. 

700 KİLO KİBR1T 
ANTİMON 

500 KİLO KLORAT DE 
P OTAS 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1390 lira o
lan iki kalem ecza 20/2. kan/ 
935 tarihinde saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Şart
name parasız olup satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin yevmi mezkQrda 
muvakkat teminatı ol~n · 104 · 
lira 25 kuruşla ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cil 
maddelerine nazaran 9'esai-

A - Mezbahada salon et
raf mdaki yağmur oluklariy
le boruları salon ve kubbe 
üzerindeki eternit ve robe
roitler tamir ettirilecektir. 
Keşif bedeli 1015 liradır. 

B - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için baytar mü
dürlüğüne gelecektir. 

C - Eksiltme 23-1-935 
perşembe günü saat 11 <le 
baytar müdürlüğünde açık 

olarak yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat 

yüzde yedi buçuktur. (39) 
1-81 

ZAYİ 

Nüfus cüıı:dnnımr ve askerll'c 
terhis vesikamı kaybettim. Yeni. 

· terini : a~acağım~an eski1 . .!rinin 

hükmü yoktar. 

Yozgatlı ômer oğ/LJ 11/JıluJJ .. Iı 
1- 95 



, 10 SONKANUN 1935 PERŞEMBE ULUS 
~~~"=":"'-------------------------------- ~ _____________________ ..,_...._,... ____ _ 

~ l .sa ~lannız 
JöküJiiyor nıu? • ·:mer ank ı ı 

i Hemen dökülmesine manı 
ol un112. \Jnınmi l\'liidürlii;ninde11 : i 

;: 
§ 

Bankamn ve miie~eoeı::<ltmcla çahşmak ü7.ere a~ağı- ~ 
d a ··a "1h <::'lrtl :ı r İ"eric:incle: ; 

l. - Ban '·:-ı ,..,., 1 z ve ıı- i ic ~c: .. c;atı muhasebe sen·isle - ~ 
rin '1e c01h~ın ;:ıl< ii7ere a c; n-arl f.') - lira maaşla. ~ 

~ 2. - p ... 11'· ?m17 ~ .. rvis ~efi ve müfettis m ıavinlik ""' 
teri nam .. e-rli olm;llt il?:ere c:ı .. -;ari 120 - lira maa~la ve 1 
imti '· "nlrı i'· i ~·mf n~ .. mı·r ahnacaktır. ~· = N'l l"f'?Ptl-ritt e --nebi r ~ ... 'ltarma vuhufu c1ereccsile g 

imtih;;ı n<l., ~Ö<:terccf'''l ~ri li ,·cıkMler ve eveke bulun - ~ 
'1111·1 ... rı lT';; .. SS('"'""1 "r l .. r ·;" li'd.-ri tecriibeler n~za-ı ~ 
dikl·,, te ~lrttmaT~ "'Ur .. ti ,, ... :-ıo:rrari olarak gösterilen ı·a ~ 
ac; m i'·rl ..... l.,,rı l' "'"' t· m i m::,ı:·rW •'lii n takllirile arttınla -
bil e-r.ek+ir. ~ 

""' ,....Uhil:s"'be m~"l'lıırl;-rı ir in 1;~e veva l ise derectsin- ~ 
de bir l'T'C 1(te-ıtl"n rre?Pn olmak, . p 

f• r vic; c:- e rı: - i ve m iifet is muavinliğ i n~'TI~c clli~i · 
için ali mt-'·tenlerden nı .. z11n olmak ~arttır. ' 

Per iki İ'l1tihana ~i r~ce'·?erin a~k.erlik hi7metlcri- ;: 
ni ' "=' lmıs olmaları '-'C 35 ya~ını geçmemiş b11lunmala- fi 
rı lazı nırlrr. ~ 

JVf phcı c:eb~ memurlu·~u kin 27 K. sani 1935 pazc-r ~ 
günii saat 1 el~. ~ 

~ Servis sefli.Y i ve müfettic; muavinliği r. ::ımze .. ı =~ i ~ 
için 29 K. sani 1935 salı :rünii s<'at 1 de Ankara ve İs- ~ 
tanbul'~a avm zamanda imtihan yapılacaktır. 'ti 

f mtih-.na girmek istivcnlerin iıntihan prc;f!rammı ve~ 
snir ~artl"rı ::lnlamak ve 'c;imlerini ya~clırmak ii7•Te nİ · ~ 
havet 22 K. sani 1035t::ırilıine1.-aıJar An1·ara'cla Uııwm g 
Mi.i<liirlii't memurin <-nhecıin"". İst::ınhul'da Si.imer Bank f~ 
l c:tanbul Şnhesine müracaatları iJ~n (\hm ur. ıi 

1--74 ~ 

---lllllthlM114Mııtıılllllllllll!lll!•!lllllllllllff"!!lllll•!!!lll!lllfflll llHlllillll!IHllUllll!ıl'!llU~llllltiMll!llılH~ 

Ankara Ci.imlıuriyt.t 
~ ı ·. I 1 • ·ı T "J • "" • .. ,, IJ( ' 1~1 "l'"''". .. , "'l 

Adliyeye yan makincsivle çabuk yazmasını hilen!er 
arasında 10- 1 - 935 tarihinde yapılacak müsabaka imtiha
niylc bir memur alınacaktır. 1stckliltrin mektep şehadet • 
namesi, nüfus tezkeresi, hüsnü hal, askerlik, ası, sıhhat kfi
ğltları ve 3 adet fotoğraflariyle beraber imtih~n gününden 
bir gün eveline kadar A'l ;;'lra Adliye encümen rei~liğine 
müracaat etmeleri. (37) 1-i5 

Kocaeli ' 7ilaycti [)aimi 
En.-ümeninden: 

Vilayet ic;in alınacak bir ekskavatör makinesi kanunu
saninin on dördüncü pazartesi g~ü saat on dörtte pazar
lık suretiyle ihale olunacaktır. Talip olanların bin yüz y;r
mi beş liralık muvakkat teminat mektubu ile vilayet en
cümenine ve şartnamesini görmek ;stiyenlerin encürren 
kalemine müracaatları. (18) 1-55 

Anl{ara Belediyesi nelen: 
A - Yangın yerinde muallimler sokağında Toprak tes· 

viyesi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 401.76 liradır. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. 

C - Eksiltme 17 - 1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 
müdürlüğü odasında açık olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminatı 30.14 liradır. (3857) 
1-25 

Teftiş lleyeti Reisliğiııdeıı~ 
Maliye müfettişleri refakatinde iki sene stajdan 

~ 

~ sonra geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş 
muavini olmak veya idarede çalışmak i.izere (30) lira 
maaşla beş birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. 
Aranılan evsaf şunlardır: 

1 - S ıyasal bilgiler okulu (mülkiye), hukuk, yiık
sek ticaret ve iktısad mektebi mezunlarından olmak. 

2 - 28 yaşını bitirmemi~ bulunmak. ~ 
3 - Memurin kanununun dördi.incü maddesinde 

~ yazılı evsafı haiz olmak. 
~ Talip olanlar 31 kammu~ani 19~5 akşa1:1m~ ~~~ar 
~ bir arzuhalla Ankara' da Mahye teftış heyetı reıslıgıne 

müracaat etmelidirler. Arzulıala şu evrakın asılları ve
ya noterlikten tastikli suretleri iliştiril melidir: 

A) Hüviyet cüzdanı 
B) Askerlik vaziyetini gösterir vesika 
C) Mektep şehadetname ~eya tas~ikna~esi. 
D) Talibin kendi el yazısı ıle tam bır tercumeı hal 

i hulasası tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikamet
gah adresleri v. s. 

E) Sıhhat raporu 
F ) İki adet vesikalık fotoğ"raf 
T ayin ve tefrikte 25 mart 934 tarihli talimatname -

deki dereceler esastır. 
Aynı şeraiti haiz olanlar beş kişiyi geçtiği takdir · 

~ de aralarında müsabaka imtihanı yanılacaktır. (10) 
1-69 

KANZUK F.C?". HANES J 

müstahzaratın <lan 

KOMO 1 EN : Saçhmn rfö . 

kiilmec:int v,. kereklenme:,i
ne mani olur 

KOMO 1 F.N · S :->rların k ö'; • 
lP .. ini kuvvrtlen rl irir v ,. hes· 
ler 
KOrı.OJEN Lcı t i l rav ih ., lı 
hir c:aç l oc;vnnıırl• ır. rl :-nP'\ !.I 
I~ .,0?11 1t t' C"7'' ""'1"' <: İ h t"r '"C • 

7 ~ h ~ ne \ ' f> ı • riv;ıt n• ~öarı 'a· 
rın dcı n :ır;ı vı nı? 

f n :-r" 1 i 7 t~ "n111k ,. . .,., ,.~ ~ ; nıa n ıı latmr! -ın. 

Ö'{silren'-.-p '1e> 1 ~ ·::~n'·l; katran eksiri 

' ' 
Vekalet d -ı ireleri odacıl2rı için yerli malı fotin a'm:ı

caktır. Vermek istiyenier n~imuncyi görme!; üze,~ :1cr 
gün Vekalette vilayetler id-ıres i ü--üncü şube nı iidiirl i•;;.ü. 
ne miiracaat e~ ... biJjrler. f l·r!e 16. I. 935 günü sant 16 da 
Vekalet !"atm aJma komisyon··11 'a yapılc-cal;tır. 

(2) 1-31 

i. ~i lii 
rı·· , .. 1·•'-'•• • :1 iT. ur l!',!UUO "''?: 

l\fal~allesi ~ " ' ·a~r Cin~i U-num Metr11ke Hisse 
No. No. miktarı 

Vattarin Taht<'ct Hane 2/ 538 136 Tamamı 
Yul~anta yazılı üç odn bir mutfak hala, taşlık ve iki so

fadan ibaret hanenin mülkiyeti muka<ldema 3510 lira be
de1le talihine ihale edilmis ise de teahhüdatrn ifa edilme· 
mesinden 19-1-935 cumart~si günü !laat 15 te ihale edilmek 
üzere yeniden a ı:ık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli 
nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu ile alınacaktır. 
İsteklilerin 262 lira 50 kuruş depozito akçesiyle defterdar
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (19) 1-56 --
Jaııdarma Umum Kı1maıı<lan· 
Jı~ı Ank~ara Satın Alma 
l(oınisyoııunclan: 
Jandarma birlikleri için (200) kilo tartar r.n iyi cinsten 

yerli yapısı iki paskü1 24 - ı - 935 perşembe günü.saat (15} 
de Ankara'da pazarlıkla ~atın alın<>caktır. Bir paskül için 
(84) Jira fiat biçilmiştir. !'stekliler İstanbul jandarma yok· 
lama heyetiyle komisyonumu7.Cl=-n sartnameyi para~ız ala
bilirler. Pazarlığa girmek icin (13) lira (80) kuruşluk temi
nat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanundaki 
ves:kalarla pazarlık gün ve saatmda komisyonumuza r,el-
meleri. (3861) 1-63 

BİRİNCİ MINTAKA ETİBBA 

ODASI REİSLiGiNDEN: 

Ü 'la umumi heyeti 15 ikinci kanun 1935 salı günü saat 
' 17 de Yenişehirde Hilaliahmer umumi merkezi salonunda 

toplanacağından ~ayın üyelerimizin gelmeleri rica olunur. 
(3850) 1-19 

~~------~~--~--· 
BAYINDIR BELEDİ VESİNDEN: 
B yilVdır içinde bir mezbaha ve bir pazar yeri aşa

ğıdak'i şartlara g'Öre kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Mezbaha keşif tutan 16424 lira 05 kuruştur. Ve pa
zar yeri keşif tutan 91'83 lira 90 kuruştur. 

2 - Bu işlere aid şartname ve teferrüatını görmek için 
Bayındır belediyesi fen memurluğuna ve İzmir belediyesi
ne müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 24. 1. 935 günü saat on besde Bayındır 
belediyesi dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mezbaha için 1281 lira 80 ku -
ruş, pazar yeri için 688 lira 80 kuruştur. 

5 - Teklif mektuhlarım ve sair evrakı havi kapalı zarf
lar 24. 1. 935 günü saat 12 ye kadar Bayındır belediyesine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Bu zarflar 2490 sayılı ka
nunun 34 üncü maddesi dairesinde gönderilebilir. 

6 - Bu eksiltmede 2490 sayılı kanunun hükümleri ca
ri&ir. 

Daha fazla mah'.'ımat edinmek istiyenlerin Bayındır be-
lediye fen memurluğuna müracaattan (3818) 8-5847 

Jandarma Umum I\.umandanlı~ 
Ankara Sabn Alma 
Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun altlı üstlü 1250 çift 'Karyola 
20 - 1 - 935 pazar günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. İstekliler Ankara'da komisyon ve İstanbul'da 
Jandarma muayene heyetinden parazıs şartname alabilir 
ve nümuneyi görebilir. Çifti için 1550 kuruş kıymeti tah
min edilen lfaryola münakasasma ginnek istiyenlerin 
(1453) lira (13) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya 
mal ~anaığma yatırılmış bu miktar para makbuzu muhte
vi te~lif mektubu satın alma gtin ve saatinden evel Anka-
ra 'da komisyona tevdi etmiş olmalan. (3824) 1 - 2 

MaliYe B~k~~'.ıi;·;J 
daıı: 

Yüzde 7 f a;zli 
iki miJvon lira ık Sı\'as - Er
zurınn denıİr\'o1u ta hvillr•riniıı 
kavıt n1naınele lcrine )1akıııtla 
hre~l ·ı nar ak l ır. 
G~Fri tamamen Sıva5 - Fr 'llnım cte!Tlıryolunun 

~ in~a!'ima t<1h5İ! olunan otuz mil yon liralık Sıva5 • Er
trnru ııı io.:: t ikra ..,.mrn iki milyon lfralık birinci lcısmrnt 
~:. L ,.. c::':il t"'"" t <:\lı vilterin kavıt mı ~1;'1"'~1 .. dn,.. tO ilıtincikA-

nun 1 Q3 ~ tarih inde haşlanacak ·e 15 ikinci \ı:anun 
~ 193S tarilıinrl .. nihayet verilecektir. 

R~1ıerinin it ibari kıymeti virmi l ira olan bu m uvak 
'<:at 't? hvi 11~r J 9 lira ihraç fi atı ii1-eri nc:l en hu müddet 

~ ?~rfmda Merkez, Ziraat ve 1~ Rankalarmın ~ubcleri 
~ '1uh•P ., rı her .,, .. ,., .. lf1e c:::ıt1~a ~ıkarılac;ı 1~tır. 

l<upon beqellcri her ~ene son kanunun 15 inclc 
tcdive edilecek olan hu t:ıhvıllcr Umumi ve mül
hak hütçeler:le ida,.re olun<=.n daire ve müesseselerce 
vilayetler husuo::i iClarelerite bele,liyclcrcc teminat 
olarak ve hazinece satılrnı~ ve 5atılacak Milli Em-
15k bedellerinin tediyesind~ it"bar kıymetleri fü.:erin-

~ • den kabul olunur. 
;~ Eal,solun cı !l mn;.melclcrde nakit ~ibi l· "'hıı l edile · 
,. ·e -;. i ve ş:ert: ı: heli~ll!"rinin ve ~erck~c faizlf'rinin tedi-

• eı;:inrle ıı·c; hir c:urt"t?t" verr- i, resme t~ hi nlmı >·aca~ı 

kanunla tevit ectilmis olan hu İ'"'ti'·~.,z t :ı '~villerinin fa. 
i7i ele o/o 7 olarak tt'<ı:hİ t ~ c1;1 ,ı ; ~i n r1 ~n iş~ir;.ı '~ t-rknl eı 
en fairicli ve c:~~la-n vt- avrı r •ma: fa ...,,,.,., ,~ ,,et için 
verimli hir İ !'; I" n :ı ral~rmı v., •. ,.. ...,lS "ı ., - ~'· ' - , r. 

Ankara Ji~tnoğraf )1a 1\liiz<•. i 
· l ; ; < 1 i 1 r 1 i i 4;~i i n < 1 r n : 

Etnoğrafya müezsinin orta avlusunun kapatılması \ie 
başka yerlerinin tamir edilmesi kapalı zarfl a eksiltmc~c 
konmuştur. İhale 21-1-935 pazartesi günii saat 15 de etnoğ. 
rafya müzesindeki komisyonca rapılad•ktır. Sartn:mıc her 
vakit Müze dairesinde görülebilir. ( 17) 1-54 .._....._.. __ _ ---

ORDU ViLA YETİ f\~EMURİNt 

MUHAKEMA T ENCÜMENİNDEN; 
Vazifei memuriyetini ihmal ve suiistimal ettiğinden do 

lavı işten e1 çektirilen ve oturduğu yeri belli olmadı~·m<lan 
hstkkmda vilayet memurini muhakemat encümeni tarafın .. 
dan verilen lüzumu muhakeme karanmn kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasıl olmıvan vilayet eski Orman muamelat 
memuru Faruk Efendinin 1. 12. 934 tarihinden 1. 2. 93.5 ta• 
rihine kadar vilayete müracaat ttmediği takdirde işbu ila ~ 
nm mumaileyhc tebliğ makamına kaim olacağı ilan olu~ 
nur. (3655) 8--5607 

Ankara l\f us iki l\lualliın 1\1 cktebi 
~Jjifl;; .. Jiic'Yiinden! 

1 - Musiki Muallim Mektebi talebelerı için yerli mal• 
lar satı~ mağazasından beğenilen nümunelik kumaşlardan 
kasket, elbise, ve palto yaptırılacak. 10-1-935 tarihinde 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Diktirilecek elbise ve paltonun dikiş evsafı V6 

bunların imalinde kullanılacak harçların umum1 evsafını 
gösterir nümunelerle şartnameyi istekliler her gün mek:.ı 
tep idaresine müracaatla görürler. ... 

3 - Eksiltme 10-1-935 perşembe günü saat 15 de Me~ 
tepler alım satım komisyonunda yapılacağından istekl"s 
lerin saat 14 de muvakkat teminatlarını Mektepler Muha
ıebeci1 iği veznesine teslim etmeleri lazımdır. 

4 - Kız ve Erkek E lbiseleri palto ve kasketle bera~ 
bir şartname ve muvakkat teminatı 257 lira elli kuruitul'ı 

EVSAFI 
Evsafı Cinsi Takım Palt4t 

Yerli kumaşlardan Erkek ve kız tale- 100-125 100-121 
be elbise ve pal tosu 

Erkek Ye kız elbisesinin palto ve kasket ile her~ 
Ticaret Odasınca yapılan tahmini bedeli 3437 lira 50 ır.. 
ruştur. 8--5885 

İmar Müdürlüğün den: 
Bir adet paf da dolabı şartnamesine göre eksiltmey4 

konulmuştur. Taliplerin 20. ı. 935 pazar günü saat on beşte 
imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaattan. 

(26) 1-73 

. Ankara Şoförler Cemi yetinden: 
Nizamnamenıiz mucibince her sene denic;nıesi icr.beden 

idare heyetini seçmek için kanunu s?ni 1935 ~ )1ının ~, ok~ı: 
:zuncu çarşamba günü sant on1an on i'·i· "! r H.,l -
de intihab yapmak iizerc cemiyete 1 . 'r 
rin gelmeleri rica olunur. 



SAYIFA 8 
E 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
Kay seri tayyare fabrikasına ait olup gaybolan ve aşağı· 

da tarih, numara ve muhteviyatları yazılı on parça ayniyat 
tesellüm makbuzlarının asılları yerine kaim olmak üzere 
tasdikli birer suretleri müteahhide verilmiş olduğundan 
asıllarının hükmü olamadığı vesika ve müstenidat maka· 
mında kullanılamıyacakları ilan olunur. ( 45) 
Bedel. P. Kilosu gr. Fiat Tarihi numarası U. nu· 
Lira K. Krş. 

1 54 2:? 7 
1 76 22 8 
3 51 44 ,, 
2 69 33 600 ,, 
2 69 33 600 " 
2 69 33 600 " 
2 69 33 600 " 

17 57 222 400 yekun 
2 69 33 600 ,, 
3 58 44 800 ,, 
3 73 46 600 ,, 

27 57 34 7 400 yekun 

1/10/ 934 
3/ 10/ 934 

" " " 
10 " " 
13 
16 
20 

" " 
" " 
" " 

23/ 10/ 934 
27 " ,, 
30 " " 

3,163 
3,166 
3171 

3174 
3177 
3182 
3186 

3190 
3194 
3197 

1-102 

marası 

19523 
19526 
19531 
19534 
19537 
19542 
19546 

19550 
19554 
19557 

İLAN 
Eskisehir Hava mektebine ait olup aşağıda tarih nu

mara ve~ muhteviyatları yazılı üç adet tesellüm makbuzu. 
nun asdlan yerine kaim olmak üzere birer tasdikli suret· 
leri müteahhide verildiğinden asıllarının hükmü olmadığı 
Yesika ve müstenidat yerine kullamlamıyacağı ilan olu
nur. (44) 

No. 
45736 
45738 
45739 

Tarih 
5/12/9~ 
6112/ 934 
6 12/ 934 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 10 tane 

büyük yangın söndürme ma
ldnası kapalı zarfla eksilt
mefe konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 15 bin liradır. 
İhalesi 26-1-935 saat 14,30 da 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Proje ve şartna
meler parasız olarak mezkur 
komisyon tarafmadn istek
lilere verilir. İsteklilerin 
1125 liralık teminatı muvak
kate makbuzlariyle artmna 
Ye eksiltme kanununun 2. ve 
a. maddelerindeki vesaik ve 
tekliflerini ihale günü saat 
13,30 da komisyona verme-
leri. (43) 1-100 

İLAN 

1 - Lüleburgaz için 24-5 
ton Un kapalı zarfla alma
._ktır. İhalesi 16/ 2. Kanun ı 
035 çarşamba günU saat 1'6 
• yaprlacak•ır. Muvakkat 
teminatı 2250 lira 94 kuru1-
tur. 
2 - Kırklareli için 164 ton 

Un satın alınacak ihalesi 
)6/2. Kinun/~35 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaı<
tlr. Muvakkat teminatı 1525 
lira 20 kuruştur. İsteklilerio 
"belli gün ve saatta Lülebur
pzdaki .. "'tın alma komis
)'onuna uğramaları. (3840) 

8-5880 

İLAN 

Trabzon garnizonu için 
23500 liralık 235000 kilo ikin 
ci nevi Samsun unu alına -
caktır. Şartnamesi talep vu
kUunda komisyondan para
llZ olarak gönderilir. Arttır 
ma ve eksiltme kapalı zarfla 
yapılacaktır. Muvakkat te -
minat 2115 liradır. İstekli • 
l1:rin teklif mektuplarım 15 
2. Kanun 935 salı günü saat 
15 den evel Trabzon satın 
alma komisyonuna vcrmele-
IİI (8) 1---42 

iLAN 

Vizedeki Rıtaat için 200 
bin kilo yulaf kapalı zarfla 
alınacaktır. Muhammen fi -
atı 7 kuruştur. İhalesi 20 -
l • 935 pazar günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini gör 
mek istiyenlerin her gün ve 
:eksiltmeye gireceklerin de 
lteHi gün ve saatta 1050 lira 1 

e "".'l inatlariyle vizedeki k~ 
isyona baş vurmaları. (38) 
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İLAN 
1 - Zir Pı>ligonuna va
rlıkla bir bayrak direği 

Lira 
89.600 S. eti 
40.000 Ko. eti 

563.280 ekmek 
1-101 

yaptırılacakuı. Talip olan 
tarın keşfini görmek ve pa· 
zarhğrnda hulunmak üzere 
907,5 kuruş teminat akçe 
m~'·tı•n mc»1 e -.ndığı makhu· 
ziyle 16-1-935 günü saat 
10,30 da satın alma komis
yonuna müracaatları. 

2 - M. M. V. Matbasın
da pazarlıkla yangın tesisa
tı yaptırılacaktır. .Talip O• 

tanların keşfini görmek ve 
p'.l2arhğında bulunmak üze
re 29 lira 59 kuruş teminat 
ak"e nıe1·tup malsandığı 
makbuziyle hirlikte 16-1-935 
günü saat 14 de komisyona 
müracaatları. (3841) 1-7 

ZAYi 
İstanbul Eminönü malmü

dürlüğönden almakta olduğum 

maaşıma ait cüzdan ve senet res
mi ve zati mühürüm ile hüviyet 
cüzdanımı Ankara lstanbul poı
tatarı arasında kaybolmuştur. 

Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. 

Merhum Ferik General 
Şemsi kızı Vasfiye 

1 - 94 

ZAYİ 
3. ı. 935 tarihinde belediye 

müzayede salonuna satılmak ü
zere bıraktığım eşyaya ait 782 
No. lu muvafakatnameyi kaybet
tim. Hükmü yoktur. 
A. Ulucanlarda No. 9 Hüseyin 

----------· -----
AKSEKİ ASLİYE HU-

KUK MAHKEMESİN-
DEN: 

Aksekinin Sinan Huca karye. 
sinden Dede alisi oğlu Ahmet 
karyelerinin ğel küprü nam ma
halde şimalen dere şarkan ğel 

köprü cenuben su arkı karben 
sabit taşla mahdut bir taşlı değir· 
meni nizasız fasılasız 20 yirmi 
seneden fazla malik ırfatile ta
sarrufunda bulundurduğundan 

namına tapoya bağlanmaıini ta· 
lep etmekle alakadaranın ilan
dan bir ay içinde müracaatları 

aksi halde tapoya rapt edileceği 

ilan olunur. 1 - 93 

,, - ·-
lmt ı~ u 1. 1hıbı ve Ba~mu· : 

harriri f alilı Rı flu ATAY, ' 

Umumi neşriyıth İdarf: c-den , 
Yazı işleri müdürü NasulU ; 
BAYDAR. il j 

Çut"' cıdduJ civMrndı \ 
Urus matflıastndı basrlmıitır. J 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İLAN 

Üçüncü kolordu karargah 
binasına kalorifer tesisatı 
yapılacaktır. Keşif bedeli 
15,647 lira olup ilk pey pa-

ı · rası 1174 liradır. Eksiltme 
günü 15/ 2. Kan/ 935 salı gü
nü saat 15 dedir. 

Fenni, hususi şeraitle ev
saf istiyenlerin her gün ve 
isteklilerin de muayyen gün 
ve saatta Çorludaki satmal
ma komisyonuna müracaat
tan ve teklif me'ktub1arının 
eksiltme saatından bir saat 
evveline kadar kabul edile
ceği ilan olunur. (3844) 

8-5886 

fLAN 
l - Antalya kıtaları için 

236,5 Ton unun kapalı zarf
la eksiltmesi 12.1.935 cu· 
martesi günü saat 11 de 
lspartada F. satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bede
li 20102 muvakkat teminatı 
1507 lir;ldır. 

3 - Sartnamesi Ankara, 
İstanbul: Levazım Amirlik
leri satınalma komisyonla
rında ve Antalya, Burdur, 
Denizli ve Isparta Fırka sa· 
tınalma komisyonunda gö
rül ehilecektir. 

4 - İsteklilerin şartna
medeki nümunesine göre 
yazrlmrı? teklif mektupları
nı eksiltmeye başlanmazrlan 
bir saat evveline karlar Is
parta'cfa Fırka satınalma ko
misyon RP.isli~ine vermele· 
ri ve t:\lihlerin r1~siltme P"Ü

nü ve saatıncfa Isparta Fır
ka satm?lma komisycnnnrla 
bulunmal:ırı. (3795) 8-5817 

İLAN 

Kcıstcımonu'daki kıtaat 
için 160 bin kilo un kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak -
tır. Tahmini bedeli 9200 li · 
radır. İhale günü J 9 - 1 • 935 
cumartesi saat 15 dedir. İlk 
pey parası 1440 liradır. Ve 
ihale saatinden bir saat evci 
teslim edilmiş bulunacaktır. 
Şartnamesini görmek isti -
yenlerin her giin Merkez Le 
vazrnhğına ve istekJilerin 
de muayyen gün ve saatte 
Kastamonu'daki kısladaki 
satın alma komisyonuna mü 
racaatları ilan olunur. (14) 

1 -48 

ILAN 
ı ~.soo kilo lahna 30450 ki

lo pırasa şubat iptidasından 
nisan nihayetine kadar ve 
9,600 kilo ispanak nisanda 
alınmak üzere acık eksilt
meye konulmuşt~r. İhalesi 
22 2. kan 1935 salı g ünü sa
at 15 de yapılacaktır. Şart
namesini görmek için tatil 
günlerinden ba~ka her gün 
saat ondan on ikiye kadar 
aşağıda yazılı satınalma ko
misyonuna gelmeleri. Te
minatı muvakkatesi olan 
275 lira 18 kuruşu muhase
becilik veznesine teslim e
derek aldığı makbuziyle bir
likte belli vaktinde Ankara 
Levazım Amirliği satınal

ma komisyonunda açık ek
siltmeye iştirak etmeleri. 

(21) 1-61 

İLAN 
Gündelik olarak elli dört 

kilo pancar, on kilo havuç, 
üç kilo patates, Mayıs 935 
nihayetine kadar alınacaktır. 
Açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 26-2.kan-935 cu
martesi günü saat 15 de ya
pıla t:aktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin eyyamı ta
tiliyeden maada her gün ıa
at ondan on ikiye kadar a
şağıda yazılı satınalma ko
misyonuna müracaattan. Te
minatı muvakkate1l olan ses 
un 77 Jmrutu MUuobeei-

ULUS --Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Cinsi Mahalle Sokak H. M.M. 

1500 Tarla Yazı M. Hastane 1,2880 

800 " " 
Bahçeli kahve 9200 

1150 ,, ,, Subaşı 1,3800 

7 50 Dükkan Hamam Sebilhane so. 

350 " ,, İsmet P. caddesi 

5400 Mağaza Cümhuriyet belediye çarşısı 

2400 Uepo Yazı Depo so. 

350 Dükkan Hamam Hamam so. 

900 " H. İmam Kendir pazarı 

300 " " " 

350 " liamam Pabuşçular arastası 

455 
" 

Camicedit Hal pasaji (35) No. 

500 ,, ,, Hal (10) No. 

650 " 
,, ,, 12 " 

455 ,, ,, " 16 " 
455 

" 
,, 

" 18 " 

50Q " ,, 
" zo ,, 

455 ,, .. " 
zz ,, 

455 ,, .. " 
24 ,. 

JO SONKANUN 1935 PERŞEMBE 

H ududu 

Gün doğdu yol, gün batı mı3ırdiçten met
rı'.ik tarla, poyrazı odabaşı o. veresesi t ar
lası, kıblesi Faik B. ve F okyon tarlasile 
mahdut. 
Gün doğu H. Kolost, gün batı ve poyrazı 
ve kıblesi yol ile mahdut. 
Gün doğu H. Süleyman karısı tarlası ve 
t arik has, günhatı Nalbant artin bahçesi, 
poyrazı ve kıblesi yol. 
Sağı ve cephesi yol, solu metruk dükkan. 
arkası emmi oğlu vakıf dükkanı ile malı· 
dut. 
Sağı ve arkası halepli veresesi dükkanı, 
solu ve önü yol. 
Sağı Raşit ef. veresesi ve işbu mağaz8:da~ 
müfrez diikkan, solu yol, arkası zencırcı
nin İbrahim, veresesine, önü yol ile mah· 
dut. 
Sağ ı ve arkası doyranh Hüseyin arsası, so
lu serif o. Nuri arsası, önü yol ile mahdut. 
Sağı ve solu ve arkası Tuzcu, H. Sadık 
dükkanı, önü yol. 
Saö-ı ve solu tuzcu H. Sadık sebilhanesi 
vakıf dükkanr, arkası tuzcu H. Sadık ha· 
nı, önü yol. 
Sağı yağcı Salih veresesi kahvesi, solu 
H. Sadık sebilhanesi vakıf dükkanı, arka
sı tuzcu H. Sadık Hanı, önü yol. 
Sağı kuyumcu Tahsin, solu Emmi oğlu 
sebilhanesi, arkası metruk, önü yol ile 
mahdut. 
Sağı 59, solu 33, arkası belediye oteli, ö
nü pasaj. 
Sağı 8, solu 12, arkası Hil dükklm öntl 
hal sokağı. 
Sağı 10, solu hat pasaji, arkası hll dükkf• 
m, önü bil sokağı. 
Sağı 14, solu 19, arkası hAl dükklnı önll 
hat sokağı. 
Sağı 16, solu 20, arkası hal dükkln önU 
yol. 
Sağı 18, solu 22, arkası hll dUkkln önU 
hat sokağı 
Sağı 20, solu 24, arkası bil dttkkln önl 
hat sokağı 
Sağı 22, sofu 24, arkası hal diikkin önU 
yol ile mahdut 

Odem • ş Ziraat Bankasından: 
Bu gayri menkuller açık artırma ile ve 20 

tarihi 10. 1. 935 dir. Talipler şeraiti, Ankara, 
gün müddetle artırmaya çrkanlIDijtır. İhale 
İstanbul, l.zmir, Ödemiı Ziraat Bankumdaıı 

öğrenebilirler. 1-18 

lik veznesine bir saat evel 
teslim ederek makbuziyle 
beraber tayin olunan vaktin
de Ankara Levazım Amirli
ği satınalma komisyonuna 
gelerek eksiltmeye iştirak 
etmeleri. ( 40) 1-98 

1 LAN 

Corlu kıtaat hayvanatı
nın ihtiyacı için alınacak 
278550 kilo arpaya kap.ı.ı 
zarfla ihale günü talip çık
mamıştır. Pazadikla .ımma
sına karar verilmiştir. Pa
zarlık günü 13/ 2. Kan/ 935 
pazartesi saat 16 dadır. Tah
min fiatı kilosu 5 kuruştur. 
Şartnamesini öğrenmek is
tiyenlerin her gün ve istek
lilerin Çorludaki satmalma 
komisyonuna müracaatları .. 

(3830) S-5e76 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanında Tq
han binasının yrkılması, temellerinin aökUlmeıl ve 
bina sahasının enkaz ve saireden tamamen temiz
lenmesi işleri zarfla arttırmaya konmuıtur. 

Münakasa 27 K. sani 1935 tarihinde aaat 15 de 
Ankara'da Sümer Bank umur· müdürlük binamda 
yapılacağından teklif zarflarının bu saate kadar B~ 
kaya tevdi edilmiş olması laznndır. 

Enkazın muhammen bedeli on iki bin Ura olup 
muvakkat teminat miktarı dokuzyüz liradır. 

İstekliler inşaat servisine müracaatla bu husua-
taki şartnameyi alabilirler. 1-104 
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Ankara Palas otelinin Bayan''Coiffeur,, salonu yıl 
başı müna sebetile Suadiye plajı kadın berberi 

Bay Mebm ed Hilmi idaresinde olarak tekrar 
1 

açılmıştır 

1 SiNEMALAR 
' YEtfl 1 &qün, bu ıece 

lıte süul bir ftlm daha ı 

IOP&tl VI AIKLARJ 

Dtlal ••tlı1rm he,ecaalı ı..1ab, li•·· ...... al' =re\kW v. ı. 

Bugün, bu gece 

Senenin en hi11i 
filmi: 

1 KULÜP) 
ve en müeuir 

LIEBELEI 
(Bir qk hikiyeei) 

MAGDA SCHNEIDER -
LOUISE ULLRICH .. -


