
ON AL TiNCi YIL. No: SOı 7 - 1 

·~~Atatürk 
fl Bursa' da 

Romanya' dan getirtilecek gf;~
menler hakkındaki meseleleri sap· 
tayan komisyonun dünkü son top· 
lanllsına başkanlık eden iç Baka
nımız B. Şükrü Kaya, akşam ekis· 
presle lstanbul'a gitmiştir. B. Şük
rü Kaya cuma günü şehrimize 

·dönmüş bulunacaktır. Bakanı du-· 
rakta Bakanlarla, lç Bakanlık ile
ri gelenleri, ve saylavlar uğurla -
mıtlardır. -----

B. Celal Bayar 
Moskovada 

Moskova, 15 (A.A.) -Bay Ce
lal Bayar beraberinde bulunan zat
lar ile 14, 7 de buraya gelmişlerdir. 
Kendilerini istasyonda dışarı te
oim halle komiseri Bay ReHnglota 
ile ağır endüstri komiserleri Bay 
Piatakov ve 8. Kaganoviç, dışarı 
tecim askomiseri Bay Oliava, dış 
işleri komiserliği birinci doğu de
partmanı §eH Bay T soukerman, 
Turcstrol dir ktörü Bay Zolotarev 
Türkiye Büyı:ik Elçisi Bay Zekai 
Apaydın, elçilık ileri gelenleri, 
MoakoYada bulunan türk müben -
disleri ve türk kolonisinden birçok 
kimseler karıdamışlardır. 

B.Karahan 
İstanbula döndü 

lstanbul, ıs (A.A.) - İznini 
geçirmek üzere Avrupa'da bulu -
nan Sovyet Büyük Elçisi B. Kara
han, bu sabah trenle şehrimize gel
mit ve doğruca Büyükderedeki SOV· 

yet elçilik konağına gitmiştir. 

Bursa, ı5 (A.A.) - Ata -
türk bugün saat 16 ya yinnl 
kala caddeleri dolduran hal • 
krn alkışları arasında şehrimi~ 
zi şereflendirdiler. Doğruca 
~ekirge yolu üzerindeki köşk
lerine gittiler. 
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Mucurlu bir lcöylü 

Atatürkün 
mermerden heykelini 

yaptı 

Mucur, IS (A.A.) - Hacıbek
tatlı Hasan yarın, yerli mermerden 
ustalıkla oyduğu Atatürk'ün büs. 
tü dün köylü ve kasabalı binlerce 
halkın, Kırşehir ve yakın ilçeler -
den gelen konukların katıldığı bir 
törenle açılmıştır. 

ilçebay, Atatürk'ün türk yur 
dunda yarattığı varlıkları birer bi 
rer saydıktan sonra büstün açma 
şerefini Kırşehir ilbayına bırak -
mıştır. ilbay söylevinde işlerimizin 
bitmediğini, Atatürk'ün büstüne 
yara~an bir mucur kurulmasını di
lemit, yurdun savgası için batba
kan İsmet lnönü'nün dedikleri gi -
bi yediğimiz ekmeğin bir lokması
nı uçağa ayırmamızın bir ödev ol
duğunu anlatmıştır. 

Bundan sonra halk büstün ö -
nünden geçmiştir. 

Öğleden sonra Mucur ve Kn:.şe · 
bir gençleri arasında bir futbol 
v! voleybol maçı yapdmıştrr. Mu
cur battan başa donanmıştır. 

Brüksel' e gidecek kuru
lumuz hareket etti 

İstanbul, IS (Telefon) -Brük 
selde toplanacak olan arsıparlıi -
manter kongrede, kamutayı onın· 
tayacak olan kurulumuz 8. Falih 
Rıfkı Atay' ın başkanlığında bu -
gün lstanbuldan hareket etmiştir. 

FRANSIZ HALKÇILARININ BÜYÜK GÖSTERİSİ 

Fransız ulusu faşizmi ezmeye ve demol{
rasiyi korumaya çağrıldı 

Paris, 15 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Yalnız Paris uranılarından de
ğil, aynı zamanda Fransanm her 
bucağından ve en çok kuzay böl
gesinden gelen sosyalist, komünist 
ve radikal - sosyalist partileri ku
rulları G. B. T. ve C. B. T. U. sen
dikaları halkçı yöneyin dün yaptı
ğı gösteriye katılmışlardır. Bu 
gösteriye bundan başka ''insanlık 
türesi birliği,, "fransız kültür bir
liai "arsıulusal kadınlar komi· 
te~i:: 

1

faşizme karşın enteleketüel
ler komitesi de girmişlerdir· 

Halkçı yöney gösterisine gelen 
halkın kılığı pek garibdi. Kaclm 
\'e erkekler başlarında "frijien,, 
baılığı geçirmitler, çocuklar da 
nıayi gömlek •e kmnm beTe IİY· 

mişlerdi. Kaldırımlarda toplanan 
halkla beraber "enternasyonal,, 
marşını söylüyorlardı. 

Devrimci amlarile ünlü olan 
Sent-Antuan urammdaki evlerin 
damlarına çıkan halk, kırmızı bay· 
raklar tafıyan iıçileri alkışlamış
tır. 

Bu görey, ''ya özgenlik, ya ö
lüm,, diye bağıran · devrimcileri 
gösterir eski resimleri hatırlatı
yordu. Üç renkli ve kırmızı bay
raklarla bezenmiş pencere ve bal
konlarda binlerce halk, yanyana 
giden ve biri kocaman bir fransız 
bayrağı, öteki ise kırmızı bir bay~ 
rak taşıyan iki taksinin içindeki 
türlü partilerdeki şahsiyetleri al
kıtbyordu. 

(Sonu t. oi sayıfada.) 

Adımı~ andımıztlır 

~omanya'dan getirtilecek göç: 
menler hakkındaki meseleleri gö -
rüşmek üzere şehrimize gelen ve 
iç Bakanı B. Şükrü Kaya'nın baş
kanlığındaki komisyonda bulunan 
Bükreş Elçimiz B. Hamdullah Sup
hi Tanrıöver dün Bükreş'e gitmek 
üzere fstanbul'a hareket etmiş ve 
durakta Dış Bakanlığı ileri gelen -
leriyle dostları tarafından uğur -
lanmıştır. --

Değerli mozaikler 
bulundu 

Jstanbul, 15 (Telefon) - Cağal
oğlunda bulunan mozaikin çok 
kıymetli olduğu anlaşılmış, müze· 
ler yönetgesi bu arsada kazı yapı
lacağım arsa sahibine bildirmi_ştir. 
Arsada Bızana devrine aid bır kı 
ı · enin bulunduğu tasınlanıyor. 
Sultanahmetteki ara§tırmalar müs
bet sonuçlar veriyor. Burada bulu
nan mozaiklerin birinci tabakaya 
ait bulunduğu, ik"nci, üçüncü ta - ı 
bakalarda da zengin mozaikler el
de edileceği umuluyor. Edirneka
pı'da Kemankeş Mustafapaşa ca -
miinde yapılan kazı profesör 
Şapmanın ani hastahltı üzerine 
geri akldı, Lalelide de yakmdn 
kazıya başlanacaktır. 

Hava 
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Şmıglm)". 15 ( A • .4.) - Resmiğ of ... 
ma)t.tn l'akanılanı göre, }'mıgsekiong'ta .. 
ki -su baskınında ölenlerin sayısı. yalru~ 
~ipmg MUgesirıde 12.000 dir. 

Her } crcle 5 kuru~ 

İtalya, Uluslar Sosyetesinden çıkacak mı? 

İııgiliz y·edek subayları Halle§ ordıısunda 
hizmet etnıİ}e hazırlanıyorlaı· 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli 
T elgraf'ın diplomatik yazarı, sag 
lam bir kaynaktan almış olduğu 
haberlere güvenerek, 8 . Musoliı.i 
nin ltalya'yı uluslar kurumundan 
ayırmak niyetinde olmadığım ya 
zıyor. 

İtalya, ancak oradan ağırsa -
mak görürse, yani uluslar sosyete
si kendisini andlaşmağa karşı gel· 
miş olmakla .suçlularsa, çekilecek
tir. 

Öt~ yandan, İtalyan hükümeti, 
Habesistan hakkındaki yanılarmı 
konseyin önünde resmit olaralt 
sayıp dökmeyi düşünmektedir. 

tan'm, uluslar sosyetesinde kalmak 
hakkmı savayabilmek için, ne va
kittir geçiktirilen bir takım yegrİ· 
mi yapması lazım geleceğini söy
lemek, İngiltere için lojik bir ha
reket olacaktır. 

Habeş orduswıda hizmet 
edecek ingilizler 

Londra, 15 (A.A.) - Türlü••
nıflarda bir takım ye~ek sübayları 
bir lejyon etranjer kurmuılardır. 
Londra' da ve öteki illerde, gele • 
cek aydan başlıyarak habet biz .. 
metine geçme~e istekli ola.o cubaY-

Adis Ababa'ds Habeş 1mparstorunun sarayı 

Loddra, ıs (A.A.) -Taymis, 
bir yazısmda diyor ki: 

'' lngiltere, Habeşistan'ın ulus
lar sosyetesine üye olarak kabu -
lünü hiç istemiyordu. Onun ka · 
bulüne, daha çok ltalya'nm ısrara 
yardım etmiştir. Bunun içindir ki, 
İtalya, şimdi onun üyelikten 
çıkarılmasını istiyecek olursa, 
pek büyük bir karşıta dü~
müş olur. Ancak, Habeşiı · 

lar, gizliden gizliye bu alaya ya• 
zılmaktadırlar. 1 

Bunlar, adam batına beter tilin 
gündelikle habeş imparatoruna 
hizmet edect'klerdir. 

İngiliz orunları, savat ilan edil· 
medikçe, İngiliz uyrusunun yabanc 
cı bir ordu hizmetine girmelerinin 
önüne geçemiyeceklerini ıöylü • 
yorlar. ' 

(Sonu ~. ci ssyrfada) 

tehlikesi • • 
ıçın 

Antalyada büyük bir miting yaılıldı 
Özel aytarımızdan - Cumuri· 

yet Halk Partisi İl yönkurul Baş
kanlığı günün konusu olan hava 
tehlikesi üzerinde çok uğraşıyor. 
Tabiiğ büyüklükte tahtadan yap. 
tırdığı bir uçak semboli ve Halkev
leri bandasiyle Cumuriyet alanında 
bir miting yapılmıştır. Binlerce 
halk, şarbay yersel ve ulusal ku
rumlar, okullular, sporcular alam 
doldurmuşlar. Halkevi bandosu er· 
ginlik marşını çalmış ve lise ögret
meni Hayrı Ülkü, söylevi ile bu 
toplantının gayesini anlatmıştır. 
~örenle şaranpola 2idilmiş orada 

lise ögretmenlerinden Nahit bir 
söylev söylemiş ve burada eklenen 
ve çogalan binlerce halk spor alanı· 
na giderek orada da diş hek: •• ı.i 
Muhlis ve Bayan Nihal Güzey birer 
söylev söylemişlerdir. Spor alanın
da liseden küçük Semih'in sözleri 
bu binlerce halk üzerinde derin il
gi uyandırmıştır. • 

Doğu Akdenizin en güzel ve 
eşsiz limanı Antalya; yeşil toros
larm kucakladığı bu güzel ili; dü. 
nü düşünerek bugünü görüyor ve 
yarına hız veriyor. On altı yıl ön
ce cu.murivet meydanında erkinli-

ğinin tehlikeye düştüğünü ve düş· 
man donanmasmın bu alanda ban· 
dosunu çaldırdığını ve Akdenizde 
bayrağım dalgalandırdığını gören 
antalyalı iç çektiği erkinliğine ka
vuştuğunu ve yükseldiğini gena 
aynı yerde görüyor. Ve gelecek 
günlerinin kendisinin olması için 
burada yurt için yapacağı ödevini 
bir arada toplanarak görüşüyor. 

Bu Akdeniz kıyısının dünyanın 
sonuna kadar kendisinde kalma· 
sına andlaşıyor ve bunu yapmak 
için havasında çelik kartalların 

dolaşmasını " ....... udan istiyor. 

... 

Antalyaaa yaptran ttJr~rn:re ı'Jrn~k uça« ve $llylet' ;;;;;;er 
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Hava endüstrisi 
Sırası dii§tülıçe ulwal uçH.çl· ' 

lığın yurdun ,oculdarına dayanan 
bava endüstrisiyle yaşayacağını 
ve endüstri aJamDda devletçe a
lınmakta olan tedbirlerin ne ka
dar doğru ollluğunu anlatmağa 

savaşmışdık. 
Bugün süel özlü endüstri için

de, en çok dikkate değerli olan· 
hava endüstrisi üzerinde iyice 
durmak dileğindeyim. Her şeyden 
önce, önem vererek söylemeliyim 
iri, süel endüstri içinde bava işi, 
gerçek en bB§ta gelir. Uçakların 
gerek yaşama çağları, gerek dur
madan gelişme durumları, yurd 
içinde, gece gündüz çalışan bir 
endüstriye ihtiyaç gösterir. Buna 
karşın, sayıca iyi hesaplanmış 

mesela bir topçu kuvveti, cepha
nesi ve onarma işleri bir yana .bı
rakılırsa, uzun boylu bir endüstri 
istemiyebilir. Sonra düşünülmeli ki 
t:op yapmak, çok pahalıya malolan 
ve yüksek tekniğe dayanan bir iş
tir ve onun gelişmesi uzun yıllara, 
uzun deneçlere dayanmaktadır. 

Genel savaşın verdiği derslere 
bakarsak, uçak tiplerinin sava.ş 

boyunca, üç ayda bir değişeceğini 
görmek güç olmıyacaktır. Bu, en 
öne sürülecek harb uçaklarının üç 
ay sonunda, düşmanın daha üstün 
araçlariyle karşılaşacaklarını ve 
ulusal hava endüstrisinin bu haki
kati göz önünde tutarak hazırlan
ması ve yeni araçlar yapması ge
ıektiğini anlatır .• 

Barışta beş yıllık bir hizmet 
çağı olan uçaklara savaıta 3-6 ay
dan /azla güvenilemiyecekleri, de
ğiştirilmeleri zorağında bulunula· 
cağı en açık bir hakikat olduktan 
sonra, bava endüstrisinin, ulusal 
savgaya yarıyan türlü endüstri 
içinde en başta geldiği kendi 
kendine meydana çıkar. 

Hava endüstrisi olmıyan bir 
memleketin, herhangi bir savaşa 
girişmesi ve uzun boylu tutunma
sının mümkün olacağı sanılamaz. 
Barı§ devrinde yabanlardan alın
mış araçlar, daha ilk harb . günle
,; i~inde bir sabun köpüğü gibi 
yok olacak ve havalar düımana 

açık kalacaktır. Havaları açılı lıal
mı§ bir devletin savaşı iyi bir so· 
nuca eriştirmek umudunu unut· 
ması gerekiyor .. ve bu durum, kı· 
sa sözlerle, hava endüstrisine ve
rilmesi lazımıelen deferi anlatı· 
yor. 

Hava endüstrisi, mdinadan 
daha çok injeniyör demektir. Bol 
J11jeniyöı'ii olan bir dnletin hava 
endüstrisi olmaması oldukça an
lamsız bir durumun iladesidiı. 
Çlinkii bu durum, elde bulunan 
yapıcı kuvveti çalı§tırmamalı, iş
siz bırakmak demekten başka bir 
,ey değildir. 

Polonya, Çekoslovakya, Ro
manya ve Yugoslavya gibi ... ha
yacılığa geç başlamıı memleket
lerde başka uluslara satı§ yapan ka
pasitede bir hava endüstrisi bu -
lunması, üzerinde durulacak ve 
arqtırılacak bir durumdur. En 
hızlı giden av uçağını yapan Po· 
Jonya /abrikasımn, bundan beş al
tı yıl önce yaptığı çok llstiin bir 
llV tayyaresi ile kendini göster· 
miı olan Romen labrihsının, 
Fransa4aki ana kuruldan daha iyi 
uçak ve mot8r yapan yugoslav, 
illııya piyasasıntla kuvvetli yeri 
olan çeltoslovak fabrikalarının ya
rattıklan örneklerin ölretici öz
lerine, biitiin bu labrikaların ulu
sal adama dayanarak çalıftlkları 
,_kibrine göz yummak lazımtlır. 

Bir endiistriyi kuran ve çalıt
tıran bilgili ad1111Jla1 elde bulun
flukça ortada hiç bir sıkıntı kal
mıyacağı besbellidir. 

Milyonlarca lira harcayarak 
büyük bir hava ordusu yapmak is-

tediğimiz şu sırada, 'l'iJrkly~iıı 
yetecek kuvvetli injeniyörleıi eli· 
mizdeki iki büyük labrilıayı alusal 
gaye ile, ulusal adamla çallştır· 
mak bakımından, bize ~k umud· 
lar vermektedirler. 

Umudlarımııı artıran bir nok
ta da yabancı işçid~n geri değil, 
üstün olduklarım sayısız örnek
lerle göstermiş olan türk i~çileri
dir. Türk injeniyöründen Türki
yenin ulusal savgasınm bizi yap
mağa zorladığı ulusal uçak tiple
ri istiyoruz ve bunu isterken, im
kansız üzerinde konuşmadığımı
zı çok iyi biliyoruz .. 

Büyük türk hava ordusunun 
uçakları türk . işçisinin elinden 
çıkmak lazımdır. 

Şakir Hazını Gökmen 

Fransız halkçılannın 

büyük gösterisi 
(Ba~ı 1. inci sayıfada) 

Devrim prkılarr, halkçı yôncyin çığ· 
lıklariyle kesildi: 

"Kahrolsun faşizm, her yerde sov
yet isteriz.,. 

Aynı zamanda ""Atc§ten haç,, baş

kanı yarbay Dôlaroka karşı küfür yağ
dırılıyordu. 

Yığın halinde seyirciler, türlü par· 
tiledn başkanlarını uzun uzun alkııla
dılar. B. Daladiye, Frot, Kot, Blum. 
komünist Torez, Vayan KutUriye, pro
felCSr peren, Lanjöven, Rive.. hep ~u 
suretle selamlandılar. 

Alay bir aralık, 2·12-851 tarihinde
ki hükümeti devirmiye karşı dayanma 
hareketi hazrrlamağa çalıırrken, Sen • 
Antuan uramında lSJdürülmilJ olan say· 
lav Boden'in anıdı önilnde durdu. 

Burada halkçı yöneyin and formülli 
okundu : 

"Demokrasiyi korumağa bozut., ku· 
rumlarmı silahsız bıralanağa o.-e özgen· 
likleri faşizmin etkilerinden uzakla§tır· 
mağa and içerla. Cumurluğun ilk utku· 
sunu yaşatan bugunde, fransu uluıu

nun kendi emeği ile kuandrğı demok· 
rasi haklarmı koruyacağımıza, emekli· 
tere ekmek, gençliğe it ve dünyaya ge· 
nit bir insanlık barıtı sağhyacatımızı 
andiçeriz.,, 

Yollarda düzeni, alaya katılan par· 
tilerin gönüllilleri aağlamakta idiler. 

Polis ve batka zabıta kuvvetleri yan 
ıoıkaklarda duruyorlardı, saat 16,30 da 
ıeçmeğe batlıyan alay, saat 20.30 d;ı 
Veınon kap11rnda dağıldı. 

Bunu hazırlryanlar, katılanların sa· 
yrsmı 400,000 olarak tasınlryorlara da, 
iç Mlranlıtı 100,000 l geçmediğini ı8y· 
Jemelrtedir 

.4ıeııen haçlıların söıteriai 
Pariı, l5 (A.A.) - İç bakanlıtmm 

tuınluına göre 25.000 kifiyi bir araya 
toplayan ''Ateıten haç,, birliğinin ge
çid alayı, bellisiz asker mezarındaki •· 
Jevin canlandırılırutına yol açmrıtır. 

Saat 18 de başlıyarak 20 de biten 
bu geçid alayına kadınlar ve çocuklar 
girınernişlerdir . • 

Gösteri§e batkanhk eden yarıbay de 
la Rok "Fransa franaızlarmdır . ., diye 
haykıran coıkun bir halk önUnde alevi 
canlandırmıı •e altın kitabı imzalamış· 
tır. 

"Ateıten haç,, üyeleri, 12 ter kitilik 
takım kolunda utku takının altından 

geçmiılerdir. 

Şufbe tefleri araaında general Nies
sel ve pilot Mermo.z gBrillmU,titr. 

Gösteriıçiler, "Maneyyez,, i ICJyll
yerelr Bu:lonya ormanmda dafılmı,ıar
dır. 

Hiç bir hadise olmadı 
Pariı ıs (A.A.) - 14 temmuz ulusal 

bayrmnının biltün P'ranaada bilyülı bir. 
lilrGnla kutlandığı haber verilmektedir. 

Uluaal •e halkçı yöneylerin bUyii1c 
tehirlerde yaptıkları alaylarda hiç bir 
hadise çı:kmamıştır. 

B. Eryo ve uhutd bayram 
Devlet bakanı B. E&-yo, Ron radiıkal -
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DIŞ • HABERLER 
A VUSTURYA'DA: 

B. Şuşnigin geçirdiği 
kaza 

VJyana, ıs (A.A.) - Resmiğ bir bll
diriğe göre, B. Şuınig'le aylecinin bat
larma gelen kaza, yolda otomobilin ma
Jdnasında olan bozukluktan ötürüdür. 
Bu itte kimsenin suçlu olmadığı bildi· 
rilmektedir. 

Bn. ŞU§niğin öliiıü 
Viyana, 15 (A.A.) - Bayan Şuş· 

niğin ölilsU, saygı gösteren halkın ö

nünden ve iki keçeli askerin arasından 
geçirilerek Şônbrün klisesine kaldınl
mıştu. 

Ölil t()reni, yarın saat 15 tc yapı

lacaktır. 

BULGARISTAN~DA: 

l Jd sijr;.riin r.:en,•ral • o/yaya 
/ döndü 

Sofya, 15 (A.A) - 1934 ilkbaharın

daki hükümet darbesinden sonra Bul· 
garistandan dışarı çıkarılmış olan es
ki sil bakam General Vatef, hükume· 
tin izni ıle Sofyaya dönmüştür. 

Ayni tarihte Makedonya azıyanlarr 
ile ilgili bulunduğundan dolayi işinden 
çıkarılmıt olan Roma elçisi General 
Volkof da Bulgaristana dönmüştür. 

o/yadaki idmarı ~eııtikleri bitti 
Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar yunak· 

lan ile Yugoslavya, Çekoslovak, Rus 
ve Leh sokuUarının da karışması ıle 

Uç gün süren spor ve jimnastik şen • 
tiklerinden sonra ekizinci yunaklar 
kongresi, birlik başkanı General At· 
hanassofun bir söylevi ile ve 30 bin 
seyirci önünde oyunlarına son vermit
t1r. 

POLONY A'DA: 

Polonya ayrıı parıil.erinin 
~ı§mal.arı 

Varıova, 15 (A.A.) - Bathc:a Uyt
leri büyük ve orta halli çiftçiler olan 
halk partisi kongresi, gelecek saylav 
aeçimini boykot etmeğe karar vermi~ 
tir. Ayrrıılr partilerin en önemlileri 
bu boykot kararına şimdiden katılmak· 
tadrrlar. 

Polonytul<ı s••t;im 
Varşova, 15 (A.A.) - Kanunlar 

bülteni, cumur bafkanının diyet ıeçi· 
minin 8 eylOlde ve senato seçiminin de 

eylUlün 15 inde yapılması hakkında o
lan karar suretlerini çrkannıştrr. 

ALMANY A'DA ı 

I ngUn eaki ıavQf~ltırı Berfinde 
Bertin, ıs (A.A.) - Dart ıubay ve 

ıblr aakerden katım bir lngiliz eski 
sava1Çı1ar solkuru dUn ak!&tll buraya 
geJmiı, istaıyanda B. von Ribentrop ve 
"Kiffbaser,. nki savaıçılar birliği bat· 
Jranı tarafından karşrlanmı§tır. 

İstasyon yöresinde bulunan 3.000 
kifiye yakın bir kalabalık tngilir sol

kuronu alkrılamıttır. 
x il 2 

sosyalist federasyonu tarafından ha
zırlanan ıösteriye batkanlık euniıtir. 

B. Eryo, "halkçı yoneyia,, ıöaterisi
~ katılmadığını söyliyerek demiştir ki: 

"Lüs:umauz hareketlerde bulunmak
tan kaçınarak çok u.zun ıamandanberi 
hizmetinde bulunduğumuz cumurluta 
baynbitmızı ıöstermek hak!lunı kul
lanmak istiyoruz. 

30 yıldanberi, prbay sıfatiyle phaiğ 
olarak kutladığım bu bayram, bana tu
nu söylemek hakkını veriyor: 

"'Kahrolsun sağ faşizmi lrabrolaun 

qm sol fatizml,.. 
Pariste, dört yol ağızlarında kuru

lan balolar neıe ile daneeden halk yı· 
lmlanm toplanuıtı. Halk, Pariıin tllr
lil noktalaı-ından yükselen hava fişek

lerini seyretmek için sokaklara ve en 
çok neşe ile çalkanan bilyük bulvarlara 
dökülmiştü 

FRA1 A'DAc 

B. Avenol Paris'te 
Paris, 15 (A.A.) - Uluslar soıyt

tesi genel seltteterı B. Avt'n.ol buraya 
gelmiştir. 

llir ~porcu öldii 
Grenoble, - Fransa • JS (AA.) 

Fransa bisiklet devri sırasında Gre • 
noble ile Ekes. le ·ben arasında, Burg 
Duazan yakınında yere dilşen tspan -
yalı bisiklet koşucusu Cept'da hasta 
yurdunda olmüştür. 

Dağınık Juyuklar 

) eni l>ir lf•prem. 
Quctta, ıs (A.A.) - Dun lidat ıı 

de çok şiddetli bır teprem daha du -
yulmuştur. Tcprem garip gilrUltülcr
Je 15 53niyc devam etmiştır. Teprem 
sırasında yöredeki tcpel<'rı biıvuk toz 

bulutları kaplamıştır. Z ra r oldugu 
hakkında haber yoktur. 

/)c11i::.tlen {·rkllrılmı tıltmlar 
Brest, ıs (A.A) - Artiglio vapu

ru, Pllmut limanına dört mılyon de
ğerinde klilçe :tltrn ve altın İngıliz lı· 
rası çıkardıktan onra kumanya duz· 
meğe buraya gelmiştir. 

Artiglio vapuru, genel avaşta bat· 
mış olan tngiliz Egipt gemisinin için
deki hazneyi kurtarmak için 30 hazl -
randanberi yeniden çalışmaktadır Şim
dıye kadar ıoo kilo altın, 175 kib 
gu'müş ve 25 bın lngiliz lira ı çıkar • 
mıstır 

H i r tt 1,.vı k lw :mu 

Amttc:rdam, U ( A.A ) - Dun de 
hal>cı verdığimlz gıbi, Rotanda uça\
l•randan biri havalanacagı. aırada ka • 

paklanmış ve ateş almıştır. 

Yolculardan ık1 İngiliz, uçağın 
~ayfalarından dort kişi ölmü,, 13 yol· 
cu ile, gene mürettebattan bir luşi kur
tulmuştur. 

Lina.u jda bir hadUe 
Limoj, ı S (A.A.) - Saylav Vardella 

taıafmdan ıevkedilen gaateriıçilerden 

bıtıtlarr, ateı haçtan ynztcree kişinin olU. 
ler anıtı "nftndt geçişi arasrnda düşman. 
ca söıler 18ylemi9lerdir. Bunun Qzerine 
kavgalar olmut ve bir kaç kişi yaralan· 
mrstır. Bir kiti yakalanmıştır. 

Japonyoda bir podanuı 
Tokyo, ıs (A.A.) - Taaava kömur 

ocaklarmda, bir patlama yllzOnden 63 

itçl toprak altında gömülU kalmıttır. 

KurtarrJacaklan çok fOphelidfr. İşçi· 

terden Uç kiti o anda ölmüt. altı kiti 
de afır yaralanmıttıı. 

Belfmıı'tald lcarl,fıldıldartla bef 
kifi öldii 

Belfaat, 15 (A.A.) - Dan ak~am, 
Katoliklerle Protestanlar araaında çı· 

kan kavga dögtif sırasında iki kiti öl· 
müı ve 40 kiti kadar da yaralanmııtır. 
Böylece cumadanberl ölenlerin sayısı 
4 ü, yaralananlarmlci de 50 yi bul -
muştur. 

Belfaat'ta, durum fenalığını barı

maktadrr. Baz.ı uramlard:ı dün yan
gınlar çmnış, bir kaç ev yağma edil· 
miştir. 

f unan luraliçeıi 
Elülıht bo10ndl 

Blikre§, 15 (A.A.) - TOre balranı 

bildinnittir: 
Bükreı iıtinaf hakyeri kraliçe Eliza

bet tarafından açılan boşanma iıtetinl 
6 temmuzda kabul etmi,tir. Karar IOft· 

dur. Ve tibe balranhğr ile nüfuı da· 

lresinde deftere ıetjıirilmiıtir. 

B. Stoyadinoviç, General 
Kondilis'le görüştü 

Belgrad, 15 (A.A.) - Satha· 
kan ve dıt bakanı B. Steyadinoviç 
dün Bled' de, yunan aıbaşbakan ve 
ıu bakanı General Kondiliıle uzun 
uzadıya ırörüşmü•tür. 

1 tal ya uluslar sosyete
sinden çıkacak mı? 

(Ba~ı 1. ci sayı/ada) 
Ancak, aavaı baJ]adıktan sonra da 

bunlar dost bir devlete karşı ıilih kal· 
)anacak olurlarsa, para, yahut ki, hapis 
cezasına çarptırılacaklrdır. 

Bir ltalyan ga:;eteıi Habqi•ta
nın yalnız bırakılmasını istiyor 

Roma, 15 (A.A.) - İtalyan - Ha
beş anlaşmazlığının barışçıl bir 1ekilde 
kotarılması için yabancı ülkelerde or· 
taya çıkarılan kombinezonları çözeli -
yen "Stanp,, gazetesi diyor ki: 

"İtalyanın her hangi bir ııyasal ve· 
ya turel alanda olursa olsun, Habeşiı· 

tan ile karşıla§trrılması, İtalya için 
uksinç ve kabul edilemez bir durum· 
dur. Habeş ırkı için, lüzum olmadığı 
zamanda bite kuvvetin ve yalnız kuv· 
vetin degeri vardır. Durumun bugün· 
kü şeklı Habeş kralının o struksiyo· 
nizm ve meydan okuma politikasmcl 
~aşkalarından gördüğiı yardımın bir 
sonucudur. 

Durumu aydınlatmak için atılac k 

ilk adım, Habeşistanın, Avrupa dev
letlerile arasındaki gerçek veya ha • 
yaliğ bağların dııında yalnrı.r bırakrl • 
ma r ile elde edilecektir.,. 

8. Mıısolini Eritrt,>ye gidiyor 
Roma. ıs (A.A.) - Doğu Afrikaıı 

için yapılmakta olan seferberlik prog .. 
ramr biri piyade ve öteki milis olmak 
ur.ere yeniden iki tiımenin silah altına 
alınmasile bitmi§tir. 

Bu suretle begi piyade vt: beti mi .. 
lıs olmak üzere on tümen seferber edil• 
miı olmaktadır. Pjyade tümenleri on 
Uçer bin ve miliı tümenleri de onar bin 
kitilUrtir. Bundan bat'ka SomaUdcki 
yerli kuvvetler de 35 hın kişıye çıkanl• 
mıftır. Yo\ların yapılmasında kullanr .. 
lan itçi aayııı da 40 bindir. 

Burada söylendiğine gor hazırlık.. 

lar bite~ bitmez B. 'Muıotinı Eritreyo 
bir kontrol ıeriıf 1apac.aktır. 

1 ıalyıı 6 deni11 altı gemi.i yapıyo• 
Roma, 15 (A.A.) - Royter ajansı 

ayt.ınndan: 

İtalyan blikümeti, 1936 yılının ilk 
aJU ayı içinde dcni.ze inctiri~cek olan 
aJtr yeni denizaltı gemııi nmarlam ... 
tır. 

Bu arada doiu Afn'kaaı tamurgele• 
rıne gönderilmek &zere yeni bir tllmen 
ıilab altına çatnlmlftır. Bunun yerine 
ftalyada başka blr tihRen tetldl oluna. 
caktır. 

Roma. ıs (A.A.) - Royter ajanu 
aytanndan: 

Haber alındılına göre, Muaolinl 
Habetiıtanda hiç olmana, biı meydan 
aavqı yapılmalmı iıtemektedir. Muto• 
lini'nin fikrine göre, bu meydan sava• 
tından bOtün İtalyanın bayrayacatı 
parlak bir utku dolaeaktır. 

Kuvvetle taaınlandığına giSre, bu 
sava,, Adua bozgunluğunun balyada 
bıraktığı fena apıyı ıitmek itin aynı 
alanda yapılacaktır 

lt.alyada ~rin aayıaı 
Roma, 15 (A.A.) - Haziran aonı. •• ..a 

ifaiderin sayısı 638 bin ohnuttur. Ma .. 
yılta 755 bin Ye U94 huiranında 830 
bin idi. 

B. Hlller, lıawU& talbrunu 
luı6ııl eui 

Bedin, 15 (A.A..) - Eski inliliz aa. 
Yafçılarmm delereleri bugün Berlinde 
barb ililleri anıtına bir çelenk koymuf
lardır. T8rende 7 bin ki9iden fazla H· 

yirci vardı. 
Bundan sonra Hitler delcgelen baş· 

bakanlıkta kabul etmiı ve bahçede de 
devam eden bu Jronaıpnalar bir saat 40 
dakika kadar lilmriiJtür. 

Von Ribbentrop delegeler tcrc:fıne 
Hiserhof otelinde bir öğle yemeği ftr

IDİf ve yemekte Pruıya prensi Wilhelm 
ne Saksonya preoo de hazır bulanmuf
tur. 
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D.ii~iiniişler -._, __ _ 
İıŞ gören JJaradan 

ço insandır 
Çoğun, ba~anlamamı§ kalan 

Jşier için pa.rasızlrğın özür olarak 
ileti .sürüldüğünü görürüz. Gerçi, 
para da, başarının belli başlı se ~ 
beblerindendfr. ancak tek se.bebı 
değildir. . 

in.san zekası, in.san ülküsü, 11!_· 
san döleninin, gev::;ek ve enerıı
siz ellerde kalmış bol paradan 
~ok daha fazla iş gördüğün? an
lamak icin çevremiıe bira.ı dzkkat
le bak~ak, başanlan ve ba~arıla
mıyan işlerin sebeblerini biraz a
ra~ımak yeter. 

Uzun yıllar hi& bir özen görme-
miş, savsacı ellerde bahtsız taliini 
kendi ba§ma ya.şamaya bırakılmış 
bir kasaba, bir ilçe görüyorsunuz 
ki kalbi bütün sevgilere, isteklere, 
aoımalara kapanmamış, eyi niyet 
sahibi bir ilçebayın yönetimi al
tlnda birkaç ayda sayısız yıllarda 
c.&emediği kadar yeniliklere ve 
fJayındırlığa kavuşuyor. 

Osmanlı imparatorluğu uu11a
nında, memleket bugünkünün top
rakça birkaç katrnda senişken ve 
Hı§Brdan boyuna borc alınırken 
Anadolu her gün bir parça daha 
gökmekte, ezilmekte, yıkılmakta 
idi. Cumuciyet rejimi, imparator
luktan devraldığı bu yıkık yurdda, 
hiç bic yabancı devletin yardımı
na dayanmadan, üstelik buhran 
denen korkunç kuvvetle de çarpı§· 
mak zorunda k-e.larak, çok daral-
mış büdcesiyle, asırlar içinde gör
mediği kadar büyük işler başardı. 
Yurd ve ulus sevgisi ile iyi niye-
tin nasıl bir kuvvet olduğunu an
latmak için bund.aa gifael öc-nek 
olabilir mi 

Devrim yapan llikelerde ~lı§· 
ma hızını birkaç k·atıns çıkarmak. 
ıoru vardır. Kalbi yurd lilküsiyle 
dolu bir insan enerjisinin yapa· 
mıyacağı hig bir İf olamaz. Bizim, 
bugünkü ihtiyacı.mn pandan hız-
la böyle enerfili ve 9alışkan in
sanlaradır. 

Yurdun bir köşesinde 9alı§mak 
ve halkın asırlardır boşuna bekle-
tliği büyük işleri görmek fırsatını 
eline geçirmiş bir türkün, en kıy
metli zamanlarını boşa harcama
s' kadar yürekler acısı bir hal 
ve onun hesabına büyük bir sorav 
tasarlanamaz. 

H ükümetin başında olanlar ne 
kadar eyi niyet ve dölen sahibi 
olsalar da, istenilen hedeflere va-
rılabilmesi için en küçüğüne ka· 
dar hükümet kadrosunda rol a
lan bütün işyar/arın ödevlerini bi
lir, çalı§maktan kaçmaz ve hele 
bıkmamış insanlar olması şarttır. 

Bütün çalışmak isteğini, iş 

görmek kapasitesini kaybetmiş o
lanları bu kadrodan ayıklamak 

için de memleketin geni§ ölçüde 
elinden iş gelebilecek işsizlere ss
bib olması 18.zımdır ki Türkiye 
için hal böyle değildir. Hakikiğ 
bir kıymet taşıdığı halde uzun za
man i~ bulamamış olanlara ara
mızda ancak tek tük rastlarız. 

Hiç şüphesiz ki hala, eski eği
tim, eski anana ve yaşayış şe -
killerinin kötü etkileô içindeyiz. 
Ancak bugün okullarda modern 
bir kal ayla yetisen nesillerin iş 

görme çağına gelecekleri ve dev
let mekanizmasmm bu taze unsur
larla kuvvetleneceği gün memle
kette ba~arılan iş kapasitesi de o 
nisbette artmış olacaktır. 

lnanalrm ki iş gören paradan 
eck adamdır. 

Yaşar NABi 

ULUS SAYIFAJ 
1 j 

• J)il kılavuzu. 
Ankara, 15 ( A.A.) - Kültüt 

Ba.'-lanlığından: 
ç HABERLER 

Türk Dili araştırma kurumun· 
ca hazırlanan, Ulus ve diğer ga -
zetelerde neşredilen osmanlıca -
dan türkçeye kılavuzun katma, de
ğiştirme ve düzeltmeleri yapılmış
tır. Aynı asla göre gene adı geçen 
cemiyetçe hazırlanmış olan · türk
ceden osmanhcaya cep kılavuzu . 
da basıma verilwi~tir. Bu iki cep 
kılavuzuna ilgili basım, yazım ve 
satış gibi her türlü telif haklaı-ı 
. hakkı telif kanunu - na göre Kül
tür Bakanlığınca Türk Dili Arıu -
tırma Kurumu adına tescil edH -
miştir. 

Türk Dili devriminde doğru 
yol göstericilik ödevini yapacak 
olan bu kılavuzların satısa çıkma
sını beklemek gerektir. Okuyucu -
larımızm bu devrime olan temizi( . 
gisinden ve içten ba~lıhğından 
faydalanmak istiyenlere karsı 
Türk Dili Araştırma Kurumunu~ 
kanun yolu ile hakkını aramaM 
tabiidir. ğ 

İıSte.nbul telefon sosyetesi 
~runtaklan 

Londradan öğrenek olmak ü -
zere lstanbula giden İstanbul tele
fon sosyetesi oruntaklarının yarın 
şehrimize dönmeleri ihtimali .ar
dır. 

R-0manyadan alacağı 
olanlar 

Romanyada bloke alacakları 

olan tecimer ve vapurcularımızın 
bir an önce Türkofis merkezine. 
tubelerine veya tecim odalarına 

batvurarak bu alacaklarını hangi 
tarihte satılan mal veya navlun 
hakkında olduğunu, paranın cinsi

ni miktarınr, Romanya' da hangi 
bankada bulunduğunu bildirmele
ri iatenilmektedir. 

Batı Af rikasmdan otomo 
bille Londraya giden iki 

gezmen şehrimizden 
.., . 
geçtı 

Dün şehrimize Konya' dan o -
tomobille iki İngiliz gezmeni gel
di ve yağ, benzin alarak lstanbula 
geçti Birisi İngiliz ordusunda su . 
bay diğeri tecimer iıyarıdır. Azat 
günlerini memleketlerinde geçir -
mek üzere batı Afrikasında Niga
radan iki ay evel yola çıkmışlar -
dır. Yanlarında işlerini gördür -
dükleri 13 yaşlarında bir de zen
ci çocuğu vardır. Nigara' dan kıyı 
yoluyla Fas'a gelmişler ve oradan 
sonra Cezair, Trablusugarp, Mısır, 
Fıliıtin, Suriyeden geçmişlerdir. 
Bundan sonra İstanbul ve Trak -
ya, Bulgaristan, Macaristan, lsviç
re, Fransa dan geçeceklerdir. Gezi
leri Londra'da bitecektir. 

ISTANBUL 1'ELEFONLARI 

B. Vehbi Demirel 
Edirne'ye gidiyor 

lstanbul, ıs ( A.A.) - Trakya 
genel ispektör vekili Bay Vehbi 
Demirel yarm Edirncye gidiyor. 
Bugün ilbaylckta Bay Velıbinin 
başkanlığında toplanan komisyon 
göçmenlere alrnacak eksiltme ~art 
larrm inceledi. Göçmenlere üç 
yüz bin liralrk kereste alrnacaktır. 

Genel nüfus sayımına 
hazırlık 

lstarıbul, 15 - lstanbulda ge
nel nüfus sayırnrnda yirmi bin ki
şi kadar çalışacaktır. Bu iş için 
numrotaj işleri on be§ ağustosa 
kadar bitirilmiş olacaktır. 

İstanbul limanının 
yeğri tilmesi 

lstanbul, 15 - Yeni liman ve 
rıhtımm direktörü Rauf Manyasi 
şunları söyledi: 

"- lstanbul limanının ihtiyaç
/acı hakkındaki incelemelerime 
devam ediyorum. Liman işlerin-

i de en çok hız, kolaylık başlıca 
gayemizdir. Yeni liman tarifesi 
eskisine ve bir kaç yıl öncekilere 
göre önemli derecede ucuzlamış
tır. imkan buldukça tarifeleri 
daha indireceğiz.,, 

Liman genel direktörü yeni bir 
ça/ı.şma proğramı hazırlamıştır. 
Bu programda en fazla servisler
deki; mal olmanın ucuzlatılması, 
iç örgütün artırılması, hizmet -
lerin çabuk ve kolay görülür bir 
hale getirilmesi vardır. 

lstanbul limanı hakkında etüd
lere başlanmıştır. Bu etüdlerde 
prensiple ilgili olan lenniğ. fi -
nansal, yönetsel ihtiyaçlar sap • 
tanacaktır. Mühendis okulu Ji • 
mancılık profesörü ve Bayındır 
lık Bakanlığı uzmanı Dö M ayzo 
lstanbul limanı projeleri üzerin
de etüdlere ba~lamıştrr. 

İstanbul'da şeker fiatlan 
!stanbul, 15 - lstanbulda toz 

şeker perakende olarak 27, kes
me şeker 30 dan satılacaktır. Bak. 
kallar cemiyetinin u.zak yerler i
çin istediği bir kuruş faz/alık ka
bul edilmemiştir. . 

Selanik sergisine 
girecekler için 

lstanbul, 15 - Selanik sergi -
sine egirecekler için doğu demir. 
yolları tarifesinde yüzde yirmi 
beş, Yunan deniz ve demiryol/a
rı tarifesinde yüzde kırk ve alt . 
mış ucuzluk yapılmıştır. Örnek
ler parasız taşınacak, sergiye gi
renler pavyon kirası vermiyecek
lerdir. 

Drş sergiler komitesi 
lstanbul, 15 - lstanbul teecim 

odasındaki dış sergilere girme ko
mitesinin kaldırılacağı. onun ye
rine Ankarada bir kurul çalışaca
ğı ~öyleniyor. 

Ar akademisinin sergisi 
lstanbul. 15 - Ar ak~demisin

de talebe sergisi bugün açıldı. 

Sergide mimarllk, resim, heykel, 
bezek şubeleri ile şehircilik ve a
kademiye bağlı batı bezek fiııbesi
nin üç bin kadar eser ve projeleri 
vardır. Sergi on dört ~alondur. 

Esnaf Bankası işi 
lstanbul, ıs - Esnaf banka · 

smm genel kurumu ayın otuzun
da dördüncü üsnomaJ toplantısı
nı yapacak. toplantıda arıtım ku
rulunun çelimile bankanın genel 
durumu hakkında hazrrlansn ra
poru inceliyecektir. 

İstanbul' a gelecek 
İtalyan gemileri 

lstanbul. 15 - 19 ağustosta 
iki l talyan okul gemisinin I stan· 
bula geleceği haber veriliyor. 

B. Cemal Hüsnü geldi 
lstanbul, ıs - Bern elçimiz 

B. Cemal Hüsnü izinli olarak ls
tanbula geldi. 

İstanbul yerli mallar . . 
sergısı 

lstanbul, 15 - Yerli mallar 
sergisi perşembe günU Galatasa
ray lisesinde açılıyor. Sergide 
hava kurumuna yardım için zen· 
gin bir eşya piyankosu da vardır. 
Sergideki endüstri pavyonu on 
büyük kısma ayrılmıştır. 

Eski hal yıkılıyor 
lstanbul, 15 - Uray, eski hali 

yıkmayı eksiltmeye koydu. 

İstanbuldan Floryaya 
gidenler 

lstanbul, 15 - Bu pazar günü 
Floryaya I stanbuldan 23 bin kişi 
gitti. Geçen pazar gidenlerin sa
yısı 20 bindi. 

İstanbula gelecek 
talebeler 

İstanbul, 15 - Yarın bir Çek· 
oslovakyalı talebe grubu lstanbu
la geliyor. Seksen kişilik bir grup 
ayın yirmisine doğru gelecek -
tir. Talebeler Galatasarayda ko
nuk edileceklerdir. 

Ati naya etüd gezisi 
lstanbul. ıs - Profesör Bos

lor üç üniversite talebesile Ati 
naya bir etüd gezisine hazırlandı. 

Dünkü İstanbul ga~etclerinin haşyazı,armdan özetler 

KURUN da Bay Asrm 
Us diyor ki: 

"Bir takım Fran:>ız gazeteleri al -
mantarın ingilizleri aldatmak üzere ol
duklarını yazıyorlar. Hiç kimsenin 

haberi yokken gizlice gemi yapan al
manların yarın yüzde 35 nis.betine 

sığmayacak bir çok yeni gemi yap.ını

yacaldarına kim inanır, diye yenideu 

ara bozmağa çalışıyorlar. Arsıulusal 

güvenlik bu dereceyi bulunca bilme • 

yiz ki devletler arasında andlaşmaların 

bir anlamı kalır mı? Almanya sade· 
ce bir örnektir. Onların yaptıklarını 

başka devletlerin yapmadıkları ve ya

hut yapmıyacakları ne ile bellidir?,. 

ZAMAN 
deniyor ki: 

da Zaman im
zalı başyazrda 

"Bulgarlara karşı öyle mantıkla, 

tarihiğ delille mukabele etmek lüzum-

suzdur. Onları yola getirecek bir tek 

amil vardu ki o da kuvvettir. Biz, 
Trakya ve Büyük Trakya misakma bir 
az ara vermiştik. Görüyoruz ki o mi· 
sakı bir an evvel meydana çıkarmak 
artık çok mühim bir milliğ vazife olu
yor. Nezaketi yalnız tarih değil, si

yaset te bilmez. Bugünkü siyasetimiz 
ise her şeyden evvel bu komşumuza 
karşı ne katiğ tedbir almayı iktiza et
tiriyor . ., 

Cümhuriyet ve Tan'da başyazı yok~ 
tur. 

İstanbul öğretmenlerinin 
gezisi 

lstanbul, 15 - Öğrctmenl1:.•r 
birliği 16 ağusto!)ta lzmir. Ada
na, Ankara ge?.isi hazırlauuşlar
dır. 

İstanbul liselerine 
alınacak talebeler 

İstanbul. 15 - /..,i::,cl~r(' alma
cak parasız yatılr ıa/elJe smaçla
rı 29 eylU/de yaııilacaktrr. Ba~ 
vurmalaı 22 pylfıl<' kadar kab~I 
edilecektir. 

Dermatoloji kongresi 
lstanbul, 15 - On beş eylülde 

Peştede toplanacak dermatofoii 
kongresinde. lsr<Hıbul ün;versi <-....._ 

sini Doktor H rılCt i Behçet oruu
layacaktrr. 

Evkaf genel direktötii
nün söyledikleri 

lstanbul. 15 - Evkaf genel 
direktörü söylediklerinde evkaf 
işlerini incel~diğini. incelemele
rini bitiremediğini, sonucu bir 
raporla Başbakanlrğa bildireceği~ 
ni söyledi. 

Ekmek fiatlan değişmedi 
lstanbul, 15 - Buğday piya

sası dün biraz yükseldi. Biriucf 
yumuşak buğdaylar altı on para 
ile yedi, ve ye_di buçuk arasında. 
sertler d~ 4.38 ile 6,20 arasında 
sat1ldı. 

Bugün toplanan belediye narh 
komisyonu durumu yeniden gö.
den geçirmiş ve nar hı değiştirme
meye karar vermiştir. 

Bozuk ekmek çıkaran 
f ınnlar 

lstanbul, 15 - Oray, bozul 
ekmek çıkaran 51 fırını 24 giiıJ 
kapatarak cezalandırdı ve bir ta
kımma da para cezaları verdi. 

Türkofis işyarları için 
smaç 

lstanbul, ıs - Türkofise alı
nacak on dört işyar için bugiia 
tecim ve endüstri odasında yapı
lan smaca 78 kişi girdi. Sanaç ki
ğıdları yarm Ankaraya gönderi • 
lecektir. 

Af yon satışları için 
lsta.nbul, ıs - Afyon satışları 

için uzak doğuya giden uyuştunı
cu maddeler tekiti tecim direktö
rü B. Seyfinin Tokyodan Mançn
koya gittiği ve şimdiye kadar 
yaptığı değetler sonucunda aJ
yonların cinsi hakkında bazı an
laşmalar olduğu haber veriliyor. 

İstanbul sanat okulunda . 
sergı 

lstanbul, ıs - lstanbul bölge
si, erkek sanat okulundan bu ~ 
ne 9 "?arangoz. 11 tesviyeci, ı 
e!ektrıkçi çıkmış ve okulda dört 
pavyonluk bir sergi açılmıştır. 
Sergide dört bir kadar marangoz
luk: elektrikçilik, demircilik q.. 
lerı vardır. Bu işler sergi sonun
da satılacaktır. 

Haliç sosyetesi uraya 
geçiyor 

. lstanbul, 15 - Uray, Haliçte 
ış.let.me hazırlıklarma başladı. Hitı 
brr ışyar yerinden çıkarılsmıya _ 
caktır. 

ANKARA BtRASI: Sıcaklarda seı·inlik, her zaman neşe ve sıhhat verir. 
Bütün gazino, balçe ve lo~antalardan isteP,niz. (Yenişehirde Orduev~ bahçesind~ ve Orduevi karşısında mühendisler birliği 

lokantasında hususi tertıbat ve tesktla tımız herkesi ~emnun eder.) 
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Ekunuıni btılıiJıleri: 

Maden kömürlerimizin 
ulusal ekonomideki 

.. . 
onenu 

Dr. ORHAN CONKER 
Bugıin işletilmekte olan magdenle

rimiz arasında değerce ve yığınca kö · 
mür birinci yeri tutmaktadır. 

Türkiyede kömtir başlıca şu dört 
bölgede bulunmaktadır: 

ı - Zonguldak - Ereğli bölgesi : 
'/. - Çanaıkıkale (B.alıkesir · Bozö

yük) bölgesi. 
3 - Trakya (ltırklareli) bölgesi. 
4 - Doğu Anadolu (Er.zurum - Sı • 

1'88) bölgesi. 
Bu bölgelerin en önemlisi lUç §Üp

beai.z Zonguldak - Ereğli bölgesidir. 
Uzmanların yaptığı hesablarJ göre Zon
guldak bölgesinde 170 kilometre uzun
hık ijzerinde 1,5 milyar tc.ı Jdİılnür var

dır. 
Mağden kömürü işletmesinde pek bil· 

yük önemi olan deniz ve ormanlara ya
ltmlık şartlarının ikisi de Zonpldı.k -
Ereğli :bölgesinde mevcud bulunmakta
dır. Gerçi çıkarılan mağdenln yoğal

•- ~latJN tatlftlllfıt! için dtn~ en 
4eğerli ve ucuz bir araç olduğu gibi 
mağdtni.n sıkarıhJhHmeel ~n kazılan 

plerilere gueken !tdun H ağtçların 

da yakmdan ucıusca tMıluaMilmell de 
,- fayd.Nıdır. 

Dj.ier taraftan pıpııJJ WU.k iure 
olan Irmak • F;Jy.o1 tiıJaenclifer 1ıattı 

da Zonguldak kömürlerinin iç Aııado • 
luya daha kolaylıkla taıınmasını aatlı
yacatrtır. 

M,ğdeıı kömürlerimizi» yıllııJr üre·. 
timin4e son ,z'8Mllllaıda )ıüyQ bir ge
Jipne göz~ ,arp~ktadır, Gı;J>CJ savaş

tan önce yJlda en sok 900. bin \OJl glan 
trertııı ~i ( ı 9ı4 fk) 2.288.000 ıona 
~kselmiştir. 

Endü.strjleımemiı sonucunda ve çı
Jutlarımızı arttırdığımız takdirde; üre
timin cWıa da çoialacağı bellidir. Ger· 
çl kömürlerimiz çıkatlarımızda &ittik
çe artan önemli bir yer tutmağa başla-

--IJ'. 
Geçen yıl 960 bin ton kömür iç pa • 

zarlara 579.000 ton da dış ülkelere gön

.,i#niş '" ~yrıca lJS.000 ton \,ömür 
ü yaba~ı UPtilfre yakıJM;ak olaı.ıt 

ıcrilmi§tif. 

19S4 delki Jl~ çı~tuııız başlıea 

A~deniz memleketlerine yapılmııtır: 
% 

İtalya: 39,88 

Yunanistan: 33,08 

Mısır: 11,52 

Macaristan: 4,90 

Cezayir: 3,20 

Suriye: 2,71 

1'emaııya: 2,05 

Malta: 2,05 

Fu: 0,61 
!00.00 • 

Gerek çrkatlarımızm ve gerekse }'il· 

.. ncı gemilere yakılacak olarak verilen 
lı&nflrlerimirin değeri l 994 de S.204.000 

lira tutm\J!hlr. 
Endüstrimiz ilerledikçe mağden k6-

mtirlerimizbt i~ pazarı da tabill genit· 
ByecektiT. Gerçt 19 uncu asırda büyilk 
endüstrinin kurutması k8mür giizeyin-
4e 911Jl!J§tllr. Sugi.in ar11y~ petrol ve 
beyaz kömür (Houille blenche) ın da 
girmiş olmasına r4ğıpen kömür gene 
en~ıriniıı çn büyük ınerji vericisi
dir. v, bir ü)kıpin endüstri dineyi yo
jalttığı kömijrle ölçijlür: 

tngiltertde cıdam bqmı aooo ki·· 
Amerik;ıda 2700 ~g. Belçik,da 2()00 ~I• 
Almanyada 1800 kg, f'ranlıı!lda l600 Jrg. 
Tü~iyemizde ise bugijp iJ.QCU 53 kg, 
k6mür düşmekt,<Jjr. 

Bütün Akdeniz böliMinde kömür
lerimizle önürdeşlik edebilecek mağ

dettl,rin bulunmnı•ı bili bıı alanda da
ha çok çahşmağa sevketmelidir. 

Kömürlerimiz daha •imdiden Pire· 
.. Ye f talya'da oldukça iyi tutunmuş
lardır. 

Rasyonel bir çalı.-na ile fiatlarr fn· 
dirip çıkatlarımızı çoğaltmak ve ttirk 
•ömürünü Akdeniıe egemen kılmak 

amacımız olmalıdır. Bu gittiıkçe çoğa
lacak olan cıkat1arımıu üstelik ken~i 

gemilerimi~e vamtraak kömürlerimis
den türk ekonomisinin göreceği faydtt 
bir ı_..,t fi .. 1ııt artmış olur 

ULUS 

y--

lY abancı gazetel~~de okuduklarımız 
Elinde bir ~ey olmt yan Uluslar sosyetesi 

Çevirdiğimiz birinci betkeingilizce Mor.ning Pott ,g.azetesiniın bir yaz.ısıdır. Burada itnl
yan - laabet anlaırruulığt karşısıntla uluslar sosyeteıi bir fe.Y yapamaz.sa lngiltere"nin 
de italy•n oia&ı ile habeş kabuğunun arasına tek btl§ına elini sokamıyttcağı ileri 
•ÜrülmekteJir. 

lngilizlerin almanlarla bir denıiz nl41Jan11l(Yı yapnttUı. f'rensa'nın hopma gitmemişti. 
ŞUnJi Bu aıtl"flrlGJ'41 göre allfll'IJlar Jonanmtılartnc ing-iüz donanmasının yiJIJe otuz 
betine çıkarmak üzeıe gemiler ~apmağa lıoyaldulGT. 
Bu gemilerin yepyeni •istemde ol.nat:uı, ~ almaa .tloncutnwHnuı kalite bakımı~da'! ,oA 
üstün olacağı, Jran~ gazd.elerinin., dilinde peleaenlt gilrJir. Bugün bu korJIJ uzerıatle 
Temps ga.zetesinitr yaulriı ÖPM?mli bir b0tfı~i Jıoyuyorm:. 

Aşır~ sıcaklar, ve yağııwrlarrn ital
,yanları Ha~tistanda hemen ltar.e-kete 
ıeÇ1Dekteı:ı abkoywa.kta oldu~ sa· 
nıyoruz. Öte taraftan B. Musolini'nin 
Eboli'de söylediği <Söylev ve bunun, t
talyada uyandırdığı taşkın hareketler 
fUnu belirtiyor ki bu hareketin zamanı 
ve hedefi :kararlaŞIJ).JŞ bulunmaktadır. 

B. Musolini dedi ki: .. Biz, bir uğ· 
raşa girmiş bulunuyoruz. Ve bu uğraşı 
kesin olarak bir sonuca eriştirmek ka

rarındayız. 

Lahey'deki komisyon da işi yatat· 
tımaak i~iıı uğraff duruyor. Fa.kat bu 
komisyonun işlerinin yolunca ilerleme· 
diği gibi, n.b.n B. Rmvelt de Haile 
Selase'nin başv 'iına karşı bu işle-

re arsıyamıyac" t>ildirmiJtir. 
Amerika, hiç bir zaman dunıp durur. 

ken kendine derd çıkarmaz. Eğer her· 
kes gibi, biz de kan dökülmesinin önü
ne gqmek iuiyorak. işe anımaktan 

~kiRıııeliyj.s. 

Hele lıJ.gjltere hüküıneti, eter ital
yan kabuğu ile Habep5tan a&acı aratıı· 
na elini uzatacak olursa kendi pannak
l11ını kı,~aktır. 

Herhalde hükümetimiz, A frikada 
barışı koruyacatız diye Avrupada barr-

11 tehlikeye düşürmek istiyenlen mey
dan,ı bot bırakmıyac:aktır. 

UhJ6lar sosyete.inin yoluna koya
mıyacağı bir bvgay;a kar~ıoı dili
yeıı~r, bu kımılun gerçek dostları de
ğildir. ,Zateo bp kwnıl gücWıiiJı yetme· 
diği bazı işlere karıştığı ve sözünü din· 
letemediği için bir hayli sıkıntılar çek· 
miştiı. 

Almanya Versay andla_şmasını değit· 
tirirıken, Japonya Mançuri meselesind , 
İtalya Korfu hadisesinde Uluslar Sos
yetesine sunturlu birer ders verdiler 
ama bunlar, galiba, onun kafasında yer 
etmedi. 

Buracıkta, ünlü liberallerden Bay 
Spender'in söylemiş oldueu \ıir sözü 
hatırhyalrm. O demi§ti ki: 

Uluslar Sosyetesi ne yürütken 
bir yetke, ne de etkili bir düşün 
aracıd11. Ye bir düziye bu ikisinin 
arasına dDşmektedir. 

Bu kural, tekrar tekrar, son 
tedbiri alıp lwtaramıyacağı mese
lelere burnunu solımtfkta ve niha
yet bir ıey yapamıy•rak prestiji 
lurılmış olarak yarı yoldan geri 
dönmek yükOmünü duymaktadır. 

Uluslar Sosyetesinin bu gii:>i bap
rısızlıklarını, haydi filozofça bir kat· 
laruıta urşıhyalım. Fakat lnıilte~
nin arsıdığı bir meselede yüzgeri et
mesine katlanmamızın imk&nı yoktur. 

Çünkü bizim için lngilterenin ıere
fi ve asığı her şeyden iistündilr. 
Bazı akılaıs inaanlarm taptanma1tnı 

ileri sürdükleri zorlu tedbirler almak 
meselesinden bahsetmeği yersiz ve de
ğ~•siz bulurus. 

Bu öner&ede bulunaalar bu tedbir
lerin neler olduğunu dütünüyorlar mı, 
ve yahut istedikleri şeyin, ltalya'yı sal· 
dıran bir hükümet diye alıp Qnu ablu
k(l etıpek demeğe &eldiğini biliyorlar 
mı? 

Böyle bir işi kotarabilmek için oy
birliği etıııiş bir Ulusla.- Sosyetesine 
lhtfya~ vardır. Bugünkü günde bunun 
imklnsız olduğum· bir tarafa bırakalım, 
bu olsa bile Japonyanm, Almanya ve 
Amerika bu sosyetenin dışındadırlar ve 
son ikisi nötürlüklerini ilan etmiı bu· 
lunuyorlar. 

ltalya ile bu sneıaleketJer arasında· 
ki kara ve deniz yollarını kapatmak 6-
ltt'rgesi de 1a9Mtln. Daha sorlu ted
birlrr ve af lahaıslandmna ~areleri de 
bundan başka bir fCY sayılamaz. 

Biz böyle saçma sapan onerge\e1 in 
yol almasına sebeb olan Uluslar Srıs

vetesi birliğine kızıyoruz. 
Fakat ne de ohıa biz. İngiliz ulusu

ıwn böyle serövenlere atılmaJc <Ve ka

tlşmaktan çok uzak kalacağına kanığ 
bı•lunuyoruz. Morning Poı;t 8. 7. 93S 

Alman'°a deniz ~iltihlanrmısırw 
başlıyor 

Almany.a.nın deniz ailahl.anması işin
de yapacağı çalışmaların neler olacağı 
öğrenilaıiftir: Rın.§'~ içinde bulun
duğumuz yıl jçin yapacağı gemilerin 
prov•u dün akpm ,ı.karı.Jmııtır .. Bu 
programın hedefi alman donanmasını 

müminin olduğu kadar çabuk bir euret
te in&ilu donanmu.nın rüzde 3.5 ine 
~ıkarsıaktu. Programa göre yabıız 

1935 • 1936 yılı .için Z.8 santimetrelik 

toplan olan 26.000 tonluk iki zırhlı. ZU 

.ısanrimetrelik topları olan 10.000 ton
luk iki kruvazör, 12,7 santimetrelik top
lan olan 1.625 toa.luk 10 destroyer, ZSO 
tonluk 20, 500 tonluk 6 ve 750 tonluk 
2 deni:r.altı eemiai yapılacaıktır. Kalite 
bakımından eşitli_ii aa~lamak iizere 
1936 yılında uçak taşıyan .gemilerle . 
başka gemilerin de yapılması iç.in etüd
lerde bulunulacaiı ilave olunmaktadır. 

Bu ifte ileri sürükcek birinci bir 
düşün vardır: Bunlar, yapılmasllNl bıaş
lannu.t olan &emilerdir. Yukarda razıh 
olan gemilerden bj.rkaçının ve ltu ar.ada 
10.000 tonluk bir kruvazörle destroyer
in ve denizaltı gemilerinin, 1934 yılı 

ortalaruıa ••ya sonıına doğru tezgiba 
konulduğu söylenmektedir. 250 tonluk 
bir denizaltı &emisinin Baltık denizin· 
de hizmete başladığı ve başka ~ki tane
nin de deneçleri yapıldığı bile inanç
lanmaktadır. Şu halde ortadaki pro· 
gram, ingiliz - alman iki taraflı anlaş
masının yapılmasından önce hazırlanıp 
yeritllmeğe başlanmıştır ve Versay and
Jaşmasının deniz şartlarına aykırı ola
rak, bu programın bir kısmı gerçekleş
tirilmiştir bile. Rayhş kabinesinin d~ 
itiraf ettiği gibi, buişte de Almanya
nın arsıulusal yükenJ.erini saymadığı 

açıktır. Bertin hükümeti martta, asker
lik hi~ini yeniden kunrak Versay 
andlaşııuaaırun V inci bölUmünü açık

tan açığa bozmakla kalma1J1ıştır. Şim
di, eskiden de ıüpbelenildiği gibi, At
manyanın uzun zaınandanberi harıl ha
rıl deniz silahları hazırladığı ve 1919 
da yapılan andlaşma ite yasak edilen 
yapıları gizli olarak yaptırdığı anlaşıl· 
mıştır. Bu iş, açıık olarak ortaya konul
malıdır çünkü bu, altında İngilterenin 
de imzası bulunan ve büyük harbtan 
sonra Avrupa düzeninin üzerine kuru
lu bulunduğu temel olan Versay andtaş
maıunın Almanyaca bozuluıunu reamiğ 
kılan Londra deniz andlaşmasının ne 
gibi şartlar ve hadiseler içinde yapıl
dığını tuhaf bir teıkilde aydınlatmakta
dır. 

Banı antlaımaamın 181 inci mıdde
ıine göre alman barb donanmasının 

kuvvetleri silahlı yapı olarak, Doyç • 

land veye Lotringen tipinde 6 zırhlı, 
6 hafif kruvazör, 12 destroyer ve 12 tor· 

pidodan fazla olmıyacaktı •• Almanya 
denizaltı ıeınlsi yapanuyacaktı. 190 ın· 
cı maddede Almanyanın bu geıailer ea
kiyince zırhlılar için 10.000, hafif kru-

vazörler için 6.000, destroyerler için 
800 ve torpidolar için de 200 tondan da
ha büyük gemiler yapamıyıcağı yuıb 
idi. Almanya 10.000 tonluk ve bu tip· 
te gemiler için genel olarak kabul edl· 
)enlerden fazla silahları olan "ceb kru· 
vazörleri,, yaparak, Versay andl8f1D8sı· 

nın d~rıız şartlarının kaJ"\ısına çıkan 

engeJlerden .kurtulmağa çalıştı. Silah
ılanmada keyf~yet bakımından da ep.tlik 
istediği giin, zavahiri kurtarmak .çare
n bile araştmnadı ve J 924 yaluun 
ortaianndaa beri de Versay andlaJlllıilSı· 
aa -uygunsuz olarak, ıdoaanınaaını o&ıya· 
suının ıibtiyaçları düft)'ine çıJı:acacak 
,.ekilde, bÜT olarak gcıni yapmak hak· 
kım kendi ~e ıbağfetti. Bil" de· 
niz programı birdenbire yapdmatkim
dan ve önceden birçok ince etUdler ya
pı.aautı ger4!ktirf.iimlea. &ırlıirn 
omuzlarına aldığı yUkenleri tanımamak 
için epi aace4en lluırla-1ığı şüphesiz
dir. Almanya hakikatte gizli olarak ka. 
rac!a. denizde ve havada aitablanmış ve 
Uluslar Sosyetesinden çıkıp si1ahstz
lanm.a konuransını aa verimsiz 1nra

karak. yeni arsıulusa1 hadiselerin yar
dımiyle maskesini yüzünden atıp, ceza 
görmeksizin yeniden silahlanma iste
ğini açığa vuı'ID8nıD ımBmldla olacağı

nı düşilnmilftür. Atmanyanın, öteki 
devletler ulusal kuvv~tlerini azaltma
dıkları için Uluslar Sosyetesinden çe· 
kilerek, 'hak efitliğini keacti 'keodine 
elde ettiti yelıaada Ueri MtrıcHiiü tal 
ç;ttütecek olatı Udi8dec oıt.ı1Cla4a'. Sü
~ı örgütleri vıe vapmakta olduğu ıemi
ler, Almanyanın pzli olarak yaptfiı si
lahlar, silahsızlanma konferansında ha· 
zırlaomaıkta olan anlqmanın göz 5nlln
de tuttu&u bucları qtılı lçln, bu 4ev· 
let ulus1ar sosyetesinden çıkmqtrr. 

Bütün bunları bildiği halde İngilte
re hükümeti nasıl oluyor da Almanya 
ile bir deniz aal•p>a11 1.mzA1a1arak o
na, kendi donanmasının yüzde 35 i ais
betinde gemi yapmaı'k hakkını veriyor? 
Londn hükümeti yapılan olutu, yalnız 
Stresa'da kararlaştırılan Fransa ve İta]· 
ya ile işbirliği yapmak sıyasasiyle de
ğil, fakat aluada .kendi•inin imzası bu
lunan ve düzgün bir ıekilde deği1tiril-
1Qedikçc bunu imzalayanların saymak 
zorunda oldukları bir andlaJlDıilya gös
terilmesi gereken saygı ile nasıl bat
dayabiliyor? Manı'ın öbür yanında in
gi1iz • alman deniz anlaşmaınnı haldı 
göstermek ~n yanlan ve 16y1enen bll· 

tlin te:rlerde biz, ann.ı .. ı ilkel ablak 
bakımmdan, bir ancllapaanm bozulma· 

u suretiyle yapılan olutu ha kadar ko· 

layhlda kabul etmeli haklı ga.terebi

lecek bir tek kanıt göremedik. Fnnsa 

lrendi beabrna, Uluslar SosyftKi kon

eeyinin kuadığı Almanyanın yeniden 

silahlanııına karşı ileri •ilrdüğü genel 

protestodan vaz geçemez. Almanyanm, 

kuzay denizinde egemenlik kurmak ve 

fransız donanmasiyle eşit olmaık istedi

ğini anlamak için, yaptığı deniz prog

ramını ıözden geçirmek yeter. Bu bize, 

kendimize kar•ı yapmamız gereken ö

devleri göstermektedir. Fransanın her 

zamankinden fazla. denb ıilahlanma

SJnda tam hürriyetini muhafaza dme

ai, her zamankinden fazla deniz uya

uunın. yalnu: kendi aaıtlarından, yal
nız kendisinin ve sömürgelerinin gti

venliiinden eainlenmni gerektir. 

Teınps. Pıis • 10.7.935 

DerıU pro6ran&&nın Londradaki 
yankd.an 

.. lki aırhlı, on altı deatroyer, yirmi 
sekiz denizaltı gemisi ... ,, 

"RUagir eken fırtına biçer,,. Dü
rüstlükten hoşlanan İngilizler baıkkf't
tiklerinl buldular.. Meğer kurnu B. 
Fon Ribbentrop Londra'da konuşmalar 
yaparken, alman tezgihları da ha?"ı1 ha· 
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Y 1111i /;it<ıblrır: 

'~ı~in veni bir 
• 

~~erı 

M ~hur .ingili.z yazarı .Hay h . ...ı 

Vels. 1906 ytlmda Amerikayı gezmıt 

ve o zaman akımsa bir üslfilıla bir ki

tab yazmış, bastırmıştı. 
Son zamanlarda yeni dünyaya ye

ni bir gezim ve göret yapan Vels, "Ye· 
ni Amerika - Yeni dünya,, adh yeni 
bir kitab yazmıştır. 

Yazar bu yeni kitabının eslcısi '\a
dar aıkımsar değilse de düşUnce1erin

de umudsuz ı1eğildir. 
Bu kitabta bugünkü diinyımm ge· 

ne1 durumu inceJ~ekte. ondM Hn· 
ra Amerika dttyUJ1arı anlatılmak.ta -ve 
bir sonuçla eser bitme<kte<Hr. V-eni e
eerinde Vela diyor lti: 

.. Yenilik .iııgilizce ve .ıuec. kea.uıu
yor ft ingiJUceyi daha eyi kODUfu~r.,. 

Vd:lfin fikrince Rusya devrim 
danım kaybetmif •e artıtk statik t>l
mak yoluna ginniştir. Ahnaaya .ile 
İtalya verimsiz bir Histerya içiaciedir
Jer. Fransa hlç bit- §eyin dejişmediği
ne. hiç eir §Cyin aeiiştirilmesi gerek
mediğine kanığ buluııuyor. 

Geae vuarm fikrince eier dünya
yı barbtan, kargaphktan, alçalmaktan 
bozulmaktan kurtarmak ıerekiyorsa 

bu ingilizden, ve daha fazla. amerilka
hclan gelece'k o1an bir bare1cet1e ola
caktır. 

Falart Bay Vels. bu 9efer Ametika· 
yı tt34 te yaptTğJ glk'etten daha az 
mnudlu, daha çolı: ıatkm balmtJftar. 
Bunun -sebebi de, önce, amerikahlann 
bt'fılaştrk1an büten gttçHl1r1erl parça 
-parça, ayn ayn gtirmekrl ve modenı 
dlnyaya 'J&raŞtt b'ir filosofl ile c16ştiın
memeleritlir. 

Ytlbetk luıkyedabı M. R. A. bak· 
kmda wermiı cıldup ltllkümden önce 
yazılmq olan bu ldtabta amerikan kal· 
lanması Rw:velt'iıı dediklerine uygun. 
olarak incelenmekte ve Vels. bugünkü 
amerilkaa endiistricilerinhı durumunu 
on Mild&ind .aaırda uaba yapıcılarının 
tmrdukları .konferansa benzetmektedir 

V els'm düfUnUne g8re samamı01 

zuı en karakteristik değifmeai tehirler 
wı u1ualaz ara.auıdaki gidip gelme ve 
brıılıkh haber alma araçlarında görU· 
len hızdır. 

rıl çalışıyormuş. Bir aydanberi alman 
denizaltı gemisi Baltık sularında dola
şıyormuş. 

Londra'da bu dunım herkesi bira2 

pşırtmış, hattl kızdırmJ1 gı"bidir. H'r· 
kes bu işi beğenmez görünüyor. İngi· 
tiz - alman deniz anlaşmasının pllniyle 
göz önünde tutulan rakamın dörtte bi· 

rlne varılrmftır. Fakat, bunun, Dön· 
kerk ve Strazburg gemilerini yaptınn 
ve 3! tane ceb kruvazörilne sahib ol· 
mak iatiya Fransaya bir cnab olduğu 
da eöyleniyor. 

Her birinin tonajı 1.625 ton olan 16 

•iman destroyerinin tonajı, ingiliz deı' 
tro,erlerinı1tine g6re 300 ton daha faz. 
ladır. 12,7 milimetrelik toplar, ingiliz 
donanmasının herhangi bir topuna gö
re daha ağırdır. 

Atmanyanm bu notuınm hemen ve· 
receği sonuçlar, ingilb donanmasının 
bqtan aşağı yeniden organize edilme· 
ai ve yapılmakta olan gemiler sayısmın 
hemen artması olacaktır. 

Amiral Bitty ile amiral Keyes ge· 
çenlerde ulusal kurum için yetmiş kru• 
nzör lizım olduğunu söylemişlerdi. 

Hükümetin ise hemen altmıt kruvuör 
yaptırmak istediği sanılmaktadır. 

Sonra denizaltı gemilerine karşı ya
pılacak savaşı da organize etmek gerf'• 
kecektir ve bunun planları zaten ha· 
zırdrr. Daha şimdiden, Uç harb kruva· 
zörUnün her zaman için Maltada tata
cakları öğrenilmiştir. 

Londrada, Almanya ile yapılan de· 
niz anlaşmasmm ne kadar uygunsut' o1-
du~nun en sonra farkına vanlacak 
mı? Ve sonra alman notasmm kaçınıl· 
mu 10Ducu B. Spirs'in dün söylediği 
gibi olmıyacak mı: '"Akd~nizde, uzıı1i 

denizlerde ve ana yurdun kıyılarında 
pvenliğini sağlamak arzusunda olan 
İngiltere. Fransa'dan, kendisiyle he· 
mt"n brr dt"niz hağla,ması imzalamasını 
istemek zorunda kalacaktır ... 

Entransijan. Londra 9. 7. 035 
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Hravo güre~çileri 
Sonuç 7 - O dır 

• 1 

ıze 

Muğlada diploma alan 
yavrularımız 

Muğla, 15 (A.A.) - Bu yıl bu 
h.m il içinde beş sınıflı ilk okul 
lardan 226 erlcek ve 123 kız çocu
ğu diploma almıştır. 

ek et L J 
~- .... 

lzmir, 15 (A.A.) - Öğleden 
eonra Alsancak alanında macar 
gUreşçilerile güre~çilerimiz ara -
ıında ikinci kar ılaşma kalabalık 
bir aeyirci önünde yapılaı. Güreş 
federasyonunun yerinde verdiği 

lzmir'de bisiklet 
yarışları 

lzmir, 15 (A.A.) - Dün lz • 
aıir bisikletcileri ile Ankara bi -
ıikletçileri arasında 80 kilometre 
lik bir yarış yapıldı. tlbay Kazım 
Diriğ'in başkanlığı altında yapı -

lan bu yarış çok heyecanlı oldu. 
Yarış sonucu şöyledir: 

Ankaradan Talat birinci, a-ı 
J,ir mesafe farkı ile Niyazi ikinci, 
lll!mir'den Kazım üçilndi. 

Üpe t şehrimi2e geliyor 
Macarista11'm tnmnmış pro -

fe yonel takımlarınilan Opeşt An· 
karaya gelmek üıere Ankara Gü
cü kulübüne başvurmuştur. Ken 
clisine üç maç içip uygun cevab ve
rilmişlir. Üpe t: gelirken E!kişe 
hire uğrıyacak ve orada Demir 
sporla oynıyacaktır. Burada birin
ci maçı Gençler Birliği, ikincisini 
Ankara Gücü ve üçüncü oyunu da 
iki kulübün karma takımı ile ya -

"'aktır. Maç günü olarak 27, 28, 
emnıuz tarihleri 1&1,Jtanmııtır. 

bir kararla lzrrtir't:le yapılan bu 
yarışmalar halk tarafından buyük 
bir ilgi ile St!yredilmiş. karma ta -
kımımız sıfıra kaqı y'!di sayı ile 
macar güreşçileri ·1 yenerek bü -
yük bir bMarı gö~t .... rmişlerclir. 

İki takımımız Çankırıya 

çağrıldı 

Çankırı Spor kulübü Allmor -

du, Gehçler Birliği takımlarm 

Çankırıya çağırmıştır. Ahkaranm 

bu lanmmış iki kulübü orada maç 
yapacaklardır. Çankırı spor kulü
bünün gayesi, e.camı oyuncularına 
bj(gili, teknik bir oyun göstermek
tir. 

M uş'ta spor gelişiyor 
Bu ne memleketimizde spora kar-

ı bUyük blr heves ve ilgi uyannuıtır. 

Hele eski sporculardan güvenlik işya
rı 1smai\ KUntay ve ilk öğretim ispek
teri Siret lsteminin yönetitni altında 
toplanan Muş gençliği, şu soh gün
lerde lik maçları için hararetli bir şe
kilde çalışmaktadırlar. Doğu bölge • 
sinde de lik maçlarına başlanmıştır. 21 

temmuzda da Muşta Bitlisin (GUze1 cle
re) takımı ile Muşun (Altın Ova) spor 
klUbü karşılaiacaktır. Halk bu büyUk 
spor gününü heyecanla beklemektedir. 

Resmimiz Muşun (Altın Ova) spor 

klübünün (A) ve (B) takımlarını bir 

arada göstermektedir. 

l\ı1uğla köylerinde 
araştırmalar 

Muğla, 15 (A.A.) - Halke -
vinden bir kurul Muğlamtı Dere· 
köyüne giderek köyün soysal, eko
nomik Ye coğrafiğ bakımdan du -
rumunu İncelemiştir. Kurulla be -
raber giden doktor da köyün has
talarına bakmıştır. 

Halkevi köycüler komitesi köy 
gezintilerine devam edeceklerdir. 
sırasıyla dağ köyleri, yalı köyleri 
ile hastaları bulunan köylerde ar.ış 
tırmalar yapılacaktır. 

Finans ertik okulunda 
sınaçlar bitti 

Finans erlik okulunda smaç -
lar bitmİftİr. Okulun son sınıfının 
52 talebesinden 7 si pek iyi 25 ti 
iyi biri orta olarak geçmit; 17 si 
ikinci amaca kalmıf, iki tar..::li 
özür dolayısiyle amaçlara girme -
mittir. Tümleme smaçlarına dün 
başlanmıştır. 

Okulun birinci sınıfındaki 72 
talebeden 5 ti pek iyi, 32 si ıyı, 
ikisi orta olarak ikinci sınıfa geç· 
miş ve 30 u tümleme smacma 
kalmıştır. Bir talebenin de kaydı 
ıilinmiştir. 

Okul önümüzdeki yıl otuzu 
merkez ve otuzu da taşradan ol . 
mak iizcre en aşağı altmış talebe 
alacaktır. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 
Mendelssohn Lied ohne worte 

Glazounov M~lôdie arabe 
,, Sfrcnade Espagnole 

Violonsel: Edip Sezen 
Piano: Ulvi Cemal 

20. - Maliye Vekaleti saati 

20.10 - Musiki 
Mozart Trio 

Keman: Necdet Remzi 
Violonsel: Edip S~zen 
Plano: Ulvi Cemal 

20.30 - Dans musikJsi 

20.50 - Haberler 

ISTANBUL 

Çorumun devrimci çocukları güzel bir 
temsil verdiler 

Çorumda, türlü türlü kurumlar, va

kıt vakıt müsamere verırler. Bucaklara 

bir renk, koku, ışık saçmak isterler. Bil 

mem neden emeklerinin kazancını gör

meden damla damla eriyişine yanarlar. 

Bu, durum, Çorumda gençlere ve genç

liğe karşı bir güvensizlik doğurur gibi 

olmuştu. İtiraf etmeliyim ki, AaHcevi 

temsil kolunun (Çocuk esirgeme kuru

mu) faydasına vereceği milsamerenin 

yolunu tutarken bu düşünceler kafamın 
içinde bir Blakbotom figUrU gibi zıp· 

layıp duruyor. 

Müsamerenin verdiği sinema kurağı 

bir hayli kalabalıktı . Localarda şehrin 

seçgili aileleri göze çarpıyordu. Halk 
partimizin değerli başkanı Çorum ıı.ay

lavı A. R. Özenç de temsile ayn bir 
onur vermişlerdi. 

Temsile saat 20 de Erkinlik marşıyle 
başlandı. Zevkle dinlenen bir mUzik 
parçasından sonra Çocwk esirgeme ku
rumu başkanı Dr. Şemsettin önemli bir 
söylevde buluhdu. Doğum evinin baş 
doktoru, ilaçsız. renksiz, bakımsız, ve 
sayısız yurt çocuklarına hayali bir geçit 
alayı yaptırdı, insel duygularımızı gı
cıkladı. Yarının birer Attilası, Cengizi, 
Babürü ve belki de Atatürkü olacak bu 
ilgisiz, kimsesiz yavrulara yardımlarımı 

zm gerekliğini gözlerimizin önüne serdi 

2 perdelik cTırtıllan piyesi, dekor 

ve oynanış bakımından güzeldi. Tırtıl

lar, bizim soysal hayatımızı kemiren ve 

bizden olmıyanların ttirk sosyetesine 

modernlik diye gösterdikleri çirkinlik
lerin acı bir öyküsüydü Ve bizim Ço· 
cuklar, tırtılları aksaksız bir akış içinde 

bitirdiler. 

O, küçük Bayan Nazife (Akgut) 
rolünü ne candan yaşatıyordu, gerçek -
ten bir Akgüldü. 

Ya, şu. kırk yıllık medrese çömezi 

ımiş gibi (Dainiz, dedikten sonra, am -
ma ve lakin) diye bizi kahkaha sağnak

ları içinde katıltan Atıf. 

Çorumn verilen müsamerelerde, bir 

renk, koku, ışık bulamıyorum diye, 

sızlanmıyacağım artık. 

Bize, anısı unutulmaz bir iz kalan 
Çocuk Esirgeme Kurumu müsameresi· 
ni tertipliyen öğretmen Mümtaz'ı kut
lularım. 

kıvrım, dar sokaklarını gezdikÇ.C, in
sanlar, yapılar, renkler, hareketler de

ğişir, başkalaşır. 

Kalenin içinde dünyanın dondugun 

den habersiz bir ortaçağ yaşayııı var

dır. Şehrin kenar ıemtlerl, baliık tavan

ları, kafesli pencereleri, ot bitmiş IO· 

kakları ile, size bir köy çeşnisi verir. 

Kireçli duvarlar üstüne pul pul ye

pı~tmlan tezekler, ıehrin agaçsızhğı· 
nr, yeşilliğe gönül sUzdüğünU çırçıplalı 
gözünüzün önüne serer. 

Dar zıvkıih, lcülot pantolonlu, eli 

\esbilili, ayağı yemenili atlikanhlar, 
bir külhan beyinden çok, bir şövalyeyi 

andırırlar. 

Dama ilama, kara kanı bUrUklU ka
dınlar, tatlı, sibgün bakı§ları ile, yll· 
reklere taze bir bahar ıkokuııu Te hatt

sı doldururlar. 

Çorumun çarşısı · her seherde bes

mele ile açılır .• Biribirine dolana do
lana uzanan dlikldinlarda "ne ararsan 
bulursun, derde devatlan gayri,. Bir el· 
]erinde boz eşeğin yuları, bir ellerinde 

uwn üvendireler ve pelte pelte uröala• 
la. tıraşsız yUzünU ktışıya kaşıya, cici
li bicili bez alan köylUler, bu, çarıınm 

değt miyen dekorudur. 

İşlemeli tel tel çevrelerine yerlef
tirdikleri şekeri, sabunu, gaz §işesint 
eşeğin semerine iletip, üzerine ağavarl 

bir kuruluşları ve kayitsiz kayitsiz gü
le gUle bir gidişleri vardır ki, gerçekten 

6mUrdUr 

Çorumun eğlence yerleri, aıra sıra 
sayısız kahvelerdir. Sık sık gelen (Tu
luat Jcumpanyaları) şehir bucaklarında 

dalga dalga uğultu yapa yapa Unlenir· 

ler. 
Çorumun, bucak bucak dağınık saçlı 

bağları, yaı: günlerinin unutulmaz bir 
anısı olur. 

Halkevi ve çevresi, yeni Çorumun 

size, en güzel senaryosunu çizer. Bura· 
dan adım adım ilerledikçe yeni yolu, 

doğum evini, Atatürk anıtını, Çorum 
parkm, memleket hasta yurdunu görür· 

sün üz. 

Gece, ceb fenerini parlata parlata u
zaklaşan bir yolcu, Çorumun yıldızsız 

kaı anlı klan içine gömüldüğünü anlatır. 
Yazımı bitirmeden önce, size Çoru

mun canlı bit tarihini tanıtmak iste
rim. 

Muş un Altınova :;poı kulübünün A. ve B. takımla11 

18.30 Almanca ders 
18.SO Dans musikisi 

19.40 Haberler 
Bana göre Çorum 

Ona herkes (DEDE) der. Adı ne
dir? değil başkaları, kendisi de bllmea. 

Dede. memleketin büyük bir neşe kay
nağıdır. 

Muğlada köy işleri Denizcileriınizin gezisi 
19.45 Ege caz, türkçe sözlü eserler 

20.15 Konferans 

Çoruma, neden. Çorum demişler, 

bilmem .. Besbelli, birkaç tepenin ve 
tiir tlH yamacın çukuruna kurulduğu 

için ... 
20.30 Radyo, cu ve tango orkestra

ları ve tUrkçe sözlü eserler Muğla, 15 {A.A.) - ilimizin 
934 yılında köy bütçeleri tutarı 
133 bin liradır. Bu paranın büyük 
b:r kısmı köylerin bayındırlık işle-

rine sarfedilmiştir. 

lıtanbul, ıs (A.A.) - Deniz 
tecim okulundan bu yıl diploma 
alauk gençler, Söğütlü okul ge . 
misile 30 gün sürecek bir geziye 
çıkmışlardır. Bu gezi Marmara ve 
Ege denizinde olacaktır. 

21.30 Şehir tiyatrosu artistlerinden 
ı. Galip. KUçük fıkralar 

21.45 Son haberler, borsalar 
22.- Profesör Ali (keman solo) 

Çorumun kalesi, deresi, minareleri 
bu şehre bir eski zaman kavuğu gey
dirir; ak ak evleri, bol bol pınarları 

karakteristik bir görey olur. Kıvrım 

"Felekten Hoşça bit gün çalmak,. is
tiyenler, o, uzun seyrek sakalının hiç 
ağannıyan tellerini saya saya, kahka
hadan kahkahaya kavuşurlar. 

Cevdet Yakub Baykal 

V 1..l .'i' un rom una 
Tefrika: 123 

San 1\Iichelenin kitr bı 
Turkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

V11zam Aksi.'1 MUNT 

Şarbay kurnazca yüzüme bak~rak ilave 
ediyordu: .. Ancak San Kostanzo nun hey· 
keli uzerindeki kıymetli şeylerin olduğu gi
bi durduklarına bakılırsa ilk görüşün doğ-
ruluguna hüküm vennek gerektir.,, 

Araştırmalarıma devam . ettikçe bu 
işteki sır çoğaldı. A~ad?kı. a!manları~ 
toplantı yeri olan Zun Hıddıgeıgeı kahvesı-
nin döşemeleri üzerinde barda~ ~ırıkl?n, şi
&eler ve çeşid çeş~d havlular sUruklenıyordu. 
Bir masa üstünde yan boşalmış bir viski şi
(esi duruyordu. 

Eczaevi'nde, içi yüksek değerl! ve yapı
hşlan gizli ilaçlarla dofu fağfur kaseler bu-
lnuduklan etajerlerden aşağı atılmış, her 
tarafa hindyağlan dökülmüştü. 

.. es· mci profesör Rafa ele Parmigyano 
h41ırlamakta olduğu serginin ne hale gel
~~ oMuğunu bana -.<endi si gösterdi. "V ezüv 

yanar dağı,, , "San Kostanzo dinsel ayını,, , 
"Salto di Tiberio,, su, muşambaları parçalan· 
mış, yerlerde sürünüyordu. Daha yapmakta 
olduğu "mavi mağarada yüzen Tibet,, adın· 
daki eseri, çivit rengine bularimış ve btr deli 
clile karmakarışık edilmiş, şövale'nin üze
rinde idi. 

Şarbay bana, yapılan araştınnalarm da
ha bir sonuç vermemiş olduğunu söyledi. 
Değerli hiç bir şeyiti çalınmamış olmasın
dan dolayı haydud çetesinin bütün bu işleri 
yapmış olduğu düşüncesi yanlıştı. Bir yıl
danberi Kapri liapisevinde hava değiştir
mekte olan iki napolili haydud bulundukları 
yerden bir tarafa ayrılmamış olduklarına 
herkesi tnattdıımtşlardı. 

Papaslar ise Don Giyaçinto'nun anısına 
saygı göstermiş olmak için bu işleri şeyta
nın yapmış olduğu nazariyesini çürütmüş
lerdi. Şu hatde bütün bu alçakça saygısızlık
ları kim yapmıştı? 

Geriye bir tez, yüz yıllık, kapılarının Ö4 
nilnde sayılabilecek düşman kalıyordu: A
nakapri f Bütün bunların Anakapresilerin 
işi olduğuna şüphe bile edilmemek Hizımdı 1 
Bunun böyle oluşu her şeyi izah ediyordu. 

Don Giyaçinto'nun San Kostanzo gunu 
verdiği söylevde bu yatarın son tansığı ile 
alay etmiş olduğunu bir türlü hazmedemi -
yen Anakapresiler onun amansız düşmanı 
olmuşlardı 

Zum Hiddigeigei ile AnakaprideK.i yeni 
kahve arasmda nasıl korkunç bir kin bulun
duğunu da bilmiyen yoktu. 

Kapri'nin eczacısı, Don Petruçyo, Sezar 
Borciya 2amamnda, Anakapri'cİeki ertikde -
~inin makarna yemeğe çağrısını kabulden 
önce, başını önüne alıp, iyice dlişünürdü. 

Kaprili profesör Rafaele Parmigyano ile 
Anakaprili profesör Mikelancelo arasında 
"Mavi mağarada yüzen Tiberyo,, dolayısile 
çıkmış olan önilrdeşlik, son günlerde açık 
bir savaş halini almıştı. Serginin açılmış ol
ması profesör Mike1ancelo'nun kafasına bir 
yumruk gibi inmiş ve onun 11Sant' Antonyo 
dinsel töreni,, adındaki tablosunun satışını 
hemen hemen sıfıra indirmişti. 

Besbelli idi ki işin ucu doğrlıca Anakap
ri'ye varıyordu. 

kalirolswı Anakapri t Kahtolswı Ana -
kaprit 

Kendi kendime "geldiğim yere dönmek 

yapılacak en doğru harekettir,, dedim, çün
kü icim sıkılmağa başlamıştı. Ben de, ne ya
pacağımı bilmemekte idim. 

Kapri ile Anakapri arasında, ta Napoli • 
deki İSI.Janyol askıralları zamanındanberi sÜ· 
rüp gelen dilşmanca anlaşmazlık bugün bi· 
le aynı halde idi. İki köyün şatbaylatı biri -
biriyle kon~şmuyor, köylüler biribirini çe
kemiyor, ileri gelenler biribirlni çekemiyor
lar, papas1ar biribirini çekemiyorlardı. İki yıl 
önte, Barbarossa dağından düşüp küçük ki· 
lisede San~ Antonya heykelini parçahyan 
kocaman hır kayanın dört bir yanında Kap-
rililerin hora teptiklerini gözlerimle gör • 
mliştüm. 

San Micheie1de herkes işini bırakmış, 
p~zarlık ru.ba1arını giyen adamlarım, hep 
bırden hadıseyi kutlamak icin, köytbı fney • 

danma ~i~iyorlardı. Gece, fişekler atıp eğ • 
lenmek ıçın, daha şimdiden yüz liret topla-
mı~lardı ... Şarbay bana, onursal hemşeri sı • 
fatıyle, torende hazır bulunacağımı ummak· 
ta öldiığunu bildirmişti. 

(Sonu var)" 



.:;AYIFA 6 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imtihanı) 

ı iirkive Ziraat Bank asından: 
t - 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 namzed1iğine ve diğer besi de (130) lira 
aylıkta sef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kaıamrlarsa 175 lira 
aylıkla müfettişliğe gecirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde calıstırılacak 
olan sef namzedleri ise bir senelik stajlarının sonunda eh
Hyet imtihanına girecekler ve kazanan1ar terfi ettirile
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek icin (Sıvasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasmd~n ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya buntarın yabancı memleket
lerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programım ve sair ~artla '"l gösteren izah 
nameler Ankara, İstanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftil!i heyeti Müdürlüğüne gön<lermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmis bulunmalrdırlar. (1702) 

1-2893 

i~tunhul f.umh11rivel miidd~i 
umumiliiiııden: 

... 
İstanbul ceza ve tevkif evlerine 31. 5. 936 gününe ka

dar tazım olan ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu
lan ve 478080 kilodan ibaret ve beher çifti 960 gramdan 
498000 çift birinci nevi ekmeğin 8. 7. 935 gününde yapı
lan eksiltmesinde isteklilerin verdi~i teklif mektubunun 
şekli kauna uygun olmamasından kabul eciilmiyerek sö
zü geçen ekmek verıiden kanah zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Ekmeğin muhammen kıymeti belediyenin 
bugünkü kabul etti~i narh fiatı göz önünde tutularak 
52588 lira 80 kurus oluo muvakkat teminatı 3944 lira 16 
kuruştur. İsteklile~ bu ·baptaki sartnameyi tatil günlerin
den maada her gün postane binasında !steınbul müddei 
umumiliği levazım dairesinde g-örebilirler. Eksiltme 
31. 7. 935 salı günü saat 15 te İstanbul adliye levazım da
iresinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarflarrnı 
eksiltme saatinden bir saat evetine yani saat 14 e kadar 
İstanbul adliye levazım dairesinde toplanacak komisyo· 
n~n reisliğine bizzat veya vekili ile ve yahut drş zarfı mü
hur mumu ile mühürlü ve ismiyle açık adresinin ve teklif 
mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması şartiyle 
aynı saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere posta ile 
göndermeleri ilan olunur. (3916 / 1741) 1 - 2954 

Yük~ek Ziraat Enstitüsü 
Rel{törlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yuksck Ziraat Enstitüsünun Ziraat, Baytar Fa
kültesine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para -
sı.ı Leyli paralı leyli ve nihari talebe alınacaktır. E:nstitüye yazıla
bilmek için aiağıdaki ~artlara uymak &ereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmış 
veya Lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yap
mamış veya olgunluk diplomasını almamı~ olanlar Enstitüye alına
maz). Ve türk tabiiyetinde bulunmak. lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen F'akıiltesinden naklen gele
cek olanlar orada okudukları sömesterlerden, muvaffak olmuşlar 

ise, ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültelerınin ü
~ncü sömesterlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine ..::ırt>rıle

rın bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan Anatomi 
d~rsine de. aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlenn 
Zıraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den .ı.şağı ve ZS den yu
karı olamaz. Nibari :alebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - ~.ar~ız leylı talebeden mesleklerinin lüzum gösterdiği be
de~ kabılıyetı ve sağlamlııkları hakkında tam teskeküllü bir hasta 
evı kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden ~ğhk ve 
~ğlamhk mı~aren~s~nd~n geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdi

. tı beden ~abılıyetını gosteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 
. 6 - Zıraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Ç°ftr-
Jinde ~O ay staj gö.r~eğe mecburdurlar. Bu staj müddetince t;Jeı:e. 
r~ 30 lıra ayl!k verılır. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. (Sta
~yedr .1tal~benbın yem.esi v-e .içmesi de enstitüce sağlandığı takdirde 
en ı erıne u 30 lıra verılmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev~si içinde, 
tonradan meydana gelen mücbir haller dısında olmak Uzere kendi
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel ol~rak çı· 
kar~lanlardan hlikümetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında 
verılecek niimuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan baş· . 
ka nilfus kağıdını, aşı kağıdım, polis veya Urbayhıktan alacakları 
uzgidim kağıdını, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları süet 
·dersler hakkındaki ebliyetnameleri iliştirerek el yazxlan ile yaza
cakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğru
ee Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne başvururlar. 

g - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı ktğıtlarrn ilişik olma
dığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Vaktinde tam kiğrtlariyle başvuranlar arasından. kabul 
•diltceık talebe diploma derecesine ve basvurma tarihlerine göre 
eeçilirler. • 

11 - Cevap ist:iyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
. ıı - Ba~vunna zamanı temıiıuzun on beşind gUnilnden eylOIUn 
IO uncu gilnU akşamına kadardrr. Bundan sonraki başvurmalar ka-
bul edf1mez. · 1-297'1 

JLUS 

moo=;~:::ı~:~;~"ğ;"•;:-:n"~"~I 
Alma ~omisyonu ilanları 1 

t LAN 

1 -Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat efra
dmrn ihtiyacı için 450,000 kilo ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 2 lira 14 kuruş ücret mukabilinde An· 
kara levazım amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Münakasası 25 temmuz 935 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 de Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 450 Bin kllo ekmeklik unun beher kilosunun fiatı 

dokuz buçuk kuruştur. Mecmu tutarı 42750 lira teminatı 
ınuvakkatesi 3206 lira 25 kuruştur. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayitli olduklarına 
dajr vesika göstermeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mtktuplarmı münakasanm yapılacağı belli saatten bir sa
at evveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermt>l"ri. (! 622) 1-2798 

İLAN 
Tekirdağ kıtrıatT icin 280 ton ekmeklik unun kapalı 

ıarfla eksi1tme~i 27 temmuz 1935 cLtmartesi günü saat 
q.30 ela ve M:ıllrnranın 80 ton sığır etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 27 temmuz 1 q:t5 cumartesi günü saat 10.30 da ve 
Malkaramn 1~0 ton e1·meklik ununun da keza kapalı zarf· 
la eksiltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi g-ünü saat 11.3C 
da Tekir<laö; sc:ıtm ::ılma komisvoııunda vapılacaktır. 

2 - Tekird?<{ un-ınun muhammen bedeli 12 kuruş 50 
o;antı;ı1 ve tt.minatı mııvakk.::1iP"i 7625 liradır. Malkaıanm 
sığır e·inir ıııuh~.nmen h~del1 22 kurus ve te 1inatr niu · 
vakkate3; 920 li,·arltr. M ·lhranrn ununı~n rnuharnmen be 
deli 13 k~ırns v • teminatı n:mvakkatesi 1463 liradır. 

3 - Tetnınatlar ihale·!en evel muhasebecilik vezne<\İ
ne _vatır•nırs r !acaktır. 

4 - Başka malsandıklarma yatırılmı~ olan teminat 
makbuzlan ve banka teminatları ile diğer belgeler teklif 
mektuplan iceric:;ine konulması lazrmdrr. 

5 - Şartname hergün komisyonda gönilebilir. (1709) 
1-2900 

İ I A N 
1 - lzmir müstahkem mevkii hastahanesinin 60 000 

kilo kesilmis koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usuli ile mtlna
kasaya konulmu~tur. 

2 - İh~lesi 29 temmuz 935 pazartesi günü saat on altı 
buçuk İzmırde kışlada müstahkem mevki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda ~örülebilir. 
4 - Koyun etinin mecmu tutan ondokuz bin iki yüz 

liradır. 

5 - Beher kilo koyun eti icin otuz iki kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. ~ 

6 - Teminatı muvakkate akcası bin dört vüz kırk li-
radır. . -

7 - İstekliler ticaret odasında kavitli olduklarına daiı 
vesika göstennek mecburiyetindedir. 

8 - Münakasasma iştirak edecekler 2490 sayılı artır
ma ve eksiltme kanununun 2 ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvakkate 
makbuzlarrnı ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en az 
bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır (1707) 

İLAN 

Kırrkkale askeri sanat, 
mekteplerinin ihtiyacı olan 
6000 kilo toz şeker 22 tem-
muz 935 pazartesı günü saat 
14: 17 ye kadar açık eksilt-

1-2890 
tır. Talipler muhammen be
deli olan 1920 liraya mukabil 
144 lira teminatı evveliyesi
ni Kırıkkale asken fabrika
lar muhasebecitiğine yatır
arak vaktinde mektep satın 
alma Ko. na müracaatları. 

me sureti\e satın alınacak· 
iLAN 

(1559) 1-2693 

1 - Niğde mevkii için 480,000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltme
ve konulmu~tur. 

2 - İhalesi 30-7-935 sah günü saat 15 de Niğdede tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arpanın tahmin edilen fiatı beher kilosu "beş,, kuruştur. 
Tahmin edilen bedel 24,000 liradır. İlk teminatı 1800 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2-3. üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminatlarının ve teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat evetine kadar Niğdede satrn alma 
komisyonuna vermeleri Hlzımdrr. 

5 - İsteklilerin sartnameyi her gün komisyonda göre.bilirler. 
(1759) 1~2975 

fT.AN 
Kırrkkale asken sanat mektepleri için 100 adet maa sıra dersha

ne masası 5-Ags-935 pazartesi günü saat 14: 17 ye kadar açık ek
siltme suretiyle satın atmacaktrr. İstekliler şartname ve nümune
sini görmek üzere mektep satın alma komisyonuna müracaatları ve 
muhammen bedeli olan 1400 liraya mukabil 105 lira teminatı eveti· 
yesini Kırıkkale askeri Fabrikalar muhasibecitiğine yatırarak vak-
tinrle komisyonda hu1unmatar1. (1760) 1-2974 

Ankara "°'~'-=-rHvP re.1sHği ilanları 

İLAN 
l - itfaiye memur ve milrettebatr için 66 çift çizme pazarlıkla 

la yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (880) liradır. 
3 - Muvaıkkat temin.at (66) liradır. 

. . 4 - İhale 19-7-935 cuma gUnU saat 10 .da belediye levazım direk-
törlüğü odasında yapdacak:tı.r. • 

5 - Şartnameyi gönnek lstiyenlec her gün Levazım direktörıu: 
ğUtte müracaat edebilirler. (1758) . .1-2976 

16 TEMMUZ 1935 SALI 

l•ll!Wllnıllllhll-!HlllllllllUllllUwııııııııuıınımtl\IUIP-ltlllltlllllll""-WW''•'J11lllllHlllllllCU'll'ıraıpı1-

Askeri Fabrikalar Umlılm Müdörl~ 

Satın Alma ~amisvoaw ilaıtia.R 

500 Kilo Cam Tozu 
1000 ,, Klorat de potas 

1000 ., Kalay Varak 
Tahmin edilen bedeli (3050) lira olan yukarda mikda

rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür· 
lüğü satmalma komisyonunca 25 temmuz 935 tarihinde 
penşembe giinü saat 15 de ac.ık ekı; iltme ile ihale eclite
cektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (228) lira (76) kurus ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisvona müracaatları. (1686) 1-2872 

100 Kilo Tenekar 
700 ,, Gometak 
50 .. Jelatin 

100 ,, Kuru zamk 
1000 ,, Kırmızı Mühür Mumu 
340 ., T ebe~i r 
160 ,. Kola 
100 ,. Yemek Tuzu 

Tahmin edilen bedeli (2158) lira olan yukarda nıikda
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür~ 
lüi?;ü satın alma komisyonunca 26 temmuz 935 tarihinde 
cuma günü saat 15 de a<:ık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (161) lira (85) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkOr 
gün ve saatta komisyona müracaat1arı. (1687) 1-28'73 

1 
Devlet Demiryolları ve L~manları Umum 

Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Mersin eşyayı ticariye anhan tahmil ve ı.. .... 11ye ışı n·ıa· 

kavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle müteah· 
hide verilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye knu~ 
muştur. Senevi yapılacak tahmil ve tahliye işi vasati 251> 
bin ton mikdarmda tahmin edilmiş olup beher ton için mu 
harnmen ücret 9,5 kuruştur. 

Muvakkat teminat akçesi % 7,5 hesabiyle 1781 lira 95 
kuruştur. 

Eksiltme 26 temmuz 935 cuma günü Adana'da işlet
me Müfettişliği merkezinde saat 10,30 da yapılacaktır. 

Teahhüt edilecek ve yapılacak işin mufassal şartna .. 
mesi.Mersinde İstasyon Müdürlüğü ile Adana'da işletme 
Müfettişliğinde ve Ankara'da D. D. yolları hareket mil• 
düdüğünden bedelsiz tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat akçesi Ankara ve Adana ile idare
miz veznelerine yatırılabileceği gibi kanuna uygun temi
nat da kabul edilir. 

İsteklilerin 2490 N o. 1ı A. Eksiltme ve ihale kanunu 
gereğince teklif, teminat ve vesikalarmı havi kapalı ve 
mühürlü zarflarını eksiltme günü saat 9,30 za kadar Ad• 
na işletme Müfettişliğindeki komisyona makbuz karşlh .. 
ğında vermeleri ve eksiltme zamanı olan saat 10,30 da ko-
misyonda bulunmaları tazrmdır. (1730) 1-2921 

!LAN 
Muhammen ıbedel.i 13785 lira olan (750) ton yerli kok lrömUrO 

31. 7. 3S çarşamba gilnil saat 15,30 da kapalı urf uıulU ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmeık istiyenlerin 1040,63 liralık muvakkat temin.at ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun dördüncü maddesi 
mucibi~ce iJe gi~meğ.e .kanuni 1:"'anileri bulunmadığına dair beyan
~~~eyı havı tekh flerını aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon r~İ• 
hgıne vermeleri l~zımdır. 
. Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire

sınden, Haydarpasada tesellüm ve sevk müdUrlUğUnden alrnabillr. 
(1754) 1-2971 

Ankara Emnivet _, 

Direl{törlüğünden: 
tahmin edilen teminat Eksıltıne 

fiat günü 
Kilo Gram Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 
87840 00 yem otu 4392 00 329 40 ) 
80520 00 Yulaf 6441 60 483 12 ) 22-7-935 
58560 00 Yataklık ot 1756 80 131 76 ) pazartesi 

292 800 kaya tuzu 23 43 3 26 ) günü sa-
12613 83 1047 44 at15ıle 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı polis süvari hayvanları
nın yiyecekleri maddeleri karşısında gösterilen günde ka
pah eksiltme ile alınacaktır. 

.Şartnamesi emniyet direktörlüğünde görülür. lstekli
lerın yukarda yazılı mikdarda muvakkat teminat makhuıu 

veya banka mektuplan ve kanuni belgelerle birlikte o g-un 
ve saatte direktörlükte müteşekkil komisyona gelmeleri. 

(1537) 1-2707 

lLAN 

ANKARA 3 ONCO SULH 
HUKUK HAKİMLİÖİNDEN : 

Ankaranın inkılap mahalle
şinde müteveffa Mustafa çocuk
ları Zeliha ve Osman ve Basana 
amucaları Hilmi 10-7-935 gUnUn· 
d~ mahkemece vasi tayin cdilmi~ 

Ifualık ev 
Yenişehir Pasalartepesi 

Gülistan sokak No: 3 
1 -- 297R 

olduğu alak.adaranca m;:ı1(\m ol
mıılc 1.izerP Harı olıınur '1-'>0"., 
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ı ~· DAKİKt HASSAS, SAÖLAM ve BASiTi 
İşte; biitün dünyada tanrJmıı olan 

R E V U E saatJerinin ı 
başlıca evsafı bunlardır.. . ~ 
REVU'E saatlerinin yenı koleksıyonunı.ı~ 
görmeden saat alma} mız. 1 

~' Ankaratda, Rıza Tevfik, Bankalar cad- ~ 

1 
~~il 1-2896 § desi 8 e 
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Kapalı zarf usulile eksıl tme ılanr 
,.. 

Sıımer Banli Umuını 
l\lüdürlüğünden: 

. ka ~ ıd fabrikası önünde yaptırılacak beton-
1 - izmıt g hı"di fiat esasile eksiltmeye çıkarıl· · ı ele insaatı va . arme ıs { . . . b d r 119.713.50 lıradır. 

mı tır. T~hmın edılen e e ı . 
§2 - Bu ise ait evrak ş':'nlardır. 
a) Eksiltme şartn~m.esı 
b) Mukavele propJesı 
c) Fenni şartname 
d) Metraj cetveli 
e) Projeler 
tstiyenler bu evrakı ?·:- lira mukabilinde Sumer Bank 

Ankara şubesinden alabıhrler. 
3 _ Eksiltme ı ağustos 1935 perşembe günü saat 17 

de Ankarada ziraat bankası binası içinde Sumer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7.235.80 

liralık muvakkat teminat göstermeleri, bundan başka bu 
gibi inşaatı muvaffakiyetle bitirmiş olduklarını ishat et-
meleri lazımdır. 

6 - Teklif mektubları vukarda yazıldığı gün ve saat
ten bir saat evetine kadar Su~er Ba~k umumi . mü~.ürlü
ğüne makbuz mukabilinde v~rılccc1·tır: Post~ ıle gonde-
rilecek mektublann nihayet ıhale saatınden hır saat eve
line kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış ol-
ması Hizımdrr. 1 - 2955 

Maliye Vekaletinden: 
1-2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarına 60 kurustan alınmakta olan beher me
cidiye gümüş fiatırun tenezzülü hasebile 54 kuruşa indiril· 
miş ve bu fiat üzerinden kabııl edilmesi için malsandıkla
nna tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cuınuriyet Merkez bankasında beher on gram safi 
meskiik ve gayri meskuk halis gümüşü 27 kuruşa satın ala-
caktır. (1720) 1-2926 

İzmir Ceza evi direktörlüğünden : 
19,000 lira bedeli muhammeneli İzmir Ceza evinin Ma

yıs 936 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı zarf su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gireceklerin 
l-00/ 7,5 nisbetinde teminat veya hükümetçe muteber ban
ka mektuplarını beraberlerinde alarak ihale günü olarak 
tayin edilen 2g..7.935 günJemecine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 15 de ceza evi Direktörlük odasında toplanacak 
komisyona ve fazla tafsilat için de her gt1n saat 15 den 
sonra Direktörlüğe baş vurmaları itan olunur. (1952/1640) 

1-2800 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi hurma ağacı özünden yapılmış hasırdan 

örülü. 
300 adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince ha

sır örgülü evrak koymağa mahsus sepet. 
250 adet 1 numaralı, 650 adet 2 numaralı ve 250 şerden 

500 adedi 3 ve 4 numaralı söğüd dalından mamul fersude 
kağıt kaymağa mahsus sepet olmak üzere ceman 2000 
adet sepet. 

2 - Sartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünde, 
1stanbulda Dolmahahçe kırtasiye deposundan alınacaktır. 

3 - Eksiltme, 18 temmuz 935 tarihine müsadif per
§embe günü saat 15 te Maliye vekaleti levazım müdürlüğü 
«>dasında yapılacaktır. 

4 - Alınacak eşyanın muhammen kıymeti 2525 liradır. 
s - Eksiltme, açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat akçesi 189 lira 38 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teminat

lariyle birlikte komisyona müracaat etmeleri . (1539) 
1 - 2674 

Çifteler Harası ve Aygır 
Deposu Müdürlüğünden: 

Hara kin 80 bin kilo yulaf, 40 bin kilo arpa ve depo için 
de 20 bin kilo arpa, 70 bin kilo yulaf, 2 ~emmuz 935 tarihin· 
den itibaren 20 gün müddetle açık eksıltıneye konulmuş-
tur. 

1ha1eleri 22 temmuz 935 pazartesi günü saat 13 de liaş. 
lamak üzere Eskişehirde Baytar dairesinde yapılacaktır. 

İsteklilerin ayn ayn bulunan şartnamelerini görmek 
üzere Eskişehir Baytar dairesinde Mahmudiyede Hara ve 
depo Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1663-3840) 

1-2867 

ULUıııı. 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Madde 

1 - Bunanm ismet Paşa caddesinde Eftafa •• 101 
103 105 107 109 numaralı arsaya yapılacak otel ve ı•· 
raj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tw. Keaif bede-
li 19679 lira 39 kuru~tur. 

2 - Bu ite ait fartname ve evrak şunlardır. • 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni ıartname 
E ·Keşif cedveli ve resim 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş hedel mu

kabilinde Bursa Evkaf Müdüriyeti ile İstanbul ve Ankara 
Evkaf Hey'eti fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-6-935 tarihinden 18-7-935 parşembe 
gününe kadar olup 18-7-935 günü saat 15 de Bursa Evkaf 
ldaresfode eksiltme komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 1ira muvakkat te· 

minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır. 

A - En aşağı 20000 liralık yapı işi yaphğma dair Ev· 
kaf Hey'eti fenniyesinden veya Naf1a Başmühendisliğin
den tasdikli vesika 

B - istekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde mü 
teahhid ile beraber her suretle şeriki mesulü olmak üzere 
mesuliyeti fenniyeye deruhte eyJiyecek diplomalı mimar 
veya Mühendis göstermesi 

C - Artırma ve eksi1tme kanununun 3 üncü maddesi· 
nin (A) ve (B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna 

·dair vesika 
Teklif mektubları yukarda 3 üncü maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Müdüriyetinde 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komis
yon reisine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubla
rm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Madde 

6 - Bu iş için evvelce müracaat denler ve eksiltmeye 
girebilmek için yukarda ikinci maddede yazılı evrakı keş· 
fiye ve saireyi yeniden alacaklardır. (1596) 1-2748 

Ank.ara Baytar mer ke7 
laboratuvarları müdiir~üğün<len: 

Merkez serom müessesesi için 36 kalem eczayı kim
yeviye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Şartname
sini almak istiyenler her gün için laboratuvarlar müdür
lüğüne ve eksiltmeye girecek olanların da 115 liralık ban
ka teminat mektubu veya bu miktar paranın hazneye yatı· 
rddığına dair makbuzla birlikte Ziraat Vekaleti muhasebe 
nıürlürlüğünde toplanacak olan komisyona 22. 7 .935 pazar-
tesi günü saat 15 te müracaatları. (1633) 1 - 2821 

lkbsat Vekaletiv den: 
İhlamur üzerine Ceviz kaplama iizeri camlı 14 Mr. 

uzunluğunda dolap açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli beher metresi 70 liradır. 
Eksihme 23 temmuz sah günü saat 16 da Y enişehirde 

Vekalet binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 75 liradır. 

EksiJtmeye gireceklerin Marangoz veya marangozha
ne sahibi olmalan ve bu gibi isler yaptıklarma dair vesi· 
ka göstermeleri lazımdır. 

Şartname Levazım Müdürlüğünden verilir. (1649) 
t-2835 

Anli.ara nümune lıas1anesi baş 
tahibliğindeıı: 

Hastanenin 1935 Mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton kok 
kömürü kapalı zarf usulile eksiltemeye konulmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada Nümune 
hastanesi Baş Tabipliğine İstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Eksiltme 23 temmuz 935 salı günü saat 14 de Ankara 
Nümune Hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvakkat 
teminat olarak 2175 lira teminat vereceklerdir. 

Teminata mukabil para yatırmak istiyenlerin ihale gü
nünden evvel müracaatla parayı vezneye yat1nnalan ve 
vezne makbuzlarını ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplan ihaleden yanın saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde hastaneye teslim edilmelidir. 

(1645) 1-2830 

M. l\I. V. Hava 1\Iüsteşarlığından: 
Hava Müsteşarlığı inşaat şubesi için bir insaat mühen

disine ihtiyaç vardır. Talip olacağa bidayette~ 126 lira üc
ret verilecektir. İsteklilerin İstida, Bonservis, Mektep şe
hadetnamesi, sıhhat raporu, nüfus tezkeresi sureti ve hüs· 
nü.?al maz~atasiy~.e hal tercµ~eleripi . l~ffederek Hava 
MUsteşarlıgma muracaat etmeleri. Fazla talip çıktığı tak· 
dirde müsabaka imtihanı yaprlacaktrr. (1666) 1-2861 

SAYIFA i 

Nafıa Bakanlığı 
Sular Umunı Müdürlüğü 

artbrma, eksiltm Yf> ihale 
komİs} onundan: 

Ankara civarında Kırkgö:ı: menbaından Gazı Onnan 
Çiftliğine demir borularla getirilecek SU) un ameliyat ve 
inşaatı 3-7-935 tarihinden itibaren (15} gün mıiddctle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konnlmU'•tur 

(15 055) metre tulünde tahmin edi!Pn bu ı 1n keşıf he
deli (108 799,43) liradır. 

Şartname, plan ve digcr evrak :-.uretlcı ı (5,44) 1ıra he
delle Nafıa Vekaleti Sular Umum Mücfürlü;.,iıncien ''crılır 

İşin muvakkat teminat miktan (6 690) liradan iharnttır 
Eksiltme 19-7-935 tarihine rastla~ an cuma 0 unü ~aat 

15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Miirliirlf ("i od;:ıc:m ~kt 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler arttırma, eksiltme ve ihak kanununda ya.lı
lı vesikalar ile heraber Nafıa Mecli~inc e ı · cccel rrhte 
ahhitlik ehliyetnamesi veva bunun Not~rci"n rrım adrlak 
suretini ve simdiye kadaı su tesisatını 'apmı ol 1 ı'darı 
mahallerden teahhütlerini hüsnü ·mretlt> ,. ı ıı~ış oldu da
rına dair mahalli idarelerden ..-erilmis \ es"kal~rmı ve 16 
ve 32 inci maddelerindeki teklif ve teminc::t ıe nuol;ırmı 
19-7-935 tarihine müsadif Cuma giinii <::aat 14 l<- 1· dar su 
lar Umuın Müdi.irlüaüne makbıız ınukab"1inrlc .. ere C"kler· ,., 
dir. Teklifler zikrolumın (24<)0) No. hı kanım ın tarifleri-
ne uygun olacaktır. (1568) 1-2751 -----

1\ğı·ı 'Ta iliğinden· 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon K:-rako e ) olu· 

nun Agrı Vilayeti dahilinde Sactepe ile Ktirtali koyü ara· 
smd~ı pılacak tesviyesinde imal3t ,~e makam sose inşa
atiyle Sac;tepe ile Karaköse ara~mcia ü ad('t mütemadi 
tamirat Ekip binası inş.a.audır. 

Bu i lerin tahmin edilen hedeli 153031 lıra 46 kuruş-

tur. 
2 - Bu işe aid ~artnameler ve evrak sunlardı.r. 

A • Eksiltme şartnameiiİ 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa isleri şeraiti umnmi vesi 
D - Tesviyei türabiye şo:-;e ve kar~ır ın~;ıata daır tenn.1 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F . Keşif hulasası ceclveli, ve silsllei fiat ced-.ııeli. 
G - Sin as İmalat tesviye ve Şose Graf ıği 
H • Taş, kum ve su Grafiği. 
1 - Ekip binaları projesi ve ke~if hula~a cedveh 
İstiyenler bu -artnameleri ve evrakı 765 kuruş bedel 

mukabilinde Agrı Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden 
alabilirler ve Ankara, Trahzon, Gümüşhane, Erzurum, Ag
n vilayetleri Nafıa dairelerinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 1 ağustos 935 tarihinde per~embe günü 
saat 15 de Agrı vilayeti Nafıa dairesi.nde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin 8901 lira 57 kuruş mı. 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası 
vesikasmı hamil olup gösterilmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya.zıh 
saatten bir saat evveline kadar Agrı vilayeti Nafıa Baş
mühendisliğine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ücüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl~ 
mış olması lazımdl1'. Postada olacak gecikmeler kabUI 
edilmez. (1689) 1-2869 

. Gümrük l\'luhafaza r.~nel Komu .. 

tanlığı · t taııhul a hn alma 
f{omİs}Tonundan · 

ı - Gümrük Muhafaza teşkilatı için 4000 çift Asker 
fotini kapalı zarfla 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de eJ&.. 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı: 20,000 lfradrr. 
3 - Evsaf ve nümunesi komisyondadır. Evsafı parasu 

verilebilir. 
4 - İstekliler o/o 7,5 muvakkat teminat olan 1500 Hra

hk vezne makbuzu veya banka mektubunu teklif mektup. 
larivle birlikte saat 14 de komicyona vermeleri. (3590-1563) 

1-2708 

Po ta, Telgraf ve Telefon 
unıumi müdürlügünden: 

. 1 - Odar~de mü~ ~n adet otuzar lin maaolı mümeyyiz, teı· 
kık memurl~g~ ve mufettış muavinliklerine hukuk, yüksek ticaret 
ve sıyasa: bılgıler okulları mezunlarından askerliklerini yapmıı o1-
mak şartıylc memur alınacaktır. 

2 - lstekl~ler~n otuz yaşından yukarı olmamaları meşruttur. 
.. 3 - ls~ek~ılenn sayısı onu geçerse aralarmdan Fr~sucadan 

~usaba~a .ımtıhanı yapılacaktır. Müsabaka yapıl~aın ic:ıb ettiği tak· 
dırde gunu ve yeri aynca ilan oJunacaktır 
. 4 ~ Memuriyete alınacaklardan istida~ ve iiyakati görülenler 
ılerde ıd.~n:ce tayin olunacak müddet kadar postacrJıkta iht.Jsaa 
yapmak uzere Avrupaya gönderilecekleı::dit, 

5 -: B~~a .. g?.re iste.kl~ler Temmuz 935 sonuna kadar p T. T 
Umumı ~u?,ur~~ğilne ıstıda ile ve 788 numaralı Memurin kanu: 
"!mun dordum:u madd;sindc yazılı vesikalariyle mtıracaat etmeli· 
~ırJer .. Hal~n devlet hızmetinde bulunan isteklilerin 1 ~'-
lık vesıkasıvle mem 1 k h"" • ya nız a-er· 

• ur u uvıyet varakalarm1 \"ermeleri kafidir. 



SAYIFA& 

İnhisarlar umuır müdürl~nden: 
1 - Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak "8000,, Ura muhammen bedelli yük asansörü 
kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler levazım ve mübayaat şubesi alım ko
misyonundan bedelsiz olarak alınacaktır. 

3 - Eksiltme 20.8.935 tarihine rnüsadif salı günü saat 
Ni te Kabataşta levazım ve mübayaat subesindeki ahın 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlar "600,, lira muvakkat 
güvenme parası ve receklerdir. 

5 - Fenni teklifnarneler resim, kroki, izahname, kul
lanış talimatnamesi ve teklif, eksiltmeden on gün evet 
müskirat fabrikalar şubesine imza mukabilinde verilmesi 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler şartnamenin 30 uncu mad
desi mucibince yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evet kapalı zarflar içindeki teklifnameleri komisyon reis
liğine makbuz mukaLilinde tevdi etmelidirler. 

7 - Kapalr zarflar içindeki teklifname ve teminat pa
ralarına ait .zarflar şartnamede yazılı olduğu veçhile ek
siltme kanunundaki tarifata tamamen muvafık olacaktır. 
(3769/ 1652) 

T. B.1\1. l\lec isi idare evetinden: 
.; 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada T. B. M. M. bi-
nasının vantilasiyon tesisatı). 

Tesisatın keşif bedeli 50000 liradır. 
2 - Bu İşe ait şartnameler ve evcak şunlardır: 
a: Eksiltme şartnam~1 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa itleri şeraiti umumiyesi 
e: Hususi şartname 
f: Ketif cedveli 
g: Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (250) kuruş bedel 

mukabilinde T. B. M. M. İdare Heyetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15. te T. 

B. M. M. İdare Heyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfusulü ile yapılacaklar. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3750) lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazım· 
dır: 

Eksiltmeye en azı, bir parçada (20000) liralık vanti(a. 
siyon tesisatı yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
vesika alanlar girebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) ncü maddede ya· 
zıh saattan bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare He
yetine getirilerek eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet (3) ncü maddede vazılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kaptılmış olma· 
ıı lazımdır. Postada olacak gecikmeler k"bul edilmez. 

(1540) 1~2660 

Jandarma Genel l(omutanlığı 
U I{ Ankara Satın Alma • • 

Komisyoııundan: 
ı - Ankara Jandarma ve polis mektebinde yaptırıla

cak olan elektrik tesisatı 27-7-1935 cumartesi günü saat 
(10) da kapalı zarf usuliyle ek~iltme.ye k~nac~k:rr. 

2 - Yirmi bin liralık elektrık tesısatı ışlermı bas.armcş 
olan isteklilere şartname ve ilişikleri (255) kuruş karşılı
ğında komisyondan verilir. 

3 - Kesif bedeli (50494) elli bin dört yüz doksan dört 
lira (94) d~ksan dört kuruş, ilk teminatı, (3774) lira (57) 
kurustur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede ya· 
zıh belge ve teminatlı teklif mektuplarım üsterme saatın
dan bir saat evveline kadar Jandarma genel komutanlığın-
da komisyonumuza vermiş olmalan. (1629) 1-2881 

İstanbul Vilayeti eksiltme 
l{omisyonundan: 

1 - 169857 lira muhammen bedeli olan 6291 M~ çam 
ve göknar çatı kerestesi ile 81750 lira muhammen bedelli 
5450 metremikabı kapı ve pencere yapıhşma yarar çam ve 
göknar kereste ve 19500 lira muhammen bedelli 1500 M3 

çıta eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme pazarlıkla ve İstanbulda vilayet maka

mında müteşekkil eksiltme komisyonunca 20. 7. 1935 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat teklif edilecek kısmın muham
men bedeline isabet eden mikdarın yüzde yedi buçuğu • 
dur. 

4 - Keresteler Tekirdağında iskele üzerinde teslim e
dilecektir. 

5 - Kereste ölcü cedvelleriyle şartnameler İstanbulda 
iskan müdürlüğünden, Ankarada nüfus umum müdürlü · 
ğünden, Edirnede iskan müdürlüğünden alınacaktır. 

6 - Fazla tafsilat almak isti yenler her gün saat 11 - 12 
arasın.da İstanbul vilayet mübayaa komisyonuna müra -
ı:aat edeceklerdir. 

7 - Evelce yapılan ilanın hükmü yoktur. 
8 - Bu keresteler krsmen veya tamamen verilebilir. 

ULUS 16 TEMMUZ 1935 SAIA 

Satılıl{ arsa 
Yenişehir Pşalar Tepesinde 

Gülistan Sokağında 700 metre 
murabbaında su tesisatı mevcut 
Merkez Bankasında Bay Haşim 
Rifat'a mUracaat. 1- 2902 

Daima g~nç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarahnda tak· 
rlir kazanmış güzeJlik kremidir 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 

daima muhafaza eder. BalsamUı 

kremi me:nleketimızin kibar me · 

hafilinde rağbet görmüş dddi 

bir kremdir. ÇiUeri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalade 

bir cazibe bahseder. Ruhnüvaz 
kokusu ile aynca şöhret kazan. 

mıştrı. Bıılsamin kvemi katıyen 

kurumaz teninizin latif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an· 

cak krem Balsamin ile meydana 

çrkarabilirsiniz 8 ir defa Balsa· 
min kullanan baska krem kulla. 
namaz. Tamlmış ıtriyat mağaza. 

larile büvük ecıanelerde bulu-
nur. 

ı;."' 
~ 

~~ \1illi ı\hidalaa Vekal~ti 

~ Satmahna Komisyonu 
;~ flanfor1 

İLAN 

Bitlis gaznizonu ıçın 
100.000 kilo fabrika unu ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. İhalesi 29 tem -
muz 935 pazartesi günü sa
at 15 dedir. Muhammen fi. 
atı 12,000 lira ilk teminat 
800 liradır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte teklif mek 
tuplarırıı ihale saatından. bir 
saat evel Bitliste Askeri sa
tmalma komisyonuna ver -
meleri. (1569) 1-2851 

İLAN 

1 - Lüleburgaz garnizo
nu için 265 ton un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Biçilen ederi 34.450 
liradır. 

3 - İlk inanç parası 1584 
liradır. 

4 - Eksiltme 25 temmuz 
935 perşembe günü saat 10 
buçukta yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk inanç parasiyle bir
likde teklif mektuplarını i
hale saatından bir saat evvel 
Lüleburgaz'da Tümen satm
alma komisyonuna verme-
ltri. (1684) 1-2871 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı ldare eden 

Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çarıkrtı caddesi civarrnda 

1 
Uluı Basımevind• bHılmış· 

l tll'. . 

~ • ... \': '-1 • '.~ ... !.'/•. . ..•. ~ --:-- •. · ... 

PARANIZI: 
Hükumetin ve dört miill 
Bankanın 1 milyon lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

Tür 
AlJA AZARI 

Ticaret Bankası'na 
YATIRINIZ .. 

Vadeli mevduabnızın faizinil 
Her ay başında 

1 alacaksınız. -------· 
Sizin • • 

ıçın 

Bankanın bütün ~ubele rinde 
,,Faizleri her ay başında k uponla 

ödenen hesab,, açılmışt ır. 

Merkez şubesi, Ankara lşr klar caddesi. Muamelat Telefon: 2316 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGl VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve t 5-20 ve kadar kabul eder 

tNGiLtzCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Aile yanında 
Temiz, döşeli ve ucuz bir O· 

da. Yenişehir Tuna caddesi Yi· 
ğitkoşun sokağı No. 11 A - '!. . - . ,... . . ' . - . 

Bütün dünyanın 
. 

en eyı 

Zeytin yağl 

IUR 
markadır o 

Bayanlara müjde 
Kocalarını büyük masraf

lara sokarak İstanbulda el -
biselerini diktiren Ankara 
sayın bayanlarını kurtara • 
cak Cebecide Musiki Mual -
lim Mektebi karşısında Sa
karya mahallesinde 30 nu -
maralı evde açılan ERDEM 
BİÇKf EVİ dir. 

Türkiyenin 

en eyi 

sabunu 

KAR · 
markadır 

1 - 2980 

Dikkat ediniz 
Ankara acentası bulunduğumuz KAR zeytin yağlarının bot tenelCelerine 

mahiyeti şüpheli yağlar doldurularak satıldığı haber alınmıştır. 

ALDANMAYINIZ! 

Yağlarınızı ya doğruca l(ooperatiften alınız yahut KAR 

• • .. r'-~~ .. 

,__, :---· . SİNEMALAR 
f YENi] BUGUN BUGECE BUGÜN BUGECE 

Daniel Darieux - Albert Prejan 
tarafından temsil edilen 

DEDE 
Fran11zca ıözlü büyük operet 

Gaby Morlay • Henri Rollan 
tarafından temsil edilen 

SKANDAL 
Fl'&ll.tlzca ıözlü müe11ir bir eaer 

" 


