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Giindelik 

BiR TEDBiR 

Son birkaç yıl içinde, genel 
hi~metler gören birçok bırakığlı 
(imtiyazlı) işler, devlet eline geç
ti. Afyon - Kasaba demiryolu sa -
tın alındı. Aydın demiryolu hazi
randanberi devlet malı olarak ffi -
liyor. İstanbul ve İzmir rıhtımla · 
n artık yabancı kapitaller için en 
kötü bir işletme ile çok kazanç 
getiren birer kaynak değildir. Her 
iki tehirde, liman ve rıhtım işleri 
devlet yönetimi altında yalnız 
türk ekonomisinin öz asığını kul
lanıyor. Bu işlerin devlete g~me· 
den önceki hallerini biliyoruz. Hiç 
biriıi de iyi kurulmuş, gereğinde 
İ!ler bir halde değildi. 

Aydın demiryolu, baştan aşağı 
onarılmak istiyordu. Yollar ba • 
kımsız, yapılar çok eski! te~ik 
kapasite düşüktü. Bu hahle verım
li Ege'nin eşsiz ürünlerini nasıl 
taşıyabilirdi. Bu ya pek pahalı 
olacak, yahud ta bakımsız bir ta
şımadan dolayı ürünün değeri ek
silecekti. 

Ege çevresinde dolaşanların 
Aydın demiryolu üzerinde çek • 
tikleri bir günlük ezinç ydlarca 
unutulamaz. Vagonlar köhne ve 
basık, trenin kaldırdığı toz fırtı -
nası içinde nefes almak bir iş -
kence. 

Kasaba demiryolunda da du -
rum Aydın'ınkinden pek başka 
değildi. Ekonomik akış buralarda 
da çok güçleştirilmişti. 

Biz bunlardan devlet demiryol
larmdaki şartları istemiştik. Bu 
istek, sonunda bir anlaşmaya 
vardı. Şimdi devlet, Türkiye'nin 
başka yerlerinde olduğu gibi bü
tün Ege \-"vresinde de iyi bir yol
culuğun, ekonomik bir taşım işi -
nin demiryol'yle olacağını yakın -
da gösterecel tir. 

İzmir rıht mmın acı talii he -
nüz unutulma nıştır. Bunu işleten
ler Türkiye'de devleti, dış illerde 
hisse sahihlerini aldatacak birçok 
hilelere sapmışlardı. Hükümet 
vaktinde işe elkoydu. Bunlar kötü 
ve bulaşık hesablarmm içinden 
çıkamıyacaklarmı anladılar ve 
her şeyi yüzüstü bırakıp gitmeği 
göze aldılar. 

btanbul rıhtımının bir antre· 
po derdi vardı. Rıhtımsız yerler -
den rıhtım yapılmak için birçok 
paralar alınmışken hiç bir şey ya
pılmamıştı. Bunu soranlar olma -
mış mıydı? 

Gecmiş devirlerin bütün eğri 
yolları~da yürüyerek böyle bir so· 
runun önünü kapamışlardı. 

Bütün bunları anmakla bir ye
re ilişmek istiyoruz. Geçen ay 
içinde İstanbul telefon sosyetesiy
le Ankara' da uzun konuşmalar 
oldu. Devlet telefonları satın al • 
mak için en iyi tartlar ileri sürdü. 
İş bir sonuca varmadı. Bayındırlık 
Bakanhğı İstanbul telefonlarım 
yakından kontrol etmeğe karar 
verdi. Bakanlık işyarları sosy~te 
isinde çalışıyorlar. Komisyon ılk 
if olarak ıebekenin on~r~lmas~n~ 
tJe te&İsatın kuvvetlenJırılmesını 
gerekli bulmu§tur. Bu gösteriyor 
ki Bayındırlık Bakan~ığ~~ın . so~ -
yete üzerindeki sıkı algısı, bırg~n 
bir milyona yakın nüfuslu şehrm, 
telefonsuz kalmaması içindir ve 
sosyetenin gidişinde, böyle bir 
telılilte vardır. 

Demiryollarında, rıhtımlarda 
alınan önemli tedbirlerin, İstanbul 
telefonları için de alınmıı oldu • 
ğunu görmekle, bütün memleket 
geniş bir güvenlik içindedir. 

Kemal ONAL 

BASBAl{ANınlIZ 
' Trabzona gitti 

Hopa, 24 (A.A.) - Başbakan 
lımet İnönü 24 temmuz sabahı 
Artvin' den hareket ederek Kıvart
shane ve Margul bakır mmtaka -
tarını dolaşıp flopa'ya gelmiş ve 
Trabzon'a hareket etmiştir. 

Bay Çetinlcayanın 
İzmirdelci etüdleri 

lzmir, 24 (A.A.) - Şehrimiz
de bulunmakta olan Bayındırlık 
Bakanı B. Ali Çetinkaya Alsan -
cak'ta Aydın demiryolları istas -
yonunu, antrepo ve depolarım 

gezmişlerdir. Bakan, devlet de -
miryollarmm yedinci ve sekizinci 
işletme İspekterliklerinin birleş -
tirilmesi üzerinde de incelemeler 
yapmaktadır. Ürünlerimizi koru -
mak için Kasaba hattında yetiri -
len tarifenin bugün yarın hu hat -
ta da aynen yeritileceği hakkında 
diyevde bulunan 8. Çetinkaya, lz
mirde kalacakları bir hafta içinde 
Küçük Menderes havzasında baş -
lanan Cellad gölünün kurutulma -
91 ve Menderes yatağının yeğrimi 
işlerini yerinde göreceklerdir. 

Adımız, andımızdır 
- ı-
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Karlsrulıe. 25 ( .4.A.) - Alnum iç ba 
1.mır " Genç k11vt'el,. adlı lıatoli/o, laırunıu· 
rm lwvatmı:J, malhırmı zaptetmiştir. Ko
lmıya ile başka ,·eı·lerde Hiılerci ·ıen.çlerle 
kettolikler art1suufo çarpı.45nwltır olnıuştur. 

İtalyan - Hal>e~ anlaşmazlığının doğurdu ğu yeııi dııruın 

Japonya Habeşistana s ·ıah göncleriyor 
İtalyan basını, İngiltere ve Japonya'ya durmadan çatıyor - Fransız gazete

leri {Uluslar Sosyetesi dürüst olmalıdır) diyor - Habeş harbı bir (sömürgeler 
harbı) mı doğuracak? 

Roma, 24 (A.A.) - İngiltere
nin Habeşistana silah gönderil -
nıesi yasağını kaldırmaya karar 
verdiği hakkında Londra gaze -
tele1·inde çıkan haberler burada 
büyük bir kızgmlık uyandırmıştır. 

İtalyan basını, bu karar dola
yısile İngiltereye şiddetle çat -
maktadır. 

Giornale d'italya diyor ki: 
"Bu karar İngiltere ile Habeş

istan arasında sıkı bir elbirliği 

olduğunun reddedilemez biı- bel -
ğesidir. İtalya bu kararı lngiltere
nin ltalyaya karşı açık bir düş -
manlık hareketi olarak karşılar. 
İtalya bunu bugün için olduğu gi
bi ilerisi için de gözönünde bulun
duracaktır. Londra' da Büyük Bri
tanya'nm ancak uluslar sosyetesi -
nin benliği ve dünya barışı ve tü -

zesi uğrunda hareket ettiğini söy- ı 
lemekte ısrar edilmesi artık boştur. 
Eğer böyle olsaydı Çin'in Cenev
redeki protestoları ayak altına alı
nıp japon ordularının Çin'i ıal • 
gına uğratmasını kabul edebilir -
mi idi? İtalyan ulusu ingitizlerin 
uluslar sosyetesi maskesi altında 
habeşleri kendine karşı silahlan -
dırdığını ve ltalya'nın katlanmak 
zorunda tutulduğu sıkıntılar daha 
ağır olursa hunu lngiltere'ye borç
lu olacağım bugün bilmektedir. 
ltalya İngiltere'nin bu hareketini 
unutmıyacaktır. Büyük Britanya 
ders veriyor ve İtalya günün birin
de bu dersten faydalanmasm1 bi -
lecektir.,, 

Jcıporı)·ll, Habeşi:otarıa :oilalı 
::örıderi)·or 

nevre'de yapdmış ve harbta yara
lananlarla ha;talara bakılması 
hakkında olan arsıulusal mukave
leye girdiğini lsviçre federal kon
seyine bildirmiştir. 1 

Bisil<letçiler geliyor 

Gençlerin başarılı tumesl 

I 

-~~-----------· .. ----... ------~~-
An,,dolu Ajansına geçmiş olsun 

Cenevre, 24 (A. A.) - Bir ta
kım japon ajanlarının, Haheşista
na ulaştırılmak üzere Cibuti'ye, 
evgin olarak bol miktarda silah ve 
cephane yollamakta oldukları bu
rada haber alınmıştır. 

Dün saat 18 
sularında Ana • 

dolu Ajansı ku- l talrtm bwmu ve 'Muffm 
rağmm çatı ara· -1• ulmmwu 

sında yangın çılC Roma, 24 (A.A.) - ltalyan 
mış ve hemen hasmı, İngiliz donanması tarafın-
itf aiyeye haber dan lskenderiyenin bombardıman 
verilmiştir. İtfa· edilmesinin 53 üncü yıldönümü 

;,,;..; 

)~ 
& 

B rr ~porcu makinasrm tlüzeltiyo 
. ld' w• dolayısiyle uzun yazılar yazmak. 
ıye ge ıgı za .. Bisiklet federasyonu bölgeler-k. . ta ve Mısır ulusal partisinin ingi -
man çah ırış • nıım ı· 1 de hazırladıgwı teıtvı"k yarııtmaları-IZ a mmasmı protesto eden bildi • :s- :s-
teri alevler için• ~. ~ riğini yaymaktadır. na memleketin en iyi bisikletçileri 
de yanmakta !il ·- olan Ankara bisikletçilerinin de 
idi. O sırada şid H b · .,K girmelerini sağlamak için Anka. 

b a e~ıHl<ın • ızıl haç,, nwJmve-
detli ir rüzgaı Yangının çıktıg·ı Anadolu Ajansı binası l ı·a'dan beş kişilik bir takımı 25 

d e14foe {(İrdi. estiğin en yan - haziran sabahı geıziye çıkarmıt -
gm önemli bir durum almışsa da grafhane araciyle almmıştır. Ana. Cenevre, 24 (A.A.) - Ha . br. Bu bisikletçiler bugün ıehri -
İçerden ve dışardan verilen bol su dolu Ajansına geçmiş olsun, deriz. hetistaoın Paris orta elçisi, mem mize döaımüş olacaklardır. 
ile yangın yarım saat içinde sön • leri de işlememiştir. Haberler tel- leketirıin 27. 7. 929 tarihinde Ce- (Sonu s inci sayı/ada) 
dürülmüştür. Yangmm neden çık- ~!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'~~!!!!!!'!!!!!!'~~~~~!!!!!!'~!!!!!!!~~~!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!'~l!!!!l!ll!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!lllli!llll~llllllllllllll!! 
tığı kesin olarak henüz bHineme -
mektedir. Yalnız en fazla ateş ba· llfo ·eti ~erretlerinıiz: 
ca etraf mda toplandığına göre 
yangının buradan haşladığı sanıl -
maktadır. 

Maddi bir zarar yoktur. Yai -
mı: elektrik enstalasyonu ıslana -
rak bozulduğundan Ajans işyarla. 
rı dün gece mumla çalışmışlardır. 
Ajansın lstanbul'a bağlı makine -

İstanhu1da Lozan 
•• •• gunu 

İstanbul, 24 (A.A.) - Lozan 
andlatmasınıo imzalandığı 24 
temmuz gününü kendilerine bay
ram sayan hukukçular bugün sa • 
at 15 te üniversite konferans salo
nunda bir toplantı ve tören yap -
mışlardır. Tıklım tıklım dolq olan 
salonda rektör B. Cemil Bil$Şl ve 
birçok profesörler görül~y~dn. 
Törene erkinlik marşiyle haşlal\ _, 
dı. ilk sözü alan B. Cemil Bilsel, 
uzun söylevinde, lozan andlaş -
masınm, kurtuluş savaşının hedefi 
olan tam eğemenliği ulusumuza 
kazandırdığı, dünya tarihinin en 
güzel bir sayıfası olan hu savaşın 
iki safhasından birinin yurdu kur
tuma, ötekinin, erkinlik ve ege -
menliği kurma olduğunu anlattık 
tan sonra Lozan barışından dola
'JI en büyük şerefin Atatürk'e aid 
otduğunu söyledi. 

(Sona J üncü sayı/ad~ 

Tarımsal maddelerimizin etüdlerinden alınan sonuçlar 

Kalecik~ Üzümlerindeıı dünyanın en eyi llir l{ırmızı şarabı 
olacağı anlaşıldı 

Kurulma işi, şaşırtıcı bir hızla 
ilerliyen devlet endüstrisinin yam 
başında, ileri teknikli bir tarım 
yaratmak uğarşının gün geçmi -
yor ki müsbet bir sonucuna kavuş
mayalım. Tahılcı olarak tanınan 
orta Anadoluda bir gelir kaynağı 
olabilecek varlıklardan faydaala . 
nıp onu kamuğasıya yarar bir bale 
getirmek için yapılan planlı etüd
ler, bize orta Anadolu,nun alnın-

da yüzyıllarca kalıp onu çok za -
man eli böğründe bırakan ''tahıl -
cı,, damgasının silineceğini, yerine 
bol ve çeşidli ürünlerini kendi en
düstrisiyle "işlenmiş madde,, ha -
line sokan ekonomik cüzütamlar 
kurulabileceğini anlatmaktadır. 

Bu etüdlerden biri, Ankaramn 
yam başında, Kalecik'te, çok za - 1 
man alıcı bulamadığından çürü -
yen veva vok oahaııına catılan 

üzümler için yapılmıştır. Anka • 
ranın koynunda sakladığı bu de
ğerli maddenin tatlı şira veya şa
rab halinde ne güzel bir satış mad
desi olacağım ve üretmenin alın 
terini tam değeriyle karşılayabile
ceğini anlatması bakımından kı . 
saca alıyoruz: 

Kalecik üzümleri üzerinde ilk 
etüd ilçe halkının baıvunnaaiyle 

fSayıfayı çeviriniz) 

Solda: lkfoci te.~rinde iizilm ı>mcaları. Sağda: tacrm direktörü bağcılarla A::onuŞ'Uyor. 
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olmuştur. Ankara Ziraat direktör
lüğünün araciyle geçen yıl ikinci 
teırinde yüksek Tarım Enstitüsü 
profesörlerinden Doktor Gem 
Grosa ve asistanları Kaleciğe git
lllİ!lerdir. 

Kalecikte 4500 hektar bağ var· 
da ve 95 köy bağcılıkla uğra§ır 

.Anadoluda aşağı yukarı hektar 
ltaırna 2500 kilo üzüm alındığına 
göre ilçede üzüm ürünü 11 milyon 
kiloyu bulmaktadır. Bu heasb en 
&fağılama bir hesahtır. BağlardR 
1apılan etüd ve atılan bilge so -
nucunda bir dönümden 600 - 800 
kilo kadar üzüm elde edilmekte -
dir. 

Kaleciğin denizden yüksekliği 
750 metredir. Bağların yüksekliği 
aıağı yukan 650- 1100 metre ara
ıında değişir iklim ve toprak bağ
erlığa çok elverişlidir. 

Fakat ekim çok ilke bir tarzda ya
pılmaktadır. Bağlar Kızdırmak vadisi 
He nehir boyunca uzar. Parçalanmış 
volkanik taşlardan güzel bağ yerleri 
olmuştur. Görey bakımından bu çevre 
essizdir denilebilir. İkinci teşrin ayın
da bağların (omca) Iarının ıs kiJodan 
fazla ağırlıkta gelmesi üzüm ürümünün 
ne verimde olduğunu anlatmaktadır : 

t1zünı cin.deri: 
Kalecik ilçesinde şu cins üzümlere 

rastlanıyor. A - Siyah şıralık, B - Sun

&Urlu, C - Yerli beyaz 

Siyah şıralık en çok olan cinstir. 

Bütün üzümlerin yüzde 80 i siyahtır. 

Sungurlunun menşei Yozgad elidir. 

Yerli beyaz çöpleri ve sapları ye il, ka

buğu ince eti zengindir. 

tlmmlerin töseai: 
Çöze için entıtitüden bir "Refrak

tometre,, ile "Molknkamp,, sistemi ile 

"hamızi~t,, beliten yaraç Kaleciğe gön

derilmiştir. Yapılan çöze-de : 

... C'I) a c: - ..2 '8 N .8 ~ .. ... 
:~ ı &. . .. \l 

i .... u 
§ ... -N .. u u cd 

;:> Cl)I ::ıı: ~ > b: 

R.efraıktometre 

Me kurwnada 2(),5 26 22,l '20,0 
Ökse le 
derec~si 117,S 114,5 98,5 88,0 

Hamıziyet 6,2 7,3 5,9 4,8 

Lezzet koku- koku- koku koku-

lu lu lu suz 

Çözede göste~iştik ki her iki hal· 

de §ıralık üzümden iyi bir lnrmı•ı şa

rap elde edilebilir ki gerek şeker ve ge· 

rek hamı.ziyet derecesi çok elverişlidir. 

Uzümler kokuludur ve umulmaktadır 

ki modem bir işletmede bu koıku aynen 

şaraplarda da kalabilir. 

Keçili köyünden 1150 kilo şaraph_k 

gene ayni yerden 400 kilo Sungurlu be· 

yaz ve Kırıkkalenin Ulaş köyünden 525 

kilo ııralık üzüm yüksek tarım ensti

tüsü şaraphaneaine getirilmiştir. Alı

nan sonuç bütlin umudların üstünde 

olmuştur. 

Sonuç ue lıiiküm: 
Profesör etüdlerinde şu aonuca var

mıştır: ı - Kakciğin yakınında bulu

aan Uzümle Tekirdağdan daha büyük 
b;r şarap fabrikası kurulabilir. 

2 - Bu üzümlerin yüzde sekseni şı
ralık cinsidir. 

İlçe iç.inde türlü yerlerin üzümleri
nin çözesi çok müspet sonuçlar vermiş
tir. Bu sonuça göre nefis bir kırmızı 
§arap elde edilebilir. 

3 - Kalecik hiç olmaza iyi bir kır· 

nuzı ıarap verecek vasıfta olan bir ürü

nün bolca üretildiği bir ~r olabilir. 

Coğrafik durumu satışa elverJglidir. 

Topraiın vaaıfları da elveriıli görül

me,ktedir. Kalecikte bugün ilke bir 

tarzda yapılan 70 bin kilo.unun tama

men satılmıf olmasından yapılacak şa

rap}arın kolayca satılacağı anlaşılır.,, 
Profesör Groa'un bu sonuçlara var

ması üzerine ilgili ürümenler bu mese-

le ile yakından ilgilenmişlerdir ve şu 
eonuça varılmıştır: 

Şarap sürümü iyiliğe doğru git
mektedir ve artmaktadır. Yakın zaman
da Tekirdağ şarap fabrikası, ihtiyacı 

ı..eı~aea.iutdaıı ilk kurulacak i-

kinci §arap fabriksı için Kalecik göz 
önünde bulundurulcaktır.,, 

tlgili bakanlığın bu kararı \arım di· 
rektörlüğünü ve profesörü yeni araş

tınnalara sevketmiştir. Profesör bir dc

neç daha yapmış ve kırmızı şarabın hep

sinden .iyi olacağı anlaşılrl'lıştır. Uç cins 

üzümden yapılan üç genç ~nbm !Öze

si şu solltlcu vermiştir: 

-c.::: i 
ftl ·-

ı:ı.. _ 
M U• ... 
l1t .., 

ii ı1., -;:. •m ole .. ~ .. "' N .. N-e ı; :: tıG - :::> 
... ~ >. ~ ~ '-' 
- t/.)'I qJ C/l ~ ~- CQ -

Sıkleti i.tafiye 0.9994 0.9906 0.9928 

Elristralrt 
bir literede 31.7 20.6 23.9 

Hacim alkol 16.0 13.6 12.8 

Şeker 0.416 0.384 0.506 

Bu çöze şunu anlatmaktadır: Şarap 

nomal olarak gelişmektedir. Her üç şa

rap alkolca zengindir. Keçilinin kırmı

zı şarabı büyük ekistrak derecesinin ya

nında yüzde 16 gibgi çok büyük bir al

kol derecesi göstermekle beraber daha 

simdiden hoş bir tadı vardır. Bu şara· 

hın fermantasyonu üzümlerin kendisin

de bulunan maya ile çok çabuk olarak 

ve içindeki çok az şeker mikdarmdan 

anlaşı1dığı gibi eksiksiz olarak olmuş· 

tur. Şarabın ben-aklaşması da "8,, haf

ta sonra ve ikinci bir aktarmaya lüzum 

kalmadan kendi kendine olmuştur. Bü

tün bunlar bu yerli mayanın çok güzel 

ve ileri endüstriel özgülükler taşıdığı

nı arilatmaktadır. Enstitü bu mayayı saf 

olarak yetiştirmeğe ve bütün memleke

te yaymaya karar vermiştir. 

DA.tlNIK HA.Bf":RLER: 

31ekaikada ~·eni karı~ıklıkltır 

Meksiko, 24 ( A.A.) - Tamaulipa 

hükümetinde 20.000 köylü ayaklanmış 

ve ilbayın çekilmesini istemiştir . 

"Eddia,, gazetesine gl>re, milstah· 

kem olup iyi savganmakta bulunan il

bayhk sarayı, binden fazla köylü tara

fından kuşatılmıştır. 

Bazı parlamento çevenleri, Tabasco 

hükümetinde yapıldtğı gibi, Tamauli

pas ilbayının da azledileceğini sanmak· 
tadırlar. 

Arjanıin'de bir bakam öldiirdiUer 

Buenos Ayres, 24 (A.A.) - Sena

da, bir görüşme &ırasında üyelerden B. 

Delc.mtore ile finans ve tanm bakan· 

tarı ve bir de başka tıir üye arasında çı

kan kavga sırasında. geçenlerde işin· 

den çıkarılan bir polis komiseri, otur

duğu locadan tabanca ile ateı etmi§ ve 

B Borda Behere'yi öldürup, tarım ba

kanını da yaralamıştır. 

Dan:siğle Pofonyanın tedmı•l 

clurumu 

Danziğ, 24 (A.A.) - Danziğ sena

sı, Polonya komiserine Polonyanm 

son aldığı gümrük tedbirleri hakkında

ki görüşlerini bildiren bir nota vermiş

tir. 

Zorlukların iki memleket arasında 

yapılacak konuşmalarla ortadan kaldı

rılacağı ümid edilmektedir. 

t;intle yeni .(il w::mıiları 

Şanghay. 24 (A.A.) - Yangtsc su

yunun yukarı bölgesinde suların önem

li surette yükseldiği bildiriliyor. 

Öb6r yandan Hoangho'nun suları 

da daha yükselmiştir. Tuşan gölilniln 

çevresindeki sedler yıkılmak tehlikesin

dedir. Kıyılarda oturan ahali, lcaçışmak

tadır. 

J'iyantıda 1100 mqİ hap~ kondu 

Londra. 24 (A.A.} - Royter ajansı 

Viyanadan öğreniyor: 

Yarın Dolfusun öldürüldüğünün yıl 

dönümil dolayısile çıkması ihtimali o

lan kargaşalıkları göz önüne getiren 

polis, saknı tedbiri olmak üzere nazi ol· 

dukları belJi 500 kişiyi hapse koymuş
tur. 

ULUS 

DIŞ HABERLE 
ITAJ .. YA - HABEŞiSTAN 

Frnruıız batnnı ulwılar so~yete!lin
tlen dii.rii!ltliik üıiyor. 

Paris, 24 (A.A.) - Bu sabahki ga
zeteler, uluslar sosyetesinin gelecek 
toplantısı ile uğraşmaktadırlar . 

Maten diyor ki: 
"Bugünkil duruma göre, Cenevrcde 

italyan ve habeş tez1eri arasında bir 
çarpışmanın önüne geçilmesi hiç müm
kün göriinmüyor. Bundan dolayı en kö
tü ihtimal olarak 15 inci maddenin ye
r.itilmesi düşünülmektedir. Bu maddeye 
göre, anlaşmayan taraflar, bundan böy
le istedikleri gibi hareket edebilecek -
)erdir. Bunun da ne demek olduğu açık

tır. 

Radikal sosyalist Övr gazetesi ile 
bütün sol ve aşırı sol taraf gazeteleri, 
15 inci maddel'in ortaya atılmasiyle bir 
harbe kanuniğ bir şekil verilmek iste
nilmesine kar 1 iddctle itiraz etmekte· 
dirler. 

Övr diyor ki : 
''Eğer uluslar sosyetesi, harbı ka· 

nuniğ bir şekle koymağa yarayacaksa, 
bu sosyeteyi ortadan lraldınnak daha i
yi olur. Bütün dünya, uluslar sosyetesi
nin doğumunu, böyle tbir sonuca uğra
sın diye alkışlamamıştır.,, 

Genel işçi konfederasyonu orgam 
olan Le Pöple gazetesi şunları yazıyor ; 

" Uluslar sosyetesi, harbı kanunlaş
tırmak için kurulmamıştır. Bu şeytanca 
manevranın gelişmesini görmekle as
kınlık içindeyiz . ., 

Hümanite, diyor ki: 
"Uluslar sosyetesinin l?imdiki duru

munun ve İtalyadan yana davranmağa 
çalışmasının. yarın, emperyalizm has· 
talığına tutulmuş serüvencilcre örnek 
olmıyacagını kime inandırabiliriz? .. 

1four l1tH"u:cmdnki itu/ytm 
ll(·akltırınll bin 

Londra. 24 (A.A.} - Avam kama· 
rasının bir toplantısında bir li«ral say· 
lav, B. Edene, italyan uçaklarının, Mı
sır üzerinde istedikleri gibi uçmalarına 
izin verilip verilmediğini sormuştur. 

B. Eden, uçma izni hakkındaki İg

teklerin, diplomatik yolla. daima mıstr 
hükümetine bildirildiği cevabını ver
miştir. Bugün de, bu şekilde harekete 
devam edilmekte ve her istek ayrı ıyr1 
incelenmektedir. 

n. lluzvelt, h(ı#>eş impartlttJrmmn 
yıldöııiimiinii kutladı. 

Vaşington, 24 ( A.A.} - Cumur baş. 
kanı B. Ruzvelt, habeş imparatoruna bir 
telgraf çekip. doğumunun yıldönümünü 
kutlamıştır. 

··Hal>f•s lwrbı~ bir s;)miir,:{ı•ler 
harbı olabilir .. , 

Paris, 24 (A.A.) - Londradaki ha
bes elçisi, Eko dö Pnri aytarına, habeş· 
lerin, erginliklerıni korumak için, en 
son ferdlerinc kadar ölmeğc hazır bu

lunduklarını söylemiştir. 
Elçi, kendi bakımına gbrc, Habeşis

tcında çıkacak herhangi bir harbın yerH 
çerçeveyi aşıp belki de, sömürgeler hal· 
kının avrupalılara karsı ayaklanmaları

na yol açacağım ilave etınistir 

f l;i ı·<1p11r <:arJJı!!lı. 
San Fransisko, 24 ( A.A.} - Ame

rikan bnndıralı Kalmar vapuru, San 
Fransiskonun on mil açığında, japon 
bandıralı Kuyumaru vapuru ile çarp:ş
tığını bildirerek yardım istemiştir. Kııl . 
mar'ın tayfaları kurtarma sandallanna 
aktarılmı !ardır. 

Bir karakol gemisi, kaza yerine git
mektedir. Kuyumaru tehlikede değil

dir. 

}11pon ba...ıınının luılyaya cevabı 
Tokio, 24 (A.A.} - Asabi • Chibou· 

nu gazetesi yazıyor: "İtalyan basını. 
sistematik bir şekilde, habeş anlaşmaz
lığını beyaz ve renkli ırklar arasında 

bir genel anlaşmazlık şeklinde göster. 
rneğe çalışmaktadır. İtalya, kendisine 
arka olmaları için Fransa ve İngiltere· 
yi zorlamaktadır . ., 

Genel olarak japon gazeteleri sakin· 

! 
tiklerini muhafaza etmektedirler. Çün
kü dış bakanhgı adına diyevde bulunan 
zatın da söy1ediği gibi, japon gazeteleri 
basını özgür ülkelerden gelen haberlete 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DE: 

A mPrikada yeni pret'ler 
çoğalıyor 

Nevyork, 24 (A.A.) - lıçiler ön
den B. Maks Şefer, Sndiana ilinde Tcr
nheute'daki grevin yarın biteceğini bil
dirmıştir. Bu grev yüzünden, ik.i gün
dür, işkr durmuştur . 

·rerre Haute'dan bildirildiğine gö
re. vevin yarın biteceği duyulur du
yulmaz, halk bir emaye fabrikasının Ö· 

nünde bekleyen askerin üzerine saldır
mı1tır. Askerler halkı göz yaşartıcı gaz 
b )tnbalarile g.cri JlÜskürtme k zorunda 
kalmıştır. 

100 lcisi kadar yakalanmıştır. 

lNGll~TERE'DE: 

lıuıili:z f? lci 3a~çıforı Almanya
yı ntısıl göriiyo,.lar? 

Lonclra, 24 (A.A.) - İngiliz eski 
a,;a ıJarı Berlinden bu sabah Londra

y a dönmüşlerdir. 

Kurulun başkanı binbaşı Godley, 
.Fethet ston gazetesine diyevde buluna
rak demiştir ki : 

Gezimiz hoşnud ed ici oldu ve iki 
memleket arasında en iyi anlayışı kolay· 
laştıracaktır. Almanyadaki durum İn

giltcrcd ki görünüşünden ayrımlıdır. 

Giderken ergemiz yalnız alman eski 
savaşçılar birlikleriyle görüşmekti. Fa
kat bu birlikle.-i hükümet grupmanla
nnda.n ayırmak imkansızdır. Zira şim
dilri hükümetin btiyiik bir kısmı eski 
savaşçılardır., 

B. Godley, M linih hadiseıerinin bü
yültulmü olduğunu hatırlatmış ve söz-
1er.ini alman ve ingiliz eski savaşçı ço
cuklarının değişi ve alman eski savaş
çılarının Lonorayı göretleri balt:kında 

temennide bulunarak 'bitirmiştir. 

ROMANY A'DA: 

Romanyalı bir poli.~ fe/i 
yakalandı 

Bükreg, 24 (A.A.) - Polis ileri ge

len1erincen Albay lblatoresko, dolan

dırıcılık •e dlSviz kaçakçılığı suçlarile 

yakalanmıştır. 

B. Kalatoreıko, belçikah bir endüs

tri kurumunun Romanyadaki paralarını 

dıearıya çıkartması için gereken izini, 

uıaaal bankadan koparmak adağına kar

şılık, o kurumdan '25.000.000 ley alam

ca almış olmakla ıuçlandırılmaktadır. 

lTALY.A'DA 

r ~ni iıalyan kuvvetleri 

Napoli, 24 (A.A.) - Praga vapuru 
70 subay ve 423 askede dün Masavva'ya 
gitmiştir. 

göre, bir diktatörlük yön<:timi altınWl
ki ülkeden geren ha!berleri az önemli 
bulmaktadırlar. 

Ayni zatın verdiği habere göre, Ja
ponya, gelecek ikinci kanunda Adisaba
bava bir elçj gönderecektir. 

Ja1Jo11y•lı ııasyonali.oJtler }tıpon
)'"Y" bir proıe.cto ıeltıtırfı çektiler 

Tokıo, 24 (A.A.) - "Seisanto,. yani 
Japon üretmenleı partisi başkanı B. U
şida, gizli nasyonalist birliklerinin de 
yardımı ile, B Musoliniye bir telgraf 
çekip İtalyan ordusunun Habeşistanı sı
kıştırmasını protesto etmiş ve bu ülke
ye karşı gütmektt. olduğu tecavüz sıya· 
sasından vaz geçmesini dilemiştir. 

Japon hükümetinin buna göre ted

birkr alması için, başbakanla. dıf, de

niz ve sil ball:anlarına baş vurulmuştur. 

}aptmya nmyonalizmden 
korkuyt>r 

Tok.io, 2~ (A.A.) - Liberal parti 
üytlerinden biri Havas aytarına şunla· 
rı söylemiştir: 

"İtalyan - ha.beş davası, dünyayı R· 

teljt verebileceği.için, bizi de ilgilemek· 

tediı . Avrupadaki güçlUklerden yüz bu

larak ordumuzun iç.inde de bir nasyı:r

na!:st kaynasma çıkmasından korkuyo· 
ruz ., 

Rommı Rolbm J tır~twtı-la 
kalm·ak 

Variio"a, 24 (A.A.) - Ga.tetclcr <>
nemli fransız yazıcılarmd.m Romen 
Ronald'ın Sovyet Rusyadalci gezisinden 
dönüşte iki gün Vnrşovada kalnca~ ını 

ya.zmaktad ır. 

V nrşm~ada İ%,d btıyrtınıı 

Varşova, 24 (A.A.) - 1.zcil rin Spa· 
la toplantısı dün tören!" kapatılmıştır. 

Yabancı memleket izcileri memleket 
lerine dönmeğe başlam•şla.rrlı r. 

ALl\IANYA'DA: 

Çelilc miğ/er iir1:iitii niçin 
luıldırıldı? 

Bertin, 24 (A.A.) - Havas: Erfurt'
ta, çelix miğferkrin toplantıları yasak 
edildiği gibi bu kurumun üniformaınm 
giymek ve beldeğini taşımak da yasak 
edilmiştir. Resmiğ bir bildirik bu ka· 
rarr gerektiren sebebleri aydınlatmak· 

tadır . 
"Bunda: "Geniş çelik miğfer bölüm

lerinin devlet ve nasyonal sosyaJistJiğe 
karşı durum almış oldukları,. yazılıdır. 

Frcm~ı::: - alnuın tecim anlaşma111 
B ertin, 24 (A.A.) - Fransız - Al· 

man tecimel ilgileri hakkında hiç bir 
anlaşma formülü bulunmadığından, Al· 
man delegelerinin Berline dönüşünden 
sonra klering'in ortadan kaldırılacağı 

kesin görünmektedir. 

FRANSA'DA: 

Rir &ilah k<u;akçıhğı 

Paris, 24 (A.A.) - Maten gazetea~ 
nin haber verdiğine göre, 325 sandık ı. 
çerisinde bulunan ve Franaadan Bueno• 
Aires'e gönderilmiı olan 25 bin lı:ilo .. 
ğırlığındaki silah ve cephane, ambargo
dan ötilrü, Fransaya geri gönderilmit
tir. Sandıklar, Havr limanında açıldığt 
zaman içlerinde taşla kumdan gayri bir 
şey çıkmamııtır. Silahların Franaada 
mı, yoksa yabancı ülkelerde mi çah~ 
dığrnı polis araştırmaktadır. 

Hapia cno1ı alan İfyarlar 
Paris, 24 (A.A.) - Ceza hak yeı-ı 

gec_;en cuma gUnU gösteri yapan 6 hU. 

kümet İfyannı 8 gilnden S aya kadaı 
türlü hapie cezalarına çarptınnııtır 

MACARtSTAN'DA: 

MacaTisıan ve ltalyanın ku"1'etl 
Budapeşte, 24 (A.A.) - Bafbaka

nın gazetesi olan Fuggetlense, babe§ f. 
şinin İtalyanın durumunu zayıftatmı• 
yacağı kanağatrnda bulunduğunu söylf
yerek diyor ki: 

"Musolini birinci teşrin sonuna ka
dar ıbayrak altına çağırıJacak iki milyon 
askerle hlç bir şeyden korkmıyacak ve 
Avrupa banşına mutat enerji ile ihtJ• 
mam edecektir. Büyük italyan devleti 
Avrupada durumunu ve etkerliğini ko
rumayı ve sömürge meselelerinde irde· 
sini saydırmasını bilecektir.,, 

FELEMENK'DE: 

Felemenkte yeni finanMJI 
tedbirler 

La Haye, 24 (A.A.) - Genel saypa· 
ları azaltan kanun projesinin görUtül· 
mcsine, dün, sena devam etmi,w. Par• 
ti önderlerinden birçoğu, kabinenin pa. 
ra ve ekonomi sıyasasma kar§rn bulun
duklarını bildirmişlerdir. 

:ı. •• 
La Haye, 24 (A.A.) - Reamiğ ola

rak bildirildiğine göre, kabine çekilme· 
dikçe, hUkümetin sıyasasında ve heı. 
para sıyasasında hiçbir değişi.klik oJ. 
mıyacaktır. Şayed gerekir~, hükümet· 
hemen florini korumak için mümkiln 
olduğu kadar zorlu tedbirler alacaktır. 

Kabine çekiM!~k mi? 
La Haye, 24 (A.A.) - Başbakan, ge

nel barcalar hakkındalr.i görügmelerin 
geriye bırakılmasını dilemi_ştir. Kabine, 
bu sabah için üsnomal bir toplantıya 
çağrılmıştır. Kabinenin ya çekileceği 

yahud ki, parlamentonun dağıtılmasını 
istiyeceği sanıhyor 
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La va 1 başarırsa .. 
&eçenki yazımızda B. Laval'in 

Wi:dceyi hafilletmek üzere yaptlğı 
ilRergeyi onaylatıp onaylatamıya
eağmı araştırmış ve önergenin, 
enaylanırsa. nasıl sonu~lar . v~re
Mleeeğini bir başka yazıda ~.zlrye
eeğimizi öylemiştik. Bugun bu-
" yapalım. 

Önergede pc~irıden gidilen 
11rensip, kla~iktir: Fran~ı~ ekono
misinin bütün bölümlermı ka ... ıp 
l.avuran, hayatiğ ve istihsal f iat-
lannı dayamlmıyacak gibi pah~
ldaştıran della~yonu. en.llas;:omst 
değil de gene dellasyonıst bu yol-
'an ha/İl/etmek düşünülüyor. Or
tıBlama ve baş tedbir olarak da 
devlet bü.dcesinin açık/art kapatı
terak devletin piyasaya olan bağ
lılığı ka/dıl'ılıyor. 

Böyle yapJlmakla, bir kere~ 
devlet büdcesi ve ulusun vergı 
kabiliyeti bunda~ başk~ d~ devlet 
~üdcesi ve özel lına11s ıle ozel eko-
1tomi uçuca getirilmiş oluyor. 

Dellasyon dediğimiz ha~ise 
ekonomi üzerinde menliğ .te_sırler 
1..i>stermeğe başladımı gıdılecek 
l*i klasik yoldan biri. Fransa'mn 
gittiğidir. Şu var k~ • . delf asyonu 
ortadan kaldırmak ıçın, ıster ra
hat ve daha otomatik olan enllas
yon ister bütün belli başlı ücretle
rin ve büdce !asıllarının indiril
mesi seçilsin, ilk yıl hazırlık ve 
adaptasyon ikinci yıl kolaylıkla~ 
ve rahatlıklar üçüncü yıl da yem 
güçlüklerin baş gö.stermesiyle 
eeçer. Ve bundan sonra her şey 
ccne eski tas eski ~amamdır. M .. e
ğer ki cihamn geçırmekte oldugu 
strüktürel buhran tavsama devre
sine gitmiş bulunsun. 

Strüktilrel buhranın halbuki 
bizler, henlJ.z en şiddetli devresin
deyiz. Hiç olmazsa bir nesil boyu 
sürecek olan bu buhranın bitmiş 

olduğu şimdilik İleri sürülemez. 
Şu halde Fransa, bugün iste

miye istemiye onadığı finansal 
ve ekonomik tedbirleri bundan 
iki üç yıl sonra, sebebler değişme
diğinden, yeniden a~rnmış olarak 
6nünde bulacaktır. 

Fransanın neden enflasyonist 
yoldan gitmediği meselesine ge
lince, küçük tasarruf /ar memleke
ti olması ve birçok memleketlere 
açtığı sıyasal kredileri aynı de
ğer üzerinden tahsil etmek mec
buriyetinde bulunması, bunu an
letmağa yeter. Bundan başka Jıal
buki Fransa, ne lngilt.ere ne de 
'Amerika gibi, kendi istıhsalatının 
maliyet liatı üzerinde egemen de
'ğildir. Çünkü birçok hammadde
leri sokmağa mecburdur. Parasını 
düşürdüğü gün bazı eşyanın istih
sal liatları f ırlıyacak ve hayat pa
halılığı dalgası gene her tedbiri 
6rtii.p kapatacaktır. 

Burhan BELGE 

·----~.----------

İstanhulda Lozaıı 
•• •• gunu 

(Başı ı. ci sayıfada) 
B. Cemil Bilsel'den sonra B. Şükrü 

Bab.ıı., Bayan Muzaffer Gencay, B~. 
Ha1ii Rifat On:ıt ve Biılend Esen soz 
sbylemişler ve çok alkışlanmışlardır. 

Törenden onra hukukçular Taksi:n 
anıtına bir çelenk koymuşlardır. 

Köy okullarında 
değişiklikler 

Kültür Bakanlığı diğer Bakan
lddara birer tezkere yazarak kö~ 
okullarında çocuklara öğretilm~11 
lizımgelen bilgiler hakkında du • 
tüncelerini aormuıtur • Bakanlık • 
lar cevablarını verdikten aonra 
Kültür Bakanhiı köy okullan 
programlarında eaaılı değitiklik
ler yapacaktır. 

z a sn 

Dünkü 
İstanbul gazeteleri 
Ra~vazılannda ne 

diyorlar? 
te LotJan, tllrk 

Cumhuriyet tarıhinde yeni 

bir devrin başlangıcldır yausında Abi
din Daver diyor iri: 

"Lozanı kazananlar, İnönü, Sakar

yayı, Dumtupınarı kazananlar olmuştur. 

Türkün bugün ve daima haklı bir şeref 

ve iftih.ada kutlulayacağı lbu biıyük ve 

unutulmaz günde Lozan için ölüp de 

onu görmiyen şehitlerle Lozan idealini 

gerçekleştirenleri ükran ve minnetle 

anarız. 

da Lozan gü-
nü için yaz. 

dığı yauda da Bay Asrm Us !iunları 

demektedir: 

Lozanı kutlamak hem ulusal savaşın 
kahramanlarına~ hem de Loıan barışı· 

nm diplomatları~ sevgi ve saygı duy· 

gularımızı sunmak demektir. Bu türlli 

bir sevgi ve saygı sunumu bizim için 

bir özyurd ödevidir . ., 

ZAMAN da Düşmaaı 

küçük görmİ· 
yelim ba~/ıklı ve Z8man imzah yazNla 
da-

"Trakyamızı manen ve maddeten 

yükseltmeyi en büyük vatan borcu bil· 
diğimiz takdirdedir ki, yani başımızda
ki banıt fıçısına hiç ehemmiyet verme· 
den rahat rahat uyuyabiliriz. Yoksa ha· 
zı gazetelerimizin yaptığı gibi • Bulga
ristana fazla ehemmiyet vermiyelim -
dediğimiz gün Trakyamm en büyük 
tehlikelere maruz bırakacağımızdan as
la şUph etmiyelim.,, denilmektedir. 

TAPllll da Bay Ş. Es
mer'n "Fran. 

grn değerini korumak için., bqlık/ı ya
zmnda deniliyor ki: 

"Paralı ve parasız her sınıf halk ü
zerine oldukça ağır finansal yilk tabmi! 
eden tedbirlerin memnuniyetle karşı· 

lanmıyacağı tabiiğ görülmektedir. J 
Laval hiç de popüler olmıyan bu 

tedbirleri almakla büyük bir cesaret 
göstenniştir. Ancak bu itiraz sesleri de-

vamı veyahud sönmesi, alınan tedbirle· 
rin fransız finansal hayatında meydana 
getireceği tedbirJere bağlıdır. Eger bek·. 

lenilen iyi neticeleri meydana getiril'bc:, 
sesler susar, yoksa Fransa, finansal 
krizden daha derin ve daha şümullü bir 
kriz, belki de bir devrim karşısında ka
labilir.,, 

Bir yangın daha 
Geçen gece Çıkrıkçılar yoku -

ıunda Halil oğlu Rif at'ın otel ao -
kağındaki karyola onarma evinde 
ptpçereden atılan bir sıgara yü • 
z~den yangm çıkmışsa da itfaiye 
yetİferek söndürmüştür. .. "" 

Dün A ianstaki yanR"m sönd:ik· 
ten bir müddet sonra itfaiye kila
vuz otomobilinin sesine benz;v•n 
bir düdükle yangın var, zannina 
düttük ve itfaiyeye telefon ettik, 
böyle bir teY olmadığını, yalmz 
bazı otomobillerde bu sesi ver~n 
kornalar olduğunu öğrendik. Uray 
zabıtasının bu itin önüne geçmesi
ni dileriz. 

Orman genel direktörü
nün incelemeleri 

Bu ay içinde Brüksel'de top· 
nacak ormancılık kongresine hü -
kümelimiz namına katılacak olan 
Tarım Bakanlığı genel direktö. ü 
Bay Fahri bundan faydalanarak 
A vrupada ormancılık hakkında 
incelemelerde bulunmaktadı.. 
Döndükten sonra ormancdığınuz 
için iyi aonuçlar verecek yeni t · 
birler alınacaktır· 
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Çorum'da pamukçuluk 

Çorum ili içinde pamukçuluk 
incelemeleri yapmak üzere gitti -
ğini birkaç sayı önce yazdığım1z 

Tarım Bakanlığı pamukçuluk uz -
manı Bay Celal lrihoz işini bitire
rek Ankara'ya dönmüştür. Uz 
man Bakanlığa Osmancık ilçesi · 
nin pamuk ekimine elverişli oldu
ğu yoJunda rapor vermiştir. B:ı · 
kanlık önümüzdeki yıl bu ilçede 
türlü pamuk örnekleri 
den emeçler yapacaktır. 

üzerinde 

Bay Halid Nazmi 
Finans Bakanlığı para işleri di

rektörü Bay Halid Nazmi Keşmir 
satm alman Aydın demiryolları 
tahvillerinin basılması ve sosyete
ye te,l•m edilmesi itine bakmak 
üzere Londra'ya gidecektir. 

Ka~ak vergi haber veren
lere ikramiye 

Buğdayı koruma vergisi ile 
uçak resmi "mektumlarını,. ha~eı· 
verc:ılere de ikramiye verileceğini 
Finans Bakanlığı ilbaylıklara bil
dirmiştir. 

Bıçak çeken bir kabadayı 
Keçöyrende Kı.zlarpınarmda o

turan Ömer bir işçi kadın yüzün
den Tankla kavga ederek bıçak 
çektiğinden polis tarafından ya
kalanarak tüzeye verilmiştir. 

SAYIF. 

BERL 
İstanbul uray işyarlarmın 

teadül cedveli 
f stanbul far kurulunca kabul 

ed"len İstanbul uray İfyarları tea 
dül cetvelinde yapılacak değişik
likler hakkındaki projenin iç ve 
Finans Bakanlık!armca gözden 
geçirilmesi bitmit ve proje bakan 
lar kuruhna sevkedilme': lizer" 

Başbaakn~ığa verilmiştir. 

Dün sıcaklık 35 derece idi 
Dün Ankara' da sıcaklık d •re· 

c• si 35 e çıkmı§tır. Bu, yaz mevsi· 
n inin başmdanberi en yüksek sı· 
caklık derecesidir. En fazla sıcak 
lık Diyarbekir'de 41 derece olmak 
üzere Malatya' da 39, Nazillide 38. 
Manisa'da 37, Ed\me'de 31, lstan· 
bul'da 27 derecededir. Trakya ile 
Kars'ta yağı! olmuıtur. 

Almanya eski savaşcılar 
federasyonunu dağıttı 

Berlin, 24 (A.A.) - iç Bakan
lığı eski savafçılar federasyonu -
nu dağıtmıştır. Buyrultuda dnnil: 
yor1d: 

"Alman hükümeti, 1918 den 
sonra mem\s)<eti bolşeviklere kar
tı savgayanlara vatanın min . 
netlerini kaaznmış olduklarm1 tes
lim ~der. Ancak ulusal ~atiıt 
devlet, parti dıtında herhanr,i bir 
sıv" sA.l örgütün bulunmaıım ka . 
bul ~deme1:. 

u 
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Yeni otollüf.;ler 
eyiiılda işliycf~l{ 

Ankara urayı imtiyazını alıwt 
olduğu, uray 11nırı içinde iıletece
ği otobüsler için hazırWdara bq
larruttır. Oto'büslel'in 1 eylülda 
çahşmağa başlamaları kararlq -
mıştır. Eylule kadar 28 otobüı da
ha gelecek ve eldeki 22 otobüsle 
birlikte 50 otobüs timdilik tehria 
ihtiyacını kartılamağa yetecektir. 
Uray şimdiki tarifeleri indirme" 
ve işyarlar için ucıız h1r tarife ha
zırlamak için çalışmalanna de • 
vam etmektedir. Tarifeler, ilba, 
ve farbaynı Ankaraya dönütüa • 
den sonra ıaptanmıt olacaktır. 

Öğrendiğimize göre dayrele • 
rin çalqma ıaatları bqlamadan 
önce ve bittikten sonra belli bir ... 
at içinde devlet iıyarlan için bet 
lcuruıluk bir tarife kullanılacak•ı". 
Böylece şehirde oturan bir İfyar 
10 kunq harcayarak Y eniıehir · 
deki dayresine gidip gele!bilecek -
tir. 

Fransız tecim bakam 
kurulumuza şölen verdi. 

Pariı, 24 ( A.A.) - Tecim ı.. 
kanı B. Jorj Bonne türk tecim b
rulu terefine bir tölen vennittir. 
Şölende Türkiye'nin Paris büyük 
elçisi B. Suat ile Türkiye ekonomi 
bakanlıfı yönetgeri ve kttnıl bq 
kanı 8. Faik Kurtoğlu bulunmu~ 
lardır. 

Ankaramn biı· gezeği olan şirin Çankırı bayındırlaşıyor •• 

Azad gunleri Çankırıya gıden gez
me treni çok kalabalık oluyor. Bu haf
ta 1otcular arasına sayısı yüze yakın 
sporcu da katılmıştı. 

Sabah saat yedide yola çıkan on üç 
vagonu kuvvetli bir lokomotif kuş gibi 
uçuruyordu. Şeftrene sordum, 889 yol
cu var. Her durakta durulmuyor. Va. 
gonun pençer~sinden bakarken çeşitli 
göreyler gözü alıyor. Dereler, ağaçlık· 
tar, çıplak tepeler biribirini kovalıyor. 
Ankara yolcuları Küçük Yozgad önün
de hayret ve takdirle durdular. Anka
radan sonra Küçiık Yozgad cumuriyet 

hükümetinin yaptığı ve yapmakta oldu
ğu işlerin güzel bir örneği olarak gele· 
ne geçene kendini gösteriyor. Fabrika, 
işyar evleri, sokaklar düzenle sıralan
mış ... Birkaç yıl önce Kayserıye geçer· 
ken kerpiç yığınından başka bir şey 
görmeyenler için bu değişiklik kendi. 
ni d-ha çok gösteriyor. 

Kalecik durağında iplere dizılmiş 
bam elma, taze nohut bazlama denilen 
rtaç u~tı;nje pişirılmiş ekmekleri satı
\ orlat-. ,•ok da ucuz.. Beş kuruştan 

.. . d"ğ başlayıp 1~ -paraya ıste ı ıniz1 veriyor-
lar. (Allhey) durağında sıcak, yoğur
dun yalnız renginden faydalanmış ay. 
ran susuzların imdadına yetişti. 30-40 
testi heınen boşaltıldı. Ondan sonra sı-

caktan bunalan başlar pençerelerdcn 
geri çekildi ve tren hiç bir istasyonda 
durmadan yarım saatlik bir geç kalma 
ile Çankırıya vardık. 

Çankmnın geMI görünlqll 

Çankın ilk baklfta insana tirin blr 
kent old~unu gösteriyor. Bir tarafuıı 
yüksek bir tepeye dayamıf, Uç tarafı da 
yeıillik, ağaçlık içindedir. Durakta he-

men bütün çankırılılar ankaraldarı kar

şılamağa gelmişler. Öğrendiğime göre 

kadın, çoluk, çocuk, herkes içia bu tren 

karşılama Y'C uğurlama başlıca eğlen. 

ccler ara.sına girmittir. Çıkan yolcular 
kalabalık arasından geçerek tchre dağı· 
lıyorlar. 

Çankırılılar çok konuk seviyorlar. 
Baglarına, bahçelerine oturanlara der
hal halı, kilim veriyorlar: meyva ikram 
ediyorlar. Elektrik, sinema, hamam, 
okul, fenniğ enstalasyonu yapılım su
yu, yeni açılmış caddeleri olan Çankırı 

yenilik yoluna girmİf ve yapılmakta o.. 
lan birçok yapılarla baymdırhğını ta· 
marnlamak üzere bulunan bir ıehir ol
rr.uştur. Elektrik motörunü lrmnk -
Filyos demir~olunda bu kısmı yapan 
üsten Bay Abdurrahman Naci şehre 
sunmuştur. 17 bin lira harcanarak elek. 
trik işi başarılmıştır. Yalnız cereyan 
gece 12 de kesilmektedir. 

Şehirde biraz dolaştıktan onra 
şarbay ve C. H. Parti Başkanını aı adık. 
Daha doğrusu bu iki genç şehirci ve 
çalışkan arkadaşlar bizi buldular. Kal .. 
dığımız kısa z~man içinde Çankırıyı bi
ze tıtnıttı1ar. Aldığ1111 bilgete göce be
lediye büdcel'İ SO bin liradır. Ura!• .ge
çen bir yılda evelki be' yıllık programı 

bitirmiftir. Bu programın ıçinde cltHak 
caddesinin parke bldırım ve 350 met· 
relik kanalizasyonu vardır. 

Durağın öbür tarafında yen.i kuru. 
lan urama (Abdülhalik) adı verilaıit
tir. Burada yedi metrelik geniş bir cad· 
de ve iki tarafında birçok yeni evler 
yapılmıştır. Atatürk bülvarının bnali
zasyon iti de bu cumuriyet bayramına 
kadar bitirilecektir. 

"Su ölçusu,, 4 olan ve ,ehre lO lı:a. 
lometre uzakhkta bulunan au şehre gıc.. 
tirilmiş ve 200 metre mildbhk iki ha
vuza akıtılmıştır. Bu havmlardan fdıre 
dagıtılan su saniyede 2500 litredir •e 
halkın ihtiyacına yetmektedir. Urayın 
evelki senelerden kalma az bir borcu 
vardır. Bu gittikçe azalmaktadır. Şar
bay Ömerdede oğlu m mlcketi içia ça
lışmağı iş edinmiş" Yapılanlar bunu 
gostenncktedir. Çankmda halkc.leri 
çalısmaaı da göze çarpaak haldedir 
Halkevinin 290 üyesi vardır. Altı kol 
çalı~maktadır. Bunlar köycülük, dil, 
sosyal yardım, güzel sanatlar, spor, 
temsildir. Parti ve Evin bqkanı Bay 
Mustafa Bayram bu işe önem vermif 
dcgerli bir memleket gencidir. Halktti 
gençleri sık sık köylere gidiyorlar. Son 
gezilerinde tarım, sosyal yardım, lriU. 
tlir bakımından lı:öytüye yardımlar ya
pılm1ıtır. Bu aralık değerli olduğa a
n ılu birkaç da maden parçası bulan
mustur. Bu parçalar Anbraya cnaden 
aenel direktörlüğüne gönderilmiftlr. 

... , s 

ANKARA BiRASI: Sıcaklarda serinlik. her zaman neşe ve sı ~hat Vf-'rİr. 
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Çok ince eller : koyu renkl1 peleri
nin altında. biraz dar olduğu hissedilen 
bir gövde; parlak bir beniz: Asur ve 
Seba prenslerininki gibi kıvırcık bir sa- ı 

bl; içlerinde, hulyanın durmadan, ne 
olduğu bilinmez lbir yolculuk yaptığı 

gözler; kısaca, bir askerden fazla bir 
"maj.,: İmparator Haile Selasie'den ha
tırımda kalan şekil budur. O ağır ağır 
benimle konuşuyordu. Ben de ona oe· 
va.b veriyordum. Sustuğumuz zaman 
Jül Telye'nin, "o çok güzel kayserlere 
ve, bunların ehpsinden fazla, tatlı ve 
kederli bakışlı Philippe 1' Arbe'a acıyo· 
rum., diyen bir şiiri hatırımdan geçi· 
yordu. 

O Philippe 1' Arbe ki, şairin de· 
diği gibi "her şeyi önceden bilir ve hiç 
gütümsemezmiş,, ... 

Negüs bazen gülümsemeye katlanı
yor, fakat o kadar kederli bir gülilm
seyişle ki, in an onun da her şeyi ön
ceden bildiğini ve her şeyi anladığını 
hissediyor ... 

... .v. ~ 
Uluslar So yetesine göre bir mem

lekette parlamento oluşu, bir ulusun 
medeni olması için lilzumlu olan hari
ct işaretlerden birincisi olduğundan, 

Halbeşistan da bir parlamentoya sahih 
olmu zorunda idi. Ben de tabiiğ tem· 
sili kurumlara karşı saygı beslediğim 

için, Adisababa'daki parlamento ile se
nayı gezmeği bir borç bildim. 

1928 de Sidney'den geçerken, Avus· 

turalya parlamentosu hakkında da bu· 

na benzer bir merak duymuştum. Avus

turalya parlamentosu, bu uzun elin 

meşruti bakımdan başşehri olan Kam

bcrra'da idi. Bu merak bana, trende ge· 

çfrdiğim bir geceye maloldu ve trenden 

indiğim zaman kötü bir haber aldım. 

Daha gene, yepyeni ve henüz on iki ta

ne kadar kabine buhranı görmüş olan 

bu parlamento, yıkılmu üzere idi. Bi

nanın tahta kısımları ile temellerini 

kurtlar kemiriyorlardı.Bu saygısız hay· 

vanlarda büyük bir "fikri takib,. olduğu 

na göre, aradan yedi yıl geçtikten son· 

ra Avusturalya parlamentosundan bil· 

yilk bir şey kalmamış olsa gerektir. Bu 

böcekler ırkının daha bol ve daha be· 

cerikli olduğu Habe§istanm parlamen

tosu için de aynı şeyden korktuğumu 

itiraf ederim. Şu !kadar var ki söylendi-· 
ğine göre, titiz bir isviçreli olan mi· 
mar, bu tehlikeden çekinmiş ve bu tür
lü böceklere dayanacak cinsten malze
me seçmiş. Fakat aynı zamanda yağ

murlarla su baskınlarının yapabilecek
leri zararları ne için düşünmmliş? 

İnsan parkelerin veya tavanların ha· 
ı:ı kısımlarına hücum eden rutubet le
kelerini g6rünoe, bu binanın, ancak 
şemsiye açılarak konuşulabilecek yer
leri olduğunu hissediyor. Fakat bu, 
habe~ saylavlarını uzun uzadıya müte
essir etmiyecek olan bir mahzurdur. 
Sebebini biraz sonra söyliyeceğim. 

Parlamento sarayı Adisabalbanın tam 
ortasında, etrafı evlerle çevrildi ği za
man çok güzelleşecek olan geniş bir 
meyd.anın ortasındadır. Şimdilik bura
sı, ineklerle eşeklerin ve develerin ra
hat rahat otladıkları kocaman bir çayır· 
hktır. Karşıda, aşağı yukarı fransız 

parlamentosuna göre Madlen kilisesi 
gibi olacak bir kilise yapılıyor. 

Parlamentoyu gezmek için scçtigim 
gün öğleden sonra bu binanın üzerine, 
epi zaman hatırlayacağım bir sağnak 
dökülüyordu. Otomobilim altı metre 
uzunluğunda çamur demetleri sıçrata· 

rak, peronun önünde durdu. Merdive
nin yukarısında, giriş kapısının önün
de selam dur&n nöbetçi askerleri görü
yordum. Fakat onların yanına varma
dan önce merdivenden geçmek lıizımge· 
liyordu. Bu merdiveni, kocaman bir 
bahçe şemsiyesinin altında fazlaca za
rar görmeden çıktım. 

B. Bart beni kapının önilnde bekli· 
yordu. B. Bart deyince bunu, onun asıl 
ismi sanmayın. O gün beni karşılamak 
nezaketini gösteren ve şimdi ismini ha
tırlıyamadığım habeş ileri gel"ninden, 
basit olsun diye, bu isim altında bah· 
scdeceğim. Onun Adisababa parlamen
tosunda. bizdeki kcstörler gibi bir i i 
olduğunu Slnryorum. 

Si 
Yaz.an: Piyer Benua 

Fran.·ız akatlemitti iiyelerinden 

B. Bart önde, ben arkada, parlamen
toyu gezmeğe başladık. Merakımın ne 
dereceye kadar uyanmış olduğunu an
latamam. Bir memlekette sıyasal bir 
tablonun tersini anlamak için böyle bir 
gezinfi kadar faydalı bir şey olamazdı . 

Saylavlarm arasına karışacak, onlarla 
konuşacak, dileklerini, şikayetlerini, 

tenkidlerirtl dinliyecek, grup ve tali 
grup başkanlariyle yanyana bulunacak· 
tım ... Kendi kendime: "Kim bilir, belki 
de ufak tertib ibir tahkikat komisyonu
na da rastlarım_.,, diyordum. 

Bununla beraber, şimdilik koridor

larda kimseler yoktu. Saylavlar herhal

de bürolarında çalışıyor olmalılardı 1 

Yanlışlıkla kapılarını açtığım iki oda. 

bu düşüncemin boşluğunu bana göster

di. Bunlardan birincisinde kimse yok

tu. İkincisinde de, eski bir Şankala şat'· 

kısı söyliyerek mavzerini temizleyen 

bir asker vardı. Bu adam yaptığım yan

lışlığı hoş gördü ve çok sevimli bir su
rette bana gülümsedi. 

Kapıyı yavaşçacık kapattıktan son
ra kılavuzuma sordum: 

"- Saylavlar herhalde gezide ol· 
malılar . ., 

B. Bart, ne olduğu anlaşılmıyan bir 
jest yaptı. Galiba benim ne demek iste
diğimi pek iyi anlamamıştı. Fakat ben 
merakımı gidcrmeğe karar vermiştim. 

Söziime devam ettim: 

- Fransada saylavlar azat zamanın
da bile parlamentoya gelirler, münaka
şa ederler, düşüncelerfoi biribirlerine 
anlatırlar, yani kısaca, ka.'oinenin duru
munu sağlamlaştıracak her şey hakkın
da konuşurlar. Sizde de saylavlar aynı 
şeyi yapmazlar mı? 

B. Bart bu sefer anlamıştı. Şaşkın 

şaşkın yüzüme bakarak bana bir göz 

işaretiyle, kapının önünde duran nö· 

betçiyi gösterdi. Galiba bana şöyle de
mek istiyordu: 

- Siz bu delikanlıların yalnız size 

selam durmak için mi burada bekledik· 

lerini sanıyorsunuz; Onların buraya 

herhangi bir kimsenin girmesine ses 
çıkarmıyacaklannı mı düşünüyorsunuz? 

Koridorlarda yavaş yavaş yürüye

rek, gezintimize devam ettik. Arada sı

rada bir askere, yahut da bir sıvacıya 
rastlayorduk. Saylavlardan ise bir tane 
bile görmenin imkanı yoktu 1 Herhal
de ya bir hastalık çıkmış, yahut hepsi 
birden grev yapmışlardı. Çok meyus
tum. Kederli kederli B. Bart'ın yüzü-
ne lbalı:tım ve r.ordum: 

- Neredeler? 

- Kimler? 

- Say lavlar! 

B. Bart soğuk kanhlıkla cevab ver

di: 

- Onlar yalnız emir aldıkları za· 
man gelirler. 

- Yal Bu emir kendileı:ine sık sr1t 
verilir mi? 

B. Bart sitemli bir tavurla: 

- İyice anlamıyorum, dedi, siz böy
le yapılırsa işlerin çok iyi yürüye~ği
ni sanmıyor musunuz? 

Sonra. babacan bir tavurla koluma 
girerek: 

- Adam siz de, dedi, bu kadar k~
derlenmeyin. Avunmanrz için size se 
nayı da göstereceğim. 

Sağnak camların üstünde, bunları 

kıracakmış gibi, trampete çalıyordu. 

Çekingen bir hareket yapmaktan fren. 
dimi alamadım, ve: 

- Dışardaki havaya baıksanıza, biral 
bekleyemez miyiz? dedim. 

B. Bart güldü: 

- Hayır canım, dedi, hiç ıslanmıya
cağız. Görüyorum ki siz, senanın bura
da, birinci katta olduğunu bilmiyorsu
nuz. Siz önden yUrüyUn. 

Merdivenden çıkarken ~enanın kes· 
törü oluveren B. Bart, bana bu sistemin 
iyiliklerini sayıyordu: 

- Parlamento ile senanın aynı yer
de bulunması kadar pratik ve rasyonel 
bir şey var mı? Böylelikle imparator 
bütün adamlarını elinin altında •bulun
durabiliyor. 

(Sonu var) 

U L lJ S 
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a c aze elerde ok d arımı 

Aimanyada yahudi düş

manlığı yeniden artıyor 
Bir ozel ayıar, J7 temmuz 1935 ta

rihli Deyli Hera/d gazetesine yazıyor: 

Bay Hitler ve nazi hükümeti yeni 
bir program peşindedirler. Bu yiizden 
Berlinin en ,büyük caddesi olan Kurfu
erstendam'daki kahvelerde yahudilere 
dayak atılmakta, fena muameleler ya
pılmaktadır. 

Almanyada sıkı bir sansör bulunduğu 
ve memleketin dışına giden bütün kab
loların kontrol edildiği için orada olup 
biten hadiseler hakkında pek az şey 
sızmaktadır. Buna karşın olarak Deyli 
Herald gizli bir vasıta ile gayet doğrn 
bir haberi öğr.enmiştir. 

Berlin polisinin verdiği bir bildiri
de pazartesi günü Berlinde yahudilere 
bir saldırma olduğu ve bunun nazi re
jimine düşman olan bir takım unsurlar 
tarafından yapıldığı bildiriliyor. 

Bunun bu kadar meydana vurulma
sının sebebi, bugünlerde b-ir İngiliz 

lejiyonunun Berlinde bulunmasıdır. 
Yabancılar, kendi memleketlerinde 

bulunduğu zaman, alınanlar, bu türlü 
kargaşalıkların önüne geçmeğe pek 
dikkat ederler. 

Bu sebcble hücum kıtalarrna verilen 
emirde her türlü gösterilerden kaçın· 
maları, iş başında olmadıkları zaman 
ünifonna giymemeleri bildirilmiştir. 

Eski ingiliz askerlerine çelik miğ· 
fcrliler tarafından verilecek yemek, üç 
eski alman askeri aralarında aytışma 

çıkması üzerine bu yemekten vaz ge· 
çilmiştir. 

Papa, aradaki konkordatoya uymıyan 
bir şekilde Almanyadaki katoliklere 
fena muamele edildiği için Berline bir 
protesto notası göndermiştir. 

İngiliz savaşçılarına verilmesi ka
rar altına alınmış olan yemek, türlü al
man cemiyetlerinin uyuşamaması yü
zünden geri kalınca gezginler general 
Göring'in avlandıgı koruya götürülmüş

tür. Bu sırada generalin kendisi din
lenmek üzere başka bir yere gitmiş bu· 
lunuyordu. 

Son günlerde Amerikada ve öteki 
memleketlerde neşredilmek üzere 
gönderilmek istenilen birçok haberler 
alman hükümeti tarafından alıkonul· 

muştur. Çünkü bunlarda yahudilerr 
karşı kötü muamele yapıldığının bahsi 
geçmekte idi. 

Son zamanlarda Almanyada yiyecek 
fiatları artmakta ve iş şartları kötüleş
mekte olduğundan hükümet, halkın dik
katini başka bir tarafa sürüklemek er· 
gesiyle yeniden yahudilere hücum ha· 
reketini körüklemeğe başlamıştır. 

Birkaç gündenberi bütün resmiğ 
alman gazeteleri Deutche Volkvicrtsc
haft ajanlığı tcıraf ından verilmiş bir ta
kım betkeleri basıyorlar. Bunların hep· 
sinde yahudilerin ekonomik hayattan 
uzaklaştırılması istenmektedir. 

Bu yazılarda yahudiler, memleket
ten atılmadıkça Almanyadaki yahuidi
lik meselesinin kotarılaınıyacağı ileri 

sürülmektedir. 

Bu türlü betkelerin, hiikümetin izni 
olmaksızın çıkmasına imkan yoktur. 

Yahudilerle son dereceye kadar çar· 
pışmak işi Hitler genelik örgütüne bı· 

rakılmıştır. 

Bu örgütün önderleri, hükümetin 
bir kanun çıkararak gece saat ondnn 
sonra yahudilerin evlerinden çıkmaları 

nı yasak etmesini istemektedirler. 
Bu hareketin yeniden azışması At-

manyadaki yahudilerin durumların• 
büsbiitün berbatlaştırmaktadır. 

Berlin dı~ındaki uraylarda da At
manyada doğmuş da olsalar yahudiler, 
yurddaslıktan çıkarılmaktadır. Bir de
fa yurddaşlıktan çıkınca artık bunları 
kolay hapse tıkmak ve yahut sınır ıh 
şına sürmek imkan altına girmektedir 

Berlinrleki yahudilerin ii?.erinde ge· 
ne 1033 nisanının korkunç günleri ya· 
şamaktadır. 

O zaman resmiğ bir boykot günü 
ilan edilmiş. daha sonradan isler nomaı 
hale girmisti Şimdi iı;e tanrının günü 

boykot günüdür. 
Berlinde geçenlercle yahııdilere bii

yük bir saldırma olmuştur. Böyle za 
mantarda yard•m icin çağrılan polis 
hiç sesini çrkarmamaktaılır 

apılacak ili{ • 
ış 

Yazan: Hanri <lö Juvene/ 

Ne kadar } azık ki, karşılıklı suç 
yüklemekten bir şey çıkmıyor 1 bu böy
le olmakla beıaber, bugünkü günde u
lusların henüz daha bir yana atamadık· 
lan biricik değiş maddesi de budur. 
Hatta son günlerde bu değiş işi ölçü
sünü bile genişletmiştir. Fakat, anlaş
manın herkes için bir ihtiyaç olduğu 
bir zamanda, anlaşmazlık bir lüıks eşya 
halini almış ve dolayısiyle de çok pa
halı bir şey olmuştur. Kara ve deniz 
yarışının yanına bir de hava yarışı katı
lıyor. Tekniğin ileriliği yüzünden büyük 
endüstriler çöktüler; memleketin sav
gası alanlarındaki büyük ilerilik yü
zünden de, yakında büyük ulusların yı
kılıp devrilmelerine sıra gelecektir. 

Böyle bir gelişim koııkusu büyük 
Britanyanın canına tak dedirttiği için, 
Almanya ile donanma anfaşmaıını yap· 
tı. Eğer ki, bu anlaşma, özgürlüğünü 

koruyacağını bildirdiği ve kimsenin al· 
dırmadığı 17 nisan 1934 tarihli notası
na bir cevab olmuş olsaydr, Fransa hiç 
sesını çıkannazdı. Fakat, İngiltere, 
İtalya ve Fransanın özel hiç bir andlaş· 
ma yapmamak yükümü altına girdikle
ri Stresa konferansmrn hemen arkasın· 
dan bu anlaşmanın yapılmış olması, he· 
nüz perçinlenmiş olan bir bağı yeniden 
çözmek için İngiliz hükümetinin, çok 
acele etmiş olduğu etkisini yapmıştır. 
Böylelikle bir olut ortaya atılmış ol
duğundan, bunun vereceği sonucu bek
lemekten başka bir çare kalmamıştır. 

Fransız hükümetleri türlü olan si
lahlanmaların biribirlerine bağlı bulun. 
duklarını her vakit söylemiştir. Britan
ya - Almanya andlaşmasmın ortaya çı
kardığı meselenin kesin biçimi üzerin
de durup konuşmanın hiç bir anlamı 
yoktur. Tıpkı İngilizlerin denizde yap
tıkları gibi, biz fransızlar da, kara si
lahlanmasını düşünmek ve Almanyanın, 
denizdeki hırslarının buclandırılması

na karşı karada serbestçe silahlanmalan 
gibi Avrupa lntası için çok daha bü
yük önemde olan bu alandaki silahlan
manın buclandırılması denecinde bu
lunmak zorundayız. 

Böyle bir girgi için ise her şeyden 
önce Almanya ile görüşülmeğe başlan
ması şarttır. Böyle hir görüşme hiç bir 
sonuc venniyecek bile olsa, gene buna 
girişmek gerektir. Çünkü bu görüşme
nin sonuc vermemesi bir ders otmuş 

olur; Avrupa. her şeyden önce aydınlı
ğa çıkmak zorundadrr. 

Hitler, her vakit tekrarladığı 

barışımı, yokı;a İngiltere ile Fransanın 
birleşmesine sebcb olan ikinci Vil
helm ile prens Bülov'un donanma sıya-
·sasmı hatırlıyara.k İngiltereyi eski bağ
laşığından ayırmak mı istiyor? Dürüst 
bir karakter ou anda ne birini ve ne de 
ötekini bir çırpıda reddedemez. İşin 
iç yüzü araştırılmalı mı, yoksa bundan 
böyle de tereddüt içinde mi kalmalı? 

Eğer Fransa Almanya ile görüşme· 
lere girişecek olursa. öbür ulusları si
nirlendirmek gibi bir tehlikenin baş 

göstermek ihtimali vardır. ÇünkU, al· 
man - fransız görilşmeleri haberlerini 
göz önünde bulunduracak olan Avru
pa, herhangi bir fransız • alman anlaş
mazlığı hakkında alacağı haberler ka· 

dar sinirlenecektir. Bu şıklardan birin· 
den harb çıkacağı için, öbliründen d .. 
bir egemenlik kurulacağı ic:in Avrupa 
korkuyor. Bundan dolayı, Fransa, İn
giltere gibi hareket edemez. Fransanrn 
ördü~ü pakt ağı kendisini bağlamakta· 
dır. Bu duruma göre ancak öbürlerinin 
adına delt'ge olarak görüşebilir. Görü 
niişte yalnız Almanya ile Fransa ara· 
sında bir görüşme diye başlamış bilt
olsa, Almanya ile Fransa arasındaki 

her görüşme. hakikatte Almanya ile 
Avrupa arasında yapılan bir görüşme 
demektir. Onun icin görüsmeler hem 
güç ve he mde ağır tartıdadır. 

Bitter, görüşmelerin alması lazım 

olan karakteri pek iyi bilir. Zaten bu· 
na cngeJ olan ortada hiç bir şey olma
dığı gibi bunun daha ba~langıçta sap
tanmasından yana olmak üzere her şey 
vardır. Yapılacak her andlaşma, evren· 

sel bir anrllaşmaya temel olacağından. 
kesin olarak ancak Cenevreoe yapılahi· 
lir. Bu görüşmeler yapılırken, alman· 
ların iki taraflı görüşme metodu, fran 

I 

Beyaz Rusya da yerse 1 
endüstri nasıl gelişiyor? 

Yazan: Beyaz Rusya yersel eadüs. 
tri halk komiseri A. / . Boltin. 

(Moscow Daily Nevs, 14 temmu~, 

1935). 

Yersel end~ı.tri 17 inci parti kongre
sinin kararları Beyaz Rusyada bu en· 
düstrinin gelişimine büyük bir hız ver· 
miştir. 

Beyaz Rusya kereste, kerpiç, yapı ge· 
reçleri, toprak ürünleri ve saire gibi 
yersel hammaddeler ku11anrnak sure· 
tiyle çok gelişmek imkanları gösteren 
bir ülkedir. Bundan başka öteki cumur· 
luklardan getirilen hammaddelri kul· 
lanmak suretiyle endüstrisini geliştir· 

mek zorağı karşısındadır ki bu da Be· 
yaz Rusya ile yersel pazarların ulusal 
ekonomi ihtiyaçlarını sağlamasını müm· 
kün kılıyor. Ve en sonra birçok usta 
işçilere sahih olan Beyaz Rusyanın yer· 
sel endüstri işlerindeki elverişli şartlar 
dolayısiyle Beya.z Rusya yersel endüs
trJsinin ürünleri cumurluk sınırlarının 
çok daha uzaklarına kadar gönderil
mektedir. 

Beyaz Rusya yersel endüstri halık ko
mi serliği nezareti altındaki endüstriyel 
girişimler bu yıl içinde 350 milyon ru'J
lelik üretim yapacaktır. İkinci beş yıl

lık plana göre bu miktar 750 milyon 
rubleye çıkarılacaktır. 

Bu yılın ilk altı aylık planı yittıle 

102.6 nisbetinde tamamlanmıştır. Bu 
da gösteriyor ki 1935 planı fazlasiyle 
icra edilmiş olacaktır. 

Aynr zamanda haUi büyük bir yekün 
tutan eksikliltleri de hatırlamak gerek
tir. Ürünlerin kalite baknnmdan dü
şüklüğü ve maliyet fiyatlarının kafi de
recede indirilememiş olması yersel en· 
düstrinin başlıca iki noksanıdır. Geçen 
yıllara nazaran her ne kadar bir mikdar 
ilerleyiş varsa da endüstriyel işlerin 

çoğunda. ürünlerin bozuk ırıkarmağa, 

usta işçilerden yoksunluğa ve buna ben
zer diğer zayıflıklara karşı nasıl sava
şılacağı henüz öğrenilememiştir. 

Diğer cumurluklarla i11erde beyaz 
Rusya yapısı mallar halkın teveccühü· 
nil kazanmaktadrr. Hele ünlü Voroşilof 
ve Kirof makine fabrikalarile Borisof 
cam fabrikasının ve bazı elbise ve deri 
fabrikalarının yaptıkları şeyler çok 
beğenilmektedir. 

Yersel endüstrinin en önemli mese· 
lelerinden tiri de işçilerin, büyük bir 
ölçü içinde, teknik terbiyeleridir. Bit· 
tabi şimdiye kadar bu alanda pek çok 
şeyler yapılmıştır. Bugün birçok en
düstri işlerinde teknik bilgisizlik orta· 
dan kalkmı sayılabilir. 

Bununla beraber teknik teıibiye dev· 
letin teknik smaçlarından geçmekle 
bitmiyor. Usta i çi yetiştirebilmek için 
daha pek çok şeyler yapılmaktadır. 

Cumurluğumuza Lenin mükafatının 
verilmiş olması beyaz Rusya endüstri· 
sine yeni yükümler getirmiş oluyor. 
Endüstriyel girişçilerimizin ortaya çı· 
karacağı ürünler yeni üretim kültürü
müzün gelişmekte olduğunu gösterme

lidir. 

sızların güvenliğin birge olarak örgüt· 
lenmesi tezi ile uygun bir biçime so
kulabilir. 

Onaylamak üzere Uluslar sosyetesi· 
ne getirilmesi lazımgelecek ve Fran
sa ile Almanya arasında kara silahlan
masını buclandırmak çerçevesi içinde 
bir andlaşma yapmak maksadiyle baş
lanacak olan görüşmeler sonuç vermez· 
se, aldanılmı~ olmaktan dolayı bir par· 
ça acı duyulacaktır; ancak başarılı bir 
çığıra girecek olursa, görüşmeleri Av· 
rupada kolaylaştıracaktır. 

Fransa, bir ada değildir. Fransanın 
coğrafyadaki durumu, dostlukları ve 
andlaşmaları, onu Avrupa kıtasına bağ· 
lamaktadır. Bunlar çözmek istemediği 
bağlardır. Fransa birçok yanh!hklar 
yapmı! olabilir. Fakat sadakatsizlik et
memi' olduğu gibi ilerde de buna im· 
kan vermiyecektir. Bazı memleketler 
ondan ayrılmış olabilirler. Fakat Fran· 
sa onlardan ayrılmamıştır. Bundan baş· 
ka özel andlaşmalara gene özel and1aş
malarla cevab vermek niyetinde de d~. 
ğildir. Sık sık şereften bahseden Bit

ler, bizi'?J, şettfimize sadık kalmamıza 

biç de şaşmamalıdır. 
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Ankara bisikletçilerinin başarılı tumcsj 

Bisiklet~erimiz geliyor 

neye gidilmıı ve 7 tunnwıada yapılan • 
75 kilometrelik } anşta Niyazi birinci, 
Orhan ikinci, Talat üçüncü ıelmişler

dir. Sekizinde Edirneden hareket eden 
bisikletçiler iki günde Çanaldraleye gi
de rek ayın onunda Çanakkale yarııına 
girmişler ve Orhan, Eyub, TaJat be.ra. 
her gelmişler bunlardan sonra da Ha
lim çanakkaleHkr arasında birinci gel
miştir. Takım burada yolunu değlftirıe
rek ayın on birinde 212 kilomettt tntan 
Çanakkale - Balıkesir yolunu bir gün
de alarak Balıkesire varmışlar, 12 sin-

Memleket Postası 
-(..., ı. ci sayı/ada) ı 

e..tnin ilk ıünü 160 kiiometre 

,.-ğmtır altında, ikinci gün 140 kilomet

" ve iqüneü gün de IO kiAometre yol 

altnarak lzmit'e gidilmiftir. 28 ha.İran

• lm:ıittıe lzmit Co§uc:Waruun katılma
laftla yapılan yanf&a Odlaıı birinciliti. 
lzmıitten Şevket ikinciliii kaumnat-

lardl1'. 30 haz.innda İstanbukla yıapı1a

c:alr yanı unyrn izin vermemesinden 

dolayı yapılamamıştır. Bir temmuzda 

Yalova yolu ile Bursaya gidilmiş, 3 

temmuzda ıyapıl. n yarışta biri.w:.i Or

han. ikinci. Galib. üçüncü Eyub gelmiş

lıerdir. YaloY& •e latanbul JOlu Ue ilti 
ıünda 2M kilometre yol al...,P E4tir. 

Araç elektriğe kavuştu 

de Bergamaya 130 1d1omettt gıidıilettk 

Yuılmıt w U Bnde de Bergamadan 
'35 kilometre yol 
.ımarak lmıire 

varılmlftır. 14 
liAdc yapılan ta
mir yarııında Ta
lat birinci, Ni. 
yazı ikinci, iz
mirden Dzım ü
çüncü gelmitler • 
dir. 

Kentiıahdc uray tanf mdaa ,aptın
lan elektrik flbribu bitip bugün ça
hfmağa t>.tJadL 150 ev olan llmtin ber 
tarafı aydınlandı. h emtelHyon için 

urayın harcadığı para bet bia Mradır. 

Palmfb YeıiJ ılgu dallanndarı gelen 

ve k.alllbaeın pek yakınından geçen • 

ile ~ktadır. Fabrikada bir ifÇ! 

lMıluDdurulmakta ve buna da ayda yir

bet lira verilmekte olup lıatka laarcmı 

J'Oktm. Kent balkı sevinçle ve hızla ev
leriM enstalaeyon yaptırmaktadır. Bu 

gilne kadar evlerine elektrik almak lı

tiyenlerin sayısı yetmitf geçiyor. Uray 
evlere verilen elektrikten ~k az lbir ak-

ıM.ildetçiler tı almaktadır. Geceyi i\indGz yaptıran 
15 inde İzmirde yüce cumariyetimizin doğurup bliytıt-
dinlenmiıler 16, tiljü bu enstalasyon kentimiz halkını 
17, 18 tarihlerin- kirli lambalardan kurtarmakla beraber 
de bmir - Ti- fabrikaya az bir harca ile i1lve edilme-
ıe - Aydıa - 91 kararlqtmlan bir tulud>a ile Jrau. 
Nuilli - Deniz- banm her tarafına su ftrllecek ye bn 

1&1retle ymıgm 1ta'f'IUlan1e bef, ~,.. 
ye olao su ibtiyaçlarmdan kurtarmı 

olacaktır. 

Süd hakkında bir 
öğren ek 

H yollarında çok 

zorluk çelımitler 

ye iki günde al

maları lbmı se
len bu yolu an. 

cak Dç günde a

hıbihmflerdir. 

Aydın yoJJan JlamrMlır .-,.: Jlurwya varıı. alda: Blslklett;ller Uludağda, ll§8ğıda solda: Bursada 'Y9TIŞB 
başlarhn, safcla: Yarı§tan bir emtantane. bütlin gezi uza

nnca en fena tartm içinde yapılaobil
miftir. Grup 19 tanmuzda Denizliden 

Sağlık ve &OSyal yardmı bakan
lığı tarafından, süd hakkında bir 
öğrenek hazırlamıştır. Bu öğre
nek yakında resmiğ gazetede ÇJ· 
kacaktır. 

Bölgeler arası güreş karşılaşmalan 
37 - l8 temmuz 93S cwuartcai ve 

..-ı glaleri Buru • .Eüifdzir Ankara 
IÜ"ffilel'İ arumcia JBPllacak lrarplaf-

-- bölpniz ~ 8QQ ıUa -
Jerdeki durumunu gösterecektir. 

27 temmuz cumarteu günll Ankara

am Eskişehir ve Bursa'ya çrkaracagı ta
kım a,agı yukarı belli gibi iae de han
puıin Buna veya Eüifehir'e lrarp ko
nacağı gizb tutulmaktadır. Güre~ıleri -
miz dun akşam Evkaf apartımanmdaki 

idman salonunda kilo artma ve eksilme
Jnini kontrol ederek son sıkı idmanlan

m yapmışlardır. 

Karfılaımalara gırecegini kesin gôr· 
duğümüz gürqçiler şunlardır. 

S6 kilo Ankara'dan But, Veli, Şefik, 
Bw'dan Ahmet. Eılriyhirden lle.t.aa 
Mestan geçen yıl latanbulda İtalya seç
melerinde birinci çıkmış çok çevik kuv
vetli ve 1933 Türkiye 56 lııilo birincili • 

dir Bursalı Ahmet ıon günlerde ulusal 
ta~ &ikqçilerinden Küçük Hilaeyin 
tarafından çalqtınlmıt ve teknik prqi 
lıımimıı;emiftir. Ba •terli giircfPler lmr· 
ımncta Ent .e VeH çok çetin bİı' 911laetl 

gireceklerdir Şefikin pazar gOnktı takı
ma gireceği sanıhnaktadn. 

6 ı kilo Anbradan Habip, Mabmut. 
•ı... Ahmet ve Es· 

Osman vardrr. Bursa 0411 ~. 
kişehirden Ertugrulun girecegı sanrl • 

!I..! .enediı° 
maktadır. Bursalı Ahmet _. 
Turkiye 61 kilo ikinciliğini üstünde tut-

k "kt" Umulmaktadır Çok çevik ve te nı ır. 
~ı.: .. • ok zor madık yerlerde karflSIDQAa&Uı ç 

d 1 du .. cı.u· · ru .. r Eskicı.ehirli Ertug -urum ara ., • ., . n- L..!~ 

1 h ~,,,ercteadir • .uu ıu...
ru da sayı 5""'1r" ktı Mah
epıy çetin karşılaşmalar olaca r. it 
mudun pazar günkil takıma konulaca 

unılmaktadır. 

66 kilo: güaün en çetill ısa,..ı..-ı• 
n bu lrilodadrr. Anbradan Şinasi, Halil, 

Sait, Burudan Şükrü Ealriyhirdcn wet 

~· 1oet çok mnedi ç~ 
rtWeltle oyuna girer g3rgtll8 bir ~~ : 
çidir. Bursalı Şükrü de kuvvetuıı 1~ 
bD.ınan bir gürqçidir. Bu kilo gürqçı
lni tok .sorl• bir ~ PljİNCdılerdlr. 

72 kilo: Aakarô Raif, Panslr. Ra
...,,. . Eıldıehirden Lütfi, tbsan; Bur
•·r • _...;.ı,. Son ~"1erde 79 
eadan SUleyman v.uuu• 5-~ • "ni 
LlJo ·· ..-n ihsanın 72 lıilo,e ı111diğı 
.ıu prwır-· . . . bu 
aanmaktayrz. Eğer bu kıloya inali!M • 

·-!.I" Raif 
kilonun en kuvvetli güretçı ... ır. 

ıorgüsünden ve biJ.cisinden. faydalana; 
ıak kazanabilirse ne ala. Raifin paza 

. Jmamaktadır. ,Unü gürqmesı uma • 
79 lııilo Ankarasnn iki kuvveth gil-

:ı R . Sunadan Zeki; 
retçiıi Hllan.., ısa• • k 
'Eald~birden Ihsan veya Lütfi gırece • 
tir. Bu kiloda Aaılıaranın yapacağı Uç 

kartılapnanm hepsini kaaat1lllMllMl lle
IİD olarak bakabiliri% . 

Yarı ağır .., ağu kilolarda Bur1a ve 
S.kifCbirden kimleritı gelecekleri be· 
Diil belli değildir. Ba kilolarda da böl· 
ganiır ku~tJ.idir. 

Cumartesi günü Ankaranın çıkara
cagı iki takımın alacağı sonuca göre 
,.... ....-ı ea lruvvetH bir .._ eeçl
lec:ektir. 

Bu takım hem Buna ve hem Eskişe
birle ve Eski§Chir Ankara ve Bursa ile 
Bursa, Eskişehir ye Ankara ile k8J1ıla
şacak ve üç fehir takımının birincisini 
çıkaracaktır. Kazananlara güre, kuru
mu tarafından madalyalar ve~cıektir. 

Gür~lerimiu iyi balarılar ~ 

1Z kilo: Demir Spordan Raif 

Dinara, 20 temmuzda Dinardan Afıyona, 

21 t4!llmDmda Afyondan AkJehire geJ

mifler ve 22. ~rAa Aqebirden 

Xorıyaya eekniıflerdir. 23 temmuzda 

ltonyadaki yarışa girmitlcr; birinci 
Eyub, ikinci Konyadan Rauf, üçüncü 
Konyadan Abdullah o1snuftur. 

BW1det'11er yo1aa 

Bi~iler d&n aiııbah Xorıyadan 
hareket etmiıJerc!ir. Bugün aaat beşte 

&nemli bir zorlukla karşılalJIDUlaru 

Dikmende olacaklardır. 

Ankara biıikletçileri GlCIDlekıet için

de yaptrklan bu gezide en luaa zmnan

da en .- yol aWıkJan cibi ainm. oL 

oklan WMiill yarJflan c1a lruanmlf
lanbr. 

.Anlıara Büilllet K...,lundan: 
Bisiklet IHeruye>nwıun ı,. yıl dü-

,enl~dill tıefVik Jal'llDMlarlDdaıı birin-
• ~l iil c-mmuz paur &iiatt uıt.lı 181.t 
~ ~c Xr\putay altındaki Mfak yoldm 
batlıy.aak Sincan lr6yilne gidip gelme 
olarak JIPllKaktır. Bu koti&ra Audo
lu turuna çılmat aa.. Denizli bieiJı:let· 
binerleri ele ıDec:eklerdir. 

Jılm-- hieikJ~ de 
pwıw-a-----.. 

ZAvt 

l 
Ankara Erkek Lisesinden al-

11111 oldajum t""ilrnmaem kay
bolmuftm'. Y•iıini pbrtıraca
ğımdan akiliaiD bUkmil JOkmr. 
4: C No. 909 s.,fettin 1-3118 

Buna göre, süd hangi hayvan
dan alınmış ise onun ismi zikrolu
na~ yalnız "siMt, kelimesi inek 
südünü anlatacaktır. Hastalıklı 
hayvanların südleriyle bozuk, kö
tü ve karışık südler satılamıya
caktır. Süd kaplanna, cinsini gös
teren etiketler yapıştınlacak, cin
sine göre etiketler ayrı renkte ola
caktır. Halis südün vasıflan sap
tanmıştır. Südü sagan ve satanlar 
hastalıksı.z olacaklardır. Suu taşı
nan kaplarla arabalar ve hayvan
lar başka işler için kullamlamıya
caktır. Satış yerleri ve ölçüleri te
miz olacaktır. 

Pastörize süd satan yerler ci
hazlarını uraya muayene ettire
ceklerdir. Bunlar ev, abdesthane, 
ve başka türlü binalarla doğrudan 
doğruya b!tişik -ılmıyacaklardır. 

Bu gibi yerlerde otomatik aletler 
bulunacaktır. Yazın 24, kışın 48 
saatte satılamayan südlerin yeni
den pastörize edilmesi yasaktır. 

Yoğurd kaplanna yoğurdun 
cinsini gösteren etiketler yapqtı
nlacaktır. Yoğurdda yabancı mad· 
deler bulunımyaeaktlr. Yofurd 
kabl kapab ve nerede ve kimin ta
rafmdan yapıldığmı gösteren eti
ketler olacaktır. 

Küçük üretmenlerden baş"ka, 
evlerde veya satış dükkanlannda 
yoğurd yaptlamıyacaktır. 

Kaymakların bir kilosunda 25 
gram yağ bulunacak, bunlara ni
şasta ve başka şeyler kanştmlmı
yacaktır. 

Ankarada on yılda kaç 
kişi evlendi? 

Medeni kanumm y&r&rlüğe baı
ladığı aün<fcnberi Ankara evlen· 
me ifymrbfmda njldhlM1 ~ 

lann yrDara g&e sa}'danm apf1-
ya yuıyolU%. Bu cetvele ıöre bu 
yıl yedi ay içinde 400 nikih kıyı
larak 10 ydm rekoru kınlımftu. 
1126 ydmdaki 70 nikih medeni 
Diklhm tepinlevelde baılamış ol
masmdancir. 

1926 iki aybk 70 
1927 442 
J928 477 
1929 445 
1930 559 
1931 553 
1932 629 
J93S 623 
1934 620 
1935 yedi a,ı.k 400 

'rDbrıda: .lel:trilc lalm"lrası. Apğıdaı 
labrib.nın ifinden bir f8rün0ş 

An karada 
bir hind gazetecisi 

Hindi.stamn 
Dclhi şehrinde 
İngiliz dili ile 
çıkan Thc Star 
of İndia - Hint 
yıldızı,, gaze
tesinin yazan 
Bay S. A. Re-
fik İngiltere • 
den bqlayıp 
bütün Avrupa Hindli gazeteci 
memleketlerin- B. S. A. Refilc 

den geçen bir geziden sonra An .. 
karaya gelmiı ve gazetemize uğ• 
ramıştır. 

Hindistanda çıkan en eski ve 
satışı en çok gazetenin yazan bu
radan Suriyeye, Iraka ve oradan 
da İran yolu ile Hindistana döne
cektir. 

Bir iki Avrupa dili ile konuşan 
hintli gazeteci. bi.zc hintlilerin u
zun zamanlardanberi Türlciyeye 
karşı derin bir allka besledikleri
ni, hele son zaferlerden sonra bir 
doğu memleketinin naaıl kurtu· 
labilcceği baldnnda ttirklerin bü
yük bir 8rnek verdiklerbıi, TBrki· 
yede en buhnmb Amllwla diilly• 
nm en büyük &ıderi çıktıinu. A
tatiirkihı savaı zamanında olduğu 
gibi barış amanmda da benzeri 
olmayan bir devlet başı olduğunu 
söylemiştir. 

Hintli gazeteci bu akşam hare· 
ket edecektir. 

At neslini yeğritme 
Tanm Bakanlıinun at nesli. i 

arıtmak için bu yıl bqladıiı seç -
kialeme iti llıitmit " elam z!ık 
laayY&nlar depolara dönmüılerdir. 
Bu yıl durülarda atılanan lu.... i 
aayuı -., biai 8f!Ç•iıtir. C•=ari • 
yet 1 .... ilk ite .......... z:ı -
man bu •71 tCl.10 idi. Dammığa 
~ •yYUlar her yıl ild" ç 
edilmektedir. 1928 denberi böyle
ce iğdiç edilen 800 bin haJY&D 
vardır. 

Amasyada sıcaklar 
Amaa:ra. 24 (A.A.) - Birkaç 

sündür •re•lar pdll tini art. -
mqtu. Din -=ak .. --- 3' 1 ............ 

TURK 
ÇOf ,UKl~ARI 

T 0 R K K U Ş u•na 
uçucu üye yazıhnız 



İslauh11J Oeniz l cvazını ~atııı 
alıııa konıİ~) onundan: 

Tahmin edilen bedeli 17655 lira 85 kum;;? olan 20 ka
ı.c.ıt boya malzemesi 5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 
d.o Kaaanpa;ada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle 
9ksiltmeye konulmu ·tur. Şartnamesi ve örnekleri her gün 
Urıisyonda glSrUlebilir. İsteklilerin 1324 lira 19 kuruşdan 
l>aret olan mu•akkat teminat makbuz veya mektubiyle 
ununt belgeyi havi teklif mektuplarını eksiltme saatin'°" bir saat evetine kadar komisyon ha karılığına venne-
!fi. (4089-1809) 1-3061 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imtj hanı) 

Tiir'· İv<:. Ziraat R:1n'; ç1°ıın ... l·~n: 
ı - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

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

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

3 - Müfettiş namzedteri iki sene stajdan sonra Müfet· 
tiştik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira 
aylıkla müfettişliğe ~ecirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerin<le çalıstınlacak 
olan şef namzedleri ise bir senelik stajtannrn sonunda eh· 
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirite· 
oeklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek icin (Sıvasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve lktısat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunlann yabancı memleket
lerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak gerektir. 

S - İmtihan programını ve sair şartlaı-r gösteren izah· 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1702) 

1-2893 

Ankara İnhisarlar 

Başmüdürlüğüııden: 
Çoğul Tuzlasının İdare ev.inin tamiri kesfi mucibince ~n3 Ura 

biçilmiştir. 
Bu i' ıs temmuzdan ıtibaren yirmi gün müddetle açık eksilt· 

;meye konulmuştur. İhale ağustosun 6 cı salı günü saat 15 de Baş 
Müdürlükte yapılacaktır. % 7,5 yedi buçuk teminatı muvakkate pa
rası verenler ve eksiltme artırma kanununda gösterildiği üzere ka
ğıtlarını getirenler eksiltmeye girişebilirler. Şartları öğrenmek 
istlyenlerin komisyona mliracaatlarr. (1766) 1-2996 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Madde 
1 - Bursanm İsmet paşa mahallesinde Evkafa ait 101, 103, 105, 

107, 106 numaralı arsaya yapılacak otel ve garaj yapısı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19079 lira 39 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eniltme şartnamesi 
B - Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
O - Fenni şartname 
E - Keşif cedveli ve resım 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş bedel mukabilinde 

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

3 - Eksiltme 20-7-935 tarihinden 15-8-935 perşembe gününe ka 
dar olup 15·8-935 gUnU saat 15 de Bursa .Evkaf idaresinde eksiltme 
komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat teminat ver

mesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Hi· 
zrmdır: 

A - En aşağı 20000 liralık yapı işi yaptığına dair Evkaf Hey· 
eti fenniycsinden veya Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli vesika. 

B - istekli Mimar veya mühendis olmadığı takdirde mliteahhid 
ile beraber her suretle şeriki mesulü olmak üzere mesuliyeti fenni
yeyi deruhte eyliyecek diplomalı mimar veya mühendis göstermesi, 

C - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncil maddesinin (A) 
ve (B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika. 

D - Ticaret odasında kayitti bulunduğuna dair kanuni vesika 
6 .- Teklif mektupları yukarda 3 Uncü maddede yazılı saatten 

bir saat evvelioo kadar Bursa Evkaf Müdüriyetinde komisyona ge
tirerek makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu reisine verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet UçUncli maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmış olması lbımdır. 

Postada olacak geclkmeJer kabul edilmez. 
7 - Bu iş için evvelce müracaat edenler ve eksiltmeye girebil

mek için yukarda ikinci maddede yazılı evrakı keşfiye ve saireyi 
yeniden alac;ıkl&rdır. (1807) 1-3058 
mial~Gı.'V~~~_..~~~~~~~~~~ 

Türk Hava Kurum.-. 
•• •• i 

BUYUK piyangosu~· 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,0090 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık mükafat vardır. .. 

ULU~ 

Jandarma Genel lif mutaıılığı 

J.U.I(. Ankara sahnalına l{omis
yonnndan: 

1 - Elde bulunan numune ve evsafına uygun olarak 
(6,000) kilim, 25-7-935 perşembe günü saat (14) de Jandar· 
ma Genel Komutanlığı binasında kapalı zarf usutiyle ek
siltmeye konulacaktır. 

2 - Bir kilime (310) kuruş krymet biçilmiştir. 
3 - Şartname parasız olarak her gün komisyondan 

verilir. 
4 - İsteklilerin 1395 liralık teminat makbuzu ve ka

nun ve şnrtnamecle yazılı belgeler içinde bulunacak olan 
teklif mektuplarmı eksiltme saatmdan bir saat evveline 
kadar komisyona vennis bulunmaları. (1665) 1-2960 

AnJ{ara Defterdarlıi!ından: 
Aşağı ayrancı mevkiinde 13 kapı ve 39~ metruke No. lu evli ba

ğın mevcut yemişleri dedahil olduğu halde on lira muhammen be· 
delli aylık icarının ihalesi 16-7-935 tarihinden itibaren ~ir ay pa
zarlı~ kalmıstır. İsteklilerin dokuz liralık depozito makbuzu ite 
def~~rdar1ıkta kurulan komisyona müracaatları. (1861) 3112 

C. H. P. lardin llalkevi l•~şkan
lığıııdan: 

60 lira maa~la ve yolparası verilmek üzere bir bando ~fi arıyo
ruz. 1stiyenlerin Mardin Halkevi Başkanlığına belgelerıyle mlira· 
caatlan. (1852) 1-3114 

Aııkara Şarllaylığından: 
Belediye Su İşleri ambarında font boru parçaları vardır. Artır· 

ma yöndemi ile artırmaya konmuştur. Bunları görmek istiyenler 
İtfaiye meydanında Su Direktörlüğü ambarında görebilirler. 

Eksiltme 8-8·935 perşembe günü saat 15 de İtfaiye meydanında 
Belediye Su İ§leri artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunca ola· 
caktır. (1864) 1-3113 

Adana Şarhaylığından: 
1 - Hukümet konağı önünden geçerek taşköprüye varan yol 

parkeye çevrilecektir. Bu işin yapılması icin (110,000) tane parke 
taşı kapalı zarfla ilk müteahhidinin nam ve hesabına eksiltmeye 
kl"lnulmuştur. 

2 - Bu ta~ın cinsi, Fen işleri Müdiırlüğündeki şartnamesinde 
tamamiyle yazılmıştır. 

3 - Bir ta'_?ın tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur. 
4 - Taşın modeli, Belediye fen işleri Müdürlüğündedir. 
5 - Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak 

fen işleri müdürlüğünden alınabilir. 
6 - Eksiltme. 9-8-935 tarihine gelen cuma gUnü saat on beşte 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
7 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat: (619) liradır. 

9 - Teklif mektupları en geç g.g.935 tarihine müsadif perşem
be günü saat on yedi buçuğa kadar belediye yazı işleri Müdürlüğü· 
ne verilecektir. (1853) 1-3105 

Ağn Valiliğindt~n· 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - Karaköse yolu

nun Agrı Vilayeti dahilinde Saçtepe ile Kürtali köyü ara· 
smda yapılacak tesviyesinde imalat ve makam şose inşa· 
atiyle Saçtepe ile Karaköse arasında üç adet mütemadi 
tamirat Ekip binası inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli 153031 lira 46 kuruş
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardn 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavelename projesi 
C • Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
O · Tesviyei türabiye şose ve kargir ınşaata dair fenni 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif hulasası cedveu, ve sılsilei fiat cedveli. 
G - Sinas İmalat tesviye ve Şose Grafiği 
H · Taş, kum ve su Grafiğ!. 
1 . Ekip binaları projes1. ve keşif hulasa cedveli 
f stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 765 kuruş bedel 

mukabilinde Agn Vilayet Nafıa Bas.miihendisliğinden 
alabilirler ve Ankara, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ag
n vilayetleri Nafıa dairelerinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 1 ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de Agn vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle vapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin 8901 lira ~7 kuruş mu 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası 
vesikasını hamil olup g-österilmesi lazımctır. 

6 - Teklif mektunlan yukar<ta üçüncü maddede yazıh 
saatten bir saat evveline kadar A~n vilaveti Nafıa Baş· 
mühendislil!ine getirilerek eksiltme komi~vonu reisli~ine 
makbuz mukahitincfe verilecektir. Posta ile göncteriletek 
mektupların nihavet ücHncü macMede vazrh saata kadar 
gelmis olması ve ctış z~rfın mühiir mumu ile iyice kanatrl· 
mıs olması rn7.Imdır. Postada olacak j!Pr-il<meler kabul 
edilmez. (1689) 1-2869 

Hariciye Vekaletinden: 
Vekaletimiz otomobilleri için 250 iti 450 teneke benzin ile 10 

teneke vakum yağı ahnacağmdan taliplerin 9 ağustos 935 cuma gü
nü saat ıs de satrnalma komiayonuna müracaatları. (1784) 1-3036 

Harita umum müdü rlüiünden: 
1 - Mekkiri kadromuz dolmuştur. (36) binek ve ke-

l şum hayvanı satın almacağm"dan vermeye talip olanlar 
her gün Cebecide Harta Umum MUdürlUğU satın alma 
komisyonuna gehneleri. (1672) 1-2863 

' 
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25 TEMMUZ 1935 PERSEMBE . ., .. 

Askeri Lise ve Or 
'n ·'~ •. lV ektepler: e Sa 

Gediklisine t~ lehe 
alınıyor 

1 - 935 - 936 ders senesi için lstanhulda bulunan Ku
leli, Maltepe liselerile Bursa<la bulunan Bursa askeri lises ı
ne ve Kırıkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kınkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Lis,..ıerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
ıisesın'n 9 sınıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale
be alınal.aktır. 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimatiyle 
sanat gedikti erbaş talimatına göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mekteplerde ve askerlik şubelc· 
rinde gnrülebilir. 

3 - Atideki hususların gö~ önünde bulundurulması 
lazımdır. 

A Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul l temmuz 935 de 

başlaı. 15 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 
15 ağustos: ı eylul arasında yapılır. Bununla beraber kad
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe alınma· 
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulunduktan yerler haricindeki yerler
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bn· 
lunduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir
ler. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp kücültenler 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamamlatıp istekli bulundukla n 
mekteplere askerlik şubeleri vasrtasiyle veya doğrud2n 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl otursa mii
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masrat 
İ<ıtekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolAyı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masrafı
nın beraber götürülmesi lazımdır. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin
den başka giydirilmesi techizat ve kitaptan hükümete aid 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maa da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelki 
sene derslerinin hepsinden imtihan venneğe mecburdur-
lar. (1550) 1-2691 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti An 
kara Mıntakası Srtma Mücadele Reisliğin · 
den: 
Açık eksiltme ile alınacak (30) ton mazot 

ı - Temmuzun (15) inde ihalesi yapılacaiı ilan edilen fakat 
isteklisi çıkmadığı için bugünden itibaren yeniden eksiltmeye k°." 
nulan Ankara mıntakası sıtma mücadelesi için muhammen bedeh 
(4545) lira olan evsafı şartnamede yazrlı on beşer kiloluk teneke 
kahlar içinde (30) ton mazot açık eksiltme ile alınacaktır. İhal~i 
ağustosun birinci perşembe günü saat on beşte sıtma mücadele rı· 
yaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat parası (340) lira (87) kuruş olup istek
lilerin bu parayı veya bu mikdar banka mektublarını ihale aaatın
dan bir saat önce uygun surette .sıtma mesul muhasibliğine verme· 
leri lbımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anlamak için 
sıtma mücadele rjyasetine müracaat edilmelidir. (1779) 1-2999 

L;körler ucuzluyor 
inhisarlar Başmf dürlüğüııden: 

Memleketimizin nefis meyvelerinden ecnebi likörleri ayarında 
imal edilen likör ve vermutlarımrzın 1 ağustos 935 den itibaren fi· 
atlarının indirilmesi kararlaştırılmış ve fiatlarımız aşağıda göste
rilmiştir. Bayiler elterindeki likör ve vermutların nevi ve miktarını 
ve kaç santilitrelik olduklarını ve bunların kaç tanesinin Ustlinde 
fiyat etiketi bulunmadtğını 30 temmuz 935 saat 15 e kadar 25 ku
ru luk pullu bir beyanname ite satış ş:.ıbemize bildireceklerdir. Fi· 
yatların indirilmesinden dolayı Bayilerimizin zarar görmemeleri 
için beyannamelerin vaktinde ve doğru olarak vermelerini bildiri-
rim. 

Halkımızın da fiyatlanmıza dikkat etmeleri kendi menfaatlarl 
icabıdır. (1767) 

25 Santilitrelik 100 Santilitrelik 50 Santilitrelik 
Eski Fi. Yeni Fi. Eski Fi. Yeni Fi. Eski Fi. Yeni Fi. 

Çilek 350 223 200 123 90 ss 
Ahududu 300 .. 175 ., 85 
Vişne M .. t<>3 .. iO 
Mandalina 225 .. 125 .. 6S •• 
Kakao 

" • .. .. " Nane H .. ,, .. " Portakal ,. ,, " .. " Katran .. .. " .. " .. 
Sarı .. .. .. .. .. 
Altın 

" .. " .. .. 
Turunç .. .. ,, .. ., 
Muz " .. " .. 
Bey en dik " .. 
Vermut 125 108 75 68 

1-299:. 



Devlet Demiryollan ve L·manları Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Mersin eşyayı ucarıye anhan _tahmil v~. tahııye i~~ mu· 

ıca.vele akdi tarihinden itibaren bır sene muddetle muteah
hide verilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. Senevi yapılaca~ tah?1il. ve tahliye işi va~a.ti 250 
bin ton rnikdarmda tahmın edılmış olup beher ton ıçın mu
hammen ücret 9,5 kurustur. 

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

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

Teahhüt edilecek ve yapılacak işin mufassal _şartna
mec:i Mersinde İstasyon Müdürlüğü ile Adana'da ışlet"?.e 
Müfettişliğinde ve Ankara'cla D. D. yolları hareket mu-
dürlüğünden bedelsiz tedarik edilebilir. . . 

Muvakkat teminat akcesi Ankara ve Adana ıle ıdar~
miz veznelerine yatırılabileceği gibi kanuna uygun temı
nat da kabul edilir. 

İsteklilerin 2490 No. 1ı A. Eksiltme ve ih?le kanunu 
gercıYince teklif, teminat ve vesikalarını havı kapalı ve 
mühllrlü zarflarını eksiltme günü saat 9,30 za kadar Ada 
na işletme Müfettişliğindeki komisyona makbuz karşılı· 
ğmda vermeleri ve eksiltme zamanı olan saat 10,30 da ko-
IT'isyonda bulunmaları lazımdır. (1730) 1-2921 

İLAN 

Ankara istasyonunda y.eni ~u:uıa? eğreti ~oku ~inası 
1 indeki büfe pazarlıkla ikı yıl ıçı~ kıray~ venlecektır. 

İki yıl için oramlan kira bedelı 1200 lıradır. Pazarlık 
5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 de D. D. Yollan ha
reket direktörlüğünde hareket komisyonu önünde yapıla-
caktır. . w b 

1 Pa2arlığa girmek istiyenlerin tutakl~nnı kanunıg w e -
geleıi ve iş_e girmeğe kanuniğ engell~rı bulunmadıgma 
dair bildirgeyi 5 ağustos 935 paz~rtesı s~at 1~ de kadar 
komisyon başkanlığına vermelen gerektır. Kıra şartna
mesi 3-8-935 tarihine kadar parasız olarak Ankarada Ha-
reket direktörlüğünden alınabilir. (1894) 1-3142 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

İpotek olup paraya çe~rilme~i kararl~ştır!l~rak. 15.7.935 !a.rihin
de birinci artırma neticesı 601 hraya müşterısıne ıhale edılıp ka-
11uni müddeti içinde bedeli ihaleyi vermediğinden ihalesi tıozul~
rak yeniden onbeş gün müddetle artırmaya çıkarılması kar?.rgır 
olan Ankaranın Dikmen bağları semtinde Horoz pınarı mevkıınde 
ve tapunun 15.4.930 tarih ve cilt 59 ıı:ımra 13 n~marasında. ıka~ıdlı 
bir kıta tarlanın 18 hissede 15 hisscsı aşağıdakı prtlar daıresınde 
katı satışı yapılmak· üzere açık artınnaya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Hududu • prkan Halil tarlası gar.ben Fehmi şimalen Kbrm ve 

Emin cenuben yine Fehmi tar1alariyle mah?ut 4595 metre _mur~b
bamdan ibarettir. Heyeti umumiyesine 689 hra kıymet takdır edıJ-

• tir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşin para ile olmak üzere 8-8-35 tarihin~ ~üsadi_f 
~L. •• •• ....... t 14 den 16 ya kadar Ankara İcra daıresı gayrı-

perşaıwe gunu _... . akd' d"J 
menkul satış memurluğunda yapılacaktır. Tahpl~r t ı~. e ı en 
kıymetten satışa arzedilen hisseye ~sabet eden mı:kdarın yuzde Y~· 
eli bu~uğu nisbetindc pey akçesi ve yahut milli bir bankanın temı· 
nat mektubunu getireceklerdir. 

2 _ Satış neticesinde ve yahut müracaat üzerine verilece~ ka· 
n • mühletin hitamında bedeli ihale teslimi vune edibnediğı tak-
d~dı ·h le bozularak gayrimenkul yeniden artırmaya çıkarılır ve 
ır e ı a d k" f k b" · • ·· 'd t h tn çok artırana ihale edilir. Ve ara a ı ar ırıncı muşten en a -

sil olunur. • 
3 _ Artırmaya iştirak edenler daha e~el şartname~ v_e ~~-

halı · kul ve sair lüzumlu malumatı daha evvel görmuş en gayrımen 
k:d> 1 · d ve itibar olunurlar. 

ve ~ e~ış. a itibaren şartnameyi her gUn dairede görebi· 
Talı.J?lerın ıl/an9d4an umara ile müracaat eylemeleri ~lan olunur. 

leceklerı ve 933 1 n 1-3121 

İzmir Valuflaı 
Direl{törJüğüııdeıı: 
·ı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yap· 

ı - İzmird~ mez.arlık baş 1 arf usuliyle eksiltmeye konul· 
tırılacak hal bınası ınşaatı kapa 1 z 

muştur. be .. nü saat ıs de lzmir vakıflar 
2 - lhalesi lS-8-935 .. P~.rşemd ~a toplanacaık komisyonda ya· 

direktörlüğünde direktorluk 0 ası 

pılacaktır. . l~t e eksiltme ıtıtrtnameler~ ve . • ]er ile ıma a v r- • k 
3 - Bu ışe aıt proje ) r mukabilinde İzmır, An ara, 

ınukavelename nüshal.arı ~~·~~kJe~~den alınabilir. 
lstanbulda vakıflar dı~ektorl~ 

1 4191 56 liradır. Eksiltmeye gire 
4 - Muvakkat temınat mıktar kt,ubunu ticaret odasında ka· 

ceklerin teminat ma_kbuzu.nu veya re~ni ehliyet vesikasını teklifle
yıdlı olduklarına daır vesıkayı ve 

rile beraber vermeler~ Jiz~dı:.·t ahhidlerin kendilerinin ~~ar. ve· 
5 - Eksiltmeye gırece mu e. t n her tilrlil kanunı ıdarı ve 

Ya mühendis olmaları ve yahut:fınşadaecıek mütehassıs mühendis ve-
• . k bul ve ı a e k .. 

fenni mesuliyetlerını a d üştereken mesul olma uzere 
. 1 bu·'tUn muameleler e m ya mımar a 

birlikte çalıjMaları şarttır. . b'l ek kin en az 30.000 liralık 
k 'itmeye gıre ı m ::1 • • 

Aynı zamanda bu e sı 1 b.tirmiş olduğuna daır resmı 
bir binanın inşaatını muvaffakıyet ed"kı edilmic belgeler gösteril-

·ı ·c veya tas ı :r fen heyetlerinden verı mı:r . 
mesi mecburidir. "hal 2490 sayılı artırma eksiltme ve ıhaJe ka-

6 _ Ebiltme ve ı e 
nunu uyarınca yapılacaktır. ·ı uygun olarak hazırlanıp en 

TekJHnameler bu ka~u1?:a tam~ıd~ kadar makbuz mukabilinde 
geç 15-8-935 perşembe ~:1.~ saat ·ıecektir. (1891) 1-3144 
lzmir vakıflar direktörlugune verı 

tl{b at '' el{aletiu den: . . 
'"d" l\iwü için 400,000 adet fış ı~e 

lktısat Vekaleti umum evrak mu ur ~ırılacağından isteklilerın 
ıoo yapraklı 80 defter pazarhk~a h!':cfe Vekalet binasında komis-
26-7-935 günü saat onbeşde Ye~~şe nıclerini görmek üzere umum 

t me ve numu 141 yonu mahsu~una şar ~~ 1 ( l893) 1-3 
evrak müdiirlüğüne muracaat arı. 

r Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Tekirdağ kıtaatı icin 280 ton ekmeklik unun kapalı 

zarfla eksiltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi günü saat 
9.30 da ve Malkaranm 80 ton sığır etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 27 temmuz ı 935 cumartesi günü saat 10.30 da ve 
Malkaranın 150 ton ekmeklik ununun da keza kapalı zarf. 
la eksiltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi günü saat 1 1.SC 
da Tekirdağ satın alma komisyonunda yapılacaktn. 

2 - Tekirdağ ununun muhammen bedeli 12 kuruş 50 
santim ve teminatı muvakkatesi ?625 liradır. Malkaranın 
sığır e~inin muha,nmen hedeli 22 kuruş ve te:ninatı mu 
vakkatesi 920 liradır. M,,.lkaranm ununun muhammen be 
deli 13 kuruş V'! teminatı muvakkatesi 1463 liradır. 

3 - Teminatlar ihaJf'den evel muhasehecilik veznec;i. 
ne yatınlnııs r lacaktır. 

4 - Başka malsandıklarma yatırılmış olan teminat 
makbuzları ve banka teminatları ile diğer belgeler teklif 
mektupları içerisine konulması lazımdır. 

5 - Şartname hergün komisyoncla görülebilir. ( 1709) 
1-2900 

1 LAN 
Pınar hisar kıtaat hayvanları icin 21550 liralık yulaf ilk pey 

!617 lira, 18660 liralık kuru ot ilk pey 1399 lira. 18620 liralık arpa 
ilk pey 1396 lira, 6525 liralık saman ilk pey 489 liradır. Kapalı zarf 
la eksiJtmeye konulmuştur İhaleleri 5 ağustos 935 pazartesi saat 
15. 16, 17. 18 dedir isteklilerin Ri?.e satın alma komısyonuna gd 
meleri. (1825) t-3055 

İLAN 
1 - Niğde mevkii için 480.000 kilo arpa kapalı 2arfla eksiltme

ye konulmuştur. 
2 - 1halesi 30-7-935 alı giıniı aat 15 de Niğdede tumen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Arpanın tahmin edilen fiatı beher kilosu "beş .. kuru tur. 

Tahmin edilen bedel 24,000 liradır. İlk teminatı 1800 liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunıın 2·3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikalıırla birlikte tf'minatJarının ve teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat eveline k:ıd:ır Niğdede satın alma 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin şartnameyi her gtin komisyonda gön:bilirler 
(1759) 1-297 

İLAN 
İstanbul komutanlığına bağ'h birlikler hayvanatın ihti· 

yacı olan bir milyon üç yüz sekiz bin kilo kuru ot 2 ağus· 
tos 935 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. Beher kilosuna tahmin edilen fiat üç kuruş olup 
ilk teminatı 2943 liradır. Sartnamesi 197 kuruş mukabili 
komisyondan alınabilir. Eksi1tmeye gireceklerin ihale 
saatından bir saat evveline kadar teminatı nrnvakkate ve
ya mektupları He hirlikte teklif zarfım Fınchkhda satın 
alma komisvonnna vermt>lPri (1737) 1-2963 

ti.AN 
Kır1kkale askeri sanat mokteplcri ıçin 100 adet maa sıra deı slıa· 

ne masası S-Ags-935 pazartesi günli snat 14: 17 ye kadar acık ek· 
siltme suretiyle atın alınacaktır. tstekliler şartname ve nümune· 
sini görmek Uzere mektep satın alma komisyonuna müracaatları ve 
muhammen bedeli olan 1400 liraya mukabil 105 lira teminatı eveli
yesini Kırıkkale askeri rabrikalar muhasibcciliğine yatırarak vak· 
tinde komisyonda bulunmaları. (1760) l-29i4 

1 LAN 
Kırık.kale asken sanat mektepleri atolye i için luzumu olan 19 

kalem marangoz malzemesi 14 ağustos 1935 çarşamba gtinU açık ek
siltme suretile atın alınacaktır Talipler muhammen bedeli olan 331 
lira 50 kuruşa mukabil 24 lira 86 .k.~~uş teminatı evveliyesini Kırık
kale askeri fabrikalar muhasebecılıgıne yatırarak vaktinde mektep 
satın alma komi yoııtına miiracaatları. ( 1887) 1-3146 

İLAN 

Kor garnizonundaki eratın enclik ihtiyacı için 700,000 kilo un 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 24 ağustos 935 
cumartesi gUnil saat onda yapılacaktır. 1 teklilerin muhammen be· 
del" olan 63.000 liranın yüzde 7,S tcminatUırı ile vakti muayyendc 
bul~nmalan ve şartnameyi görmek için hergün kor satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (1831) 1-3133 

Ankara beledi ve reisliği ilanları 

İLAN 

Belediyeye ait muhasebe binasının !ağam ve lağam 
boruları keşif mucibince yaptırılacak ve tamir ettirilecek
tir. lstekliltrin 26.7.1935 cuma günü levazım direktörlü· 
ğüne gelmeleri. Keşfi (117,5) ve teminatı (9) liradır. 

(1198) 1-2875 

1 LAN 
Temiz1ik çöp arabaları için 23 kalem huı davnt bir kalem komur 

3 kalem parmak ok çam tahtasiyle 8 kalemden muhtelif demir mal· 
zeme 25-7-935 per embe günü saat on beşte levazım direktörlük dıı· 
iresinde pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin komisyonumuza mlira-
caatları. 1-3005 

1 LAN 
l - Keçiôrende şo e yol yaptırılacaktır. Ke if bedeli 2480.91 

liradır . 
2 - Kt'~if '1'-0 §Ortrıame ini gönnek için fen kalemine geline· 

cektir. 
3 - İb:'ıle, i-8-~!~ ,nrihinc rastlayan pazartesi gUniı iiaat !l ele 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 186 liradır. (1834) ı - 3070 

1 LAN 
l - Şehir ı!jinde başka başka yerlerde yaptırılacak parke kal

dırrmı kapalı arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke if IJedeJi 
15156.60 liradır. 

2 - Kesif ve şartnamcsı ve diğer evrakı gon lmek içın fen ka
lemine gelinecektir. 

3 - İhale, 9.g...935 tarıhine rastlıyan cuma gfü1iı aat 11 de fen 
direktörlüğü odasında kapalı zarfla yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ll37 liradır. 
s - Teklif ve teminat mektup ve makbuzlariyle ticaret odasın· 

da halen k:ıyitli bulunulduğuna dair olan vesikaları havi zar{ların 
ihale saatinden bir saat evveline kadar fen direktörlüğli odasında 
toplanan komisyona verilmesi lazımdır. 

J-3145 

1 

SAYIFA ı 

Askeri Fabrikalar Umum (\qüdürlüğU 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

910 ADET MUHTELİF EBADDA BILYALI YATAK 
60 ., ,, ,, ÇELİK BİLYA 

Tahmin edilen bedelı (2000) lira olnn yukarda mikd.ın ve cin111 
yazılı malzeme askeri fabrikalnr Umum Müdiirliıgu sa ınalmn ko· 
misyonunca 6 ağusto 935 tarihinde s:ıh ~nü saat 14 de açık ek· 
siJtme ile ihale edilecekdr. Şartname par~sız olarak komisvonı.lan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 050) lira ve 2490 numn 
ralı kanunun 2 ve 3. maddel rindeki ve ilde m 7.kur rrını ve saau 
komisyona müracaatları. (1818) J-3:rs 

30 ADET TESTERE 
4680 " TETERE ÇAKISI 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan vu r-d mıkd.. ı \IC R 

yazılı malzeme askeri f:ıbrik;:ılar umum miıdurlu •iı atın. lm:? k<>· 
misyonunca 4 eylUJ 935 tarihinde çar amba günü saat 14 de açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parıısız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 337) hr (50 kunı§ v< 
2490 numaralı kanunun 2 v" 3. maddelerınd k \t aikk m kür gi.ın 
ve saatt-.ı komisyomı mur. caatları. (1829) 1-3074 

t LAN 
fan; lce ilan edılen 1000 • 2000 Ton mazotun mıınak.ı gunu d · 

ğiştirilmiştir. Evvelki ilanın hukmü yoktur Munak a ayrıca ilan 
edilecektir. ( 1805) l--30~3 

~ t)I oroloj · 
Dire 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 
Mett oroloıi en tıtu u Ankara m rke meteoroloJı 

iç.ın eksıltmc ve artırımı kanununun 46 ıneı maddesme r azaı
hk u uliyle bir tane Anemograf pılonu yaptırılacaktır Bu pılonun 
bir kı ım malzemesı en tıtude mevcuttur Pılonun niımun ini v< 
mevcut malzemeyi gormek istiyenler h r gun Keç.ı<iren yolunda 
bulunan Meteoroloji Enstitusüne ve p .zarhga girmt.k istı enler de 
26-7-935 cuma güni.ı saat onda Ziraat mektebi caddesinde bulunnn 
tohum ıslah istasyonu binasında toplamın komisyona ba vnm1ahm 

~It~teoro1oji 

el siJtnı 

(1877) l-~138 

• •• • • 
..Jllıo\ ıtü u 

nıi. o 1 ~ın lan: 
Tavukçuluk enstitiısü ıçin açık eksıltme u ulıyle 000 kiJo bu 

day 7000 kilo kepek, 6000 kilo rpa, 6000 kılo mısır. 6000 kılo yulaf 
ve 40.000 kilo saman satın alınacaktır. Tahmın bedeli • 3300 • lira· 
dır. Sartnameler Çankırı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk en .. 
titüsü müdürlüğünden alınacaktır. İsteklilerin 26 temmuz 935 cu
ma günü saat onda Ticaret oda ı vesik sı v 247) lir (50) kuruş. 
Juk muvakkat teminnt makbuzu veya banka mcktuplarıyle b rliktc 
Ziraat Mektebi cadde inde Ankara tohum rsJ§h ensdtti u MüdilrlU· 
ğü binasında toplanan komisyona başvurmaları. (1679) 1-3136 

En1 lal , .•• E rtan1 a. 111 lan: 
Kiralık apartıman 

Işıklar caddesinde, Su, Elektrik, ve hava gazı t i tı 
m havi beş oda bir hela, bir banyo, ve mutfakdan ibaret 
birinci katta 3 numaralı daire açık artırma ile kira.ya veri
lecektir. İhalesi 5.8.1935 pazartesi günü saat 11 onbir d 
yapılacakt1r. 

İsteklilerin ihale günün kadar doksan dört lira depo
zito parasiyle Bankamız muamelat MüdürJilğüne ve dair -
vi görmek icin de apartıman kapıcısına müracaatlan 

(1848) 1-3135 

M teoroloji ıı titü Ü , 

Direktörlüğünden: 
Pazarlıkla eksiltm ilanı 

Meteoroloji Enst'itiısu ıçin eksiltme v nrtınntı kanununun 
ıncı madde.sine göre pazarlık u uliyle dört tane kUtüphanc yaptı· 
rılacakur. İsteklilerin 26-7-935 cuıruı giinil 6aat onda Ziraat Mek. 
tehi caddesinde tohum ıslah jstasyonu bina ında toplanan komi• 
yona ba~ vurmalnrı. (1878) 1--S1S7 

dliye v ka1etinden: 
Adet Cinsi 
34 Yazıhane 
79 Yazıhane koltugu 

126 Katip masası 
31 Evrak dolabı 
33 Dakti1o masası 

210 Sandayla yani masa 
60 Koltuk 
J O Çuhasız mas 
51 Yazıhane 
Sl Yazıhane koltuğu 
45 Yazıhane 
53 Marüken ndaly::ı 

Temyiz mahkeme i i~in yukard müfredatı ya2.ılı 12 k lem mo
bilya ve mefruşat kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye konmustur. Mu· 
hammen bedel 36,580 liradır. Eksiltme vekalet levazım mUdUriyetl 
odasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ı 5-8-935 tari
hi ne müsadif perşembe günU saat 14 de yapılacaktır. Eksiltmey 
iştirak edecek isteklilcrın bu baptaki fennı ve hususf şartname w 
resimlerile mukavele projesini 185 kuru mukabilinde Ankarad 
Jevaz.ım müdüriyetinden ve 1stanbulda Adliye levazım memurlu· 
ğundan labilirler. Eksiltme günU artname '\'C kanunun tarifi da· 
hilinde muhammen bedelin % 7,5 ğu nisbctinde olan 2 744 liralık 
muvakkat teminatları sandık rnaktuı.i1e beraber teklif ~lltııpları
nı eksiltme saatinden bir saat evveline kndar imza mukalüHnde 
komisyon riyasetine v rrnelcri, Posta ile önderilecek mektupların 
nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona g Jmit 
bulunması ve teklif mektuplarının mühur mumu ite miıhUrlcnmi 
bulunması lazımdır. (1892) 1-3143 

\nkara<lnki biitün mÜle..ahlıM 'c rb t mü hcndi~I re 
TÜRK MÜHENDİSLER BlRLlôlNDEN: 

. 2751 ~~· h kanuna göre Mutcahhid v serbest çalış n 'Mühen· 
dısler Bırlıkç.e sınıflara avrılacaktrr. Bilahara itiraz kabul cdilmi· 
yeceğinden saat 18 den 19 a kadar bı at veya tahriren 26 t mmus 
935 akşamına kad:ır senehk kazançlannr bildirmeleri. (1806) 

l-3042 



m 
RP61~ .. törliiğiinden: 

M4 lira 31 IAlnq beclti JDqifli Nallmn lmentincle ipek böc:ekle
a..ıannr lııanllımlr flsel'f 1 ..... 1935 ~ An
aı daiııııli me8aı wnle puarblda Wr bnatıma evi yapılmMı 

tllreiU ci'fellÇ ...-ı ile ayni llale
meçte dMmi encOmene ft taftıillt ~ iatiyenlerin de bergtin ta-
da cliNkt&:MtiUne plllııeleri ilan OIUnur. (1876) 1--3130 

DoJaor 
ManıfVnve 

D&t, FtRBNGI VB BBLSO
G1ftlLUGU HASTALIKLAIU 

MUTEHASSISI 
T-ab'hh'M cacldeM blpula At 
tmtaı sokak No. 17. Haıtalanm 

hereGn t-13 " 1S-20ye kadar 
kabul eder 

ZAYİ 
Çeap~ nifua IDllD\Ulu· 
~ ....... la~ diınlı9-
~ tatWk mlbürUmti b1het
tim. Yenilerini çıkartacapndan 
HWleriıWı hllımtl yoktur. 

Mtltek&id Asteymen Azis 
1-at47 

Almanca ders 
llabedU blı: ...... bayaJP. 

almaaca den veriyor. s.operatif 
lw'P.ımda illbntq mabaUell le· 
rif Sille,.... mblr No: 122-114 
ya mllracMt. ı--son 

Huaual Den ve Tercflme. 
İmtihanlara Hasırlama. 

Poata Kutan 131 Ankara. 

Menıura~ 
Bir mfleMıHdn llevafr· 

deki tştemı, bakın• ve At. 
ruanc.a mubaberat ve terdi· 
melerini yapmak IUl'etifl.e 
daimi Wr vazife almak fati
yenlirİD AWKARA'cfa (184) 
nqmarah posta kutulan8 
mikacaat eylemeleri llmn~ 
dır. 1--3011 

KİRALIK Y AZIJIAllfB 
VE HANE ICA Ti 

llükemmel. ucu. 
Telefon 2253 mW...t. 

1--3100 

hatifti ......... S.pma 
lluılJI P'ılUI lbflq ATAY 
tıaniad 111p1,.aı 1c1art •• 
Yuı itlen lllclltl lfalUlal 

YDAa 

M. M. V. Satmalma komüyonu ilinlan 

Cinll Miktarı Teminatı 
Kile Lira 1C. 

Şek« SOi 30 
Sabım llOI 57 75 
Gu 10115 
Sıtar ea ı80GI 271 
Kuru 8.dim 200I 45 
Zeytin 1000 &7 50 
Bulpar 5D 80 
Sadeyal 300I 131 
Kuru fuulye 350I 31 51 
Nohut 4CiOt 5ı 75 
Mercimek 300t 13 !~ 
Pirinç 5500 144 -
Kep odunu ıao.- 517 51 
hbriJııa UDU 65009 878 
Patawı aeae 27 
Kuru solan 300I 27 
Arpa ... ıı• 
S-... ıs.t ZI ıs 
ıturu ot Z3580 sa 

ihale güniı ve uata 

8/ atuıte>l/ 935 peqembe aut 10 
8/ ağmtol/ 935 peqembe sut M 
8/ aiultOI/ 935 peqembe uat 11 
8/ atuatoe/ 935 peqembe aut ıı 
8/ apltol/ 935 pel)embe aut 10 
15/ qultos/ 9S5 ~rfelllbe • 11 

'IA/ at•tol/ 135 puarteli .. t 10 
26/ apatoe/ 935 puarteli llAt 10 
Z/ eyMn/ 931 panrtıMi aut 11 

Eksiltme u 

• 

l - 8afble hudut tlıbmu ipe yubnda yu• lt blem ylfeoek. " ,.. ... w.ı...la ,... 
dııq.I -.ıerde elrailtmeleri ,.._..... 

2 - lateldiler beW sin ve .. tlerde Van ludut lıoma-"lı ,_. ~ kcmiafODllllA \Mil wı..ı• 

lLAN clıiı ile (825) adet ampaı 
50 tane Arka TeJkereai kutulan kapalı sarf uaallyle 
50 ,, Çevirecek kola aataaa•macakıa'. Bderl 841$ 

ıooo ., Kablo 1>91*. liradır. Muvakkat ıemin•tı 
Yukarda yuıb ~kalem (~_1) lira (13) kur .. tar. 

muhabere maı..,,. IEP· biaUai 8.7.tiı ~.-. 
h zarf yolu ile ntimunelerine ili liat 14 dedir~•· 
gli"e satm almacaktır. Hep- uf ve prtnmhe81İd ~ 
linin tahmin edilen bedeli ve almak iatlyenter bede1alS 
5037 lh 50 kanıftur. Şart- olarak M. M. V. aatmalma 
namesi bedeı.b olarak ko- komisyonundan Veril~. 
~OQmnuzdan almacaktır. Bblltineye glıecek1erill 
thaiai 26-7-935 cama ~ (UfO) M'o.- " bamda p 
IUt 11 ele~· tık terilen 'Vllai1de ve (611) ll• 
._iaatı 404 1in 81 karat- ra (13) kanqluk tetnioat ve 
tu&lı Ebiltmeye ıJıecelder 
'4IO 1ayıh kanunan t've s teklif mektup\ariyle birlikte 
U..U inaddeleri ile prt11a1ne- bem gUD ve mtmdan • as 
de istenen belgeleri teklif bir mt evvel aatmılma ko-
metmaplariyle birlikte ihale miayonana gelmeleri. (1182) 
•Mmclan en u Mr mt ev- t--2870 
veUDe kadar M. iL V. S.. 
tmalma komisyonuna vere
celdentir. (UISS) 1-2880 

BILIT 
l - lmür prnisonu için bir 

kll.lunun tahmin becleH fiatı 4 
ku:Aaı olan 42UOO kilo kanı :ot 
lraJ!lh ... ~ -.ı-

ı - !haleti t5 apstoı 935 il• 
b gfinU aut llS,30 da hmW lltla. 
lb. SA AL. KO. da yapılacak· 
tır. 

Bir memur 
aranıyor 

' - ilk iaaaç Panl!ll 1279 ll· ı•--------· ra • lnanftur. 
4 - lartnamell her .... adı 

ce~ komlayondu. alma. 
5 - Bblftme,_ pıecelder 

dcwt -- ........ 2490 .. 
,... --- ı ... ~ o:aadde-
ledİllll ,..... .... " ilk laaaıg 
........... ..,. ....... 1-i 
U. liiiilit. teklif ~ 
..._......_. eaublıı•t 
~ mN:a>'•k .... 
..--. Ko. na w...ıerl 

<t•ı ı - 3071 

tLAN 
ı-~~ 

len 8*. ~ OWı ild 
milyon ltmbttllf renkte makara...,. .O. ebUtm• 
,.._.~ .... ~l~ 

BUGON BUGECE 
AIBIWKBMAN 


