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Basl•ak.aııımız 
' Vana döııdü 

Van, 10 (A.A.) - Başbakan 
İsmet İnönü 9 temmuzda .G;vaş, 
Havasor, Edremit bölgelerı~ı .ve 
Şemran kanalını g~zd~n g~ç•~.dık
ten sonra dün Vana donmuştur. 

---··----
E ·ki Jlaralar nasıl 

d eği~ti , .. j}ecelc? 
finans Bakanlığının 1 O - 7 -935 
'hl' 8031 numarah betikte -tarı ı ve . . . .. 

riyle verdikleri izin üz~.rı~e yu~~~r
lükle bu,unan para degıştırm~ og
reneğind '! aşağıdaki değişikhkler 
yapıl.., ... ı r. 

« 1 ikinci maddede bulunan 
(yırtılmış) kelimesi kaldmlmış bu 
madde şu şekilde kalmıştır. 

Münderecatı kolaylıkla okuna
mayacak derecede kirlenmiş yağ -
lanmış veya rengi uçmuş veya par
çalanmış ve yahut yanmış ve kav
rulmuş banknotlar yedekleriyle 
'değiştirilecektir. 

il _ Üçüncü maddenin A, B, 
C fıkraları şu şekilde tadil edil -
miştir. 

A) Kirlenmiş, boyanmış, ren
gi uçmuş, yanmış ve kavrulmuş 
olup ta çerçeve içindeki sathından 
eksilmiş banknotlar e~ az iki seri 
veya iki sıra numaralarının ve ya
hut bir seri veya bir sıra numara -
sile Maliye Vekilinin imzasının 
okunabilmesi şartile tam bedeli 
mukabilinde değiştirilir. 

B) Banknot bir parçadan iba
ret ve sathında eksiği bulunduğu 
takdirde dördüncü madde A fıkra
.smda sözü geçen kabarit cetvelle
rine tatbik ile değiştirilebilmesi 
için A fıkrasında zikrolunan va -
sıfları taşıma .• ı lazımdır. 

C) Birden fazla parçalara ay· 
nlmış olan banknotlarda ise par -
çaların umumi heyetinde keza A 
fıkrasında sayılan vasıflar bulu • 
"ılursa bu banknotun bütün parça
ları (numara ve imzaları taşımı • 
yanlar da dahil) değişmiye kabul 
olunur. 

Şu kadar ki parçaların o bank
notun parçaları olduğu açıkça 
belli olması gerekli bulunduğun -
dan parçaların bilhassa sıhhatleri 
tayin olabilecek halde bulunmala
rı ve banknotun üzerinde bulun • 
dukları kısmın civarile yırtılma 
tekli ve tezyinat ve saire itibarile 
uygun bulunmaları gereklidir. 

Fersude banknotların değiştir· 
.nıe i§leri 10 - 7 - 935 günlemecin· 
den itibaren yukarıki tadilata gö
re yapılacaktır . ., 

I 
Türk- yugoslav dostlu -
ğunun yeni bir gösterisi 

lstanbul, 11 (A.A.) - İçinde 
kotor deniz tecimi akademisinin 
45 talebesi bulunan Villi-Velebita 
yugoslav okul gemisinin 8 hazi -
randa İstanbul'a yaptığı göret 
türk ve yugoslav uluslarını birleş· 
tiren dostluk duygularının ne ka -
dar kuvvetli, içtem ve sağlam ol -
duğunu bir kere daha göstermeğe 
yol olmuştur. 

Kotor deniz tecimi akademisi 
direl<tör ü B. Miloh Lipovaz hare
ketinden önce bize şunları söyle -
miştir : 

"- Bize karşı gösterdiği içtem 
dostlukla bizi gerçekten duygu -
landırmış olan bu güzel dost ve 
bağlaıık ülkeden büyük bir heye
canla ayrılıyoruz. 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Adımız, andımızdır 

Yeni gülyağlarımız 
piyasaya çıkarılıyor. 

Isılartadaki örnel f altrilia ),u yıl nasıl 
çalıştı, ne randıınan aldı? 

Ulusal ban -
kalarımızm bir 
Limtet Sosyete 
halinde kurduk· 
ları lsparta'da .. 
ki örnek gülya • 
ğı fabrikası, bı4 

yr/, ilk defa ofa. 

rak çalışmış ua 
ilk ürününü al ~ 
mıştır. 

Parfümeri' · 
de türlü kokula. 
rı f ikse etmek 
( deği§mez ve bo 
zulmaz hale ge · 
tirmek) için kul

..s ü lya~ı tabrrtr;ısrnrn <lışarüan g6rünüşü 

lanılan gülyağının alıcıları Fran -
sa, lngiltere ve Amerika'daki par
fümeri fabrikalarıdır ve bunların 
yıllık istekleri de üç, dört bin kilo 
kadardır. 

Bizim yeni fabrikamız - aşa· 
ğıda anlatıldığı gibi - gül mev · 
siminin çok kurak gitmesi dola • 
yısiyle kırk kilo yağ çıkarmı§t~r. 
Güllerin verimi bol olursa labtı -
konın üretimi her yıl 125 kiloyu 

açılıp işlemesi tam aJU sıralara ras
gelmiş bulunmaktadtr. 

Çiçek toplama zamanı her yıl 
18 mayıstan 20 hazirana kadar 34 
gün sürerken bu yıl yağmursuzluk 
yüzünden 18 mayıstan 7 hazirana 
kadar ancak 21 gün sürebilmiş, 
bundan başka ilk ve son günler . 
de toplanabilen mikdar da pek 
önemsiz olmuştur. Gül ürününün 
kuraklık yüzünden Bulgaristanrl ~ 

Güllerin depo edildiği yer. 

bulabilir. Bir kilo gülyağının ıa · 
tı§ fiatı dört, bq yüz lira olduğu -
na göre yeni labrikanın Isparta 
bölge.ine aağlıyaca.ğı geliri azım -
samamalı lazımdır. Ancak, bunun 
için de gül yetiıtiren bölgeler hal· 
kının bu İ§e önem vermeıi ve ye -
tiştirdikleri gülleri satarken çok 
para kazanmak davasına kendile~ 
Tini kaptırmamak gerektir. He -
men ilave edelim ki; ıspartalılar 
bu lüzumu iyice anlamışlar ve fab 
rikanın işlerini kolaylaştırmak için 
ellerinden ne gelirse esirgememiş
lerdir. 

Gülyağcılık ve Isparta örnek 
giilyağı fabrikası hakkında elde 
etmi§ olduğumuz bilgeleri aşağı • 
ya yazıyoruz : 

pek fazla zarar gördüğü haber 
alınmaktadır. 

Çiçeklerin ııe,.inıi 

Isparta örnek gülyağı fabri -
kasında taktir edilen çiçeklerden 
alınan verim dikkate değer: fakat 
şunu da kabul etmek lazımdır ki 
devamlı kuraklığın ·bu verim üze -
ı·inde kötü etkileri olmuştur. Gül 
ağaçlarında parazitler çahımaya 
koyulmuş ve birçok koncalar açı • 

(Sonu S inci sayılada) 

12. Tcıu ıuz ı 93:; et ı <\ 

e uyorl.-. 11 ( A . .4.) - Kmlm ll {'llWrı 
Kcnı lrıgull<ı. doğrıdmı IJ<ıtıya lmclın :oıiircıı 
rcl.-orıı lmrnıala i{'in Flo~·d Bemu•tderı Ka• 
U/orirıyadald lliirlmnlw rt{mıt:jlllr. 

B. Siilcrü Saracın 
' 

tiize i~leri hak.lcın-
daki diyevi 

İstanbul, 11 (Telefon) - Tüze 
Bakanı B. Şükrü Saraç bugün Tü
ze sarayına giderek bütün hakyer
leri başkan ve üyeleriyle genel sa
vamanlar ve yardımcılarının bu 
Jundukları bir toplantıya başkan 
lık etmi tir. Tüze bakam bu top 
lanhda, yeni hazırlanan tüzel ka
nunlar hakkında izahlar vermiş, 
tüzel yeğritimler hakkında hükü
menlerin fikirlerini sormuştur. 

B. Şükrü Saraç şunları söyle -
miştir: 

"- Adliyemizin bundan sonra 
daha muntazam çalışabilmesi ve 
iılerin daha çabuk yürüyebilmesi 
için esaslı surette çalışıyoruz. Bu· 
rada kaldığım üç gün içinde adli 
işleri tetkik ettim. Ankara'da ha -
zırlanan yeni kanunlar münasebe. 
tiyle çalışkan adliye adamlarımı
zın fikirlerini aldım. İstirahat müd 
detimi geçirmek için lzmir'e gidi
yorum. İzmir' de de etüdler yapa· 
cağım. Sonra Ankara'ya dönece· 
ğim Hazırlanan kanun projeleri 
adliyemizin tekamülü için en uy -
gun tadilat yapılarak kamutayın 

ilk toplantısına arzedilecektir. 
Adliye mekanizmamızm i 'eyi

şi günden güne olgunlaşmakta. · 
dır. Ufak bir surette aksayan nol<:
talar da ortadan kaldırılınca mun
tazam bir makine halinde çalışa
caktır.,, 

B. Şiikrü Saraç bu akşam iz · 
mir'e gitti. 

Preııs P ol bııgiiıı 
Bükre, e varıyor 
Bükreş, 11 

(A. A.) - Ra
dor ajansı bildi
riyor: Y ugos -
lav naibi Prens 
Pol ile Prenses 
Olga Kıral Ka 
rol 'a iki günlük 
bir göretle bu . 
lunmak üzeı-e 
yarın Sinaya' -
ya gelecekler, 
Kıral Karol ile 
Veliaht Mişc!, 
Başbakan T ata· 
resko ve dış ba -
kanı B. Titüles
ko tarafından 
karşılanacaklar 
dır. 

Gazeteler , 
Prens Pol'ün ya
bancı memle -
ketlere ilk gezisi 

Bükre.şe giden 
Prens Pol 

olan bu göret dolaylsiyle iki mem
leket arasındaki dayanışmayı kay
dediyorlar. ___ .. ___ _ 
B. Vehbi Demirel gitti 

iç Bakanhğı yönetgeri 8. Veh
bi Pe~1irel Edirneye gitmek üzere 
dün akşam lstanbula hareket et • 
miş, durakta ic bakanlığı ileri ge
lenleriyle işyarlar tarafından uğul'o 

lanmıştır. 

---~--------·-·-----------------

M usolini "biz Habeşlerin 
oyuncağı değiliz,, diyor. 

Roma, 11 (A.A.) - Afrika'ya 
gidecek general ve subaylar önün
de söz söyliyen B. Musolini İtalya
nın ulusal prestij ve asığını yeri.ne 
getirmek suretile İtalyan . habeş 
kavgasını kesin olarak kotarmağa 
karar verdiğini söylemiş ve demiş
tir ki: 

"- İtalya Habeşistan gibi kar
gaıalık içinde bulunan bir hükü -
metin meydan okuma sıyasasına 

oyuncak olamaz.,, 

B. Avenolun değetleri 
Londra, 11 (A.A.) - Uluslar 

sosyetesi genel sekreteri Bay Ave
nol Bay Baldvin'le konuşmuştur. 
Bu konuşmada İtalyan - habeş m e
selesinin görüşüldüğü sanılmak -
tadır. 

Bay Avenol bundan başka dış, 
bakanlığı sekreteri Sir Rober Sil· 

tart ile de görüşmüştür. 
Bay Avenol yarın, Bay Eden'l 

görecektir. 

İngiltere Habeşistana 
silah göndermiyor 
Londra, 11 (A.A.) - lngilte

re hükümeti, Habeıiatana ıilall 
gönderilmesini yasak etmiıtir. 

Yeni hadiseler 
Roma, 11 {A.A.) - Resmiğ 

bir bildiriğe göre Habeşistan'da 
yeniden iki hadise olmuftu. 

6 temmuz sabahı, İtalyanın 
Harrar konsolosu otomobille Lire
canaya doğru gidiyorken bir ha -
beş subayı ile bazı habeş askerle
rine rastlamı~tır. Bunlar kendisini 
söverek ve tehdit ederek durdurmak is· 
temişlcrdir. 

(Sonu 2. ci saydada) 

Bütün Anadolu üzerinde his -
sedilen kuraklık en çok Isparta' da 
ve hele lspartanm gül bahçeleri 
bölgesinde kendini gösterdi. Çif -
çiler bu seneki ürlinün hiç yağ -
mur, yağmazsa o/0 30 nisbetinde 
ve son on beş gün içinde yağarsa 
% 20 nisbetinde az olacağını 
oranlıyorlardı. Fakat hakikatte 
ürün bundan az oldu. Beklenilen 
gül mikdarı 280 le 320 bin kilo 
iken ancak 145 bin kilo çiçek alı
nabildi ki diğer yıllar ürününün 
ancak % SO kadarıdır. 

Havalarımızı korumak içiıı lleş yüz uçak lazım .. 
Biz bu sayı yı da aşmağa çalışacağız! Isparta gülyağı farbikaımın 



SAYIFA a 

Yugoslav kabinesi 
yeni seçim istemiyor. 

Şimdiden dene· ilir ki Yugoslavyadaki 
birçokların "diktatür,, adım verdikleri 
ayral rejim artık bitmiştir. Yeni libe
ral rejim ülkenin bütün sosyal sınıfla
rında "serbestçe nefes almağa başlan
dığı., hissini doğurdu. B. Stoyadinoviç 
iş başına ge<jer geçmez, finans bakanı 
iken Yugoslavyanın bozulmu cıkono

misini canlandırmak için gösterdiği 

yollara girmekte gecilanedi. Y evtiç ka
binesin do finans işlerini çc:virdiği sı

rada kovaladığı usul, yalnız vergileri 
indirmekti ki bu, küçük tecimerlerin 
yanılan ve hatta köylülerin vergi ahm
cllarına dayanmaları önünde vakit kay
betmeksizin ba'anlması gereken bir iş 
ıidi. B. Stoyadinoviç şimdi bu gergin
ligi kaldırmak sıyasasını iç sıyasaya 
da teşmil eylemi~ olup gazetelere yeni
den verilen hürriyet ruhu sükuna çok 
yardım etmiştir. 

Stoyadinoviç hükümeti ülkenin her 
yerinde bir barışma ve anlaş:na kabine
si olarak karşılandı. Ayrış lideri ve 
hırvat köylü partisi §efi doktor Maçek 
prens Paul yanındaki ödevini hem sırp
lan, hem bırvatları hoşnud etmek su
retiyle başardı. Yeni hüktimet artık, 

yalnız bir sırp • ortodoks hilkümeti ol
mayıp başlıca üç dini ve ulusun üç ha§· 
bca krsmını oruntayan kimselerden ku

rulmustur. O, yalnız ayrışı sekinleme.k· 
1e kalmadr, ayrısı sayı bakı,mından kü· 
çülttü ve bu suretle parlamentodaki du
rumu değiştirdi. B. Maçek'in aeçim iş
lerinde bağlaşıkları olan Bosna müslü
manları, doktor B. Spaho'nun yönetimi 
altında ayrış grupundan ayrıldılar. B. 
Ma~ek'in seçtirmiş olduğu dokuz say
lav, parlamentoda yerlerini işgale ka
rar verdiler. 

B. Yevtiç devrinde seçilmiş olan 
§imdiki Skupçina'nın ne kadar sürece
ği meselesi hükümetten çok saylavlar 
tarafından kotanlacaktır. B. Stoyadi· 
noviç, parlamentoyu dağıtma kararınr 
cebinde taşımaktadır, Fakat, parlamen
to dağılırsa bu seferiki seçimler pe<k a
ct>leye gelecektir. Şu kadar var ki Skup
~inanın dağıtılması şimdilik diisünül· 

mekte değildir. 
Başlangıçta, B. Stoyadinovıçin pat· 

lamento ile çalışmak istemediği sanıl· 
mış ve saylavların çoğu bu yüzden ye· 
n.i bakana karşı vaziyet almağa başla· 

mışlarch. Fakat B. Yevtic;'in taraflıla
rı giln geçtikçe e-ksilmiş ve hatta sonun-

&lgrad, temmuz 

da e ki hükümet şefi büsbütün yalnız 
kalmıştır. Seçtirmiş olduğu saylavlat' 
"parlamento kulübüne uğramaz olmuş 
ve eski başbakan kendini manidar bir 
yalnızlık içinde bulmuştur. Yeni hükü
metin kuruluşundan on gün sonra Bay 
Yevtic'in yanında, 303 kişılik sokluk
tm anca·k kırk elli kişi kalmıştı... Bu 
ise hükümet için hiç beklemediği bir 
parlamento ayrışı olacaktır. 

B. Stoyadinoviç'e gelince o, başka
larının deneçlerinden asığlanmayı bi
len bir kimsedir. Onun, kuvvetli bir 
parti •kurmadan yeni &eçimc doğru git· 
miyecegi söyleniyor. Bundan da anla-
rlıyor ki hükümet, parlamento ile ya
pacağı ilk değetten sonra eski partile
ri canlandırmak değil, yeni partiler ıkur
mak için işe başlıyacaktır. Bu, eski par
tiler çerçevesi içinde yapılacak ve bü
tün radikallerle bir kısım demokratlar, 
Bosna müslümanları, B. Koxsşets'in 
Sloven taraflıları (ki Slovenyanm yüz
de doksanı demektir) bir araya topla
nacaktır. Radikal parti de bu büyük 
partinin bel kemiği olacaktır. 

"Yukarı,, dan iş görmek istiyen bir 
partinin iyi sonuçlar veremiyeceği ar
trk anlasılmıstır. Böylelikle kurulan 
bir parti her şeyden önce şefini dinle
m.emeğe başlar. İ~te B. Yevtiç'in oldu

ğu gibi B. Uzunovi~'in ve B. Marinko
viç'in de başına gelen budur. B. Yevtiç 
faşistlik rengine karar vereceği sırad;ı 
ordusu birden dağılıvererek kendisini 
yapyalnız bıraktı. Onun gitmek iste· 
diği yoldan artık gidilemiyeceği bes
bellidir. Bundan böyle halka doğru 

dönmekten başka yapılacak şey yo.ktur. 
İşte halkı da sevindiren bu oldu. 

Hük\imetin ayrışa ve parlamentoya 
karşı aldığı bu anlaşma durumunun bü
tiin sosyal hayatta nomal şartların dö

nüşü üzerinde çok gilzel bir etkisi ol
muştur. Yeni doğan bu güven havasın· 
da işler birdenbire canlanmış, 9ıkat ÇO· 

ğalmağa başlamış, dinar sağlamlaşmış· 
tır. B. Stoyadinoviç'in finans bakanlı· 
ğına getirdiği B. Letitsa en iyi iş arka
daşlarından biri olup üzerine aldığı Ö· 

devi çok güzel başaracıık bir adamdır. 
Ayrışın sabırsrzlıkla beklediği basın 

hUrriyeti kanunu ile liberal seçim ka
nunu parlamentoya, yeniden işe başlar 

baslamaz verilecektir. 

M. SVETOVSKİ 

YUNANIST AN'DA: . \ BULGARlST Aı~~DA: 

Yumm ı:eneloyıı e~tliil içinde Sovyeı - bulgar tecim 
yapıltu."ak görüşmeleri 

Atina, 11 (A.A.) - Parlamento, hü- Sof ya, ıı (A.A.) - Sovyetler birliği 
kümetin sunduğu önergeyi onaylamış-

ile bir tecim ve klering aözbağı yapxl· 
tır. Cieneloy 1 teşrinden önce yapıla-
caktır. Elen ulusu bugiinkü cumurtuk ması için bugün Sofyada gör.üş.meler 
rejimiyle, meşruti bir 1nrallıktan han- başlamıştır. 
gfsini dilediğini bildirmeğe sağrılacak

tır. 

AVCSTURYA "DA: 

Avusturya tlirıwııi.'li lıa'A·kın"dalli 
kmıunu diyet kurulu k<ıbul etti 

Viyana, 11 (A.A.) - Federal diyeti1 

Habsbug dinastisinin memleketten çı

karılmasına dair olan kanunun kaldırıl· 
ması ile bu dinastiye ait maıtarın geri 
verilmesi hakkındaki kanunu oy birliği 
ile kabul etmiştir. 

Türk - yugoslav dostlu -
~unun yeni bir göserisi 

(Başı 1. ci sayı/ada) 

lstanbul'da kaldığımız sürece 
bize gösterdikleri içtem ve hara • 
retli kartılamadan dolayı bükü -
met örkünlerine ve bütün türk 
uluıuna, çok içtem tetekkürlerimi
zi ve derin minnetlerimizi söyle -
men izi arkadaşlarım profesörlerle 
deniz tecimi subayları adına rica 
ederim.,, 

ViJli - Velebita okul gemisi bu 
akşam Karadenize gitmek üzere 
fstanbul'dan hareket edecektir. 

Yllkalanıın Makedon~Yt 
komitacıları. 

Sofya, 1 ı (A.A.) - Bir senedenbe

ri aranılmakta olan eski Makedonya 

devrim komitesi üyelerinden 18 kişi ya

kalanmıştır. Bunların hepsi Protogerof 

grupundandrr. Haklarında araştırmalar 

yapılmaktadır. 

}' eniden )·akıılananlar 

Sofya, 11 (A.A.) - Sıyasal çalışma· 

ları hakkında bazı suçlanmalar dolayı-

aile eski çiftçi saylavlardan B. Stefan 
Popof yakalanmıştır. 

Eski komünist saylavı Jeliozkoff 

iJe Georgiyef hakkında açılan gerçinin 

sonuçlarını beklemektedirler. 

Bundan başka, bir yıl önce dağıtr• 

lan O.R.İ.M. birliğinin 18 eski üyesi de 
yakalanmıştır. 

Sofya, 11 (A.A.) - Polis, Protege

rof grupundan O.R.l.M. örgütünün mer

kez komitesi eski tiyelerinden Petro 

Train Kof yakalanmıstır. Suçlu Sofya 

mahkemesince aranmakta idi. 

ULUS 

DIŞ 
Musolini (biz Habeşlerin 
oyııncağı değiliz) diyor 

(Başı ı. ci sayrfada) 
Öğleden sonra, Harrar konsoloslu

ğu yerli İtalyan askerlerinden biri, 
ıkonsolosluğa giderken, içlerinde uray 
polisi ile askerler de bulunan 20 kadar 
yerli tarafından taşlar ve sopalarla sal
dmma uğarmıştır. Adisababa'daki 
İtalyan elçisi o saat Habeş hükume
tini şiddetle protesto etmişdir. 

I t.alycmlara {!Öre yargıç komisyo
mı neden iş !!Örememiş 

Roma, 11 (A.A.) - Stefani ajansı bil 
diriyor: Yarğıç komisyonundaki habeş 

delgelerinin Valual topraklarının kimin 
olduğu meselesinin de görüşülmesi için 
gösterdikleri ısrardan bahseden İtalyan 
gazeteleri, yargıç komisyonunun emek· 
lerini boşa çıkaran bu ısrarın yerind1 
olmadığını yazmaktadırlar. 

Çünkü, Valual birkaç senedir İtal
ya'nın elinde bulunuyordu ve habeş hü -
kümeti şimdiye kadar buna karşı hiç bir 
itirazda bulunmamıştı. Sonra İtalya hli
kümeti, yargıç komisyonunun seçilmesi
ni yalnız son sınır hadisesini incelemek 
ve Valual topraklarının kimin olduğunun 
görüşülmemesi şartiyle kabul etmişti. 

Rabe~lere !!Öre i.~e 

Adisababa, 11 (A.A.) - Resmiğ ha· 
beş çevenleri, İtalyanın Ualual'in habeş 
topraklan içinde olup olmadığını ince
lemekten çekinmiş olmasına şaşmamış
lardır. Gene bu çevenler, İtalyanın, bu 
h.arekıetiyle, Ualual'in işgalini haksı?. 

gören habeş tezini kuvvetlendirmekte 
olduğunu kaydediyorlar. 

Ayni çevenlerin düşüncesine göre İ
talyanın, beşinci bir yargıç atanmasını 
istememesi bu memleketi hak yolun
dan yürümektense, işi zora bindirmek 
niyetinde olduğunu göstermektedir • 

Habeşistan davayı barış yolu ile ko

tarmak isteğinde olup, bunun için de u

luslar sosyetesi konseyinin hemen top· 

Iantıya çağmlmasmı dilemektedir. 

Vluslar ıos)·et.esinin araya 

girmesi 

Cenevre, 11 (A.A.) - İtalya· habeş 
yargıç komitesindeki habeş delegesi B. 

Gaston Yeze buraya gelmiştir. Komite· 

nin, bugün neşredilecek olan kararları

nı beraberinde getirmiştir. 

Bu kararlara ilişik olarak yazdığr 

mektupta, B. Yeze uluslar ıoayetesinin 

acele araya girmesi gerektiğini bildir

mektedir. 

Bir y<ından da lıalya asker 

gönderiyor 

Papoli, 11 (A.A.) - Kolombo adın

daki vapur, 1800 den artık askerle, dün 

saat 19 da Musavva'ya hareket etmiştir. 

Bu vapurla, general Montanyini de 
gitmiştir. Gidenler büyük bir kalabalık 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Amerika ve lngiltere prote~to 
edecekler mi? 

Vaşington, 11 (A.A) - İyi haber 

alan çevenlerden öğrenildiğine göre, 

İtalyan ordusunun Habeşistana saldır • 

ması ihtimaline karşı, Kellog andlaş -

masının hükümlerine uygun olarak pro

tsetoda bulunulmasının yerinde olup 

olamıyacağmı incelemek üzere şimdi -

den Londra ile Vaşington arasında de • 

ğetlere geçilmiştir. 

Bir İngiliz gazetesi ingiliz - /mn
sız elbirliği lüzumundan 

bahse'diyor 
Londra, 11 (A.A.) - İngiltere dış 

bakanlığı ile İtalya büyük elçiliği, B. 

Grandi'nin it.alyan • habeş anla§rna.zlı

ğınm kotarılması için önergelerde bu

lunduğuna dair elan yaymtılarr yalan

lamaktadır. 

"Taymis,, uluslar sosyetesi konseyi-

HABERLER 
BİRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

Amerikanın deniz programı 

Vaşington, 11 ( A.A.) - Deniz ba· 
kanlığı 1936-37 yılları içerisinde yapı· 
lacak gemiler hakkındaki programını 

bildirmiştir. 

Amerika 12 parça torpido ile altı ta· 
ne denizaltı gemisi yapacaktır. 

Deniz bakanı, ileride eskimiş bir gc
·~inin yerini tutmak üzere bir de zırhlı 

yapılmasının bu programa ilavesi ih -
tiınali bulunduğunu söylemiştir. 

Om>m/i lwnunlar t;ıkarılmalc 
i~teniyor. 

Vaşington, 11 (A.A) - Senato dış 
işleri komisyonu, nötürlük hakkrnda üç 
kanun projesini incelemiştir. Birinci 
kanun harb halinde olan memleketlere 

silah çıkarılmasını yasak etmekte ve bu 
memleketlere giden eşya vapurlarından 

amerikan bayragı korumasını geri al • 

maktadır. 

İkinci kanun bu memleketlere gide

cek amerikan vatandaşlara pasaport ve
rilmemesi hakkındadır. Üçüncü kanun 
da, bu memleketlerle her türlü finansal 
ilgileri yasak etmektedir. 

Senatonun, bu toplantı devresinde 
bu kanunlar için kesin hiç bir karar al

mıyacagı sanılmaktadır. Çünkü, ordu ve 
donanma bakanlıkları her zaman bu me
selede sakınlr davranılmasını tavsiye et 

misi erdir. 

Nevyorl.· ilindeld su ba.~kını 

Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork ilin
deki su baskınında 36 kişi boğulmuştur. 

Ziyan 25.000.000 dolar olarak kestirili
yor. Sular alçalmağa başlamıştır. 

Amerilm tondradan giimiiş 
alıyor 

Vaşington, 11 (A.A.) - Nevyork fi. 
nansal sevenleri, hazinenin acun gümüş 
piyasasına yardım için Londradan 12 

milyon ons gümüş satın aldığını bildi
riyorlar. 

lNGtL TERE'DE: 

ln~iltere bir hava paktı imzalan
ması için çalıfacıak 

Londra, 11 (A.A.) - Deyli Telegraf 
gazetesinin diplomatik aytan, İngilte
renin, bir hava paktının imzalanması i
çin elinden geldiği kadar çalışmaya ka
rar verdiğini yazmaktadır. 

Londrada fÖförler grevi 

Londra, 11 (A.A.) - Bir kaç yüz o-
tobüs şoför ve biletçisi bu sabah grev 
ilan etmişlerdir. 

tsvtÇRE'DE 

Şako anlaşması 

Cenevre, 11 (A.A.) - Arjantin hü

kümeti, Boijvya ile Paraguay arasında 

harbin durdurulması için iki hükümet· 

le aracı hükümetler oruntaldarı arasın· 

da imzalanan protokolların tasdikli su
retlerini uluslar sosyetesi genel sekre-

terliğine göndermiştir. 

nin hemen toplantıya çağırılması için 

bir sebeb olmadığını yazmaktadır. 

"Morning post,, italyan • habeş an

laşmazlığında barışçıl bir kotarma yo

lu bulmak için baş vurulacak bfoicik ça

renin, İngiltere ile Fransa'nın Adisa

babada el birliği ile hareket etmeleri 

olduğunu yazıyor. 

Söylendiğine göre habeş hükümeti

nin, uluslar sosyetesinın Habeşistandan 

yana bir durum alacağına güveni var· 

dır. 

Habeş imparatorunun, dışardan yar· 

dım görmeksizin harbe girmek veya ül

kesinin egemenliğini doğrudan doğra

ya tehlikeye koymayan bir barışı kabul 
etmekten birini seçmek zorunda kalırsa 
böyle bir barışı daha uygun bulacağı 

sanılmaktadır. 

SOVYETLEH l~ll<IJf;t·NDE: 

}' emi ıll oxlı·ova ''itim iz g-Ütı(m 
ım•hwlmmı n. K"lenine 

verdi 
Mos'rnva, 11 (A.A.) - Sovyct Rus

ya yürütüm komitesi başkanı B. Kale
nin, yeni Türkiye büyük el<jisi B. Zekai 
Apaydını kabul etmiştir. 

Elçi kendisine güven mektubunu 
vermistir. 

!Uoshovmun bayındırlık pliim 
Moskova ,11 (A.A.) - Moskova şeh

rinin bayındırlığına ait yeni plan ile 
bu planın önümüzdeki üç seneye ait 
kısmı gazetelerde çıkmıştır. Moskovada 
nüfusun gitgide artmakta olduğu göz 
önüne alınarak şehrin kurulu bulundu
ğu topraklar 28 bin hektardan 60 bine 
çıkarılmıştır. 

Daifınık Juyuklar 

B. Bek Finlandiyayıı gi<lecek 
Varşova, 11 (A.A.) - Dış bakanı B. 

Bek'in ağustos ayının ilk 15 günü için
de Helsinkiye geleceğini Finlandiya 
gazeteleri yazmaktadırlar. Bilindiği Ü· 

zere Finlandiya dış bakanı B. Hackze11 
geçen mayıs ayında Varşovaya gelmiş· 
ti. 

Çinde ~u bushınlan 
Şanghay, 11 (A.A.) - Yungting neh• 

ri süratle yükselmekte olduğundan Pt:• 
kinin 200 mil uzağında yeniden bir su 
baskını olması~dan korkulmaktadır. 

Çankayşek, felaket görenlere yar· 
dımetmek üzere illerde özel komisyon
lar kurulmasını emretmiştir. 

*** 
Hankeu, 11 (A.A.) - İehang şeh· 

rindeki su basmaları yüzünden 400 ki· 
şinin ölmüş olduğu söylenmektedir. 
Yargtse ırmağı devamlı surette yüksel· 
mektedir. 

Sugnov, il (A.A.) - Yensze bölge
sinde feyezanlar yüzUnden bir çok ka· 
saba tamamile harap olmuştur. Feyezan 
kuTbanlarmın hakikiğ sayısı belli olma• 
makta beraber ölenlerin beş bine vardı. 
ğı sanılmaktadır. 

Ukronyada su baskını binlerce 
insan öldürdü 

Harkov, 11 (A.A.) - Sarı ırmak §İm· 

di de Honan kuzayındaki barajları 
yıkmıştır. Birçok şehir ve köyler ıu a1• 
tındadır. Yalnız tek bir köyde, halkın 
üçte ikisi boğulmuştur. Ağaçların ve 
damların tepelerine sığınmış olan birr 
lrrce kişi kurtarılmıştır. 

Geniş alanlar şimdi bir göl halini al· 
mıştır. 

Suların üzerinde yüzlerce ölü yüzü
yor. Ölenlerin sayısı 3000 kadar keati• 
rilmektedir. 

Arjantinde bile casusluk mu?. 
Riyo de Janeyro, 11 (A.A.) - Po· 

Jis, limanın koruma sistemine aid fo. 
toğraflar almakta olan bir alman uçali 
sosyetesi pilotlarından birini yakala· 
mıştır. 

Souyet - Belt;ika ilgileri 
yeniden kur.ulacak 

Brüksel, 11 (A.A.) - Belçika sıya• 
sal çevenlerinden haber alındığına göre, 
Sovyetlerle Belçika arasında diploma• 
tik ilgilerin yeni baştan kurulması için 
yapılmakta olan konuşmalar çok ilerle• 
miştir. 



12 T"":vlMUZ 1935 CUMA 

} arı - ·"' .\tt ... nl -----
J\.]111,111 (l(.l)(llllll<t~ı 

İngiltere'rıi11 Almanya i~e bir 
donanma anlaşması yaptıgı ve 
bunun hele Paris'te pek fena kar
~ılandığı unutulmamı~tır. Anla~
maya göre, yeni alman aı_nann_ıa
sı İngiliz donan"!asrnrn c 35 me 
denk olabilccektır. . 

Anlaşma yaprldıkta17 .<;orıra .. ı.ş 
bununla ilgili devletlerın hepsın: 
bildirilmiş ve bunlardan ... ~es:ı~ 
Fransa. buna dokunan gorwjlerını 
bildirmiştir. Frarı:sa. anlaşmayı o
namamı~tır. Japonyan~n onayflca
ğı söylenmiştir. Amerrka ve !ta/
yadan henüz Jıiç bir ses çıkm~
mı§tır. Hal böyle iken. Ba.şvekıl 
Bitler bütiin bir donanma prog
ramını alman tezgahlarına ısmar-
lamaktan çekinmemi.~tir. . . 

Versailles barr~ı diye bır ~eyın 
henüz ortada durduğuna, hele Al
manyamn bu son ad11111ndaıı .. son.: 
ra inanmak epey güçtür. Çunku 
görülüyor ki, Alm~~ya. bu b.arı~a 
dokunan her nokta uzerınde Ir;gıl
tere ile bir anlaştı mı, öteki ımza 
sahiplerini hiçe ~ay~:~k ~il~hlan
lanmanın yeni bır bolumunu ger
çekleştirmekten çekinmemekte-
dir. 

Donanma programının kaygu-
suzca ilan edilmesi, tam Londra 
habeş işinde Paris'i kazanmağa 
çalışırken olmuştur. An.l~~mayı 
yapmış olması bile, P~rıs ~ fena 
halde gücendirmişti. Şımdı Al
manyanın hiç daha fazla bekl~
meksizin donanma programım ı
lan etmesi, ne şüphe ki, Fransayı 
l ngiltereden büsbütiin uzaklaştı
racaktır. 

Hemen ayni ayların içinde, Av
rupa sıyasal tarihi iki "emrivaki,, 
misaline daha tanık olmak üzere
diı. Biri alman donanması öteki 
de Habeşistan meselesi. 

Bunları göz önünde tutup se
beblerini araştırdıktan sonra, 
Fransa - lngiltere - 1talya'nm bun
dan sonra herhangi bir işte bera
ber yürüyebilceklerini sanmak 
fazla mantıksız olmaz mı? 

Versailles barışmrn sarsıldığı 
yönünde misaller yığmak güç ~e
ğildir. Daha çiçeği burnun?a bır
çok hadiseler bir el .a!ma ıle ma
sanm üzerine konabılır. Fakat bu 
barışın bizce en büyük ve e_n kuv
vetli belgesi, Fransa - / n~ılte:e .: 
italya arasında herhangı bı_~ ?.· 
nemli iş üzerinde beraberce. Y?ru
menin imkansızlaşmış ve gıttıkçe 
imkansızlaşmakta olmasrdır. 

Buna karşılık, harb<ıonrasımn 
"emrivakiler sıyasası .. ~u srralar
da gene "gecer akça,, olmuştur. 

Burhan BELGE 

--------···----~--

RADYOLAR 
\ 'K R 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 

Sarasate: Gypsy Air 
,. Danse Espagnolı 

Keman: Necdet Remz: 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. - Ev kadınına öğiitlcr 
20.10 - Dans musikisi 
20.30 • Musiki: 

Weber: Trio 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
Viyolonsel: Edip Sezen 

20.SO - Haberler 

IST Bl L 
18.30 Dans musikisi (plak) 

19 10 Hafif musiki (plak) 
19.40 Ege caz. Türkçe sözlü eserler. 
20.10 Konferans. 
20.30 Stüdyo orkestrası. 
21. - Stüdyo caz ve tango orkestra

ları 

21.30 Son haberler - Borsalar 
21.40 Bayan Alcxandre Mayler. Ma

car halk havaları. Orkestra re
fakati ile 

22.10 Plak neşriyatı 

Niif us sayııııın1ız 
~ 

Geçerı yıl Varlrk'ta çıkarı "Balkan-

lardaki tiirkler,, başlıklı bir yRZımı §U 

atrrlarla bitiriyordum: 
"Nüfus siyaseti takib eder ve Ana

dolumuzu bir an eve! doldurmak tbti
yacmda bulunurken bu asıl tiırk un
surlaımın eriyip kaybolmasına razı ola
mayız. Balkanlardaki ekalliyetlcrimizin 
ana yurda getirilmelerinin ve burada 
maişetlerini temin ıçin kendilerine la

zım gelen yardımı yapmanın ne giıç bir 
büdce meselesi olduğunu takdir etmi
yor degilim. Fakat bu uğurda yapıla

cak fedakarlıklarla başarılacak iş de 
tahminin fevkinde bir ehemmiyeti haiz 
olacaktır. Beş senelik bir iktısad planı 
yaptık. Balkanlarda kalını olan yurd
daşlarımızı tamamen ana yurda getir
mek için bes senelik, on senelik bir 
plan yaparak onları kurtaramaz mıyız? .. 

Şimdi bu dii ·üncenin gcrçekle§miş 
olmasını göı mekle seviniyoıum. Tiirki
ye için 11ufusu artrrmak nıe e/e.<;İ öyle 
önemli "'e birirıci planda bir iştir ki 
memleketin, türlü alanlarda ihtiyacı o

lan türlu çalışmalar arasmda geriye bı
rakılmac;ı ı·e savsanması doğru olamaz

dı. 

Bugiitıkü11u11 iki kaunda rıiıfusu 

besliyebilecek kadar zengin ve verimli 
olan memleketimizi bir an önce dol
durmak için önümüzde iki ayrı çalışma 

yolu vardır. 
ı - Doğum nısbetini arurmak ve 

öliim ni~ebtini azaltmak çarelerini ara
mak. Ki bu doğrudan doğruya memle
ketin ya§ama, sıhat, tekrıik şartlarrmn 
bir kelimeyle genel kültürünün yüksel
me.sine bağlı ve derece derece rlde edi

lecek bir sonuçtur. 

2 - Memleket dı§rnda kalmış türk
lerin ana yurda getirilmesi. Bu bizim 
olduğu halde kendilerinden faydalana
madıgımı~ ve aym zamanda yurd dı
şında kalmaları, içinde yaşadık/an şart
lar dolayısiyle kendileTi için de tehli
keli olan unsurlar111 yeniden 'aml
ması demektir ki pratik çalı na/arla 
kısa zamanda pratik sonuçlaı verecek

tir. 
Memlekete, eskiden de göçmen ge

liyordu, ancak plansız bir surette ve 
başı bo§ bir halde olan bu akın, göç
menlerin hemen üretmen hale gelmesi, 
yurda eyi dagıtılması ve verimli çalı:ı· 

maları bakımmdan pek de ek iksiz so

nuçlar ı•eı·enıiyordu. 

Şimdi goçmen getıri/nıE'i işi brş 

yıllrk bir plana baglannuşcrr. Uu bes 
yıl içinde Trakyaya 263.000. dogu i/Je
rrne 250 000 ve dıger illere de 25.000 ki 
toptan 538 000 kişi gelecek ve bunların 
taş11ınıa, toprak, ev ve ıarmı arac/arile 
iiretmen haline getirilebilmesi ıçin 29 

milyon liraya yakrn para lıarcanacakırr 
ki kazaııacagımız yarrm milyondan faz. 
Ja çalışkan nufus için bu para asla çok 

gorülcnıez. 

Romanya, Yu..,.o lavya \'e Bulg;ıris
tandaki tiirk azrnlık/an 3 milyona ya

kın o/duguna göre, eğer bundan sonra
J;.r be~ J r/I ula da aym /11zfa goıimen 

getirmek işine devam eder:.ek, bütün 
bu ulusdaşlarımız111 memlekete getiril-

me:;İ ı~·ın 25 - 30 yıllık bir zaman isti
yecektir. Fak.ıt brı ilk beş yıl samında 

afacagımız çok önemli sonurJann hizi 
hu işi biraz <iaha hrzlı tutmaya ve bıı 3 
milyon mıftısu en çok on be.~. yirmi yıl 
içinde memlekete getirmeye sevkede

ceğine kuvvet le inanıyorum. 

Emlüstrile:jme planımızla bir hiza
da yürüyecek bfr köy kalkwuıc1'1 ı·e 

göçmen getirilmesi planr. Türkiyeyi 
on be§. yirmi yrl ıçirıde A vrupanrn bi
rinci plfı11da onemli devletleri sırasına 

geçirecektir. 
Yaşar NABİ ----·----

Türkku~u üyelerine: 

13 temmuz cumar tesi günü ge
nel bir toplantı yapılacağından 
şimdiye kadar yazılmış olan bütün 
üyelerin ve yeniden yazılmak isti
yenlerin saat on beşte Hava Ku
yenlerin saat 15 te Hava Kurumu 
kurağmda hazır bulunmaları. 

ULUS SAYIFA 1 

• 
iÇ HA BE RL R 

ISTANBUL TELEFONLAR/ 
.... , 

Arabacılar cemiyeti 
istanbul, 11 - Arabacılar ce

miyeti yönetim kurulu üyeleri top· 
tan olarak İ;ilen çckild1ler. Sebeb 
olarak aı; haı..:ılarrn koıunman:...ı.,ı 
gostt 1ildi. 

İlk okullardan kaç 
talebe çıktı 

İ:-.taııbul. 11 - İ.'itanbul ilk o
kullarrm 4656 talebe bitirmi.~tir. 
Bunlardan 1821 i kızdır. 

Şehir dı:pndaki yanm örgütlü 
köy okullarından da 521 i kız ol· 
mak üzere 1256 cocuk çıkn11s.tır. 

İstanbula gelecek 
talebeler 

1.-.tanbul, 11 - Çekoslovakya 
ünivcr.sitesinden 150 talebe 20 
temmuzda lstanbula gelecek ve 
dört giin kalacaktır. Bunlardan 
bir kım11 Ankaraya gidecektir. 

Ağaç kestiren ilçebay 
hakyerinde 

İ~tanbul, J 1 - Büyükdere ilçe· 
bayının ağaç kC'stirdiğini "mülki
ye,. ispekterleri saptamışlardır. lı 
yönetim kurulu meseleyi gözden 
geçirdikten sonra ilçebay B. M em· 
duhıın duruşma ı lüzumuna karar 
vermiştir. 

* htanhul, 11 - t;;ı~i-aloğlund .. 
bulunan mermer taş miiıeye gön 
derildi. 

:f. istanbul, 11 - Tapu ve ka
dastro okulundan bu yıl 45 talebe 
çıkacaktır. 
• :f. 1sta11bul, 11 - Sultanahmed
de yapılan araştrrma unıudlu bir 
evrededir. Biıans sarayrnın temel
lerinin bulu11acağı kuvvetle umu
luyor. 

=io lsta11bul. 11 -- Belgraddan 
60 kişilik müzisyen talebe yarın 
lstanbula gelecektir. 

:;. lstanbul, 11 - lznıir valisi
nin çağrr .. '>ı üzerine lstanbul üni
versitesinden ba·u talebeler lzmi
re gitmeğe hazırlamyorlar. 

:f. lstanbul, 11 - Uçak piyan
gosu çekildi. Büyük "ikramiye 

" yarına kaldı. Bugün 18274 numa-
raya bin lira çıktı. 

Mutlu bir evlenme 
Çorum saylavı Doktor B. Mus

tafa 'nın kızı Bayan Perihanla Ba
ymdırhk Bakanlığı özel büro di -
rektörii B. Nejad'ın düğünleri dün 
halkevinde seçkin bir çağrılı kala
balığı önünde yapıJmıştır. Tören 
de Bayındırlık Bakanı B. Ali Çe 
tinkaya, birçok saylavlar, B'lym • 
dırhk B"kanlığı yönetgeri ve ba -
kanlık iJeri gelenleri bulunmus v .! 
çaP.rıhlar ge; vakte kadar eğl~n 
misTerct"' Genr Pvlilf re mutlu ve 
Ö"nPk bir liayat diler1z. 

Hafta azatına aykırı ha
reketlerde genel savaman

lann yetkileri 
Hafla azalı kanununa aykırı ha 

reketlerden dolayı verilen hükiim
leri Cumuriyel Genel savamanları 
nm "temyiz,. edip ed""m:yec0 kl"'
ri hakk•nda ortaya ç•k"n görtiş 
cınlaşma·dı0 ı Ü7erine var,..ulay ge 
nel kur·lu genel savarnanll\rm ka
musal haklar icin yi\pılan diJ .. vler 
de kulJanclıkları hakları, h"'f'a 
azalı k~nıınu hiikiiml~rine avkır: 
hıtreketlerclen rloO.an rı:ıevlen1° de 
l·nl1anıoı bilecek1erine karar \'er -
ıniştir. 

Dört yüz bin liralık 
fazla gelir 

Finans Bakanlığı ha:ı;İran için· 
de alacağı paraların h'?psini al -
mıştır. 1934 finans yılının haziran 
ayına göre bu yılın haziran ayın· 
d • 400 000 lira fazla gelir elde e
dilmi; tir. 

Sinopta bereketli 
yağmurlar 

Sinop, 11 (A.A.) - Dün gece 
Sinop ve çevresine Slİrekli ve be . 
rckctli yağmur Clii~nıüşlür. Yağ -
murdan mısır ve tütünler çok fay
dalanmıştır. 

Tarımsal alacaklar işinde 
tapu güçlükleri kalkacak 

İpotekli ve zincirleme k< fılli 
tarım alacaklarının bö\ü'cnditil -
mc i hakkındaki kanunun veritil 
m sinde tapu yönetgerlerince ~Ö· 
rülen güçlükler hakkında dün ta· 
pu genel direktörlüğünde bir top 
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda, la · 
pu genel direktörlüğü ile tarım 
bankasının bu güçlükleri ortadan 
kaldırmak için bazı esaslar hazrr
lamaları karar altına alınmış ve 
bunlar hazırlanıncaya kadar, Ta. 
rım Bankasının tapu yönetgerleri
ne verdiği listeleri alfabe 11rasiyle 
"'DiP eöndermesi kararlaşmıştrr 

Trabzonda yağmur fm -
dıklan kurtardı 

Trab~on, 11 (A.A.) - iki gün
denberi aralıklarla çok yağmurlar 
yağmış ilimizin en önemli ürünü 
olan fındık ürünü Trabzon'a 4 mil
yon lira getireecği için hatkın bü
ti.in umudu ondadır. 

Dokuma hoyac!lığ-ınm 

ilerlemesi için dolaşan 
uzmanlar 

Ş. K. Hisar, 11 (A.A.) - Det -
kuma boya uzmanı kimyager 8. 
Sabri ile arkada~ı B. Hausmon İ• 
dün Giresun' dan Karahisar'a gel· 

diler. iki saat şarbaylıkta !.aldık -
tan sonra T amzaradaki dokuma 
tezgahlarım görmek ve boya işini 
göstermek için oraya gittiler. Ora
daki tezgah sahiplerini toplıya -
rak iplik üzerine dört saat kadar 
kendileri boya boyamak ve bu 
boya boyanmasını sanatkarlanı 

iyi~e öğretmekle beraber ilerde 
zorluk görmemeleri için formüller 
vermişlerdir. 

IIava tehlikesine karşı 
çalışmalar 

Uşak, 1 1 (A.A.) - Hava teh
likesini bilen üye yaznnt devam 

ediyor. Çalışma alam kamun ~e 
hatta köylerimize kadar genişle

tilmiştir. Bundan başka yardı 
üye kaydına başlanıldı. Hava teh
likesini bilen üye sayısı yüz dok -
san biri buldu. Yakmda bu sayı -
nm 300 ü aşacağı sanılıyor. 

~ ~ :.~ 

Ş. K. Hisar, 11 (A.A.) - Ha
va kurumu halkevinde toplanarak 
hava tehlikesini bilen 19 üye daha 
kaydetmiş ve bu İf üzerinde her 
gün çalışmak kararı vermiştir. 

!orıgm<rtrkta yaprrmakt• otan Silmiio! fabrikasının ougaaldi hali 
(Yazısı Memleket Postası'nda) 

Diinliii İstanbul gazetelerinin basyazıları özetle ... i ................ '.· ................. ... 
te B. Abidin Da

Cumhuriyel ver yat kuıübünun 
diin açılı.p do1ayısile diyor ki: 

« Denizin büyük değerini ve öne -

mini anoak ondan uzak ve yoksun olan 

ulusların denize inmek için yaptıkları 

j çırpınmalardan :n'..ıy~biliriz .. Biiyuk Ön-

1 derin, İsmet İnonunun denız sevgileri, 

Türkiyeyi denizci bir ulus yapmayı a : 

maç edinen kutlu bir duygudur Büyük

lerin gösterdiği bu örneğe bakarak de • 

nizi sevelim, denizci olalım.,, 

ZAM n N , ba,ş yu.ısrnda 
~ Avrupa sryasasıaı 

inceliyerek diyor ki: 

c: Bugün aşağı yukarı Avrupa sıya

sasına iki anglosakson ulusu egemen 

gibi görünüyor. Onların karşısında da 

Fransa ve İtalyadan katınç bir !atin 

grupu bulunmaktadu. t te fransızların 

habeş anlaşması güzeyinde bugün el

de ettikleri sonuç. bundan ibarettir. 
Halbuki ve hele 19 uncn yüz yılın de-

neçleriyle anlaşılmıştır ki Avrupada İn

gilizler hangi tarafa yönelirlerse mut

lak o tarafın sıyasası utku kazann. E-

ğer bugünkü hallerin pek açık surette 
gösterdiği durum değismiyccck oluna 
biz fransızların alman işlerinde gerek 
sıyasa, gerek silahlanma hususunda büs 
bütün yenileceklerine, İtalyanların da 

Habeş işinde bir çıkmaza sapacaklanna 
kesim olarak bakabiliriz. > 

KURUN da 8. Asım Us Is 
tanbulda ekmek 

narlu hakkındaki baş yazısında ~unlan 
söylüyor: 

« Belediye 10 para icin ııarbı indir
mek istemiyorsa da bize göre ekmek 
işinde 10 para his de küçük gorülmi .. 
yecek bir ~evdir.• 

A Al~A BtRASI: Su·aklarda ~erinlik, her zaınaıı ııeşe ve ~ıhlıat veı·iı-. 
Bütiin gazino, hal-çe ve lokantalardan i. teyiniz. (Yenişehirde Orduevi bahcesinde ve Orduevi karsısmd~ rrıühendisler b" r-· 

lokantasında hususi tertibat ve teşkilatımız herkesi me ,mun eder.) tr ıgı 
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Ülkünün yeni sayısı 
Ülkünün temmuz sayısı zcngın ve 

dolgun yazılarla çıkmıştır. Bu sayının 
başını Atatürkün amerikalı gazeteci mis 
Gladya Bakere söyledikleri süslemeık

kdir. İkinci yazı da Bayındırlık Baka
nımız Ali Çetinkaya Aydın demiryolu
nun satın ahnmasının tarihçesini yapı
yor. Yurd içindeki yabancı kapitali ve 
yönetimi işliyen hatların sonuncusu o

lan Aydın demiryolunun nasıl devlete 
geçtiğini anlatan bu yazı ayni zamanda 
bükümetimizin ulus ekonomisi ile ilgili 
hayati varlıkların en kestirme ve ulusal 
aaığlara en uygun yoldan nasıl devlete 
mal edildiğini anlatan tarihsel bir bel
gedir. 

Uçüncü yazı "Hava!.. Hava!..,, sem
bolü ile ulusu hava kurumuna yardım 
ve hava tehlikesine karşı hazırlanmaya 
çalırıyor. Dördüncü yazıda B. Ahmet 
Ne.imi kip ve devrim (ıenmüzeç ve in
tııaıip) başlıklı yazısı ile bu alandaki a
rattırmalarına devam etmektedir. 

1935 devlet büdcesi başhklı yazısı i
ı. B. Kamal Onal denk olarak hazırla
nan cumuriyetin 12. nci yıl büdcesinin 
dllyandığı finansal kaynakları ve bu 
tııiiclc:enin uluaun yüksek asıllarına ne 
Myüık bir özenle hasredildiğini rakam
lara dayanarak Uab ediyor. 

Tm - feker yazısında B. Cezmi Er
ÇİD bu i.ki önemli bcslem maddesini u
aulatan devlıetin yaptığı özveriye karşı 
yopltrmın artmasile hem ulusun sağlık 

ve srhhatinin lüzumlu bir §artının yeri
ne getirilmiş; hem de fiatların ucuzla
maaile devlet gelirinde olan eksikliğin 

kapanmış olacağına işaret ediyor ve tuz
la şeker son yıllarda bizdeki satışı ve 
devlete getirdiği para hakkında rakam
lar Yeriyor. 

Beşinci yazı tedm ve endüstri oda-
1an kurultayı, altmcı yuı .. Basın ku· 
rukayınuı hatırlattııldarı,, adlı B. Ah
met İhsan Tokgözün bir yazısıdır. En 
eski gazetecimi.z bu yazısında; yaşadı
ğımız mutlu devir içinde dünkü basını 
hatırlıyor ve aramızdan ayrılan arkada

ıı Ahmet Cevdeti anıyor. 

Enver Behnan Şapolyo "Vasıf Çı

nar., adlı yazısı ile devrimin değerli ço
cuğunu özlemle ve içi yanarak anlat
maktadır. 

B. Mehmet Saffet Eagin; Eti akın
ları ve sanat eserkı'i başlıklı yazısı ile 
Anadoluda eski türk medeniyetinin eş
sizliğini tarihiğ belgelere dayanarak i
aah etmektedir. 

Değerli ilimmenimiz B. lanail Hak
)11 Usunçarııh "ter't nmhkeme siciııeri,. 
aclmdaki yazısı ile bu sicillerin eski ka
musal hayatı biJmek blılmnından ve ta
rih için değedi birer kaynak oldukları

m izah eyliyor. 

B. HUaeyin Avni nebatlara egemen 
olan adam, B. Sadri Arcalun Antalya 
pri, Malik AkseJin Hindistanda tür.k 

.anatı B. Selim Sırrı Tarcanın Avrupa
da on dc*uauncu aarm dahi aanatılı:ılrla
n. B. Nusret X&ymemn parti progra
mında köycililk, B. Ziyaettin Fahrinin 
alman sosyalizmi bql*lı edidlerile, 
Hikmet Turban Dailıoilunun kıaylü ka
dmm derdi iaimli bir öyktlaü vardır. A
yın politikaanda B. Kamil Unal ; ingi
Hz - alman deniz anlaşması : habcş me-
8Clesi; Benea.in gezisi gi'bi hadiseleri kı
yaslamakta ve bunların dünya genel du
rumu üzerindeki etkilerini incelemek
tedir. 

Ülküyü her yurddasa tavsiye ederiz. 

Tashih 
ANKARA İCRA DAlRESİ 

GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

Ulus gazetesinin 6.7.1935 ta
rihli nüshasında münteşir 1 - 2776 
numaralı ilanda satılacak gayri 
menkulün takdir olunan kıymeti 
5854 lira 48 kuruş olmayıp 18455 
liradır. Zuhulen yazılmakla keyfi
yet tashih olunur. 

Yitirilen şahadetname 
Eski askeri sanayi mektebinden al

dığmı şahadetnamemi yitirdim. Yenisi
ni çrkarttıracağnndan eskisinin hük
mü yoktur. 

A!Acri sanayi ikinci alayın birnici 
taburun üçüncü bölüğün üçüncü 

fJLUS 

I \ 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
~ - --- -- -- - ~ -- .... ~ 

A vıısturya ve Y ıınaııi~tanda kıralcılık eğlimleri 
lki ulus, Avusturya ve Yunanistan, yeniden monarşik rejime dönecek gibi görü-

. nüyor. Her ikisinin de bu rejimi istemek veya istememek için iç sebebleri vardır. 
KITallığın bu ülkelerdt: kurulup kurulamıyacağı şimdiden kestirilemez. Hele A
vusturya'da monarşik rejimin geri gelmesi için, arsIUlusal bir takım engeller var
dır. Aşağıdaki yazılar her iki memlekette hu bakımdan durumun nasıl olduğu
nu anlatmaktadıf. 

Hnb..ıbıırtılar Avu..ıturyanm 

b"şma ,geçebilirler mi? 

Haj>sburgların yeniden Avusturya
nın basına geçmeleri meselesi bir defa 
daha arsıulusal meseleler arasında yer 
alıyor. Viyana hükümeti, babsburgla
rın partizanlarının, Avusturyada kıraJ
lığın yeniden kurulmasına başlangıç 

saydıkları bir karar vermiştir: Avus
turya hükümetinin korporativ kurula, 
eski imparatorluk aylesi üyelerinin 
sürgüne gönderilmesi ve mallarının 
alancedilmesi hakkındaki 3 nisan ve 30 

birinci teşrin 1919 tarihli kanunların 

değiştirilmesi için bir proje verdiği 

resmiğ bir bildiriğle ilin edilmiştir. 

Bir taraftan da Tüze Bakanı baron 
Karvinski, harbın ertesinde ve cumu

riyetin kuruluşu sırasında habsburgla
rın alancedilen mallarının ne şekiJde 
kendilerine geri verileceğini saptamak 
üzere, imparatoriçe Zita ile çocukları
nın oturmakta oldukları, Brüksel ya
kınındaki Stenokerzel şehrine gitmiş

tir. 

.Bu yeni bir iş değildir; çünkü bir

kaç zamandanberi Viyana hükümeti, 

eski hükümder aylesi üyelerine k.arJı 

1919 da yapılmış bir haksızlık saydığı 

bu işin düzeltilmesi şartlarını gördcn 
geçirmekte idi. Biz bunun, kırallığın 

yeniden kurulmasına doğru atılmış bir 
adım sayılmasının yanlış olduğunu dü
şünüyoruz. Habsburgların yeniden A
vusturyanın başına geçmeleri arsıulu

sal özde bir meseledir ve bu mesel.e, or

ta Avrupada barışın korunmasına ilgili 

bütün devletlerle anlaşıldıktan sonra 

kotarılabilir. Bu anlaşmayı yapmanın 

ise pek kolay bir şey olmadığını biliyo

ruz. Eaki imparatorluk ayleainin sür
güne gönderilmesi ve mallarının alanc
edilmesi, A vusturyanın tamamen içse 1 
bir işidir ve hükümetin bunu istediği 
gibi düttftlemeğe hakkı vardır. Çıkarı
lan bildiriğe ve Avusturya gazetelerin· 
de okunan tamamlayıcı haberlere göre, 
fimdil._k, Habsburg dinastisinden olan 
prıenslerin sürgünde kalmalarına "pren
sip bakımından,, son verileceğinden ve 
timdi-ki hükümetin, istediği gibi ve uy
gun göreceği şartlar altında, eski im
paratorluk aylesine, kendisinin olan ö

zel mallarını geri venneğe hakkı ola
cağından bahsedilmektedir. Devletin 
malı sayılan Hofburg sarayı ik Şön

brün şatosu, müzesi, kitabsaraylar, fen
niğ ve tarihiğ kokksiyonlar geri n
rilmi-yecektir. Bir memlekette rejimin 

değipnetd halinde özel malların alance
dilmesi türe kurallarına uygunsuz ol
duğundan, 16 yıl önce yapılan bir hak
sızlığın şimdi düzeltilmesi yolundaki 
tez akla yakındır. 

Korporativ kurulun. hükümetin pro· 
jesini kabul edeceği süphesizdir. Ha

bsburglara karşı hiç bir kırgınlık bes
lenilmiyen Avusturyada, monarşi duy · 
gusu derin olarak kalmıştır. Eğer ölen 
imparator Şarl'in bi.iyük oğlunun Avua

turyanın başına geçirilmesi yalnız A
vusturya ulusunun çoğunluğunun iste
ğine bağlı kahaydı, arşidtik Otto §İm
diye kadar tahtına çdanış bulunacaktT. 
Fakat Viyana bWdimeti de, Avusturya 
ulusu da, bralhğm birdenbire yeniden 
kurulmaauıın -arsıulusal ve ağır bir ta
kım karpşalı.klar doğuracağını eyice 
biliyorlar. Hükümette de, uluırta da, 
şimdiki şartlar içinde sonucsuz kalacak 
olan böyle bir serUvene atılmıyacak ka· 
dar, realiteleri anlamak duygusu var
dır. İmparatorluk ayleai üyelerinin, 
premip bakmırııdan Avuıturyada otur
malarına izin verHmeaini ve devletle 
üçüncü şahısların asığları korun:ınk 

mallarının kendilerine geri verilmesi 
için, sıyasal bakımdan hiç bir engel 
yoktur. Her şey, bu kararın yeritilme
şekline bağlıdır. Şüphesiz, eski imp'l
ratori~e Zita ile Ufidük Otto'nun her 

Viyana ile taşrada başlayan ve "yurd
sever yon.'y,, in en kınavlı elamanları
nın sempatisini kazanmış olan monar
şist iıare;;;"ti geliştirecek özdedir; fa

kat, sürgünlük hakkındaki kanun pren
sip bakımT,1dan değiştirilebilir, arşidük 

Otto'nun Avusturyada oturmak vt 

halkla :io~rudan doğruya değette !>..ı· 

lu:ıma!< i';alrkını kullanmasındaki zar.ır

lar üzerintıe birleşilmiş olduğunu her 
ıpey göster;yor. Onun için. arşidük Ot
to'nun vahıncı memleketlerde, ve hiç 
şüphesiz, Luven üniversitesini biti,-. 
miş olduğı: Belçikac!a kalmağa devanl 
ed('ceği ~;\iphesizdir. 

Hbsow gların yeniden Avusturyd

nın başına geçmeleri meselesinin gü

nün birinde başka şartlar altında yeni
den ortaya çıkması imkanı vardır; fa
kat bunun, az çok yakın bir sıyasal ih
timal sayılabileceği saat şiiphesiz daha 
gelmemiştir. Böyle bir girişime karşı. 
şimdiki şartlar içinde yabana atılamıya
cı1k bir ta-kım düşünler ileri sürülebi
lir. Fakat şu veya bu rejimi eyi bı:lldu.k
larını söylemeyip de. Viyanada bir ha· 
bsburg bulunmasının. erkin olarak var 
olması orta Avrupa barışı için çok ö

nemli olan Avusturya devletini sağlam
laştıracak özde görenler bile, varlıkla
rını veya sınırlarının genişlemesini A
vusturya Macaristan imparatorluğunun 
yıkılmasına borçlu olan komşu uluslar
da, kırallığın hemen yeniden kurulma
sının, şimdiki arsıulusal düzeni boza
cak özde tehlikeler doğuracağını göz
den uzak tutamazlar. Bu komşu ulusla
rın çekindikleri şey, kırallığrn önce 
Viyanada. sonra da Budapeşte'de, ya-

hut da - her iki şehirde bu mesele ay
nı şekilde görülmemekle beraber - Vi
yana ve Budapeştede aynı zamanda ku
rulmasının, yakın veya uzak bir gell'
ce kte barış andlaşmalarmın topraklar 
hakkındaki şartlarının değiştirilmesi 

meselesini ortaya atmast ihtimalidiT. 
Öte taraftan, Tuna havzasında bir A

vusturya - Macaristan monarşisinin ye
niden kurulması ltalya'yı da ilg.isiz bı
rakamaz. Habsburgların A vusturyaya 
dönmelerinin anşlus'a ve Almanyanın 
Avusturyaya el komasına karşı en eyi 
biı duvar olacağı da ileri sürülebilir. 
Fakat küçük anlaşmanın devlet adam
ları, kırallık yeniden kurulursa bir ta
knn ulusal istekleri şevklendireceğini, 
bunun ise andlaşınaların doğurduğu 

toprak durumiyle bağdanınası mümkün
ol.-nıyacağını düşünmekte, kırallığın 

kurulmasında kendi ınemleket~ri için 
tehli.lı:e görmektedir. Bu devlet adamla
rı, kıralhğın anşlus'a bir duvar olma
sındaki faydanın, bu tehlikeleri karşı
laymııyacağı düşüncesindedirler. A
vusturya devlet adamları bu engelleri 
bildikleri için, kıralhğın yeniden ku
rulmasının bugünlerde yapılacak bir 
iş olmadığını kendileri de açıkça söy
lemektedirler. 

Temps, Paris - S.7.9JS 

Habsbrırglar ve Avusturya 

Şuşnig kabinesi taşıdığı monarşist

çe duygularınm gösterisini yaptı. Bu

güne kadar bu eğlim.iııi göstererek o
nun sıyaaal verimlerini toplayabilmek 
için kıralcıhğm, yalnız sosyal bakım
dan temiz olduğunu ve ondan dolayı 
O yanı tuttuğunu ileri sürüyordu. Da
ha büyük başarılar bekleyen kıralcı çe
venler ise, onun bu rolUntı beğenmiyor
lar ve kendi bqlarma propagandalar 
yapıyorlardı. Hatd onların güdmekte 
oldukları sıyasa ve geri dönen bazı 

pıımslerin önleri hiikümete bir tehlike 

bile oJmağa baflanuttL Öyle utlqıb
yor ki, bu kualcılık hareketi ulusal 
sosyalistlere de dokunarak günün birin
de onları bulaştırdı. Bu ders alındık
tan aonra, kıralcıbk, bi.lldimetle de u
JU§tu ve on\Ul apaçık eğlimini görUn-

oe uyaal olarak daha eheriıli bareke
ddü ~ ha-

bsburg sıyasası ile kendi propaganda
sını kötülüyor. Bu kilise ve aristokra
si diktatürlüğü halk genliği düşüncesi
ni kendine mal edemez; rejimin ~tod
ları ile bazı ileri gelenleri, birçok de
falar devletin egemenliği için birge sa
vaş isteğini taşıyabilecek çevettleri 
de benimsemek istememiştir. Başka a
lanlardaki kötü girişimlerden vaz geçil
miş bile olsa, psikolojik meselelerde 
her vakit beceriksizlik göstermiş olan 
hükümet, erke meselelerinde gerçeist
çe hareket etmiş ve bundan dolayı ye· 
rind tutunabilmiştir. Bu devrilip yal
vaçhğını yapanlar aldandılar. Ulula) 

sosyalist partisi yasak edileli iki yıl ol
du; ve bugün artık kanunsuz çıkan ulu
sal sosyalist gazetelerin bile fikirleri
ne indirilmiş en ağır bir yumruk diye 
gördükleri başbakanlığa yapılan baa

kın ve Dolfus'un öldürülmesi üzerin
den de 25 temmuzda bir yıl geçmiş ola
caktır. Hükümet erkeyi elinde tutuyor: 
fakat ulusun, ne kilise ve ne de aris
tokrasi düşüncesi altında birleştirilt>

miyecek bir durumda olması ve devle
tin diktatürlük ~killeri içinde kılıktan 
kılığa girmesi dolayısiyle. kökleşmiş 

olan demokrasi duygularını dinizleye
miyeceği, çok defa atılmış olan mistiğe 
lüzum gösteren bir fikir, bir inandır. 

Noye Zürher Saytung - 7. 7.93.~ 

Yunanisuında kıralcıbk 

6 temmuz 1935 tarihli Taymis 
gazetesi "Yunanistanda kıralcı
lık,, başliğı altmda yazmış olduğu 
bir betkede diyor ki: 

Son zamanlarda Yunanistanda kı

ra\ lığın geri getirilmesi fikri, enerji
sile memleketini büyük bir azıdan 
kurtarmış olan Asbaşbakan ve Sü Ba
kanı General Kondilis'te beklenilmi
yecek derecede büyük bir yanat bul
muştur. 

Daha on beş· gün önceleri herkes 

Generalin cumuriyetçi olduğuna kanığ 

bulunuyordu. Kondilis. kıral Kostan

tioe karşı vcnizelistlerle birlik olarak 

savaşmış. krral memleketten çıkıp git

tiği sırada da cumuriytcçilerle birge 

kalmıştı. Daha sonraları diktatör tas

lağı Pangalosu devirmiş, ondan sonra 

1926 da yunan demokrasisini kendi ld 

leklerine göre evirmeğe yeltenen cumu
riyet koruyucuları önderlerini tepe a
şağı getirmişti. 

Şimdi bu adamın kıral Yorgi yana

tı olması, eski cumuriyetçi arkadaşları 

arasında birçok dedikodular uyandır· 

mış ve herhalde alttan alta birçok söz
ler söylenmeğe başlamıştır. 

Bu kapasiteli ve enerjili askerin sı

yasal ertiği incelenecek olursa görülür 

ki kendisi önce demokrat, ondan son

ra cumuriyetçi idi. Kondilis'in eline 
en az iki defa diktatürlüğünü ilan et
mek fırsatı geçmiştir. Bu iki fırsatta 
kendi&i bu işi yapmaktan uzak kalmıı
tır. 

General, daima son sözün seçmenler
de olduğuna inanmış ve her zaman ulu
sun dilek ve isteklerinin ne yolda ol
duğunu iyice öğrenmiştir. 

Bu kurnaz ve doğru görüşlü sıy;ısa 
adamı, eğer ulusunun çoğunluğu tarıı
fından kıralbğın istenildiğini sezm~

seydi, böylece mallık yanatı olduğunu 
ortaya atmazdı. 

Bununla beraber general Kondilisin 
ve son zamanlarda kırallik rejimine k.ar
ıı sempati göstermeğe başlayan Çalda
ria hilkümetinin yardımiyle kesin ola
rak kıralcıların bir utku kazanacağını 
söylemek imk1nı da voktur. 

Çünkü Yunanistanın adalarında c
turan kısmiyle Yunanistana sığınan 

rumlar kuvvetli cumuriyet yanatıdır
lar. 

- Ça!Gariı hükümeti, yapılacak ge
neloyıda halkın öz2ür olarak ov verme-
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sını sağlamak yükenini üzerine almış 
bulunuyor. 
Yunanistanın bütün dostları bu işte 

demokrasi esaslarından uzaklaşılmıya

cağını umud etmekte bugünkü hükü
metle birgedirler. 

Yıımmi.f(ttm l{enel oyunun hedeti 

4 temmuz 1935 tarihli Nir lst 
gazetesi Yunanistanda olup biten 
işler hakkında ya~dığı bir betke
de diyor ki: 

Eğer susmak altın ise, bugün mem
leketinde bir iç savaş tehlikesine dü
şürecek bir azı çıkarıp bunu başaramı
yarak yabancı illere sığınmak yilkü
münde kalan Venizelos için büsbütün 
altın sayılmak lizımgelir. 

Venizelos, SOIJ yaptığı i•le yalnız 

kendi memleketindeki yanatlarını kay-
1:.etmekle kalmamış, yunan işleriyle il
gili yabancı göymenlerin bile kendisi
ne karşı olan görUşlerini altüst etmiş
tir. 

Böyle olmakla beraber, bu adam ge
ne ağzını açmış ve en çetin bir durum 
içinde uğraşıp çahp.rak Yunanistanda
lri tehlikeli uryı bastmm§, yatı§tırmıt 
9C yurda baysallık getirmit olan bu
günk\1 hüUmeti çekiştirmele başlaya
rak dinliyecek olanları zehirlemeğe gi
rişmiştir. 

Paris'teki sığınağından gazetelere 
gönderdiği haberlerle Bay Venizelos, 
kendisinin mart ayında işlediği suçlan 
ldlçültmeğe vıc hUktimetin uıyr bastır· 
mak yolunda gösterdiği utkuyu ufalt
mağa yelteniyor. 

B. Venizelos, bu sözlerinde büküme
ti anasal kamoya karşın hareket etmek 
suçu ile suçlamak ve mart anamı ana 
yasayı hrumk yolunda yapılmıf bir a
yaklanma kılığına sokmak istiyor. 

•h B. Venizelos, söylediğ~ sözler 

arasmda anayasayı deği!drmek yolun
da herhangi bir gh'gi yapmağa Yuna
nietanda lrbmeııin ha1ckr olmadığını da 
ortaya atmakta, bundan 8nce yapılmıt 
bir takım seçimlerde k:ıralbğa yanat o

larak oy verenlerin azlığını da belge 
diye gÖtıterme'ktedir. 

Fakat bunu söyllyen ihtiyar diplo· 
mat, bugtln sryaaal patırdılardan artıi 

bıkmış, usanmış olan yunan ulusunun 

istek ve dileklerinde bir takım değ~ıi~
iikler oldutunu bilmemezlikten gelmek· 

tedir. 
Bir zamanlar, ulus, kendisine en bü

yük diplomat g8.ziyle bakıyor ve o cu
muriyetten yana oldutu için yurda bay
sallık ve barış getirecek rejimin bu re
jim olduğuna inanıyor, giiveniyordu. 

Bugün ise Yunanistanın duyduğu 

baysallık ihtiyacı dinizlenmiş değildir .. 

Eğer bugün B. Veni.zelos, Yunaniı
tanda cumuriyeti tehlikede görüyorsa 
bu, rejim adına kendisinin ba§aracağı
na söz verdiği şeyleri yapamamış, başa
ramamıt olmasından ileri gelmektedir: 
bunu unutmamalıdır. 

Bugünkü hükümet de iş başına gel
diği zaman rejimi değiftirmek gibi bir 
işe başvurmıyacağmı söylemi§ ve öy
lece ulusal işleri yBnetmeğe koyulmuı· 
tu. Fakat ondan sonra hükümctin yet· 

kesine karşı ayaklanma olmuş, bundan 
dolayı bütün durumu yeniden gözden 
geçirmek yükümü kendisini göstermiş-' 
tir. 

Ortadaki mesele, bir hükü~t reji
mi aramaktan ziyade ulusal bir baysal
lık sağlamaktır. 

Mart azısı B. Venizelosun bayrak
tarlığı altında bulunan liberal partinin 
erkeyi kendilerinden başkalarının elin· 
de bırakmamak ergesiyle yapılmıştı. 

Bunun karşısında hükümetin anayasa
yı, ulus varlığını daha iyi koruyacak 
bir şekle sokmak ihtiyacını duymasr 
pek tabiiğ sayılmak lazımgelir. 

. ... Herhangi bir azıyı bastırmak için 
anayasaya uygun olmıyan tedbirler al
ır.ak yüküm.ünde kalan bir hükümetin. 
bu işi yatıştırdıktan sonra kendi seç
menlerinin oyunu sorması doğru bir 
harekettir. 

Yapılacak geneloyda dürüst davranı
lacağı ve nötür1Ulrtıen aynlmmıyacağı 
lcuvvetJe umulur w bunun sonunda da 
gereken yeğritim başarılnırı olacaktır. 

Bugün Yunanistandaki her seçmetı 
kendi kendisine şu veya bu rejime ya
nat olup olmaması lhımgeldiğini de
ğil, timdiye kadar yurda baysallık ge
tirmek başarısına eremiyen cumuriyPt 
yerine bu işi yapacak bir kırallık geti
rilmesi doğru olup olmadığını sonna-
Ylhr. 
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Yeni gülyağlarımız 
pİ\1asaya çıkarıhyorr 

Ispartadaki örnek fabrika hu) ıı ııa~ıl 
çah~tı, ııe raııd ımaıı aldı ? 

(Başı 1. inci sayıfada) 

lamamıştır. 18 mayısla 2,12 gr. 
gelen çiçeğin ağırlığı top!ama so -
nunda ancak 1,4 gr. la 1,6 gr. ara-
ımdaydı. 

Mesela; Atabeyde bir miskal 
(794 gr.) gülyağı her zaman 9, 
10,5 kilo çiçek taktir etmekle elde 
edilirken bu yıl aynı mikdarı al -
mak için 16,5, 18 kilo çiçek gerek-
miştir. 

Atabeyin çiçekleri hpartanın-
kilerden daha iyidir. Atabey ürü
nünden bir miskal almak için 9 ki
lo çiçek yeterken Isparta ürünün -
den 10,5 - 11,5 kilo taktir etmek 
lazımdır .. Eski taktir kazanlariy
le iıe bir miskal gülyağı almak 
için Isparta çiçeklerinden 15,5 ki
loya kadar taktir edilirdi. 

Eski usullerle 1 kilo gülyağı 
5.325 kilo çiçekten çıkardı. 

Bu yıl fabrikanın çalışmasiyle 
elde edilen 40 kilo gülyağı, eğer 
sistemle çalışmış olsaydı., ancak 
27 kilo o1acaktı. Şu halde, fahri -
kanın çok iyi sonuçlar vermiş oldu 
junu ve burada kullanılmış olan 
metodun en iyisi olduğunu kabul 
edebiliriz. Ürünün azlığı taktir sis
teminin modernliğiyle bir derece
ye kadar giderilmiştir. 

tJriinlerin kalitesi 

Diğer yandan uzmanların bu 
aeneki gülyağı ürününü üstün bir 
kalitede buldukları da gözönünde 
tutulunca fabrikanın bu ilk çalış -
ma yılından alman sonuç dinizle
yicidir. 

Ne kadar iyi de olsa, bu sonuç, 
bu yıl 100 kilo ürün almayı um -
muş olan örgütçüleri umkırıya dü
türmüştür. Fakat hava tartların -
dan ileri gelen bu beklenmedik 
sonuç önünde boyun eğmekten 
başka çare yoktur. 

Dünyanın gülyağı ihtiyacı bir 
kaç bin kilodur. Şu halde elde edi 
len 40 kilo için piyasa bulmak çok 
büyük mikdarlardan daha kolay 
olacaktır. 

Bulgar yedek gülyağı urunu 
7000 kilo veya daha fazladu. Fa -
kat bulgar tarım bankasının bu -
nun için ödemiş olduğu fiat ziyan· 
sız bir satışı imkansızlaştırmakta -
dır. Onun için bugünkü şartlar 
içinde bu stok piyasaya sürülenıe
mektedir. Türk sosyetesinin ür;0

-

temizliği ve arılr!h h'\kkında ver
diği inanca Anadolu gülyağına. 
kendisine parfümeri alanında la -
yık olan yeri verecektir. 

tutarak türk malının kredisini düşüreıı 
yerli aracıların arzusuna baglı kalmamak 
gerektir. Hep bu aracılar yüzündendir 
ki türk gülyağı ürünleri §imdiye kadar 

dünya piyasasında pek kötü bir ün al

mı~ ve yok pahasına fiatlarla kapatıl -

makta bulunmuştu. 
Türk gül yağı sosyetesi yabancı alı

cılara saf ve en yüksek kaliteli çiçekler
den alınını~ bir ürün vermeyi yükene

bileceği için, yeni sosyetenin kurulu
şundan beklenen tinel hedef elde edil
miş demektir. Bundan ba~ka yeni sis· 
temin verimi de eskisinden hissedilir de

recede üstündür. 

Çi('ek topfonw 

Çiçek toplama iyi şartlar içinde 
geçmiştir. Eski taktirciler, bu seneki 
gibi az mikdarda da olsa, toplanılan çi
çeklerin fabrikaya akşam saat 16 dan 
önce getirilemiyeceğini söylüyorlardı. 
Çiçek sahiplerinin iyi niyetler güzeyin
de ,bütün çiçekler sabah getirilmiştir. 

Fazla ürün geldiği son günlerde son 
parti saat 12,10 da getiriliyordu. Gele
cek yıl, durumun biraz daha iyileşeceği 
ve fabrikaca bildirilen saatlerde ürünün 

gelmesinin sağlanacağı umulabilir. 
Sabahları üzerindeki çi kuruduktan 

ve güneşlendikten sonra toplanmış olan 
çiçeklerin kokularını kaybettikleri ve 

işe yaramadıkları görülmüştür. Ekicile
rin şevkini kırmamak için bu yıl bun
ların fiyatı kırılmamıştır. Bununla be
raber, gelecek yıl için, zamanında top
lanan çiçeklerle zamanından sonra top
lananlar arasında bir kıymet farkı gö· 
zctmek doğru olacaktır. 

Bazı defa, çiçeklerin yerden toplan
mış olduğu, bunların arasından çıkan 

yabancı çiçekler. otlar, daJlar, kum, taş 
gibi şeylerden anlaşrlmaktadır. Başka
ca hiç kokusu olmayan küçük beyaz 
güll~den de bir mikdar karıştığı görül
mektedir. Gelecek ürünlerde bu beyaz 
güllerin nisbetiııi ~-t-ıamasına dikkat 

edilecektir. 

Sözbağlar •. ıa g e çiçekler sabah 
saat 8 den önce fabrikaya gelmiş ola

caktır. Halbuki alınan güıterin ancak 
yarısı bu zaman içinde gelmiştir. Bunun 
da yoluna konması gerekir. 

Fabrikanın kalkma düdüğü sabah sa
at 3 de çalmaktadır. Bazı kereler topla· 
yıcı kadın ve kızların, düdüğün çalma

sından önce bahçelerde gül toplamaya 
gittikleri görülüyordu. Çok parlak olan 
ay ışığı ancak birkaç gece eksikti. Bu· 
nun büyük yardımı oldu. Bahçelerde 
asetilen lambaları denendi, ve bundan 
sonra iyi sonuçlar alınabileceği görül

dü. 

Çiçeklerin ta§m11uı81 

ULUS 

• ı şrşeleri ~ ~tamca faraçlar 

r,ı : ınclan toplanan çiçekler birge çuval

lar içinde toplanmakta ve bazı bu çu
vallar uzun zaman güneşin altında bı
rakılmaktadır. Böylece, bu çiçekler kızı
şarak kokularını kaybetmiş. fakat gö
rünüş« kusursuz olarak fabrikaya gel
mektedir. Bazı arabaya yüklenilen gül 
çuval1arı üzerine birçok kimselerin 
boylu boyuna uzandıkları görülmekte
dir. Gül, nazik bir çiçektir ve biraz ezi
lince bütün kokusunu kaybeder, onun 
için bu kötü usulün yasak edilmesi la
zımdır. 

in bi !.-inin doldu rulnıtu;ı 

Sabahları, çıçekler dogrudan doğru
ya çuvallarla inbiklere boşaltılmaktadır. 
İnbik dolduktan sonra gelen çiçekler 
giil odaı;ının çimento zeminine yayıl

makta ve inbikler bo§aldıkça çuvallara 
doldurularak inbiklere götürülmektedir. 

Bu çuvalların inbikler yanında hazır 

bulunclurulması bunlar boşalır bosal-

maz vakit kaybedilmeden bir iki daki
kada doldurulmasına imkan verir. Yere 

yığılan çiçek tabakası kalınlaştıkça kı
zışma artmaktadır. KaJmhk 30 santi-

metreyi bulduğu zaman sıcaklık dere
cesinin 40 a yükseldiği görülüyor. 

Tah·tfr 

Çiçeklerin taktiri şöyle yapılmakta

dır: İnbiklcre 800 litre sıcak su konul

makta, üzerine 300 kilo çiçek atılarak 

karı~tırılmakta, tampon kapanmakta ve 

ıc;ıtma muslukları açılmaktadır 

~AYU·A 5 

( Memleket Postası l 
Zonguldak işçiler birliğinin çok faydalı çalışmaları 

Zonguldak işçiler birliğince Zon
guldağm en güzelyerinde kurulacak o
lan hastaevi 225 günde bitirilmek üze
re Havzada birçok işleri başaran değer
li mimar ve mühendislerimizden B B. 
Nihat ve Şevkı'ye 89 bin liraya üstene

rek işe başlanmıştır. 

l~çiler birliğinin kıntwı: 
Bakma yardımı: birlik sağlık ku

rumlarında 18804 İ§Çİ 8546 işçi aylesine 
ayakta ve 986 işçiye 714 işçi aylesinc 
yatakta bakılmış bunların ilaçlarına 

12560 lira ve dispanserlerde yatanların 
yiyeceklerine 3367 lira harcandığı gibi 

bunlardan başka sağlık kurumları dı

şında ve İstanbulda baktmlanlara da 
6500 lira harcanmıştır. 

Para yardımları: Hastalık dolayı-

10 kilogram basınç altında kazanda 
toplanan buhar aracı bir balona gitmek 

tedir. Ve kazanın içine akıtılan su 30 de 

rece sıcaklıkta tutulmaktadır. 
Şunldr göze çarpmaktadır: 1 - Tak

tir edilen gül suyu mikdarı çiçeklerin 
ağırlığından aşağı ise çiçekler bütün 
kokusunu vermiş değildir. 

2 - Susuz olarak yalnız su buharilc 
taktirde çiçekler kokularından pek azı
nı vermektedirler. Demek ki su lazım
dır. 

3 - Taktir yüz dereceden a§ağı bir 
sıcaklıkta yapılmaktadır, halbuki Bul
garistanda 104 derece s1cakhk kullanıl· 
maktadır. Bu İspartanın 1000 metreden 
fazla yükseklikte olması ve inbiklerin 

özel şartlarından ileri gelmektedir. 
Gül yağı gül suyunun üzeıinde dam

lalar halinde belirmekte ve toplanmak
tadır, bu gül suyu tekrar kazana dön
mekte ve yeniden taktir edilmektedir. 
İnbiklerin kullanılışı pek basittir ve iş
çiler, daha ilk günlerde bu kulJamşı ko
layca be11ediler. 

lnbiklerin bo!!altılnıası 

Kullanılmı~ ve işi bitmiş çiçekler 
taktir odasından dışarıya inbiklerin al-

.. tından geçen inişli bir yoldan çıkarıl • 

makta ve orada çimento bir çukurun ü

zerindeki demir mazgalların üzerine 

dökülmektedir. Suyu ~ukura akan çi • 

çekler buradan küreklerle küçük el a • 

rabalarma doldurulmakta ve fabrikanın 

arkasına götürülerek orada bunlardan te· 
zek gibi yakılacak bir madde yapdmak

tadır. Bu kalan maddelerden suni güb
re olarak da faydalanılabilir. Gene bu 

madde hayvanlar için bir yiyecek ola

bilirse de hemen kullanılması lazımdır, 

çünkü bu yaş madde, sıcak altında ça· 

buk çürümektedir. 

Fabrik"nm kapasitet;İ 

Fabrikanın nomal olarak 24 saatta 

30.000 kilo olan kapasitesi İspartanın 
bugünkü ekim durumuna uygundur. 

GerçclCten, fabrikanın kazanları gelen 

ürünleri, bekletmeden, günü gününe ve 

kolayca taktir etmişdir. 

sile çalışamıyan 1087 işçiye çalışama -

drkları günler için yapılan gündelik 
yardımı 13030 lira, çalışma gucunu 
kaybeden 46 işçiye son yardım 5648 lira, 
619 iışçiye doğum yardımı 25001 lira, 
137 isçi aylesine sosyal yardım 4147 li
ra, ölenlerin gömülme harcına yardım 
1395 lira, ölen 19 isçinin aylesine son 
yardım 1606 lira, sağlık kurumların 

harçları için 23000 lira ki toptan 73829 

lira para yardımı yapılmıştır. 

935 yılının mayıs sonuna kadar ya
pılan para yardımı mikdan 24997 lira 
50 kuruştur. 

Sömikok fabrikası: 
Fabrikanın yeni gereçleri ve ma

kineleri gelmekte ve yerleştirilmekte
dir. 

dar bütün gül bahçeleri bölgesi için bü· 

yuk kazanlarla t~k ve merkezi bir fab

rikanın kurulması, çiçeklerin taşınma

sı ve kabulündeki güçlükler dolayısiyle 

doğru olmazdı. 18000 kilo çiçek 200 

gramdan 331 kiloya kadar dcğiven par

tiler halinde tam 300 defada kabul e • 

dildi. 200 gramla yüzlerce kiloyu tart• 
mak için aynı mikdar zaman gerekti .. 

ğinden, gülyağı endüstrisinden anla • 

dıkları iddiasında bulunan bazı şalusla .. 
rın günde 250.000 kilo taktir edecek bir 

fabrika kurmak istemiş olmaları şaşıla· 

cak şeydir. Böyle bir fabrika daha 
başlangıcında çıkmaza sapar ve kötü bir 

ürün onun için bir felaket, ayrıca hare. 

ketsizleştirdiği kapital de kendisi için 

bir kayıb kaynağı olurdu. 

Eskiden İspartada bir milyon kilo - . 

grama kadar gül ürünü alındığı söyle· 

niyor. Eğer bu bal yenilenir de yeni 

fabrikalar kurulmak düşünülür&e getiri. 

len çiçeğin az olacağı günler için 1500 

er litrelik iki inbik kurmak iyi olurdu. 

Bundan başka bazı piyasalarda çok ara• 

nan ve izinsiz gül endüstriıi tam olnu
yan bir mikdar ckonkreb üretmek de 

gerekirdi. 

Elde edilen gii.l yağının kalitesi 

1kinci dereceyle elde edilen erekti • 

fikasyon• gülyağı berrak, açık, altın 

sarısı rengindedir. 11,S derecede donar, 

Doğrudan doğruya taktirden alınan 

gülyağı daha koyu sarıdan ve ışık gö • 
rünce yeşil olur. 21 derecede donar. 

Gülyağı fabrikasının usuliyle eskisine 

nisbetle daha fazla "eleopten,, toplan• 
dığı için yeni ürün eski İsparta gülya .. 
ğrndan farklıdır. Yeni ürünün ağırlığı 

daha yüksek ve donma derecesi daha 

aşağıdır. 

Bu yüzden Ltzun söıbağlarile süreıi 
ürünü bağlamamak ve başka memleket
lerle de ilgisi olan yabancı sosyetelerle 

veya kendi asığlarmı her şeyde üstün 

Daha koku hakkında bir hüküm ve

rilemez. Çünkü yağın dinlenmesi la • 

zrmdır. İlk zamanlarda gülyağı biraz 

acı bir koku verir. Bununla beraber ye

ni fabrikadan alınan gülyağı elde o • 

vuşturulduktan sonra Atabey ve Bur • 

durdan gelen gülyağlarının bıraktığı 

yanık et kokusunu vermemektedir. 

~----------~:::~=~--~~-:--:-~~~=7~------,!l!!!!!!!"~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!~~!'!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!~"'!!!!!!!!!!~~ 
VLVS'un romurıı Tefrika: 120 çağrısını ışıttım. Ayağa fırladım, rubaını idim. Keçi sürüsüne kaval çalan ihtiyar ço-

Atabeyden Burdura ve İspartaya ka-

Çiçekler bahçelerden fabrikaya eşek 
veya insan sırtında taşınmaktadır. Anı· 
sıra at ve araba ile de taşındığına rast· 

}anmaktadır. Ayrı ayrı toplayıcılar ta-

nbik dayresrrı11e ınbfkler, ayırma şış 
Jeri ve gü/yağı alınacak şişeler 

Bana soru sormayınız, size cevabını vere
cek halde değilim. San Michele'nin kücük 
kilisesi önünde diz çökmüş duran sfenkse 
bunları sorabilirsiniz. Fakat sorularınız ho
şunadır. Sfenks sırrım beş bin yıl saklamış
tır. Benimkini de saklayacaktır. 

San 1'lichelenin kiu hı 
Türkçeye çevıren: tvasuhı BAYDAR 
Vazan: Akse} MUNT 

Bir meşale yakıp, elimle her yanı yokla
Y~ak, bir mermer merdivenden aşağı in
d~m. Geçid gittikçe genişliyordu. Buz gibi 
hır hava yüzümü yaladı. Kanımı damarla
rımda donduran bir inilti işittim ve birden 
bire kendimi büyük bir salonda buldum. İki 
büyük Afrika direği kubbenin bir parçasını 
tutuyorlar, iki tanesi de, depremden kop
tukları için, mozayik döseme üzerinde, boy
luboyuna yatıyorlardı. '·:;zlerce büyük ya
rasa, clıvarlar boyunca. salkım salkım sal
lanıyor ve bircokları da, meşalenin ışığın
dan gözleri kamaşarak. tepemde, deli gibi 
u~uşuyorlardı. Salonun tam ortasında, taş 
gozlerini üzerime dikmiş, granitten koca
man bir sfenks, çömelmiş oturuyordu. 

*** 
l}y~u arasında zıpladım. Rüya bitti. Göz

lerıını açtım. Gündüz oluyordu. Denizin bir 
kumanda gibi laf dinlemez, karşı gelinmez 

sırtıma geçirdim, küçük kilisenin parmaklı- ban yıkık duvarın üzerinde idi. Ona biraz 
ğına koşup yatın harekete hazırlanması i- tütün verdim, bana bir parça peynirle bir so-
c.in filamayı çektim. ğan uzattı. Güneş dağların ardına çoktan çe-

İki saat sonra, bir haftalık yiyecek, kalın k·ı · · 
1 

ı mıştı ve sıtmanın öldürücü sisi ıssız ova-
halat kangalları, külünkler, beller, bir rove -
ver, bütün hazır paramı ve balıkçıların gece yı yavaş yavaş kaplıyordu. Yolumu kaybet-
bahk tutmak için kuUandıkları cinsten pa- tiğimi, bu tenha yerlerde yalnız başıma daha 
ket paket çırayı yanıma alarak, kotraya bin- ilerilere gitmek istemediğimi söyliyerek ge-
miştim. Biraz sonra, hayatımın en ayrıksm ceyi yanında geçirip geçiremiyeceğimi ço-
serüvenine doğru yelken açıyorduk. handan sordum. 

Ertesi gece, yalmz birıkaç balıkçı ile ka- Beni, rüyamdan tanıdığım ine doğru gö-
çakçılann bildiği ıssız bir koyda demir attık. türdü. Koyun postlarının üstüne uzanıp u-
Gaetano beni orada, yatla bir hafta bekliye- yudum. 
cek ve fırtına çıkarsa en yakm limana sığı-
nac:ıktı. Yüz mil uzunluğunca hiç bir güvenli Bütün bunlar sözle anlatılamıyacak ka-
y~rı .. ?lmıyan bu kıyıyı iyi tanıyorduk. Helen dar tuhaf, inanılmaz şeylerdir. Ben bile rü-
kultur ve arının altın çağında Manya Gröç· ya~ın nerede bitip hakikatin nerede başla-
ya adını t~şımış ve bugün, İtalya'nm srtma d:gını ancak bilmekteyim. Bu gizli ve kimse-
~~ depremı? keyfine bırakılmış en yoksul sız koya beni kim sürükleyip götürdü'· Bu 
ılı olan bu ıç toprakları ben de pek iyi bili· 
yordum. yo~suz çölde, Neron'un unutulmuş köşküne 

ÜÇ gün sonra, rüyamda duvar yıkıntıları, dogru adımlarımı kim bana attırdı. Çoban 
kocaman taş blokları ve sarmaşıklar, yaban ette~ ve kemikten bir insan mı idi, yoksa 
hanımelleri, kekikler arasında yan örtülü eskı zamanlarda, beğenip oturduğu yerle-
menner parçalariyle dolu bomboş ovada re, keçi sürüsüne kaval çalmak için döntnü§ 

Pan'm kendisi mi idi? ' 

~:f * 
Büyük serüvenden, aç kalarak ve türlh 

zahmetler çekerek, bir deri bir kemik olmuş, 
sı:madan ayakta duramıyacak bir ha1e gel
mı! olarak döndüm. Bir sefer, haydud1Clrca 
daga kaldırıldım. Kalaberya, o tarihlerde, 
bunlarla dolu idi. İki kere, kıyı koruyucula
rı. tarafından kaçakçı sanılarak, tutuldum. 
~ırçok defalar beni akreb soktu, sol e1im, vı-
an ı~ırmasından dolayı, daha b.::ıO'lı idi. p ın

ta Lıkoza'yı dönerken bir güney doğusu fır
t!nasın~. rastladık ve Sant Antonyo tam v k
tınde dumeni yakalamasavd1 a<rrr v'.k" .. 
J b' J"k • • • l1 1 m Z· e ır ı te dıbı bovlavaraktrk S<m M;,. 1et .. •. 
Y~ var?ığımız zaman onun Anakapri l-' · e
sındekı heykelinin önünde mumlar va 
ve bütün ada, fırtınada batını~ oldı w 

sanıyordu. Adamlarım beni te,·rar 
çok sevindiler. ' 

(~~ .... ,, ' 



Devlet Demiryollan ve L;manlan Umum 
Müdürlüğü ilanlan 

t LAN 
Muhammen bedeli ile mikdarı qajıcla yasılı balata 

lla11tlan 8. 8. 1935 1alı ıünü ... t 15 de kapalı zarf uıuliJ
le Aabracla idare biwmda 1abn alm11aktD'. 

Ba ite ,um.k iatiyenlerin 641.25 liralık muvakkat te
..m.t Yermel.i Ye bnwıun tayin ettiii Yeıikalu ve ite 
airmeie manli kanuni bulunmadıjına dair beyanname ve 
teWlfler ile aynı pn .at 14 e kadar komiıyon reiıliiine 
..... ı.n lbandır. 

la ite ait prtnameler parasız olarak Haydarpapda te
nlllm ye ... ml.tlrlüiünde ve Ankarada malzeme dai
r11W. daiJblmaldachr. (1608) 
.-. ... 1ra,. 108 m/m 1400 metre) muhammen bedeli 

,, ,, 120 ,, 1000 ,, ) 8550 IİP 
1-2797 

lLA N 
lıl•h•mm- bedelleri ile mikdarlan ataiıda yazılı laa-

6 malume 1. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü aaat 15.30 
.. lmpab sarf uaul6 ile Ankarada idare binaıında aabn 
...... aldır. Ba ite sümek iatiyenlerin 1480.85 liralık mu
ftldmt teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiii •eaİka· 
ler ft ite sinnei• manii kanuni bulumnadıima dair ~ 
! •nume ye telcliflerle aynı gün aaat 14.30 a kadar komı• 
yon reialiline vermeleri lizundır. 

8a ite ait prtnameler paruız olarak Haydarpapda 
te1e116m ye ...k mGclarlfiiünde Ankarada malzeme daire-
tiJlde dalblmaktadD'. (1607) • . 
32 blem lbtik malzeme Muhammen hedelı 19742 lıra. 

1-2796 

İLAN • 
Muhammen bedii 59280 lira olan ilaç ve tıbbı malzeme 

25 temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usultl ile Ankara'da idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 4214 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait '8rtnameler 95 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. "'(1658) 1-2860 

Tahlisiye umum Müdürlüğünden: 
Fenerlerin meilrii 

Kaleionya feneri 
Taqan Aduı ., 
Alcllq, Murto, Adruan. 
Kmab adaıı fenerleri ) 

Tahmin bedelleri 
lira kurut 
48712.22 
21258.12 
58422.82 

MuYakbt 
teminat 
3504 
1595 
4382 

Yukarda muhammen bedelleri ye mevkileri yazılı altı 
adet fenerin mibapui1le yerlerine konulmuı kapalı 
zarf mutiyle "te 45 sün müddetle ekaİ1bne7e konulmuttur. 
Bunların karakterleriyle rüydt meaafeleri fenni f&l'lname· 
d~ılıdır. Vuıflan itibariyle birbirinin aynı bulunan 
A , Murto, Adraaan, Kınalı aduı fenerleri bir prtna. 
mede ve vauflan Jekdiierinden ayn olan Taytan adaaiy
le Kaledonya fenerleri dahi ayn, ayrı, prtnamelerde top
lanmak ıuretiyle ekıiltmeleri üç kııma aynlmıttır. 

Her üç gurulMoı ihalesi, 15 ağustoa perşembe günü 1&· 

at 15 de Galatada Ç'mili Rıhtım hanmm 2 inci katındaki 
aatmalma komiıyonimda yapılacaktır. 

Şartnameler tahlisiye umum müdürlüjünde muham· 
men hedelin yüzbincle beti niebe\inde bir hedel mukabi
linde alınacak Ye teklif mektuplan 15 apatoı pe1"9mbe 
ain6 aaat 14 de kadar komiıyon reiıliiine tevdi edilecek· 
tir. (3474 1512) 1-2881 

afıa Bakanlığı 
ular mum üdürlöğii 

artbrma, ek iltme e ihal 
............ • yonundan: 

Ankara civarmda Kırkgöz menbamdan Gui Orman 
Çiftliiine demir btwalarla getirilecek suyun ameliyat ve 
inpatı 3-7-935 tarihinden itibaren (15) gtin müddetle ka
palı zarf uauliyle ekliltmeye konulmqtur. 

(15 055) metre tulünde tahmin edilen bu itin keşif be
deli (108 799,43) liradır. 

8artname; pili w diğer evrak suretleri (5,44) lira be
delle Nafıa Ve1181eti Sular Umum Müdürltlğiinden verilir. 

itin muvakkat teminat miktarı (6 &90) liradan ibarettir. 
Ebiltme 19-7-935 tarihine rastlayan cama &ibıfi saat 

15 de Nafıa Vekileti Sular Umum Müdllrlliiü odumdaki 
ebilıme komiayoııunda yapdacaktır. 

!etekliler artbnuı, eksiltme ve ihale kanununda yazı
h vesikalar ile beraber Nafıa Meclisince müseccel mtite
abhltlik ehli~esi veya bunun Noterden mauddak 
....eiai ve fimdite. lradar ıu tesisatım yap11Uf oldukları 
mahallerden teahhiitlerini htisnil suretle yapmıı oldukta. 
rma dair mabaDI idarelerden verilmit vesikalanm ve US 
-ve 3! inci maddelerindeki teklif ve teminat mektuplamu 
19-7-935 tarihine milladif Cuma günü saat 14 de kadar su-

Umum lltldiii'lBfüne makbuz mukabt1in verecekler· 
iir. Teklifler zikrolunan (2490) No.. lu kanunan tarifleri· 
_. uygun olacaktır. (lşel) 1-2751 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
1 - Belediye odacıları ve gece bekçilerine 29 takım el· 

biıe açık eksiltmeye çıkanlmıştu. 
2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 45 liradır. 
4 - Eksiltme 15. 7. 935 pazartesi günü saat on buçuk· 

ta komisyonda yapılacaktır. 
S - Şartnamesini görmek nümune ve evsafını anla

mak istiyenler tatil günlerinden başka her gün levazım 
direktörlüğüne gelmelidirler. (1564) 1 - 2683 

iLAN 
Yenişehirde 1167 inci adanın 22 ve 1325 inci adanın 2 

parselleri içinde şuyulu Belediye mali 53 ve 77.5 metre mu 
rabbaı arsa fazlası on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedelleri ikişer liradır. Talip o
lanlann 18 temmuz 1935 perşembe günü saat onda Hesap 
işleri direktörlüğüne müracaattan ilin olunur. (1592) 

1-2740 

İLAN 

Cezalandınlan esnaf 
Keçiören yolunda 15 numarada fırıncı Mustafa müker

rer hamur ekr--ek çıkardığından 30 lira, Gaziantep cadde
sinde bakkal Ömer Sun'i sirke sattığından 7 lira, Tacet 
tin mahallesinde bakkal Mustafa patikadan yapılmıs hel
va sattığından 5 lira, Tacettin mahallesinôe bakkal Mus
tafa sulu sirke sattığından 7 lira. Samanpazarmda bakkal 
Osman içilecek şiraya boya kanstırdığmdan beş lira, Hi
lal sokağında 4 numaralı dükkanda erciyeş bakkaliyesi sa
hibi Mustafa bozuk yağ sattığından 10 lira hafif para ce-
zasile cezalandınlmışlardır. (1717) 1-2905 

l\nkara ValiliiiPden: 
Keşif tutan 1567 lira 73 kuruştan ibaret olan Necati 

bey caddesindeki şehir lokantası tamiratı 25-7-935 perşem
be günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye çıkanlmıştır. İhaleye gir
mek icin 117 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat verilecek
tir. 

İsteklilerin ihale günü daimi encümene gelmeleri şart
nameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebeye müraca-
atlan ilan olunur. (1710) 1-2910 

tLA N 

OSMANLI BORÇLARI 
12 Ağustos 1929 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan 

% 5 1928 senesi eski Omıanh Jmparatel'lufun Haine bo
nolarının Konsolit tahvillerine aid 1 ve 2 numaralı kupon
lann 13 Ağustos 1935 tarihinde müruru zamana uğrayaca
ğı allkadar olanlara hatırlatılır. 1iamiller, işbu tarihten 
evvel, muhtelif piyasalardaki tediye servisile mükellef 
Müesseselere mezktlr kuponlan ibraza davet olunurlar. 

1-2898 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 

İLAN 

(66499) lira fıatla ihale edilen (728) adet muhtelif ok
sijen cihazlan müt~ahhit ifayı teahhüt etmediğinden bu 
kerre müteahhid nam ve hesabına açık ekıiltme suretiyle 
satın alınacaktır. İhalesi 15.7.1935 puarteei günü saat 14 
dedir. İstekliler evsaf ve prtnameshli atmak üzere (J33) 
kunl§ mukabilinde M.M.V. satm alma komisyonundan 
verilecektir. Eksiltmeye gireceklerin betti glin ve saatin· 
de ve 2490 No. lu kanunda gösterilen vesaikle ve (4574) 
lira (95) kuruşluk teminat mektubu ile birlikte M.M.V. 
sattn alma komisyonuna gelmeleri. (1507) 1-2624 

İLAN 5 - Eksiltmeye girecek-
Bitliı gamizonu için ler inanç mektup veya !Dik· 

100.000 kilo fabrika unu ka· buzlariyla. birlikte teklif 
pah zarfla ebiltmeye im • mektuplarmı ihale saatm-
nulmqtur. İhaleıi 29 t'el!l • dan bir saat evvel Erzurum· 
muz g35 pazartesi günü sa- da Kor. Satmalma komiayo. 
at 15 dedir. Muhammen fi- nuna vermeleri. (1715) 
atı 12,000 lira ilk teminat 1-2907 
800 liradır. Şartnamesini iLAN 
-rmek iıtiyenler her gün 
eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte teklif mek 
tuplarmı ihale aaatmdan bir 
saat evet Bitliste Askeri sa
tmakna komisyonuna ver • 
meleri. (1569) t.-2851 

iLAN 
1 - Erzurum gambonu 

için 1,500,000 kilo pelit odu
nu kapalı .zarfla eksiltmeye 
konulmqtur. 

2 - İhaleıi 25-7-935 per
tembe gtlnU saat 10 ela Er
mrumda Kor. Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk inanç parası 1688 
liradır. 

4 - Şartnameler adı ge
çen komis)'ondan abml. 

Ecza al&t ve malzeme kay· 
duıa mahaua 13,14 formadan 
ibaret (500) adet kitap pa

sarldda butınlacaktır. P• 
arhğt 17.7.935 çarşamba 
ginü saat 14 dedir. Ba ki· 
taplara Urfedilecek kltrd 
sıhhat itleri daineince ve
rilmek prtlyle beher fonna
smm tablyesi ( 45) lira tah
min edilmiıtir. 

istekliler kitap önıeiinl 
g6nnek ve i.zahat almak il
sere sıhhat iıleri dairesi bi· 
rinci tube M'iidUrUlfüne mil· 
racaat ve pazarlığa girecek
lerin belli gün ve saatmda 
M. M. V. Satmalma komis
yonuna gelmeleri. (1716) 

t-2906 

ıs 

.... il 111 

Ankara Lev.azım Am1rligi Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Ankara merkez hastanesi kosum hayvanlarından 4 
tunak numaralı doru beygir 22 temmuz 935 tarihine miısa
dif pazartesi günü saat altıda Akköprü at pazarında mu
zayede ile satılacaktır. Tahmin edilen kıymet 800 kuruş· 
tur. Talihlerin mezkür günde pazar yerinde bulunmaları. 
(1645) 1 - 2825 

İLAN 
Muhafız alayına ait 201 tırnak numaralı açık demirkır 

beygir 22 temmuz 935 tarihine müsadif pazartesi gümi sa
at altıda Akköprüde at pazannda müzayede ile satılacak
tır. Tahmin edilen kıymeti 500 kurustur. Talihlerin mez
kur gün ve saatte pazar mahallinde bulunmalan. (1653) 

1 - 2826 

t LAN 
Tümen Bayramiç garnizonllnun senelik ihtiyacı olan 

400.000 kilo yulaf kapalı zarf usuli ile münakasaya konul· 
muştur . 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 san
tim olup 31-7-935 tarih çarşamba günü saat 15 de Bayra
miç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafm şe
rait •e evsafmm bulunduğu mahallin satın alma komis
yonuna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İstekliler münakasa kanununun 2. 3. üncü madde
lerine göre istenilen vesaik ile muvakkat teminat tutan 
olan 1350 liranın ihaleden bir saat evet tümen muhasebe
sine tevdi ile mukabilinde alacaklan makbuzla komisyon-
da hazır bulunmalan. (1694\ 1-2912 

İLAN İLAN 
Kınkkale askeri sanat, 

mekteplerinin ihtiyacı olan 
6000 kilo toz şeker 22 tem
muz 935 pazartesi günü saat 
14: 17 ye kadar açık eksilt
me suretile satın alınacak
tır. Talipler muhammen be
deli olan 1920 liraya mukabil 
144 lira teminatı evveliyesi· 
ni Kmkkale aakert fabrika-
lar muhasebeciliğine yatır
arak vaktinde mektep satın 
alma Ko. na müracaatlan. 

(1559) 1~2693 

Kırıkkale askeri sanat 
mektebleri atölyeai için iti • 
zum olan 56 kalem sarach· 
malzemesi 22 temmuz 9J5 
pazartesi günü saat 14 : ı 7 
ye kadar açık eksiltme sure
tiyle satın atmacaktır. Ta
lipler muhammen bedeli o· 
lan 500 liraya muabil 37 li~ 
ra 50 karaş temmatı eveti • 
yeıini Kmkkate askert fat.. 
rikalar muhasebeclliğiae 
yatırarak vaktinde mekteti 
satın alma komisyonuna mil 
racaatlan. (1576) 1-Z720 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ili.nlan 

60,000 METRE TORBALIK BBZ 
Tahmin edilen bedeli {18000) lira olan yukarda mik· 

dan ve cimi yanlı malzeme askeri fabrikalar umum ~ 
dUrlliğü satnı atma komisyonunca 23 temmuz 1935 tari
hinde sah günü saat IS de kapalı zarf uauliyle ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (1350) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezktlr günde saat 14 de kadar komiıyoaa 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikte mektlr gün ve saatte komia
yona müracaattan .(1650) 

1-2837 

500 Kilo Cam Tozu 
ıooo ,, Klorat de potas 

1000 ,, Kalay Varak 
Tahmin edilen bedeli (3050) lira olan yukarda mikcl• 

n ve cinsi yazılı mabeme askeri fabrikalar umum mlldir .. 
lllğll satnıalma komisyonunca 25 temmuz 935 tan'ltincle 
cuma giinl 1aat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parauz olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (228) lira (78) kunt Ye MK 
numaralı kanunun Z ve 3 maddelf!"ndeld vesailde mezktr 
rDn ve saatta komisyona mflracaatlan. (1181) t-2872 

100 Kilo Teneklr 
700 ,, Gamellk 
50 " J elitin 

100 ,, Kuru zamk 
1000. ,, Kınnm Mlhiir Muma 
340 ,, Tebefir 
160 ,, Kola 
100 .. Yemek Tusa 

Tahmin edilen bedeli (2158) lira olan yukarda ftltkda
n ve cinsi yaab mabeme Urert fabtlkalar mnum mfktür
lllfl satın alma komisyonunca 26 temmuz 935 tarihinde 
peqembe ıGntl saat 15 de açık ek• iltme ile ihale edile-

cektir. 
~ paruıs olarak komisyondan verilir. Taliple

rin muvakkat teminat olan (161) lira (85) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle me71 r 
sUa ve -tta komisyona m6racaatlan. (1687) ı-2sn 

imar müdürl~nden: 
Bahriye caddesinde kadastronun 190 adanm 6. 7. 81111-

marah panelleri istimllk edilecektir. S&hiplerlain tapa 
senetleriyle tmar Mtldürlüflae müracaatlan n.n olanar. 

(1'47J 1-2133 
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1\ııh~ara Hul{uk: Fal ii lte~inden: 
Cinsi Mikatrı Tahmini fiatı Tutan Egreti tutak 
Odun 30,000 1,75 525 39,38 

Kok kömür 85 ton 31 2635 l 97 ,63 
Ankara Hukuk Fakültesi için almaca~ olan_ o~lun ve 

kok kömürü açık eksiltmeye konmust~r. lsteklılerın 22-7-
935 pazartesi günü saat 12 de gelmelen. (1630) 1-2886_ 

• Jaıularnıa Gt~ııel f(onıutanlığı 
1( nkara Satın 1\ln1a 

• • 

J(oınis) onundan: 
ı _ Ankara j andarrna ve polis mektebin?e xa.?tırıla

cak olan elektrik tesisatr 27-7-1_935 cumartesı gunu saat 
(JO) da kapalı zarf usuljyle ek~ıltmeye k~nac~k~ır. 

2 _ Yirmi bin liralık elektnk tesısatı ışlenm başarmıs 
olan isteklilere sartname ve ilişikleri (255) kuruş karsılı
ğında komisyondan verilir. 

3 _Keşif bedeli (50494) ~lli bin .dört yüz dok~an dört 
lira (94) dok~an dört kuru~, ılk temınatt, (3774) lıra (57) 

kurustur. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede ya-

zılı belge ve teminatlı teklif mektuplarını iisterme saa;ın
dan bir saat evveJine kadar Jandarma genel komutanhgm-
da komisyonumuza vermis olmaları. (1629) 1-2881 

Aııliara Jandarma lü--tal{il 
Taburu 1 oınutaıılığıııdan: 

E 26 7 935 den A <Yustos 935 gayesine ka-
Tabur ratının • • 0

• • • • • k k 
. ki •. htiyacı olan 7400 kılo bınncı cesıt e me 

dar yıyece en ı ·1 25 7 935 açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksı tme - - per-
embe günü saat 15 de yapılacaktır. .. . 

ş Taliplerin şeraiti anlamak üzere her _gun, ek~ılt:.neye 
• t. k · ·n m 7 5 teminatı muvakaktelerıyle bellı gun ve 
ış ıra ıçı 70 , • k 1 ~ 
saatta Ankara Jandarma müstakıl tabur omutan rgma 
müracaatları. (1706) 1-2891 

ılılıat 
. . " 
lçhınaı 

luaveıı "kt kal tind(:.11: 
Bu yıl istanbulda Leyli Ebe Talebe Yur?una Orta 

mektep mezunların.dan d~re~esi eyi _ve pek eyı. olanlard~n 
talebe alınacaktır. Isteklılerın kendı el yazılanle yazıl~ ıs
tidalarım (1 Eylül 1935) tarihine ka?ar _doğr?.dan dogru~ 
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletıne gondermelerı 
lazımdır: 

Kabul şartları sunlardır. 
ı - Yaşı yinniden aşağı, otuzdan yukarı oln:ııyac~k: 

tır ve gerek tahsiJini ve gerek ilerde mecburi hızmetını 
yapmaya engel olacak bir hastalığı ve arızası bulunmıya-

caktır. ·k ı ·· ı 2 _ İstida ile birlikte aşağıda yazılı vesı a an gom e-

receklerdir. d ld ~ b"l 
A _ Türkiye Cumhuriyeti tebaasm an o ugunu ı -

diren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. . . 
B _Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesının aslı. 
c _ Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemis bu

lunduğunu gösteren mahalli hükümetçe tasdik edilmiş 
ilmühaber. w o _ 4,50X6 boyunda üç tane fotograf (fotograflar pro-
fil olmıyacak) cepheden alınmış olacaktı~): 

E _ Mütehassısları tam hastane hey emden a1ınımş 
basılmış örneğine uygun ve üzerinde tasdikli fotoğrafı 
bulunan bir sıhhat raporu bu rapor hastane baş tabiplik
leri tarafından zarflanarak altı mühürlenecektir. Ve istek
li tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacak· 
tır. 

Muayene yapacak hastaneler: 
Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyar~ekir Nümune hastane

leri İstanbul Cocuk hastanesi, fzmır, Bursa, Konya, Adana, 
S~sun memİeket hastaneleridir. Buralarda muayene o
lunmak için hastaneleri~ ~~lun~u~ yerl~rd~ki ~ıhhat ~-e 
İçtimai Muavenet Müdur1uk1enne ıstek1ı1erın bızzat mu-
racaat etmeleri taznndır. 

H - örneği aşağıda gösterilen. Not~rl.ikce t?~clik edil
miş bir teahhüt senedi (bu senet ıstekJının velısı tarafm
clan eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir). 

3 - istekliler tarafından gönderilecek olan istida ve 
vesikaların Vekaletçe alındığı hemen adreslerine bildiri
leceği gibi bu vesikalara göre kabul edilip edilmedikleri 
de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir. 

TEAAHHÜTSENEDİÖRNEGİ 
lstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Ebe Mek

tebinde okunması lazım dersleri okuyup bitirerek mektep
ten çıktıktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
nin göstereceği herhangi bir yerde Ebelığe giderek üc yıl 
müddetle tayin olunduğu (olunduğum) vazifede gereği 
gibi hizmet etmediği (etmediğim) veya tahsil sırasında 
herhangi bir sebeble yurttan çıkarıldıgı ( cıkarrldığım) ya
h~t yurdu terkeylediği (eylediğim) takdirde kendisi (ken
~ım) için hükümetçe yapılan masrafları nizami faizile bir· 
1ıkte hiç itiraz etmeden ödemeyi teahhüt ve tekeffül eyle
digimi bildiren bu senedim adı gecen Vekalete verildi. 

(1691) 1-2884 

Kıı·ş lıir i lhaylığından: 
Kırsehirde yapılacak ilbayhk evinin yapı işleri eksilt

m ine pey verilmediğinden 2-7-935 giinünden 12.7.935 
cu:na gününe kadar on gün uzatıldığı ilan olunur. (1631) 

1-2804 

ıhlıat ve İçtiınai ~luavenet 

\ 7 el{aletind n: 
Bu yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin F. K. T. 

sınıfına devam etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna alı
nacak talebenin yazılma ve kabul şartları aşağıda gösteril
miştir. Talebenin yemesi, içmesi, giyinmesi yurtça temin 
olunur. 

ı - Yurda alınacak talebenin tam devreli liselerden 
veya lise derecesinde olduğu tasdik edilmiş mekteplerden 
bakalorya veya olgunluk imtihanı vererek pek eyi ve eyi 
derecede mezun olması sarttır. 

2 - İstekliler kendi ~l yaz1lariyle yazılmış ve açık ad
resli istidalarını en son (lı Birinci teşrin 1935) tarihine ka· 
dar doğrudan doğruya Sıhhat ve İctimai Muavenet Veka
letine göndereceklerdir. Bu istidaya bağlanacak evrak 
şunlardır. 

A- Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildi
ren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 

B - Tam devreli liselerden veya bu derecedeki mek
tepten mezun olduğunu gösteren mektep şehadetnamesi
nin aslı (İmtihanları tamamen bitirdikleri halde şehadet
namenin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mezun bulun· 
duk1arı mektep Müdürlüğünün aynı zamanda dereceleri
ni de gösteren fotoğraflı ve resmi bir vesikasını koyacak· 
tır. 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal vara. 
kası. 

D - Mütehassısları tam hastane hey'cinden alınmış 
basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğraf bulu· 
nan bir sıhhat raporu (bu rapor hastane baş tabiplikleri ta
rafından zarflanarak üstü mühürlenecek ve istekli tara
fından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacaktır). 

Muayene yapacak hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum 
Diya:r:bekir Nümune hastaneleridir. İstanbul Çocuk hasta~ 
nesi, Izmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket has
taneleri~ir. Buralarda muayene olpnmak için hastanenin 
bulundugu yerlerdeki sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüklerine. isteklilerin hizzat müracaat etmeleri lazımdır. 

E - Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edil
mi bir teahhüt senedi (Bu senet isteklinin velisi tarafın
dan, eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir). 
. C - 4,50 X6 boyunda üç tane fotoğraf (fotoğraflar pro· 

fıl olmayacak cepheden alınmış olacaktır). 
3 -: Yaşlan yirmi ikiyi geçkin olan ve yurtta okuma

y~ ve ıler~e mecburi hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bır hasta!ıgı v~ kusuru olanlar kabul edilemezler. 

4 - lsteklıler tarafından gönderilecek olan istida ve 
vesikaları Vekaletce alındığı hemen adreslerine biJdiri
lece~i gibi bu v~sikalara göre kabul edilip edilmedikleri 
de vıne adreslerıııe vaktinde bildirilecektir. 

TEAHHÜT SENEDİ ÖRNEGİ 
Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip 

h:_rhangi bir tıp fakü!tesinde tabip olarak çıktıgmda (çık
tıgımda) 9-6-1932 tanlı ve 2000 sayılı kanun mucibince adı 
gece~ yu~ta gecirdiği (geci;di_ğim) zamanın üçte ikisi ka 
dar bır muddetle sıhhat ve Içtımai Muavenet Vekaletinin 
t~yin edeceği yerde yapmağa mecbur olduğu (olduğum) 
hıımeti kabul etmediği (etmediğim) ve yahut kabul edip
te ~~ıayyen o~an müdd~t~ni bitiı:med~~ terkeylediğ\ (ey
led1gım) takdırde kendısı (kendım) 1cın sarfedilen para
nın iki·katım ödemeyi ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) 
veya sıhhi sebebler dışında Fakülteden daimi olarak çı· 
karıldığı (cıkarıldığım) takdirde ve yurtta bir yıldan az 
bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (eylediğim) tak
d~rcle yi~~ kendisi (~.endim) .i_c_in .sa?olunan parayı ödeme
yı teahhut ve tekefful eyledıgımı bıldiren bu senedim adı 
geçen Vekalete verildi. {1692) 1-2885 

istanhul ılılıi l\Iüc~. e. el r artırma 
v ~ t~k iltnı KonıİSJoııuııclaıı: 

Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiatı 
Dağlıç eti 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır 2000 3000 35 
Bakırköyde akliye ve asabiye hastanesinin 935 mali 

yılı et ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
zarf suretiyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 
26 temmuz 935 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlunda sağ
lık Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiatlar hizalannda gösterilmiştir. 
Muvakkat garanti 1938 lira 75 kuruştur. 
Şartname 130 kuruş bedel mukabilinde hastaneden alı

nabilir. 
. Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası vesika

sıyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat temi
nat makbuz veya banka mektuplariyle birlikte teklif mek
tuplartnı eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar ko-

. mısvona vermeleri. (3830 1662) 1-2882 

iktJ ~:ıt '' ekaletin den: 
İhla~mur üzerine Ceviz kaplama üzeri camlı 14 Mr. 

uzunlugunda dolap açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli beher metresi 70 liradır. 
~ksiltr."e 23 temmuz sah günü saat 16 da Yenişehirde 

Vekalet bınasmda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 75 liradır. 
Ek~iltmeye gireceklerin Marangoz veya marangozha

ne s~hıbi olmaları ve bu gibi isler yaptıklanna dair veı::i
ka gostermeJeri lazımdır. 

Şartname Levazım Müdürlüğünden verilir. (1649) 
l-2835 

ıhhat ve İçtimai Iua' enet 
1 el\:aletiııden: 

İstanbul nehari ve Çorum Leyli Küçük sıhhat memur· 
lan mekteplerine talebe yazılmaga başlanmıstır. 

Kabul şartlan aşağıda gösterilmiştir: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı on dokuzdan aşağı ve yirmi beşten yukan 

olmamak, 
3 - Orta tahsilini hitir,miş olmak. (mektep kadrosu or

ta mektep namzetlerilc dolmalsa hu derece tahsil gördü
ğünü ispat edenler ele kabul olunabilir.) 

4 - Yirmiden yukarı yaşta olanların askerlik hi?'11eti 
ile ilişiği olmamak 15.zınıdır. Lise mezunları bu kayda ta
bi değildir. 

İstekliler kendi el yazılan iJe yazılmıs ve acık "dre li 
bir istida ile Eyluhin birinci günune kadJr bulundukl<ın 
yerin sıhhat ve içtimai mua\ enet müdürlü ·leri vasıtasiy
le, girmek istedikleri mektep mtldürlü(,ünc has vurmalı ır. 

İsteklilerin isticlalarına baglıyacakları vesıkalar şun· 
tardır: 

A - Türkiye Cumhurivcti tcbaa~mdan oldugunn b"l 
diren nüfus hüviyet cüzdanı (aslı veya tas liklı sureti) 

B - Mütehassısları tam hastane hev'et:nden alm-ııı , 
basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdi1rli fotoıTra ı bu 
lunan bir sıhhat raporu. (hu rapor hastane Bac;tabinlilderi 
tarafından zarflanarak üstü mühürlenerek ve iste'<li tara
fından mühürlü zarf· dlinrle isf da ma baafanacaktır.) 

Muayene yapacak hastaneler: Ankara Sıvas. Er7llrum. 
Diyarhekir Nümune hastanrleri: İstanbul Cocuk hasta
nesi, İzmir, Bursa. Kon va. Adana. Sams•ın rncrnleket haı::
taneleridir. Buralarda nuavene ohınrnak icin hac;tıınenin 
bulundugu yerlerdel.<i 5:-ıhhat ve İctirnaı Muavene M" diır 
lüklerine istekliler•n bizzat müra aat etmeleri ta m1dır. 

C - Mezuniyet ~ehacetnamesi 'e yahut tahsıl dere 
cesini gosterir tasdikname. 

D - Ahlakı düzgün olchıgu \"e hic bır suretle mnhkfım 
olmadığım bildiren ve oturdugu } erin polis idaresinden 
alınmış bir vesika, 

E - 4.5 X 6 boyunda üc tane f otograf, 
Çorum Leyli küçük sıhhat nıemurları mektebine git

mek ıstiyenler yukardaki vesikalardan b.ö'rka (Herhangi 
bir sebeple tahsilini bıraktığ'ı veya mektepten c1kanldıgı 
takdirde hükümetçe kendisi icin yapılan masrafları niza. 
mi faizi ile birlikte öcleyeceaini ve mektebi bitirdikten 
sonra hükümetin lüzum gösterdiği yerlerde bes sene hiz
met edeceğini) bildiren velisi tarafından ve eoer velisi 
yoksa kendisi tarafından ım1alanmış ve Noterlıkce tas
dik edilmiş bir (teahhüt senedi) göndermelidirler. (1705) 

1-2888 
~:mm:;;:ımırmiilllll!lılllM!ı 

DAKİK, HASSAS, SAGLAM ve BASİT 
İşte: bütün dünyada tanılmış olan 

J~ E '' E saatlcrin"n 

başlıca evsafı bunlardır. 

REVUE saatlerinın yeni kolek iyonunu 
görmeden saat almayınız. 

Ankara'da. Rıza Tevfik, Bankalar cad-
desi 8 1~2.896 

Adliye vekaletinden: 
930 • 935 senesi sonuna kadar toplanan enaz 100, en çok 

200 forma tutacak olan Temyiz mahkeme kararlan açık 
e~siltm~ usul~yle. tab işi ihale edileceğinden eksiltmeye 
~ırecek ıste~lılerın şartnamesini görmek ve parasız almak 
uz.~re her gun Ankarada Adliye Levazım Müdürlüğüne 
m~ra:aatları tab oh~nacak azami forma hesabiyle tesbit 
edı!mış olan. 3,600 hra muhammen bedelin % 7,5 ğu nis
beh?de 270 lıralık muvakkat teminat akçesi ve yahut ban~ 
temınat m.ektuplannı malsandığma yatırdıklarına dair 
vezne aynıyat makbuzlariyle birlikte ihale günü olan 25 
temmuz 935 perşembe günü saat 14 de Ankarada Adl" 
Vekale~i Dairesi~de Levazım Müdürü odasında topl:a~ 
cak eksıltme komısyonuna müracaatları ilan olunur. (1708 

1-2889 

l\laliye Vek~aletinden: 
Kilo Cinsi 
!500 Fersude ambalaj kağıdı 
Ankara kırtasiye deposunda toplanan yukarıda mik

tarı yazılı fe:sude an_ıbalaj kağıdları acık arttırmaya ko
nul~uş ol~ugundan ıstekli olanlann 152 kuruş muvakkat 
temınatlarıl7 23 tem~uz 935 tarihine müsadif sah günü sa
at 14 te Ma!_ıye V ~k'aleti binasında levazım müdürlüğü 
odasında muteşekkıl komisyona gelmeleri. (1644) 1-2824 

Aııkara nümune hastane i baş 
tahil1liğiııd n: 

.. ~-a~.tanenin 1935 Mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton koli 
komuru kapalı zarf usulile eksiltemeye konulm t 

S t 
. . .. uş ur. 

~ar narnesını gonnek isti yenler Ank d N .. 
h t . B T b" 1.... t ara a umune 

as anesı aş a ıp ıgıne stanbulda Sıhhat ve İçtim "' 
Muavenet Müdürlüğüne müracaat e..-.eı·d· 1 aı Ek .

1 
uu ı ır er. 

.. ·sı tme 23 temmuz 935 salı günü saat 14 de Ankara 
Nuı:ıune Hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvakkat 
temınat _olarak 2175 lira teminat vereceklerdir. 

.. Temınata mukabil para yatırmak istiyenlerin ihale gü
nunden evvel müracaatla parayı vezneye yatırmaları ve 
vezne m~kbuzlannı ibraz etmeleri tazımdrr. 

Teklıf mek~plan ihaleden yanın saat eveline kadar 
makbuz mukabılınde hastaneye teslim edilmel·d-

ı ır. 

(1645) 1--2830 
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Pazarlık ilinı 
1\latir e V td{ilethıd@w. 

1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vel(aleti Milli Em· 
lak Müdüriyeti il~ ~ntazam borÇlar müdüriyeti dosyC\ 
odalarına sabit raf imali) 

Keşif bedeli (SOS) lira 18 kuruştur ... 
a) Şartname 
b) Keşif cedveli 
c) Proje 
İstiyenler bu şartnam~, keşif cedveli ve projeyi görmek 

Ye tafsilat almak için Milli Emlak Müdüriyetine müracaat 
edebilir. 

3 - Pazarlık 18 temmuz 935 tarihine müsadif perşem· 
lie günü saat on beşte Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdü
~tinde yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacakhr. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 60 lira 40 ku· 

W' muvakkat teminat varakası ve Nafıa Başmühendisli
'gcİıde verilmiş fenni ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. 

(1587) l-2741 

BELEDiYELERBANl(ASINDAN 
Bankamız Sigorta Servisinde acık olan 125 lira maaşlı 

(-20 lira mesken bedeli ayrıca verilir.) Şef Muavinliğine 
a'Şağıdaki şartlar dahilinde memur alınacaktır: 

1 - Türk olmak, 
2 - Sıyasal haklarına sahip olmak. 
3 - Tam sıhhatli olmak, 
4 - İyi ahlak sahibi bulunmak, 
5 - Askerlik hizmeti ile alakası bulunmamak, yaşı 30 

dan yukarı olmamak, 
6 - Yüksek mektep mezunu olmak, (Garp dillerini bi

lenler tercih olunur, Bankalarda en az heş sene 
hizmet etmiş olanlar yaş kaydından müstesnadır.) 

Bunlara ait vesikalar imtihandan en az üç gün evei si-
Gtl Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan: 
A) İlmi iktısat 
B) Muhasebe usulleri 
C) Ticari hesablar 
D) Banka muameleleri ve Bankacılık hakkında umu

mi malUmat 
E) Usulü defteri ve evrak ve senedatr ticariyeye ait 

't-anuni hükümler 
F) Ticari muhaberat 
G) Sigortalar ve sigortacılık hakkmda umumi malUmat 
İmtihan 9 eylül 1935 saat 14 te Ankarada Belediyeler 

bankasında yapılacaktır. Bu saattan sonra gelenler imti-
hana kabul olunmazlar. 1-2903 

Kapalr zarf usul ile eksiltme ilanı 

Kaı-a~ahey l\1erinf s Yetiştirme 
Çiftliği ~Iüdürlüğüııden: 

1 - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiş
U.~rne çiftliğinin otuz bir bin iki yüz yetmiş lira yetmiş 
~edi kuruşluk bedeli keşifli memurin binası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 15 temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 
do Karacabey harasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Mali şartnamesi 
B - Fenni şartnamesi 
C - Nafıa şeraiti umum iyesi 
D - Proje 

İstiy.enler evraklan onaltı lira bedelini Merinos yetiş· 
tıirnıe çiftliğine yatırmak suretiyle Bursa Bayındırlık Di
r-ektörlüğünden alacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin iki bin üç 
yüz kırk altı lira rmıvakkat temina vermesi 

5 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 
numaralı kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak 
eylemeleri ilan olunur. (3915/1718) 1-2901 

Satılık apartman 
Emlali ve EJ1am Bank~asından · 

Ankara icra dairesinde açık arttırma ile satışa çıkarı
lan Yenisehirde İsmetpaşa caddesinde Şehid Nuri B so-
kağında Herant apartımamnrn evelce 9 haziran günü için 
ilan edilmiş olan arttırması 15 temmuz pazartesi günü ya
pılacaktır. 

Alıcılar isterlerse bankamızça ihale bedelinin yüzde 
ellisi nisbetinde ödünç para verilebilecektir. 

İsteklilerin icra d.airesinde gayri menkul mallar satış 
memurluğuna ve fazla malllmat için banakmıza müra-
caatları ilan olunur. (1363) 1 - 2354 

Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğ .. nden: 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü fotoğraf hanesi 
ihtiyacı için dairedeki numunesi veçhile yaptırılacak olan 
bir adet banyo guveti ile bir adet yıkama dolabının eksilt
mesi 15-7-935 pazartesi saat ikide icra kılınacağından is
ti enl r 7 5 e akçesile satmalma komisyonuna mü-

ULUS 

ı P. T. T. binalar ve 
levazım müdürlüğiindeıı: 

Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7500 lira mu
hammen kıymetli beş amplifikatörön 24 temmuz 1935 ta
rihine rastlıyan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
posta telgraf umum müdürlüğünde bedelsiz verilecek sart
namesi dahilinde kapalı zarfla münakasasr yapılacaktır. 

İsteklilerin 562 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarını 
idare veznesnie yatırarak alacakları makbuzu veya kanu
nen muteber banka teminat mektubu ile 2490 N o. lu kanu
nun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesikaları 

ve teklif mektuplarım kanuni tarifat dahilinde zarflıya
rak mühürliyerek tayin edilen tarih ve günde saat on dör
de kadar Ankarada Umum müdürlük mübayaa komisyo-
nuna tevdi etmeleri lazımdır. (1300) 1-2320 

Dahilive Velialetiııden: 
Yenişehirde Vilayetler evinin bulunduğu sahadaki 

11914,240 metre mikabı toprağın tesviyesi bermucibi keşif 
' kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin buna dair olan fenni ve mali şartnameyi 
almak üzere Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında müte
sekkil eksiltme komisyonuna miiracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme 25-7-935 persembe günü saat 15 de Yenişehir· 
deki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 4855 lira 70 kurustur. Muvakkat te-
minat 365 liradır. · 

İsteklilerin 25.7.935 perşembe günü saat 14 de kadar 
icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarım Dahiliye Ve
kaleti Eksiltme Komisyonuna vermis olmaları Iazımdrr. 

(1704) 1~2911 

İLAN 
Ankaranm Deliler tepesi mevkiinde verginin son tahririne gi;i

re tarafları yol Ddlal İbrahim oğlu İsmail ve köy yolu ve bağ yo
lu ile mahdut Veli oğlu Sait namında kayıtlı bir kıt'a harap bağ 
elli seneyi mütecaviz tasarrufunda olduğundan b;ıhisle adına tes
cilini istemektedir. Tapu sicillinde kaydı olrnıyan bu yer hak
kında 26-7--935 saat 10 da rnahaUen tahkikat yapılacağından bu ye
rin mi.ilkiyetile basakca aliikalr olanların on beş gün zarfında ta
pu idaresine ve yahut tahkikat günü mahallinde bulunaca'k tapu 
memuruna müracaatları lüzumu iln olunur. 1-2899 

İş arıyorum 
- Yaz tatili için iş arıyorum -
Robert Kolec, Akademi mezunu
yum. !ngilizcem ve türksem 

kuvvetlidir. Fransızca ve biraz 

almanca bilirim. S. N. rumuzu 
ile matbamıza yazmaları. 

1-2858 

Dr. CF.l\1S'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bite pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan

zuk eczanesi, her eczanede bu· 

lunur, Ciddi ve müessir bir na· 

sır ilicıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 

kati şekilde durdurur. 

Doktor 
Ali [\faruf Ünver 

DERl, FlRENGl VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Kiralık ev 
Yenişehirde Mimar Kemal 

okulunun üstünde Meşrutiyet 
caddesinde inkılap sokağında 4 

N. evin üst katı geniş 5 oda 1 
hol k-0nförü ile kiralrktır. Alt 
kattaki ev sahibine müracaat. 

1-2915 

IL4N 
Ankara belediyesinden alınış 

olduğum 103 numaralı şoför ve
sikamc kaybettim. Yenisini çcka· 
racağrmdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Ankarada Akşehirli şoför 
Hamdi oğlu 314 doğumlu Osman 

1-2914 

Muhasebeci ve 
mütercim 
ARANIYOR 

Posta kutusu (509) Anka· 
ra, müracaat. 1-2760 

iNGiLtzCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankaca. 

İLAN 
ANKARA DÖRDÜNCÜ İC· 

RA MEMURLUGUNDAN: 
934/ 5727 numaralı dosyaya 

ait borcun ödenmesi için hacze· 
dilip satışına karar \erilen (bir 
adet büyük pantafon gramofon
lu radyo) 19-7·935 günlemecde 

belediye müzayede salonunda 
saat 13 de paraya çevrilec~inden 
taliplerin yevm ve vakti mez
kılrda hazrr bulunacak memuru
muza müracaatları ilan olunur. 

1-2916 

12 TEMMUZ 1935 CUMA 

Satılıl{ ar~a 

Yenişehir P~alar Tcµesind e 
murabbamda su tt":s isatı mevcut 
Rızaya müracaat. 

Gülı stan Sokagında 700 metı-c 

Merkez Bankasında Bay Ha~im 
1-2902 

ANKARA lCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME

MURLUGUNDAN: 

ı - İzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
pafta 103, ada 499: parsel S No. suı;ıda kayıdlı ve Ankaranrn Hisar 
Alaettin mahallesinde dizdar sokağmda kain bir ah§ap ev aşağıdaki 

şartlar dairesinde açık artırma ile çıkarılmıştır. 
2 - Evsaf ve müştemiHit: Ev: büyücek bir avlu : harap bir ahır 

ve içinde bir samanlık; üzeri emek kadma ait odanın altında bir 
odunluk, sağda ahşap merdivenle çıktldıkta bir sofa bir oda, bir 
mutfak, dört oda diğer sokaktaki kapıdan girildikte bir avlu biT 

hala, harap bir mutfak bir kiler bir izbe zemin katta bir oda bir ara
lık ahsap merdivenle c.ıkıldıkta bir mutfak iki odadan ibarettir. 

Heyeti umumiyesine (1900) lira kıymet takdir edilmiştir. 
3 - Satış pe~fn para ile olmak üzere 19-8-935 tarihine müsadif 

pazar günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkttl 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akc.esi veya milii bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
vilh:ri getireceklerdir. 

5 - Satıs günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur giinün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 3-9-935 tarihine müsa
sadif sah günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 

çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta• 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için 7 gün kadar mehil verilecektir. İsbu müddet zarfında da ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten ev.el 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artrrmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarlarm bu gayri men• 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satıı 

bedelinin paylaştmlmasmdan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1·8-935 tarihinde 935/68 mı .. 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna· 

memizi okuyabilriler. 1-2895 

(Müfettiş namz,edliği ve şef namzed

liği için müsabaka im ti hanı) 

Türl{iye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

(5) Şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tah
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paralan veril· 
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira 
aylıkla Müfettiş namzedİiğine ve diğer beşi de (130) lira 
aylıkla şef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet.: 
tişllk ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira 
aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak'. 
olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının sonunda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirile· 
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sryasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasından ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleket
lerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan p:ogramını ve sair şartları gösteren izah
nameler Ankara, Istanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. (1702) 1-2893 
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lmtıyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri .MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

SİNEMALAR 
Çankm caddesi cfr:ırında 

Uius Basımevind11 bssrlmış· j i 
t Si". 

1 YENij 
BU GECE 

LA DAM O KAMELYA 
lvonne Printemps- P. Fresnay 

Gündüz: HAYATTA BİR DEFA 
Y almz 4,45 seansında 

1 KULÜP 
BU GÜN BU GECE 

Richard Barthelmes tarafmdar. 
temsil edilen 

SATILIK KAHRAMANLAR 
Gündüzleri iki filim 

He ecanlı atk Ye macera filmi 


