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Türk - Sovyet dost uğu 
Elcoııomi Bal{cuıımızın ayrılması dolayı -

siyle veı-ileıı söleu içteııı gösterilere . ' 
yol açtı 

Moekova, 27 
(A. A.) - Tür .. 

iye Ekonomi 
Bakam B. Ce .. 
lal Bayar, Tu • 
la'da yeni ma • 
den endüstri • 
si merkezlerini 
gezmiş, elektrik 
ıantralmı göz .. 
cleR geçirmiştir • 

:;. :;. :f· 

Moıskova, 2i 
(.A. A.) - Deş 
tecim halk ko "' 
miseri B. Ro • 
sengoltz, Türki· 
ye Ekonomi Ba. 
kanı B. Celal 
Bayar için bir 
ayrılma şö1 ;-·i 
vermiştir ·ı. 

Ş .. l d B V 8 Cel<d Bayar, a!ır endüstri 'lromiseri B Rozerıgoltrla btrlikte o en e . o - · 
roşi1of, B. Liubimof, B. Bouknov, rışın korunmaaı ve kuvvetlendiril 
Türkiye Büyük Elçisi B. Zekai mesi İçin çok önemli olan ttirk -
Apaydın ve birçok sovyet büyük - sovyet dostluğunu anlatmıştır. Bu 
leri bulunmu~tur. Dostluğun iki memleketin her gün 

B. Rosengoltz, söylevinde ba - gittikçe artmakta olan ekonomik 
ilgilerinde de görünmekte <tlduğu
nu söylemiştir. 

B Ç E T İ N K A Y A Halk komiseri bundan sonra iki 
• memleket arasındaki ekonomik 
Aydın hattındaki etüd _ ç.alıtma birliğinin ve Sovyet Rus -

yanın Türkiyenin endüatrilettiril
mesine olan teknik yardımınm da
ha ziyade kuvvetlenmesi, artması 
isteğini göstermittir. 

!erine devam ediyor 
Hak(tn Biiyiik Gediz köpriisiinif 

m:acakhr. (Sonu a. el sayıladal 

Adımız, andımızdll" 

İzmittek:i ı)atlanıa 
Bir kaza eseri olan hadise 

önemsizdir 
Resmiğ Bildiriğ: 
26 - 7 - 935 günü $aal 4,10 da 

Derince iskelesi alanında bulunan 
bir cephane deposu civarındaki 
kuru otlar, yolcuların attığı siga -
rafardan olduğu zannedilen bir 
sebeble tutuşarak yangın küçük 
ve eski bir fişek ve bomba depo -
suna doğru ilerlemeğe başlamış -
t1T .. 

Depo nöbetçisi kimseye haber 
vermeye muvaffak olamıyarak 

kendisi söndürmek istemişse ele 
başaramamıştn. 

Y nngm depoya sirayet etmiş 
ve barutların tutuşması ile depo -
da mevcud piyade fişek ve bom -
baları arasında da infllRklar baş -
lamıtttr. 

hmit ve Kadıköy itfaiyeleri 
yetişerek sabahın saat sekizine 
doğru tehlikenin genişlemesine 
mani tedbirler alınmıştır. 

Piyade fişekleri ve bombaları
nm tek tük ve çok seyrek infilak -
farına tesadüf olunuyor. 

O civardar. geçen demiryolu 
üzerine patlamamış birkaç bomba 
düşmüştür. Demiryolunda bir tah
ribat yoksa da hombalarm patla -
ması ihtimali dolayısile trenlerin 
hat temizleninceye fcadar o mm -
takada geçişi durdurulmuştur. Ru 
5ebeble T oros ve Ankara ekspres
leri yolcuları İzmit'ten deniz yolu 
ile lstanbul'a naklolunmak Üzere 
lstanbul' dan bir vapur yola Çlka • 
rılmtştlr. Bu yolcular geçe lstan -
lmh~ naklolunacalclardır. 

Nüfusça hiç bir zayiat yoktur. 
Bir itfaiye neferi ile altı asker yan
ilin söndürme esnasında çok ha -
fifçe yaralanmışlardır. 

Hat yarın açılacaktır. (A.A.)' 
İzmir, 27 (A.A.) - Bayındır· 

l.k Bakam 8. Ali Çetinkaya dün 
yanında ilbay General Kazım Di • 
rik, Devlet Demiryolları Genel Di
rektörü, bakanlık yönetsel danış
manı ve au itleri direktörü ile Ay
dın' a hareket etmiş istasyonda bir 
çok zatlar tarafından ujurlanmıı· 
lir. 

ALMANYADA NELER OLUYOR ? 

Bakan, Torbalı, BaymdD', Ode
mit istasyonlarında karıılanmış -
lir. Bozdoğan'a çıkan 8. Çetinka
ya tüze bakam 8. Şükrü Saraçoğlu 
ile konuımuıtur. Buradan Selçuk'a 
gidecek, Cellat gölünün kurutul -
maH işlerini gördükten aonra ge -
ceyi Selçuk veya Aydın' da geçire· 
cektir. İnceleme üç dört gün süre· 
cektir. B. Ali Çetinkaya dönüşte 
üç gün daha §ehrimizde kalacak 
ve bu arada büyük Gediz köprü -
sünün açılma törenini yapacak • 
tır. ' 

(Sonu J üncü sayıfada) 

Arsıqlusal 

paı·lamentolar 

l{onf eransında 
B. Fazıl Ahmed türk dev

riminin gelişimini 
anlattı 

Naziler, (.elik miğferlilerle, eski dinastiye 
ve din kurumlarına karşı harekete geçtiler 

Yahudi düşmanlığı devam ediyor - Polis, Hinden -
burgun mektubunu neşreden bir gazeteyi toplattı 

Nevyorkta alman bayrağını denize attılar 
Berlin, 27 (A.A.) - Polis , 

Mareıal Hindenburg'un heykeli • 
ne ayrılan ltahlhelm (çelik miğ -
fer) gazetesini i\plattınnışbr. 

Bu toplattırılmanın sebebi, sa
nıldığına göre, bu gazetenin, Ma
reşal Hindenburg tarafından 14 
ma;n.-. 1930 tarihinde, Prusya hü • 

· kümeti çelik miğferlere karşı koy
muş olduğu yasağı kaldırmadık -
ça, boşaltılan Rhen bölgesine a 
dım atmıyacağı hakkında Balmn 
Fon Meisner'e yazılmış olan bir ......................... ~ 

Bugünkü spor 
yarışmaları 

'tletiznı, saatı 15.30 
A. Gücü alanında, 
Bi8iklet, aaaı ı B 

Kanı1ttay altındaki. dörtyol 
ağzında 

Giireş, ıaat: 16.30 
A. Gücü alanında 

' 
Futbol, sam: I 7.45 
A. Giicii alrınında · 

' 
Su ırporlcırı, saat: 1 O 

mektubun aslını yazmış olması . 
dır. 

Hindenburg, bu mektubun so
nunda tarafsız olmak lüzumun . 
dan bahsettiği için gazete, bu di -
leğin, Mareşabn büyüklüğüne bir 
tanıt olduğunu ileri sürmekte idi. 

(Sonu 2 inci •ayıfada) 

--
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J'inıblcdorı, 27 ( A.A.) - l>m1is 1.-upa· 
ırı /irıt11i içirı yapılmı muçlarm ilkinde İnBi
liz A11.ııtin, amcril;alr Alli~mıu yt•nrniştir. 

Her ycrdt· 5 kuru~ 
3 

Uzun bir çalış~ıadaıı sonra 

Baytarlarımız yedi aylık 
sıgır veba aşısını buldular 

Epiy zaman önce B. Gurasson 
adlı bir fransız uzmanı ancak bir 
hafta dayanabilen ''sulu sığır ve · 
ba aş1smı,, bulmuştu. Önrneli, fa -
kat dayamksız olan bu yeni aşı 
üzerinde uğraşan baytarlarımız -
dl\n Bay Süreyya bu aşmm 40 gün 
dayanabilen yeni bir kuru şeklini 
yapmış ve bir alman ilimmeni ta
rafından Avrupa fen alemine bil
cJirilen yeni buluş ilim çevenleriy. 
le diit~ya basmmı uzun boylu ilgi
lendirmiş ve B. Gurasson bu kuru 
aşmın ekonomik değerinin az ol -
cfuğunu ve kendisi tarafmdan hi -
lindiğini ileri sürmüştü. 

Sığır vebasmın memleketimiz 
hayvanctltğı üzerinde yaptığı yı -
kıcr etkiler dolayısiyle meselenin 
esaslıca etüd edilmesi için bi.- ko 
misyon kurulmuştu. Pendik bakte
riyoloji enstitüsü direktörü B. Şe
fik Kolayh, Baytar genel direktör-

Hayvanlar ıçın yem yaprlsrı Sfl yedi ay 
bozulmadan dl(yanmaktadır 

lüğü uzmanı B. Muzaffer Bekınan 
Pendik enstitüsü ıudirektörü B. 
Mavroğlu, "gıdai tahlilat,, labora 
tuvarı şefi 8. Hamdi, Pendik enı -
titüsU şefi B. Raif Köylüoğlu, Pen· 
dik enstitüsü asistanları 8. Ihsan 
Esin ve B. Cevat Gediz' den katınç 
olan bu komisyon bir yıla yakm 
zamandanberi bu meselede tUrk 
tezini üstün kılmak ve nesci, mayii 
dayanıklı sığır veba atısını hul -

mak için çahşmaya batlamıştı. 
Pendik bakteriyoloji labora .. 

tuvarındaki uzun tecrübeler ve 
birçok araşhrmalardan sonra bu
gün sevinçle öğreniyoruz ki değer· 
li uzmanlanmız, ilkönce 45 ve 
sonra 138 gün ve en ıonra da (7) 
ay dayanabilen nesci, mayii sığır 
veba aşmnı yapmışlardır. 

Her larafta etki yapacak ve 
yankıları duyulacak olan bu bulu
şun kesin değerini anlatabilmek 

(Sonu '1 uncü sayıfada) 

~------·-·-------
Y ugosla vyaııın di~ sı· 
yasasında değişiklik 

yol~tur 
Herliner 1'aseblatm yı.uılarını 

Belgraa yalantamakuıdır. 

Belgrad, 27 (A.A.) - Berli .c 

ner Tagablat gazetesi, 10 temmua 
tarihli sayısında bir betke yazmıt
hr. Bu yazıda Pa·ens Pol'lliı Bük .. 
ret gezisinden sonra Yugoslavya. 
nm dış 11yasasmm eaulı ıuretto 
değişmiş olduğu, Yugoalavya'mn 
küçük anlatmayı ve balkan anlat
masını terk~deceği ve Yugos
la vya., Bulgarialan ve Ro • 
manya araımda yeni bir grup 
ortaya çıkacağı söylenmek • 
te ve bu değif ikliğe aebep olarak 
Habsburg dinaıtiai meaeleıl ileri 
siirülmektedir. 

Acun genoyunu aldabnayı b&
def tutan hu bilget reımii çeven • 
ler tarafından kesin ıurette yalan· 
lanmaktadır. 

Bu çevenler Yugoılavyanm dıt 
sıyaıasında aıığlarına bayrı oldu· 
ğu.;u ve bu ııyasanın ıayelerinin 
bu Ana kadar aala değifmemı. bu
lunduğunu herkitmektedir. 

İtalya istel<lerinde ısrar ederken, Habe -
şistan harba nasıl hazırlanıyor ? 

Paris, 27 (A.A.) - Eko da Pa
ri gazetesinin Roma'daki &zel a.y· 

tarı, düzenli habeş süel kuvvetle • 
rinin, Avrupa usulüne cihazlao -
mış ve Belçika subaylarından eği · 
tim görmüt 100 · 120 bin kişilil< 
kadar olduğunu söylüyor. 

Topçu kuvvetleri, eski ıiateru 
birkaç bataryadır. Makineli tüfek 

kıtalarmın ellerinde 500 tane ka
dar mitralyöz vardır. Yüce dağ. 
lann bazı noktalarında çoktanbe
rldir ğizlenmit cepane depolan ol 
duğu kesindir. Modem harb ge • 
reçi çok azdır. ve birkaç tankla, 
biribir\erine benzemiyen uç.aklar· 
dan baıka bir ,ey yoktur. 

(Sonu 2 inci ıayılada) 

Brüksel, 27 (A.A.) - 31 incı 
arsıulusal parlamentolar konf e 
ranH, B. Carton de Viart'ın baş -
kanbğı altında açılmıştır. Genel 
konuşma yapılırken B. Fazıl Ah
met Arraç, Türkiye'nin iç ve dış 
barışı istemekte o'lduğunu ve ha -
kikiğ demokrasinin fikirlerini tat
bik atanma geçirerek kadınlara 
aeçmek ve seçilmek haklarını ver
diğini söylemiştir. 

Karadeniz luıuuzunda 
(Yazısı S inci ssyılamıuladır) ............................. tJDnka .spor l'lareketlerlnl gösteren bir f:aç cnsta11tane (yazısı '5 intl ssyıtada) 



SAYIFA 2 

}luı•twılık baJıi.d4•ri 

a a t h.like ini ş .. ..., 
ogre 

Değerli Başbakanımı!. Hava 
urumunun kurultayını a.çarıken 
ünyayr saran silahlanma yarışı

nın pek tabiiğ bir sonucu olan ha
\ 1a tehlikesinin korkunç bir durum 
aldığ·mı, hava tehlikesine karşı u
lusun elbirliği ederek te bir al
ması gerektiğini söyledi. Bugün 
Türkiyenin her şar ve k abasm
d , bütün köylerinde ha tebli-

esini durduracak biricik silah o
lan uçakların arttırılması için ca
ışılmaktadır. Yurddaş, tehlikeyi 
örüş ve kavrayış nisbetinde bu, 

ulusal davanın kotarılmasına uğ
raşıyor .. Bununla beraber, hava 
1ehlikesini önlemek ve havacılı
ğa yardım hareketinin gönül dol
durmaz, yavaş bir hızla ilerlcdiği
Di söylemek, bana hiç de yanlış 

öriinmiyor. Karşısında bulundu
gumuz çok büyük, çok korkunç 
hava tehlikesini gerektiği gibi, 
iyice öğrenemediğimize, iyice an
iatıp halkta davaya inan yarata
madığımıza bundan daha iyi ve 
kuvvetli bir örnek gösterilemez. 
Bu hal, bana kalırsa, elbirliğine, 
birlikte çalışmalara alışkın olan 
ıköylü ve şarlı bütün türk ulusuna 
mese?.cyi hakkiyle anlatmadığı
mızd:ıt1dır. Tehlikenin ne olduğu
nu bilenlerin Üzerlerine dü en i e 
değer verememelerindendir. 

Havacılığa yardım hareketin
den alacağımız sonuçları her vakit 
öylediğim gibi, tehlikeyi anlat1 

tarzmıızla ölçmeliyiz.. Her şey
den önce istcdiğimi.z yardnnın ö
zünü bilelim.. bu bir iane midir? 
Vergi gibi, askerlik gibi... Ulusal 
bir borç mudur? .. Eğer istenen, 
vergi ve askerlik gibi.. yardımın 
üstüne çıkan bir iş ise bunun ne
den böyle olduğunu açrkça anlat
mamız lazımdır. 

YurdWl tehlikede ve harb için
de olduğu çağlarda, kurtulu sa
vaşında kı lık zahiresini, hatta 
ohwnluğunu el değirmeninde ö
ğütüp ekmek yaparak askere da
ğıtan köylüyü böyle bir harekete 
zorlayan, yurdun, gerçekten bir 
tehlike karşı!ında bulunması idi. 

Demek oluyor ki, bugün kar-
ısında bulunduğumuz tebliKenin, 

hava tehlikesinin, hava ordusu 
eksikliğinin yurddaşı gönül iste
ği ile harb edenlere yardıma zor· 
layan dünkü muharebelerden da
ha korkunç olduğunu anlatabildi
ğimiz gün, ulus, dün olduğu gibi 
bugün de, elinden geleni fazlasiy
le yapacaktır .. Kaldı ki hava teh
like inin, bir harbın başladığı ha· 
beri alınmadan halkı öldürmek 
gayesiyle birdenbire patlayac ğı-
nı olduğu gibi, ulusa haber ver· 
mek, şimdiden tedbir alması, ba-
mın çaresine bakması i in bütün 
bwılan söylemek meseleyi bilen
lerin borcudur. 

Yardımı bir yana bırakalım, 
bütün bir şan, içindekilerin hepsi 
ile birlikte yoketmek kapasitesin
de olan hava tehlikesini, halkın 
türlü incelikleriyle öğrenmesinin, 
yemek ve içmek gibi iyice bilme-

inin bir ulusal savga işi olduğu 
adar kendi faydasma olan bir iş 

olduğu meydanda bir hakikattir. 
Bir memleketin orduları ister

se bütün dünyaya karşı durabilir 
bir durumda olsun, eğer o memle-. 
ketin halkı havadan gelen tehlike
ye k rşı açık ve tedbirsiz kalmış
Jarsa, o orduların eriyip gideceğj 
ve ulusun da ezilip yok olacağını 
öğretmek lazımdır.. Çünkü ordu
ların ihtiyatını uluslar meydana 
getirir; orduların yiyeceğini. iço 
ceğini~ cephanesini, ilahını cephe 

ensinde calışan halk hazırla p 
yapar .. 

Eğer halk, mahvolmak tehli
kesi karşısında ise, cepheden v:e 
kuvvetli ordulardan, sınırların a
ılmazhğından söz açmak \"C bun· 

lara güvenmek boş lafla zaman 
öldürmek olmaz mı?. 

Bir gelecek savaşının eskisi 
ibi yapılabileceğini sanmak bos 

"-·· · k-imse k<:>la~· ve düz yoJ 

dururken 
kalkmaz.. 

Gel ce t bir hatb patlarsa, 
bunun bütün hıziyle ve hava or· 
d eliyle sivil hak üzerinde etki 

·· ereceğini bilmek gerekiyor. 
~inkü bu tar.z, hamın kısa 2aman
da ve az par ile bitirilmesi sonu
cunu -0layea verecektir. 

Halka, muharebe sanatındaki 
bu devrimi anlatmak ve karşısın
da bulunduğu tehlikeyi, üzerine 
düşen işleri süel bir him:ıet olarak 
iyice belletmek lazmıdır ... Bu ha
kikatin iyice anlatıldığı gün, hava 
ordusu maddeleşecek ve hava teh
likesi de ortadan kalkacaktır. 

• Şakir Hazim GÖKMEN 

İtalya - Habeşistan 
CBa§ı birinci sayfada) 

Gene bu aytann söylediğine göre, im. 
paratorını çağırısrna, 10.000.000 nüfusun 
içerisinden ~olsa olsa 5-6 yüz bin ve bel
ki de l.000.000 erkek, kadın ve çocuk 
koşacaktır. 

Aytar diyor ki: "Habeş ülkesi ya· 
mandır. Fransamn iki kat büyüklüğün
i • Jir. Onu ıkoruyan yakıcı bir iklimi ve 
dağlık bir toprağı vardır. Yiğitçesine 
ve yJlmadan savgaya elverişlidir. Şim· 
diki halde 120.000 kişili kolan İtalyan 
kuvvetleri yakında bütün seferber edi
Jen asker buraya gelince, 150.000 i bu
lacaktır. Bu kuvvetlerin, kesin !Klldı
rıma geçilece i sırada daha ziyade art
tırılmaları ihtimali vardır. 

ltaly n ordusunun cihazı bol ve ek
sik izdir. Hele tank, zırhlı, otomobil, U· 

çak ve mitralyöz hususunda çok zen
gindır. Keşif ve bombardıman hava fifo
ları i~in 40 dan fazla iniş alanı hazır ~ 
lanmıştır. Bununla beraber, yalnız bu 
havoı kuvvetıerile bu işin nasıl basarı-
1acağına henllz aJkıl ermemektedir. 

Adisababa ehri, İtalyan uçak alan
larından ancak 750 kilometre ötededir. 
Demek olur ki ,bir ton bomba taşıyarak 
2000 kilometre uçan 3 motörlü uçaklar, 
i>urasını bombardmınn edebileceklerdir. 
Ancak Adisababa 100.000 nüfuslu ve vu· 
ruJaca & bir tarafı olmayan bir §C· 

hirdir. Ve bu ıehir, 1812 harbinde Mos
konnın yandığı gibi, yanar ve bunun 
&. hiçbir etki i olmaz,, 

hı lar mtyetesi ne yapa(:a/,? 
Londra, 2? (A.A.) - B. Eden Lon

iıadan ulu tar sosyetesi toplantısından 
bir &Un önce hareket edecektir. Pariste 
kalıp kalmıyacağı belli değildir, Kon· 
eyin ilk önce beşinci yargıçı bclitil· 

m sine karar vermesi temenni edilmek· 
tcdir. Uzlaşma tarzı hakkında bir anlaş
maya v rılamazsa konseyin, anlaşmazlı
ğın enel lı:urul kararım vermesi gere
kroeği bildirilmekte ve bir uzlaşın esa-
ı bulunacağı umud edilmektedir. 

l tulytı i teklerinde israr edi) or 
Roma, 27 (A.A.) -Tribune gazete

si İtalyanın ulu lar so$yetesine habeş 
meı.elesi hakkında verdiği notadan balı-! 
ednck diyor ki : 

"Bu nota, Ualual hadisesi omisyo
nunun işlerine devam etmesinden ya
na~n . Bu u demektir ki, 25 temmuzda 
1928 İtalya· habeş andlaşmasındaki an
taşan.azlıkların kotarılması h~kmda 

olan htikilmlerdcn henü zvazgecilmiş de

ğildir. İtalya bunların yerine başka bir 
usul ve girı it onulmasını kabul ede
mez. 

f uılya konseye çağrıldı 
Homa, 2'1 (A.A.) - ltalya hüküme

ti uluslar kurumu kon1Cyinde bulunma
ya çağmlmı tır. 

lttılya lcon yde l>ulurımak irin 
Htıbe~i~umın ı·eret:eii cevabı 

b kliyor 
Roma, 27 ( A.A.) - İtalyan bükü· 

mtti, uluslar sosyetesi konseyinin top
lantısında hazır bulunmak hususundaki 

rarmın 14 ve 23 temmuz tarihli nota
larına, Habcşitsan tarafından ver~lecck 

ct'Vabn bağlı bulunduğunu, uluslar sos
yetesine bildirmi tiri. 

ALMANYADA NELER 
OLUYOR? 

(Başı 1. ci sayı/ada) 

Naziler bu ıyazıda, çelik miğferlere 

&1"fl olan durumları hakkınd bir taria 
görmüş olacaklardır. 

••• 
Bertin, 27 (A.A) - Havas: Alman-

ya gizli polis kurumu başkanı B. Him
ler, gençliğin dinsel kurumlarınm kı

navmı daraltan bir karar almıştır. 
Bu karar, geçenlerde Prusya için 

B. Göring, Almanya iç.in de iç bakanı 
B. Frik taraflarından verilen emir.leri 
tamamlamaktadır. 

Bu kurumlar üyelerinin üniforma 
ve özel beldek taşımaları, geçit töreni 
yapmaları, kamp kurmaları, örkestra 
sahibi olmaları ve göz önünde bayrak 
tnşımaları yasaktır. Yalnı~, usulden o
lan. dinsel alaylarla göretlerde, dinsel 
bayramlarda ve ölü törenlerinde ayrı • 
lık gözetilmiştir. 

• • * 
Berlin, 27 (A.A) - Havas: Yahudi 

diışmanlığı huküm sürmekte devam e
diyor. Silezyada, Şarlotenburg kaplıca 
hırı direktörü, oradaki orkestralara 
yahudi kompozitörlerinin eserlerini 
çalmayı yasak etmiştir. 

Hesse'de, Merkenfriç şar kurulu yahu· 
dilerle alışveriş eden, evinde yahudi otu
ran, yahudilere kaş gözle işaret eden 
kadın, erkek her almanın, al:nan ulu -
suna karıı hayın sayılarak, kendisine 
uray tarafından hiç bir iş verilmiyece· 
ğini karar altına almıştır. 

Eski Batı)'era velüıhtı ue iiç 
renldi bayrak 

Berlin, 27 (A.A) - Havas: Bavyera 
iç bakanı B. Adolf Vagner, dün SÖ)'· 

lediği bir söylevde, Bavyera veliahd~ 

prens Rüpprehte karşı şiddetle hücum 
derek, onun Münihdeki atosunun ü

.zaine hiç bir vakit gamalı haçlı bay
rak çekmemiş olduğundan sızlanmıştır. 

B. Vagner, demiştir ki: 
« - Vittelsbah dinastisinin bu son 

çocuğu, eıki, kırmu.ı - siyah • beyaz 
Bavyara bayrağını çekmekle kanaat e
diyor. Bana öyle geliyor ki, Bavyerada 
gene bir temizlik yapmak gerekiyor.> 

Veliahd Rupprehte 66 yaşrnıfadır ve 
Bavıyerada çekilmiş oturmaktadır. 

Nevyorl.:ta alman bayraiını 
yırttılar 

Nevyork, 27 (A.A.) - Dün, Bre
mcn vapuru limandan ayrılacağı sıra
da, nasyonal sosyalistliğe karşı, bir gös
teri yapılmıştır. Bundan sonra çıkan 

ıkargaşalığa 1.000 kadar komünist karış
mıştır. Gösterişçilerden üç ki i, Bre
mene çıkmağa muvaffak olarak; gemi· 
nin provasındaki alman bayrağını, rıh
tım üzerinde yığılı bulunan halkın al
kı lan arasında koparmışlar ve Hudson 
nehri~e atmışlardır. 

Bu üç kişi yakalanmıştır. 
2CJO resmiğ ve 100 kadar sivil polis. 

gösterişçileri güç bela dağıtabilmişler
dir. Kargaşalık sırasında birkaç el sitah 
attlmış, bir kişi yaralanmıştır. 

Bremen vapurunun üçüncü sınıf yo1· 
cularından bir takımı yakalanmıştır. 

Bu gösterişin önceden hazırlandığı 
anlaşılmaktadır. Zira, başlamazdan ön
GC "enteraaıyonal., marşı okunmuş ve 
"Kahrolsun Hitler,, diye bağırılmıştır. 

Alman ıemicileri hemen denize bit 
fiı:ka indirip, akıntının sürüklemekte 
olduğu bayrağı kurtarmışlardır. Bremen
deki gemicilerle alman yolcular bayrağı 
gönderine tekrar çekip setamlamışlardtr. 
bunun arkasından da hep bir ağızdan, 
yurd türlriileri 93ğırmışiardır. 

Geminin limandan ayrılması, bu yüz
den, pelraız gecikmiştir. 

iki ağır, birt;ok hafif yaralı 
Nevyork, 27 (A.A.) - Bu sabah gti· 

neş doğarken, nasyonal • sosyalistliğe 
karşı yapılan gösteriler esnasındaki hr
gaşalıkt.oı iki polis ağır, birçok siviller 
de hafif surette yaralanmışlardır. 

Bremen vapurunun hareketinden 
Komw) ÇflF§anıba giilıii 

wpl.Cınıyor. 
Par is, 27 ( A.A.) - Uluslar sosycte

sı konseyi, çarşamba günü toplanacak· 
trr. 

1 
sonra, Doklar civarındaki sokaklarda 
boğuşmalar yeniden başlamıştır. 

Kalabalık bir halk yığını, mevkuflarr 

-----

Türk - sovyet 
dostluğu 

(Başı 1. cı sayı/ada) 

B. Rosengoltz, türk ulusunun büyük 
tefi Kadl Atatürk'ün ve türk hükü
metinin sovyet • türk sıyasal ve ekono
mik yaklaşmasında göstermiş oldukları 
büyük korumanın ve İsmet İnönü ile 
Tevfik Rüştü Arasın Sovyet Rusyayr ve 
B. Vorosilof baskanhğmdaki sovyet 
S?.lgıtımn Türkiyeyi gezmelerinin önc
mtnden bahsetmiş ve bu geziler sırasın
da iki ulus arasındaki sempatinin ken
dini göstermiş olduğunu ilave eylemiş
tir. 

B. Rosengoltz, B. Celal Bayarın Sov
yet Rusyayı gezerek orada incelemelr.r 
yapmasının ve sovyet devlet adamlariyle 
.hmuşmasının ekonomik alanda oynıya
cağı rolün önemini anlattıktan sonra 
bardağını Türkiye cumurluğunun büyük 
şefi Kamal Atatürkün türk hiikümetinin 
ve B. Celal Bayarın gönenç ve genli
ğine kaldırarak içmi itr . 

B . Celal Bayar. bu söyleve cevap ve
rerek kendisine karşı gösterilen çek iyi 
karşılamadan dolayı teşekkür etmiş, ya
kından görmek fırsatını elde etmiş ol
duğu büyük ve göze çarpan ilerlemeler
den bahsetmiş ve bu ilerlemelerin ruslı:ı
rm hakikiğ dostları olan türlderin gö
nilllerini sevinçle doldurmakta olduğu
nu söylemiştir. 

B. Celal Bayar, Sovyet • türk dost
luğunun ~ağlamhğı ve iki tarafın ta
mamiyle anlaşmış olduğunu önemle kay
dettikten sonra Türkiyenin endüstri
leştirilmesi alanındaki beraber çalışma
nın ve sovyetlerin dostçasına yapmakta 
oldukları ilmiğ ve teknik yardımın ve 
kredinin ilerde de eksilmiyeceği umn· 
dunda olduğunu bildirmiştir. 

B. Celal Bayar söylevinin sonun~fa 
§Öyle demiştir. 

"- Bilyiik şefiniz Stalinin adını 
Eaygı ile anar ve bardağımı Sovyet Ru<ı
yamn genliğine kaldırasak sağlığınıza 
ve memleketlerimiz arasındaki eağJam 
dostluk adına içerim.,, · 

PRANSA'HI\: 

Paris bor8ası 
Faris, 27 (A.A.) - 26 tarihti borsa 

durumudur: 
Esham borsası, hala canlanamamış • 

tır. Gidişinde bir yavaşlık görülmekte _ 
dir. Ffat aynmlan çok azdır. Florinin 
oynaması türlü P'elcmenk eshamı ve bu 
arada royal dutch üzerine dik.kati çek
mektedir 

Hictu velihaıının şöle1ıi 
Paris, 27 (A.A) - Hicaz veliahdı 

Emir Suud, dış bakanı B. Fuad Ham • 

za ile birlikte oturmakta olduğu otel • 
de, dün bir çay şöleni vermiştir. 

Şölende eski Fas sultanı Mevlay Ha

fız, Fransa komiı;eri B. Dö Martel, 

Suriye başbakanı Şeyh Taceddin, İngi

liz büyük elçisi Sir Corc Klerk, dış 

bakanlığı Afrika işleri direktörü B. 

dö Senkanten, Irak, Habeşistan ve İran 

elçileri ve daha bir takım diplomatlı:ır· 
la islam ileri gelenleri bıdunmuşlardır. 

götüren polislerin arkasından gitmiş, ve 
dağıtılma emri verildiği halde. polis ka· 
rakolunu kuşatarak mevkufların özgür 
bırakılmasını istemiştir. Bunun üzerine 

polislerle halk arasında göğüş göğüse 
boğu§malar olmu_ştur. Gürültüden uya· 
nan oradaki evler halkı, pencerelerden, 
kavgacılar üzerine, fırça, kundura ve 
kovalarla su atmak suretile kargaşalığın 
artmasına ıebcb olmuşlardır. 

Bunun üzerine hadise yerine gelen 
yeni kuvvetler, sopalarla hücum ederek 
kalabalığı dağıtabilmişlerdir. 

Amerikanın karı~masını 
istiyenler 

Vaşington, 27 (A.A.) - Amerika 
yahudi kurumlarına bağlı bir delegas
yon, Alman ıada yahudilere karşı ya· 
pılmakta olan zulümden başkanlığına 

gideıek protestoda bulunmuştur. 
Dekgasyon, hükümetin insanlık ad•· 

na sf'si:ıi duyurmasını dilemi§tir. 
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Yunan kıralı, ulu~ 
kararım hekliyec 

Atina, 27 (A.A.) - Partrasa gelir 
mez, A tina şarbayı R. Kotzias, Lond 
eski kırat Jorj ile neler görüştüğü ba 
kında gazetecilere şu diyevdc buhı 

muştur: 

"- Eski kıral, her eyden önce, yıı 
dun genel asığlarıru ve ancak bund 
sonra gerek kendiginin, gerek dinast 
sinin asığlarrnı düşünmektedir. On 
fikrince, kıralhğın yeniden kurulması 
zaman uygun değildir. Bununla be 
ber, bu hususta tek hakim yunan ulıı 
olduğunu söylemektedir.,, 

BIRLESIK OEVl.JITLER'DE: 
---------------------------

Amerilm, kOMınıl..-ları Lınır
dı§arı ediyor 

Vaşington, 27 (A.A.) - Yakında Y 
bancı kasanıklardan 151 kişi, ülkerıı 

dışına çıkarılacaklar ve !böylece Artı 

rika hükümeti yılda 52.000 dolar kat' 
nacaktır. 

Birçok devletler ve bu arada 1ta1.f3 
bu yüzden zarar eöreceklerdir. ılr' 
yalnız italyanlardan 62 kasanrk vardıf 

Kasa111klar, ülke dışarısına çıkarıl• 
mazdan önce, ilgili devletlerin tal' 
alınacaktır. 

ITAl.YA'DA 

Tuna ko11./eraruma ha211rlık 
Roma, 27 (A.A.) - Dolaşan söyJeıY 

tilere göre, Streuda tasarlanmı oJa1' 
Roma konferansına esas olacak bir T1*' 
na andlaşması tas].jğı kuramk hedefiyl• 
ilgili hükümetler arasında görüşmeler 
olmuştur. Söylentiler resmiğ olarak pf' 
kiştirilmiş değiWir. 

Paris, 27 (A.A.) - Yabancı meınl* 
ketlerde çıkan haberler üzerine yetkiJl 
çevenler Tuna paktı hakkındaki g<Srüt'° 
tere diplonwıi yolu ile devam edilmekt' 
olduğunu tasrih itmektedirler . tıgill 
hükü~tler tUrlil oydamlarda bulutı· 
muş-lardrr. Fakat !ııenUz açık hiç bi' 
proje hazırlanmaaııtır. 

DACINIK H.4BERLER: 

B. LitviM>/ Jlarienbatl 
kaplıealarında 

Prag, 27 (A.A.) - B. Litvinof, ht' 

yıl olduğu gibi. bu yıl da Marienl>llcf 

kaplıcalarında, nam.iğ sıfatını gizli tıl' 

tarak, kür yapmaktadır. Beraberfodtı 
Paris büyük elçisi B. Potemkin ite ~ 
takım Sovyet ileri gelenleri bulunnıalf
tadır. 

}
7 eni Arıibtıl yoluna devam edifD1 

Kaluso, 27 (A.A.) - Ameikah ya / 

zar Haliburton, Dolly adındaki filiJıİO 
sırtında Pon - Sen • Maren'e doiru ytr 
lunıa devam etmip. Peşi sıra kalabalı) 
bir halk yığını olduğu halde İvea'ya git" 
miştir. Filin bacaldarı ağrıdığından, ya• 
zar buradan sonra yaya yürüyecektir• 
Yarın İskcnderiye'ye gidiyor. 

Daııziğ /inaıumm ,,,,·inıel 
durumu 

Varşova, 27 (A.A.) - Danzig gas•' 
teleri, Lehistan amel komiserinin öJ• 
gür şehir senay• 25 temmuz taribind• 

vermiş olduğu notadan bahsedertcell 
Danziğ i yarlarmın Lehistan finans b' 
kanının emrini yerine getirmemeleri~' 
sebeb olarak bu İ§yarlarrn özgür ,cııritı 
ekonomik ıutlarını düşünmüş oırna1" 
rınr gösterm~lrtedir. lleili çcvenıer ffl 
htıdiselere bakdmca durumun hi. ~ 
böyle olmadılının nlaşılacagını 90yl 
yorlar. Bu çevenlue göre leh finans 1>'"' 
kanlığının buyrultusu hükilmetlerirıif' 
yeritilroesi tek bir ıonuç verecekti· ~11ı 
ni Danziğden Lehistana gönderilen ~. 
lar özgür ~ehir toprakları yerine ~ıııe 
tan topraklarında gUmr\ikten çıkarıl~ 
caktı. Bu ise Daaaiğ limanı yolu ile>~. 
pılan giret üzerinde hiç bir etki y:ıpııtt• 
yacak ve sonunda limanın tecimı ı.ız 
ı inde hiç bir etkisi o1mıyacaktr. 
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SözÜn gelişi 

4gdznlar 
çatışırken 

Futbol maçı, bir çatışmadır. 
On birer kişilik iki takım 45 da
kika, arsıulusal kurallara göre ha
zırlanmış bir alanda maçı arsıu
lusal kurallara göre yöneten bir 
yargıcın öııünde oynarlar. So
nunda ya bu taraf, yahut öteki ta
kım yener: 

Bok~. iki ki~iniıı yumruk yum
ruğa çatı§masıdrr. Bunda da ravnd 
hesabları vardlf; ortada bir yar
gıç bulunur ve döğüşenlerin ku
rallar dışına çıkmamasını ağlar. 

Tenis böyle, Hokey ·böyle, 
Golf böyle, sö2ün kısası, çatışma 
ve yarışma yolu ile yapılan bütün 
oyunlar ve maçlar böyledir. 

Hatta, bunlan bir tarafa bıra
kınız, eski yolda ilkel olarak ho
roz, koç ve deve güreştiren/erin 
bile yerine getirmek yükümünü 
duydukları bir takım kurallar var
dır. 

Yakın vakitlere kadar bilgi
miz şuydu: bu çatışma ve yarış
malar içinde hiç bir kurala bağlı 
olmaksızın yapılan bir tek güre§ 
vardır ki adma Pankreas yahut 
Catch as catch can denilir. Buna 
girişen iki pehlivanın biribirlerİ· 
ne pes dedirmek için diledikleri
ni yapmağa, istedikleri gibi sal
dırmağa hakları vardır. 

Pek yakmda şunu da öğre11-

dik: Eli kalem tutan genç türk 
aydmlarından birkaçı da biribirle
rile aytışmağa giriştikleri zaman 
birer Pankreas kahramanı gibi 
davranıyorlar. 

Bir lstanbul gazetesinin bir 
ı;ayılasmda karşılıklı iki sütun 
tutarak orada fıkralar yazan iki 
yazar iki lstanbul dergisinde bi
ribirlerile son haftalar içinde zor
lu bir Catch as catch can güreşi· 
ne giriştiler. 

Türk basını oruntakları An
karadaki basın kurultayrnrn ağız 
birliği edip kalite gazeteciliği is
tiyeli çok olmadı. 

Okurların kal asına ve gönlü
ne bir şey katmak için basın ay
tışma/arı .vamldığı ise tekrarı ge
reken bir hakikat değildir. 

iki boksörün döğüşmesinde 
yerine getirilmesi gerekli kural
lar ve dışına çıkılmaması gerekli 
buçlar bulunduktan sonra. kala 
kalaya, kalem kaleme döğüşen 
iki aydmm çarpışmasında ayak 
altrna alınmaması Iüıumlu esas
lar ve kurallar olmamalı mıdır? 

M. Nurettin ARTAM 

Bayındırlıli Bakanı-. 
mızın teftişleri 

(Başı birinci sayfada) 

Aydın, 27 (A.A:) - Aydrn 
demiryollarım teftişe çıkan Bayın
dırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya be
raberlerinde uzmanlar olduğu hal
de bugün saat onda ıehrimize gel
mi,ler ve saat 13,30 da Denizli'ye 
doğru hareket etmişlerdir. 
• B. Ali Çetin.kP.ya doğruca r•{. 

tı kurağına giderek bir müddet 
d~nlendikten ve jlgililerden ilimi • 
l'!ın genel bıymdırhk itleri hak • 
kında izahlar aldıktan sonra oto
mobillerle Menderes köprüsüne 
kadar giderek Aydın - Muğla yo
lunun bu kısmmı ve köprünün du. 
rumunu gözden geçirmiştir. 

Türk - f ransız tecim 
anlaşması 

Paris, 27 (A.A.) - Türk 
rransız ekonomik anlaşmasının 
pazartesi günü B. Faik Kurtoğlu 
ile tecimel anlaşmalar dayresi di -
rektörü B. Fonfua - Krapon ara. 
11nda parafe edileceği sanılmak -
tadır. 

ULUS 

ç HABERLER 
ISTANBUL TELEFONLAR/ 

İ.ç Baliaııımız 
lscanbul, 27 - iç işler bakanı 

B. Şükrü Kaya bu sabah şehrimi
ze geldi. Akşam Ya/ovaya gitti. 
Yarmki trenle Ankaraya dönme~; 
ihtimali vardır. 

Süleyman Numanın 

ölümünün onuncu yılı 
lstanbul. 27 -Bugün Gülhaııe 

hasta yurdunda Dr. general Sü
leyman Numanın ölümünün onun
cu yıldönümü dolayısile bir tören 
yapılmıştır. Törende Gülhane tat
bikat okulu direktörü miralay Dr. 
Süreyya Hidayet, bir söylevle Sü. 
leyman Numanrn ertik hayatını 
anlattı. Sıhhat ve soysal yardım 
bakam B. De. Refik Saydamdan 
gelen mektup ve general Mazlu
mun Süleyman Numan hakkında
ki yazısı okundu. Dr. B. Tevfik, 
profesör B. Akil Muhtar Süleyman 
Numana aid anrlarmı söylediler. 
Gülhane pavyonlarından birine 
Süleyman Numan adı verildi. 

Yaş sebzelerin1iz için 
komisyon 

lstanbul, 27 - Yaş meyva ve 
sebzelerin-Romanyaya, ve Roman
ya yolu ile orta A vrupaya gönde
rilmesi imkanlarım aramak üzere 
pazartesi günü burada bir komis
yon toplanacaktır. Komisyonda 
Romanya devlet şimendifer/erin
den üç uzman Romanya dış işler 
bakatılrğmdan bir işyar da buluna
caktır. Komisyona dış bakanlığı 
genel sekreteri B. Numan Rilat 
Menemencioğlunun başkanllk e
deceği sanılıyor. 

İskeletin kimin olduğu 
anlaşıldı 

lstanbul, 27 - Ankara Tarrm 
enstitüsü doçentlerinden B. Dr. 
Süreyya savamanlrğa bir mektup 
göndererek lstanbulda Selçuk a
partmanında bulunan iskeletin 
kendisinin çah~ma zamanlarına 
ait olduğunu bildirmiştir. 

Gümrük işyarlanna kurs· 
lstanbul, 27 - Gümrüklerde 

dokuma eşyasrnm ne ~eki/de bakı
lacağını .. muayene işyar/arma öğ· 
retmek uz ere l stanbul gümrüğün
de bir kurs açılmıştır. 

İran halılarının transiti 
lstanbul, 21- lran halılarının 

transit işlerini saptayan komis
yon işlerini bitirdi. 

Yerli mallar sergisini 
gezenler 

1 stanbul, 27 - Yerli mallar 
ser~isini bu akşama kadar ~ezen
lerır; ~~yısı yüz seksen bini bul
!ııuştur. 

Poli. .. ıe. 

Aşık ile kumar oyıuyanlar 
Ankaranın yeni Turan mahal

lesinde Osman, Ahmet, Mehmet 
ve Çapo adında dört kişi acıık at· 
mak suretivle kumar oynarlarken 
ya kal anmışlardır. 

Bir yurddaşa otomobil 
çarptı 

Y eniay mağazasında çalışan 
Ali Samanpazarından geç~rken 
337 numaralı otomobil kendisine 
car?mıt ve dizinden, kolundan 
h"f1fr.e yaralanmı!\hr. Kacan , 0 _ 
ç;.:.,. ": ... ,,.. .. --. ... !\ ··u,k~ 1"".._ __ T~f.-1r .. 

Dış piyasalara kötü mal gönderenler cezalandırılıyoı 

Böyle )lir suç işliyeq "Şaşa ti firması ,, 
hakyeriııe verildi 

• 

Türkofis çıkatı yasav altına alacak 
Mersin çıkat tecimerlerinden 

Şaşati adında biri Türkofisin baı
vurması üzerine Mersin genel sa· 
vamanlığı tarafından hakyerine 
verilmiştir. Bu adam dış piyasa -
larda gittikçe tutunmağa başlı • 
yan ürünlerimizi tağşiş ederek ve 
hile yaparak fazla kazanmak bır
sile fena tamtmaktan ve birçok şi
kayetlere aeheb olmaktan suçlu 
dur. Bundan bir müddet önce Is -
lanbuldan Amerikaya bozuk bar
sak gönderen tecimer gibi Şaşati 
firması da son aylarda Avrupa pi
yasalarına alıcıları şikayet ettire
cek mallar göndermişlerdir. 

Almanya Bremen borsası, sigor
ta şirketi ve iş kominport gönder
dikleri delgelere inceıemeler yap
tırmışlar ve Şaşati firmasının gön
derdiği pamukların bile bile ula-
tıldığını sa-ptamışlardır. Bunun 
hakkında tutulan zabıt varakası 
ve artiraj kararı Türkofise gön 
derilmiş ve hunun üzerine türK 
mah üzerinde hile yapan bu teci· 
mer hakyerine verilmiştir. 

Şaşati firmasının bundan baş . 
ka lsviçre'ye de örneği yükemine 
uymıyan kurtlu buğday gönderdi
ği görülmüş, türk elçiliği de türko· 
fise şikayette bulunmuştur. 

Türkofisin elinde Berlin türk 

tecim odası tarafından gönderilen 
birçok alman firmalarının şika -
yetleri vardır. Bunlar da dava ev. 
rakı arasındadır. 

Bu evraka göre Şaşati firma -
sının örneklere uymıyan ve mağ -
!UŞ mallar göndermek suretiyle 
türk dış tecim ine karşı çok fena 
etkiler yaptığı ve yapmatka oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Şaşatinin duruşması Mersinde 
bugünlerde yapılmaktadır. Mer -
sinden haber verildiğine göre bu 
duruşma orada çok ilgi uyandır -
maktadır. Memleketin yükııek fay
daları ve dış tecimimizin gelişimi 
bakımından meselenin taşıdığı ü 

nem göz önündedir. Ürünlerimizi 
kendi kazançları için dış piyasa -
larda kötülemeğe çalışan bu fir . 
ma i)e hunun gibi hareket edenle
rin kanunun pençesinden yakala
rını kurtaramıyacakları şüphesiz. 
dir. Türkofis çıkat maddelerimizin 
dış piyasalara sevkini sıkı bir ya • 
sav ahına koymak kararını ver
miştir. "Meni tağşiş, . kanununun 
emrettiği tüzükler hazırlanmağa 
başlamıştır. Bundan soma çıkat 
tecimerlerinden böyle hile He pa
ra kazanmak istiyenler buna im • 
kan bile bulamıyacaklardır. 

~~~-----------· ... ----------~~~-
Ankara otomatik telefon l\'lersinde ilk. Jlamuk 

direktörlüğü 
İstanbul telefon aoseyteai ·kont· 

rolu ile birlikte lstanbul'a giden 
Ankara otomatik telefon direktö -
rü Bav Niyazi9ye İzmir posta ve 
telııraf baş direktör yardımcısı B. 
Sadi Alas vekillik edecektir. 8. 
Sa~i AJas gelmi~ ve işine başla 
rnıştrr. 

Yeniden üç silo 
yap tınlıyor 

Adana, Afyon illerinde ve 
Polatlı ilçesinde yenic!en üç silo 
yapılması tarım bakanhğmca k:l
rarlaştrrılmıstrr. Bunların yapıla • 
rmm üstencilere verilmesi ya!..n 
dır. Adana v-e Polatlr siloları dör
der bin, Afyon ailoau beş bin ton· 
hıktur. Öteki aHolar gibi bunlar1 
da tarım bakanlığı hesabına ta • 
rım bankası yaptıracaktır. 

Polisteki smaçlar 
Geçenlerde polis yukarlama 

smaçları yapılmış ve bunlara 
250 kişi girmişti. Genel Gü -
venlik direktörlüğünde bu sınaç - l 
Iarm kağıdlarını gözden geçirmek f 
için kurulan kurul önümüzdeki ay 
içinde ödevini bitirecektir. Genel 
gHvenlik direktörlüğü kağıdlarnı 
tarafsız bir ılözle elden geçirilme· 
ai icin tedbirler almı\\tır. Smaç ku
rul~ üyeleri baktıkları ka~ıdm 
k;.. .... ;n oldu~nu bilrneme1<tedirler 

•• •• •• urunu 
Mersin, 21 (A.A.) - 1935 yı

lı pamuk ürünü bugün Mersin'in 
Bekrde kö> ünden Dervit oğlu 
B. Mehmet tarafınd'3.n 8 kilo ola -
rak borsaya getirildi. Mersin te • 
cimenleri, Türkofis direktörü ve 
sosyeteler çevirgenlerinin önünde 
saat 11 de borsa yönetiminde bü • 
yük bir törenle açık artırmaya ko
nuldu ve kilosu ?,O lira 50 kuruş · 
tan 164 liraya "Mersin Anadolu 
inkişaf sosvetesine,. satıldı. 

Merinos için işyarlara 
kurs 

Tarım bakanlığı Karacabey 
Merinos yetiştirme çiftliği ve Bur
sa yetiıtirme bölgesi işyarları için 
yüksek tanm enstitüsünde bir kun 
açacaktır. ikinci teşrin ba~mda 
baslıyacak bu kursta isyarlara bay 
tarlrk ve zeotekni bilgileri öğreti· 
Jecektir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde güm

rük koruma örgütü bir ölü, bir ya

ralı, 16 kaçakçı, 580 kilo gümrük 
kaçağı, 360 kilo tekit kaçağı, 

6240 çakmak ta§ı, 19864 defter 
sigara kağıdı, 3 tüfek, 16 mermi, 
270 kağıt lira, 16 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

Yeni kontenjan 

kararnamesi 
21 ağu-·osta çıkacak olan yen· 

kontenjan kararnamesi icin ha -
zırlıklar yapılmaktadır. Bu hazır· 
lıkh~ da memleket tecim inin ~ _ : ... 
letilmesi, yapılacak çıkat nishe~·-
de fazla ~irite imkan verilmesi e • 
~asları göz önii--ıde h1tulmaktaclır. 
Bu hnsusta ilgili makamların dü . 
·iince1Pr1 l'\lnım1<1hr. 

Dii şü rıil şleı· 

l1'1ranf-'ada yeni 
kımı ldaııınalar 

14 remmuzuıı yığınlara heye
can vereıı ve Parisi açıkça iki bölü
me ayıran nümayişlerinden son* 
ra, B. Lava/ kabinesinin memle
ketin fina11sal ve ekonomik kal
kınma.sı için. 1>arlamento11uıı ken
disine verdigi yetkilere dayana
rak çıkardığı 29 "buyrultu - l:a. 
mın,, iramı:t. ga'/.eit1leri11den bfr 
kısmını ye11ide11 şiddetli yazılar
la hükümece hücuma sevketti. 

Komii.ni .... t ve sosyali:-.tlerle 
radikallerden bal'.tlan vt.> ayrıca 
bir takım özgür gazeteler. hüku 
meti, büdccyi ve lllıc>rı al durumu 
kurtarmak için altltJı tedbirler a 
rasında is.çilerle, kü1:;·ük i~yn ve 
küçük gelirlileri yeni özverilerde 
bulunmak zorunda bırakmakla 
suçlamaktadırlar. Hakikatte biı 
tün bu hücumların asri hedl'li, T~a. 
val kabine .... ini ıayrflatmak ve hal 
km gözünden düşürmek olduğurw 
anlamak güç değildir. Solcular 
Lav al kabinesinin mevkiini sar.-.; 
nıak için bu kadar uygun bir lır 
~au tabiiğdir ki kaçıramazlardı 

Yalnız, şimdi, Lava/'e ve onıın 
buyrultularına karşı birl~en sol
ların. yarrn erke'ye gelmek mev
kiinde kalirlarsa bu birliği ııe de
receye kadar muhafaza edebilt
cekleri sorulmaya değer. 

14 temmuzda birlerine göre 
iki yüz bin, en solların iddiasına 
göre de bir milyon kişinin - her
kesin hakikati kendinin! - katıl
masiyle büyük bir gösteri-ş yapan 
halkçı cephenin geçidinde bir 
yandan lransız bayrakları görü
liir ve Marı;;eyyez söylenirken bir 
yandan da enternasyonal'in ezgi
leri ve "yaşasın sovyetler., sesleri 
işitilmiştir. Birge tehlike karşı
smda enstenktiv bir hareketle el
ele veren bu yığrnlarm, yarın, o 
telılike önlendikten sonra ve bi
ribirinden çok ayrı likirlerini i~ 
haline koymak zamam gelince a
ralarrnda soğukluk baş gösterme
si ve biribirleriyle savaşmak için 
yeniden bölünmeleri beklenebilir. 
Bunu daha iyi kavramak için bun
dan az zaman önce. sosyalist 
önderi Blum'un komünistler tara
fından düşman diye gösterildiğini 
hatırlamak ve halkçı birliğin ken
disine bir şef seçmediğini ve bu
nun hattra bile gelemiyeceğinl 
düşiinmek yeter. 

Öte yandan, laçist hareketi de, 
Fransa•da. umulmadık bir hızla 
ilerliyor. Hareketlerinde ve takti
ğinde Hitleri taklid eden Albay 
dö Larok. daha düne kadar hiç 
kimsenin umursamadı~ı bu adam 
s.imdi. parlamenter bir utkudan 
çok devrim yolunu göz önünde 
tuttuğu için askerce düzenlenmiş 
on binlerce fransızın başında bu
lunmaktadır. 

Fakat hemen 14 temmuzun er
tesinde Albay de Larok"un mua
vinlerinden birkaçrnrn ondan sy
rr!maları da dikkate değer bir ha
dısedir. Bu hal gösterir ki lransn 
laçist hareketini de tam ve sar
sılmaz bir birlik diye göstermek 
güçtür. Bay dö Larok'un. progra
mını anlatmıyan ve sadece disip
lin istiyen taktiği, kumandası al
tmdaki lransrzlarr gözil bağlr bit 
sürü halinde uzun zaman tutabi· 
lecek midir? 

Herhalde az çok bir başarı ka
zanması da Fransa'da kamusal 
kar_gunun büY_üklüğünü gösteren 
laçı~t ~are~e~ı. ergeç bir iç çarpış
ma ıhtımalını artıran ayrı bir un
sur olmuştur. 

14 temmuz nümayişlerinde 
halkçı cephenin sayıca çokluğuna 
halkçı cephenin sayıca üstünlüğü
ne karşılık façistlerin disivNnli 
düzenli ve dölenli J!l'cisini öve~ 
Pierre Dominique, L'Eu;ope Nrr 
uvelle•de çıkan bir yazrsrm su 

ANKARA BiRASI~ Sı~aklarda seı'İnlik. her zaınan nes~ v~ , ıhhat v~rir . .. 
Bütün gaziııo, bal- çe ve lokantalardan i~teyiniz. (Yenişehirde Orduevi hahçe~inde ve Orduevi karsısm<1a rrıiihendisler b"ırı··· 

lk t"dh • · • · un o an .asın a ususı tertıhat ve teskılıı tf''1l" herkesi memnun eder.' 
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Ekonomi Bakanımu: B. Celal Bayar 
.re yanındaki zatlar u anda Sovyetler 
Birliğinde bulunmakta ve bu dost mem
leketin ekonomi alanındaki çok tiz ve 
bütün acun için önemli olan ekonomik 
ilerleyişlerini yakından incelemekte· 
dirler . 

Türkiye ve Sovyetler Birliği, bil· 
tün cihanı sarsan ekonomik lbuhran 
içinde, bu buhranın bütün ağırlıkları· 
na rağmen ilerlemekte ve kendi ulus:ıl 
ekonomilerini yeniden kurmakta olan 
iki dost memlekettir. Bu 11er1eyiş vf'c 
kurtuluş işinde ise, tarihi sıyasal dost
luğun, ekonomik anl~alara ve bir 
ekonomik yalcın çalışmtıya vannaS1 
her iki ülkenin asığlanna uygun çok 
önemli bir haldir. Ekonomi 'Bakanı

mız B. Celal Bayarla yanmaaki tütık sal
grtmm dost Sovyetler Birliğinde gör
dUğü çok eyi ve dostça kabul, bu :an-
laşmalan ve çalışmaları pekiştirecek 

yeni bir elbeb olacaktır. 
Dost SovycUcr Birliğinin ekono

mik alandaki tiz ve önemli ilerleyişini 
anlayabilmek için önce dünyanın en 
önemli iki endü triyel ülkesin&: eko
nomik buhranın .ana çizgilerle .gidişini 
görmek faydalıdır: 
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1931 73.S 57.iJ HB.O 61.8 241 
1932 62.4 38.6 156.1 52.9 297 
1933 71.2 35.0 150.3 47.0 2f'9 
1934 75.7 33.8 147.1 45.6 210 

Yukarıdaki cakamlar diiJlya eko
nomik bahranuıın gidişini göstcrmclr:
tedir. Dost Sovyetlcr Birliğinde eko
nomik ilerleyiş ve yen.iden kur&lluş, en 
çok dünyaııın bu bubranb devresiM 
.. ,~amaktadır. 

'>ovyetler Birliğinde 1917 de bar 
:ı devrim, 1920 ye kadar iç ve dış 

.ışlarla ge~iş ve 1921 de NEP de-
-en hir yeni ekonomi gyasasına ge. 

çilmi;?, 1927 den sonra i~ tam manasile 
planlı bir sosyalist ekonomisi kuruluşu
na başlanmıştır. 

Bu kuruluş, her biri 5 yıllık plan 
devreJedne bölünmüştür. Birinci beş 
yıllık plan 1928 - 29 da başlıyarak 4 
senede bitirilmiş, il.933 ten sonra ikind 
beş yıllık plana geçilmiştir. 

Bu planların .hedefi bir -taraftan 
Sovyetler B.irliği ekonomisinin bütün 

(lt Bu eDdeksJer Berlin KorıyQnktar 

idaresi tarafrndan toplanmış ve planlı 
ekonomi mecmııasınd:m buraya alrmnrş

tır. 

cümleyle bitiriyor: .. Fransa yalncz 
birlestirici değil fakat aynı za
manda bir vuzııhlayıcı bekliyor. 
Beklenen sentezi. tarif ettiğim iki 
ruhtan biri günün birinde mey
dana getirecektir; ya bir Lenin 
Jransız yurduna işci ruhunu vere
cek; ya da bir Musolini halkla ve 
halk için devrim yapacaktrr.,, 

Bugünkü şekliyle parlamenta
çİzmin Fransa'yı gitgide dalıa faz 
la kargaşaya ı·e çıkmaza götürdü
ğünü görerek, bu buhranın eninde 
sonunda, sol veya sağ. bir otori
teli ve disiplinci rejimle sonucla· 
nacağını düşünen fransız1arın sa
yısı her gün çoğalmaktadır. 

Herhalde Lava] kabinesi F.ran
sa~daki sıyasal buhranı aııcak 

kısa bir müddet için uyıışturmu~
tur. Parlamentonun yeniden çalış· 
maya başlaması ve buyrultular ü 
zerinde hüküm vermeye çağrıl
masiyle buhranın yeniden başla
yacağını sanmak fazla karamsar 
lık 1ıöstermek sayılamaz. 

Yaşar NABİ 

il e 
alanlannda tam bir sosyalizmi kurmak, 
diğer taraftan Sovyetler Birliğini bil· 
tün dünyada ekonomik balmnd.an en 
önde yürüyen ve bütün ekonomik işle
rini (hem tarımda, hem endüstride) en 
ziyade makinalaştırmış bir lilke haline 
getinneı'ktfr. 

Birinci be yıllık pianm özü, es~· 
sından geri ve devrimler içinde yıkıl
mış bir ülke olan Sovyetier Birliğini 

kendi kuvvetile kalkınabilecek bir hale 
koymak ve bunun iırin de Sovyetler 
~ir!iğinde büyüle bir .ağır endüstri, ya· 
ni makinalar ve üretim vasıtaları yap;ın 
endüstri şubelerini yımıtmaktı. Bu 
plan tamamile başarılmış ve ba suret
le de ikinci beş yıllık plana her alanc\a 
hazır ve yeni esaslara g'öre kurulmu§ 
bir ağır endüstri ve aynı derecede iler· 
ktilmiş öt~ elmnomik 'nıvvetlerle 

giri Umi ir. 

Şimdi Sovyctlcr BirH,ğindc ikincı 
beş yıllık planm üçü.adi yılı yaşam'· 
maktadır. Bu üçüncü yılm (yani 1935) 
planının ise biitün Sovyctler Birliği e
konomik ilerleyjşi için çok tarihi bir 
önemi vardır. Çünkü Sovyetler 'Birli
ğinde kapitalist elemanın, yani kapi
talizm ckonomisinlrı ckonornı"'k wısur
larının ortadan kaldzrllı ı işi bu yıhrı 
pmnUe tamamlanacak ve bu suretk de 
Sovyetler BirHı'!inde sosyalizm t~m 

kurulmuş olarak plinlı e'lonominin ilk 
hedefine varılacaktır. Aynı zaman<la 
Sovyetler Birliği elektrik endüstrisi. 
tarımın makinalastrrılması gibi birço'k 
a\antariia da bütün dünyada ön plünıı 
geçmiş, yani birinciliğe varmış ola· 
c:aktır. 

Sonuçlar daha şimdiden sovyet li 
derlerine 'Sosyalizme artı'k vanHhğmt 

ilan etmek kuvvetini vermektedir· 
"Kapitalist ekonomiden bllde utık 
bir şey kalmamıştır.,, - (Molotof'un 
nutku). 

Ha:kikaten daha 1935 planının ha· 

şında bHe bu sonu~ kendini gcmeri
yordu. 1934 plinmm başında .OOtün 
SoYyctler Birliği lıalktnm amele ve 

ko1hoz (2) cular yüzde '14 iai. 1935 
başmda bunların saym yüzde sclcscni 

aştı. Sovyctler Birliğinde bütün ürr
tlm vasıtalarmm yfü:de 96 sı sosyalist 

teşekküllerin elinde toplandı. Köylü· 

nün ve şehirlinin hayat şartları ve se· 

viyesi biribirine yakla§tı 

Ulusal büdc~de gelir 1934 te S5 
milyarken 1935 te 64.5 milyara yüksoel
tildi ve bunda sosyalist ekonominin 

verimi yüzde 97.5 tur. Bu da gösteri
yor ki Sovyetler Birliği ekonomisi u
tık sosyalist sektöre dayatıldı. 

1935 planının bir davası da köy eko
nomisinin ve tanının endüstriye bakı
lınca yavas olan ilerleyişin.i hızlaşt!r· 
maktu. Bunun için 1935 te endüstri 

verimi bir yıl önceye bakarak yittde 

16 fazlalasacağı gibi, köy ve tanr.ı vc~i

mi de yüzde 6.3 fazlalaşacaktır. Daneli 
ürünlerle endüstri nebatlarının artışı 

büyük bir hızhhlı: alacağı gibi hayvancı
lığın ilerlcyis temposu da hafif endüs
tri ile yiyecek endüstrisinin temposuna 
uyacaktır. 

Bundan baska yoğaltmanların ahm 
kudretini iki üç defa arttırmak ve ruh· 
leyi stab1izc etmek ilmic: beş yıllı~ 

pJanm bir meselesidir. 

Nakliyau konulacak kapital 1934 e 
göre 1935 te yüzde 21.6 artacak, ~1 
değişimi bir yıl önceye göre yüzde 2::1 9 
çoğalacak, yoğaltım -eşyası yapan en· 
düstride büyük artışlar olacaktır. 

Sovyetler Birliği ekonomisi için 
bu kadar önemli olan 1935 ptanının 

1934 yılına bakarak bu ülkenin ekono 
misinde yapacağı büyük değişiklikJer 

ve ilerleyişler elimize gelen "planlı 

ekonomi - Planovoe Hazyastvo,, mcc· 
muasınrn son sayısında çok etraflı o
larak anlatılmaktadır. Mecmuanın bu 
sayısının 1935 pHinını anlatan bu yan· 
larınm bir hulasasını buraya almayı ~ 
bu suretle okurlarnnza bu dost ülkenin 
ekonomik ilerleyişini tanıtmayı fayd• 
lı bulduk: 

(Sonu var) ------
(2) Yani sosya1ist mülkiyet esasın

da çalr§an köylüler. 

ULUS 28 TEMMUZ 1935 PAZAR 

n gaz o a zl 
İtalya - abeş harllı 

b · r beyaz - 'İ. alı 
harbı ( lacal{tır 

21 temmuz tarihli Sunday Ti
mes gazetesi yazdığı bir başbet
ked ediyor ki: 

Habeşistan meselesi, hala, arsıulu

sal durum ÜEerinde etkHer yapmakta
dır. 

Büyük devletkrin gözü bu mesele
nin üttrindedir. 

Habeş imparatorunun kendi parla· 

mentosunoa söylemiş olduğu söyleve 
bakılacak dursa bnbeşler, kendi mem
leketleri üzerine himaye kunnalk ko· 
nusu \tttrinöc lronuşmağa a la yanaşım-

yacaklardır. • 
İmparatora göre İtalya, lıa' eş top-

raklanm kendi topraklarına katmak 
için kır'k yıldanberl hazırlanmaktadır. 
Fakat habeşler buna meydan vermem ek 
için tek bir :ıtişi kalıncaya kadar çarpı· 

şacaklardlt'. 

Bu sade. fakat kesin sözler, bu iş 

üzeriı:ıde çalı :nakta olan komİSJ-Ontın 
çahşmalarını durdurmuş. yeni bir yar
gıç seçilmesinden bir şey çıkacağı u
mudunu kökünden sarsm:~tır. 

KO""r.isyonun bir iş göremiyeoegi an' · 

ş.ı!dlktan sonra toplanacak olan tlluslar 

sosyetesi kon c de meseleyi dar bir gö

rüşle değil, gayet geniş ve bpsal ola

rak goruşecelctir. 1ncelenece1< olan me

sele, Uluslar Sosyetesinde i.ıye olan bir 

ulusla bir~kası arasında bari> tehlike

si çıkması karsısında nasıl tf'dbir alına

cağıdır ve sosyetenin andlasmasının 

buna dair olan maddeye göre hareket 
edile oe.ktir. 

Konseyin ödevi. anlaşamazlığı bir 

bütün olar.ak ıgüzdcn ge~irmck her iki 

tarafm söyliyeceğini dinlemektir. 

Eğer ltalya. kendi dileklerini 1-:on

seye gelip 1'Öylemiyccc1t o!ursa. bu ha

re"ket, !Habeşistan iç;n bir '.knan1S <>la
calctrr. 

'Belki de konsey, mcseıenın gerçinini 

tarafsız bir komisyona havale edecektir. 

Fakat bu komisyon, bugün hiç bir iş 

yapamıya~ı anlaşılmış olan komisyon· 

dan farklı olacaktır. Bunun ödevi sa· 

dece sınır çarpışmnlarmı araştırmak 

değil, meseleyi geniş bir yetki ile ve 
bütün o1aralı: inceleyecell:tir. 

Uluslar Sosyetesinin takib edeceği 

kestirme Ye dür; yol bu olmak cerektir. 

İngiltere höküınetinin Ceınevrede 

bu nokta üzerinde ağır basmasını ve 

ayak diremesini bekleriz. Bu. bir takım 

diplomnsi yollariyle meseleyi halletme

ğe çalışmaktan da kimseyi alıkoymaz. 

Fakat i yalnız onlara bırakdamaz. 

Mesele, artık Uluslnr Sosyetesinin ele 

almasını gerektiren bir alana girmiştir. 

Bundan sonra Amerika ile değete 

giri§iJebilir. Vüşington hül-ümeti. .za

ten, Uluslar Sosyetesine maneviğ yar

dımlarda bulunacağım 1ta1ynya bildh
miş bulunmaktadır. 

Bu yardımın alacağı şekil, genel du

ruma büyük bir etki yapabilir. Afrika 

kıtasında bütün Avrupa devletlerinden 

daha faz~ toprağı ve tebaası olan bir 

devlet sıfatiyle bizim orada çok büyiik 

asığlanmu vaıdrr. Bir italya - habeş 

harbı siyahlarla beyazlar arasında bir 
harb demektir. 

Afrikanın bütün renkli halln, bu 
hariba bu gözle bakacaktır. Eğer bu iş
te İtalyanlar okka altına gidecek olur
larsa o zaman bütün renkli halk arasın
da kalkınma dilekleri uyanacaktır. 

Sonra italyanlann birçok kan döke
rek çabuk bir utku 'kazanması da gene 

afrikah kütleler üzerinde fena etkiler 

yapar. 
Sonra çete harbları da uzun boylu 

sürecektir. 

Herhalde bu felaketlerin önüne geçi· 
le-bileceği umudunu elden brralanama· 

lıyız. 

İtalyan - ha l ş aı la~ mazlığı ve iııgilizle
riıı ödevi 

20 temmuz 'J.S~ tanhli Deyli 
Telegraf gazetesi "Habe§istan: 
bizim ödevimiz,, başlığı altında 
yazdığı bir başbetkede diyor ki: 

ltalya ile Haheşıstan arasındaki an
laşmazlık meselesinde ikinci bir adı· 
mm atılması ı.amanı, gun geçtik5e, yak· 
laşıyor. 

Bu hususta r<:smıg takvim.in gôstcc
digi sayılı günl rden birisi 25 temmuz
dur. Bugünde eğer bugünkü gerçin ko
misyonu ıişi kotarıma yolunda bir ba a
rı gösteremez ve anla amazsa o ı:aman 
ye-ni bir yargıç e,çilecdtir. 

Bugünkü günde komisyon ıçıkmax 

ola ginni ve hiç bir iş göreıniyc~ğı 
2n~~ olduğundan attJk yeni bit' 
puglç soıçihnesinin faydalı olacağlllı 

wnınuyoıuz. Olu olsa bu iti y.atrştrr
mak için me~ele ile ilgili olnn a~ıe·.•e

rin eıki.= bir tedbir almalanna 'ibtiyaç 
"lar<':r. 

Dunııı\ 'hl'ı gün biraz daha tehfüte· 
lileştiği için ancak bu suretle davran
mak ··4.vCJ.zJ, olabilir. 

Bum.an da olup olmıyacağı bugün 
içir. 1 t ili değildir. 

Öte taraftan Romanın, eğer üçler 
koııteransı İtalyanın Habeşistan üzerin· 
de bir himaye kurması ve bunun şekli, 
kvnusu üzerinde konuşacak olursa bu· 
nım kabul edı lebilecegini bildirdiği 

'Söy;enme:ıt,cdit'. 

Habes imparati>ru perşembe gunü 
'kendi ulusuna söylediği 'Söylevde "\rir 
sa.d1rgana ka~1 birtc_şerek 1karsı koy· 
mak., tavsiye etmes1ndenberi durumda 
hiç bir ilerleme yoktur. 

Bugün i_çin umulan ~e beklenen §U· 

dur. Ağustosun 29 unda ve yabut biraz 
d.ıha sonra uluslar sosyetesi konseyi 

top;andığı :ı:aman. ODDn üyeJeri italyan- ı 
habeş sınırındaki hadisel~2'.n. i~cclen· 
me~i zamanının çolt gcçtıgını gorecek· 
le· ve ancak İtalyanın Habeşistan iiZf'· 

rindekı dıleklerıni dinlemek y miın· 

de bulun<>caklardır. 
Dış baltanı 'Sir Samuel Hor. dün a· 

vam kamarasında temmuzun altısına la· 
dar Süv~ 'kanalından 75,000 İtalyan 

tı~keri ;k 29,000 işçinin geçmiş olduğu· 
nu söyledi. Bun1ar ita1yan 'Eritre "1C 

Somalisine gitmi lerdir. 
Vaşington•daki italyan elçisine Ame

rilumm Uluslar Sosyetesme maneviğ 
vudnnlarda bu!unmak 1karanm verili· 
~ni, çünkü Afrikada kopacak biT har
bın, gitti'kçe, Amerikayı ilgilendirdiği· 
ni bildirmiştir. 

Dün Tokyo'da da aynı çeııid fikir· 
ler ortaya atıldı ve Japonyanm habcj 
i.Şlerinde ıamamiyle ilgisi olduğu balı· 
kında Roma'da yaşıyan kanağat, japoıı 
dış bakanı ta.-afrndan resmiğ surette 
tekzib edildi. 

Bu '!Orlu i.lun.ım iç.inde hütün oünya. 
yeni 'bir sıyasaya önderlik edecek bir 
\rnvveti gozliyor. Bu ua ancak, büyüle 

Britanya olabilir. 
Kaybedilecek vakit kalmamıştır. 1n· 

giltere hükümeti, önümüzdeki hafta 
içinde alacağı herhangi bir kararı, be· 
men Roma'ya ve Paris'e bildinnelidir. 

Bugünlerde Fransanın önemli ve 
çetin iç işleriyle uğraşmakta olan Bay 
Laval bir taraftan barısın korunması· 
nı özJediği kadar, bir taraftan da hal· 
va ile olan dostluğunun bozulmama ın1 

ister . 
Ne olarsa olsun, bidbiri ardınca iş 

başına gelmiş olan bir~ok &ansız k.abi· 
neJeri. ana sıyasalamrn uluslar sosye
tesioc dayandığını tekrar tekrar söyle· 
mişlcrdir. Bundan dolayı Paris'ten Ro
ma'ya gidecek herlıangi bir taniycndl 
B. Musolini Uzerinde etki yapacağı 111"' 

mulabilir. 
İngilterenin 'koneeye vereceği diler'P 

Jtalya kabul etmese de, uluslar &oqete'" 
sinin yetkisini göstermesini ağlayııtıl• 
Jccıe]c bir mahiyette olmahdrr. 

Uzun hir çal~madaıı sonra 
(Başı ı. ci sayıl ada) 

için komisyonun verdiği raporun 
özetinden bazı kısımları alıyoruz: 

"1 - Mayi formöflü aıll11J% 138 
günden sonra muafiyet hassasım 

muhafaza etmiştir. Ve daha da et
mek ih\lmaH vardır. (K; son tec -
rübeler aşının 7 ay dayandığını 
göstermiştir.) Aşının onaerobi ve 
aerohi ekilmelerinde hiç bir ser 
sume neşvünema bulmamıştır. 

2 - Mayi aşının zerkiyle hay -
vanların hareketlerinde mü~ülat 
çlkaracak hic bir müvecca ve ae -
vamlı öd 0 m ha~ıl olmamıstır. Ve 
bu 00"" lerin büyüklüğü he..., 1 

duv•ı takrlirde azami vumruk kn· 

dar olmut ve azami birkaç gün 
içinde reıf olnmfbır. 

! - Bu mayi aşıdan def aterı 
c. c. 50 %erk etlildiğ; halde bile 
hay.anlarda ne menii, ne de u · 
mumi bir tegayyürat göriileme -
mi~ir. 

4 - Yaptığımız formüllü ma· 
yi aşının bugüne kadar litreatür • 
lerde görülen aşılardan en çok da· 
yanmı4 aşı olduğunu gördük "'~ 
daha fazla dayanacağına ümidi • 
miz vard1T .•• ,, 

Sessiz ve İçlem çalıpnalannıtl 
verdi!Yi bu müsbet sonuçtan -Otüriİ 
deirerli uzmanlanmızı kutlar ve 
"""1,.rJa övünürüz. 

-~~~-------.-. ... ·----------------~ 
Türk- japon tecim 

anlaşması 
26 temmuz 1934 de AnkaTa · 

da imzalanmış olan türk - japon 
tec;...., anlacımasının 1 ikinci • • 
1936 tarihine kadar yürürlükc 
kal"cağı ekonomi balcanhi!ı tara. 
fmdan ilgili yerlere bildirilmiş 

tir. 

Halkevi meydanında . 
parasız sınema 

Ankara Halkevi halk iç.in h -
zırladığı açık hava sineması bu 
ak~mdan başhyarak dört gün sü 
recek olan (Jran Şahının memle 
kelimizi ziyareti) büyük filmi göı· 
terecektir. Rilrıin gösterilmesine 
saat ~O da baf laancak :ve bir sa
at sürecektir. 

Haftada halk için iki veya üç 
defa bu gibi filimlerj halka paru12 

gösterecek ve sinema gösterecek 
günleri de gazete ile bir iki gün 
önce bildirecektir. Herkes çok gÜ· ı 
:zel çevrilmi§ olan bu filmi gör 
melidir. 

Maraşta Hava Kuru -
muna yardım 

Maraı, 26 (A.A.) - Hava teh· 
likesine karşı veritler Maraşta ha· 
raretle devam etmektedir. Bugün 
ilbaylıkta toplanan çiftçiler ürü · 
nün hamürütünün yüzde .ikisi ve 
çeltiğin bamürütünün yüzde bi · 
rini hava kurumuna vermeği ka· 
rarlaşhrmıştır. Bu karar ilbaylık 
sınırı içinde yeritilecek ve öneJll· 
li bir gelir verecektir. 

Burdurda Hava Ku -
rumuna yardım 

Burdur, 26 (A~A.} - Bugü11 
halkevi salonunda hava tehlike~ 
için ilbayın başkanlığı altında 'P 
pılan toplantıda bu tehlike ilbııY 

ve Antalya saylavı B. Rasih KaP 
lan tarafından anlatılmış, Burd~r 
balkı büyük bir ilgi ile bu yön de 
çalışmağa hız almıştır. Her yur • 
daş üye ve yardımcı üye yazıl .... -
tadır. 
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Dü sp 
D .. n Ank ra gucu alanında, Burs 
i bir ve ankaralılar arasında güreş, 

Gençler birh i ve Altınordu tarafından 
:ıtbol ve Ankara Gücü, Altınordu, 

Gençler birligi atletlerinin girdigi atle
tizm yarısmaları yapıldı. 

Seyirci organizatorlere zarar vere
"k kadar azdı. Sporcu Bakanımız B. 
Ali Rana yarışmaları sonuna kadar sey
:rcttHer. Geç başlayan futboldan başka 
Jarı alarda program düzenle yapıldı. 

A tlctizm ) an malan 
n önce, 15.30 da atletizm ha ladı. 

Pist çok yumuşak ve hava da sıcak oldu. 
ğundan yarışmalardan. iyi sonuclar ah
cıamadı. Sonuçları sırasiyle yazıyoruz: 

110 engelli koşu: S. Lütfi (G.B.) bi
r.inci, Faik ( A G.) ikinci, Niyazi, (A.GJ 

çi.ıncü. 

100 metre sürat: Hakkı (GB.) bi
'nci, İhsan (G.B.) ikinci, Salahaddin 

•G.B.) üçüncü. 
1500 metre koşu: Galip (A.G.) bir.in

ei, Mithat (A.G.) ikinci, Salahi (A.O.) 

1'çüncil. 
400 metre koşu: Şevki (M.G.) birin

e&, Emin (G.B.) ikinci 
Disk atma: Suad (G.B.) birinci, lh

n (G.B.) ikinci, Özer (A.G.) üçüncU. 
Gülle atma: Vahid (A.G.) birinri, 

Rifat (A.O.) ikinci, Niyazi (A.G.) üçün
eü 

Yiıksek atlama: Faik (A.G.) birinci, 
8. Lütfi (G.B.) .ikinci, Jerfi (A.O.) ü
ftincü. 

4xl00 bayrak koşusu: Gençler bir
liği takrmı birinci, Ankara gücü taltnm 
ikincidir. 

Birincı gun y rı malarda Gençl"r 
irligi 46, Ankara GücU 21, Altınordu 
~ Muhafız Gücü de er puvan al-
maktadırlar 

Giircş sonuçları 

16.30 da başlayan gUrcş yarışmaları 
tolr merak ve ilgi .ile eeyredilc'n. Doğ-
11t1sunu söylemek lizmı gelirse yarı§ma
ların en düzenlisi de güreşler oldu. Ge· 
Mk Bursa ve gerekse Eski ehir güre -

tileri wnduğumuz gibi iyi güreşler yap
tl-lar. Bunların sonuçlan şbyle oldu: 

56 lrilo, ilk &arpı.,.. Ahmed Bur· 
-. Şefik Ao'kara, 20 dakika süren bu çe· 
'tin karşılaşma çok güzel olmuştur. Bu 
tki teknik güreşçi oyundan oyuna geç
mek suretile alafranga gürqin bUtün in
ecliklerini gösterdiler. Sonunda sayr 
hesabı ile Şefik kazandı. 

56 kilo, Eskişehirden Seyfi Ankan
dan Esad: Seyfi ilk dakikada bir ikafa 
kolla Esadı alta aldı ve iki dakika on 
eıınlyede t-.ı§la galip geldi. 

61 kilo, evetce de yazdığımız gibi 
bursab Ahmed: mıntakamızın iyi gü
rıeşçilerinden Mahmudu sayı hesabı ile 
yendi. Ahmed iki senedir Türkiye ikin
ciliğini üzerinde bulunduruyordu. Bu 
lcaırıılaşma çok güzel oldu ve herkesin 
takdirini topladılar. Ahmed sayılı güreş. 
tflerden olduğunu bir daha gösterdi. 

61 kilo, Eskişehirden Musa, Anka
r.adnn Habi.b: Her ikisi de diğerlerine 
nazaran tecrübesiz ve fakat kuvvetli 

areket r 
bır kuvvet mucadelesıdır gitti ve netice
de Ankaralı Habip kazandı. 

66 kilo, Eskişehirden İzzet Ankara. 

dan Halil: bu iki gureşçi de tecrubeli • 
dir. İlk dakıka İzzet çok güzel bir sal
to yatpı ve Halil mukabil bir salto ile 
1zzet'i tehlikeli duruma soktu. l'akat 
Hnlil'den daha goq,ulü olan İzzet kur -
tutmak istedi. Hali' ">ir baravla geçti ve 
buna bir piyolt yaptı Halil köprüye gel. 
di ve kurtulamadı çok ç~buk olan bu SC· 

ri oyunlardan sonra İzzet 3 dakikad'l 

kazandı. 

66 kilo, Sait Ankara, Süleyman Bur
sa: Sait ilk dakikada bir tek kol kaptı. 

Sülcymanı köprüye aldı ve 1 dakika 
kırk beş slniyede kazandı. 

72 kiloda, Eskişehirli İhsan, Anka. 
ralı Rai!: İhsan çok kuvvetli Raif da -
ha görgülü İhsanın güzel Lir saltosunu 
Raif güçlükle atlattı. Çok zevkli ve gq
zel olan bu güreşi İhsan beş dakika 1 S 
saniyede kazandL 

72 kiloda, Ankaralı Faruk, Bursalı 

Salabattin: Faruk son günlerde bırak -
ınadığt idmanlann sonuncunu tattı. Çok 
güzel bir kafa kolla 4 dakikada Salahat
tini ynedi. 

Bundan sonra ağır kiloda Eskişehir
den Cemalle Ankaradan Necmi güreşti 

Cemalin şimdiye k:ıdar yağlı güreşte 
birçok kazançlarını gören Ankaralılaı 

tarafından çok sevilen iyi bir güre. · • 
dir. Kendisi y~ğlı güreşte her zaman bir 
amatör olarak çalışmış ve son zamanlar· 
da yağ gücşçilerinin daldvireli işlerin -
den üzülerek: terkctmiş ve bulunduğu 

Eskişehir bölgesi amatörler güreşinde 

çalışmaqa andiçmiş ve federasyonca kiı. 

tüğüne işaret ettirmiştir. Henüz greko -
Romen güreşine pek yeni olmakla be • 
raber bölgemizin ağır kilo güreşçisı 

Necmi ile 19 dakika 45 saniye güreştik. 
tcnsonra hiç bir kusur olmıyan yeniliği 
yüzünden yenilmiş fakat çok tatlı ve 
çok cesur bir güreşle herkes tarafmdan 
beğenilmiştir. Memleketimizde heves 
kir bulamadığımız ağır kilolar için Ce

malin amatörler arasına girmesi güreşi

miz için büyük bir kaunçtır. 

Eakifehirin bu güreşçiyi yabana at • 
mamasını ve kendisine önem vermesi -
ni çok candan dileriz. Necmi artık çalı • 
malanna başl~tır. Bölgemiz: hesabı

na kendisinden çok şeyler bekliyebilirİ7. 
Sonuç : 

Eskişehir 2 - 3 Ankar.aya, Ankara 
ı - 3 Bursaya galiptir. 

Altın ordu - Gcn\'lt>r bi rlibri lllJ.'lÇI 

17.~5 de yapılacağı ilan edilen Al -

hnordu - Gıençlerbirliği futbol maçı 
biraz geç kaldı. Ankara Gücünün öğ -

reticisi Bay Şivengin yargıçlığı altın
da iki takım 18.15 de oyuna başladılar. 

Altınordu takımı: 

Cihad, Mchmed, Ziya, Mehmed, O

ğuz, Ziya, Bedri, Reşad, Nevzad, Ser
vet, İlhami. 

GençJerbirliği 

Cihad, Ali Rıza, Asım, Ahmed, Ra-

ULUS 

sim, Kcşfı, S<.lım, Aıı, Nıy .z.ı, Munir, 
İhsan. 

Bu m çı 4 - ı Gençlerbırlıgı ka -
zandı. G n erın golierini sırasiylc Ni

yazı, Aıı, Kemal ve gene Niyazı yaptı. 

Altınord..ı sag ıçi de guzel b'r şütle 
takımının bıricik golünu attı. Maç k 
ranlıgn k lma.a ıdı belki daha zevkle 
sc:yredilccekti. tkı taraf da guzel oyna

dılar. Gcnçlerbirliginin iıstün ve tek • 
nik oyunu sonucu kazandırdı. Yargıç 

Bay Şivenin O) unu umdugumuz ve 
beklediğımiz gibi yönetemedi, favulle

ri görmedi. Maçın sertleşmesine sebeb 

oldu. İki taraftan da tüzeye uymıya • 
cak kcıdar favul yapanlar "·ardı. Fakat 

Altınordulu Bay Ziyanın toptan çok 
karşısındakilere atılmasını hiç dogru 

bulmadık. İlerideki maçlarda dış ha -
yatında olduğu kadar, (karıncayı bile 
incitmekten çekinir) karakterini bırak

mamasını dilf.'riz. 

Dt·nizli bi .. iklt'lt;ilc·ri 
yarı~ma!a: 

Bugiın sabah s at sekızde Kamu • 
tayın altındaki dört yol agzından Sin

canköye gidip gelme bir bisiklet yan· 

fJ yapılacaktır. Bu yanşmaya Deniz • 
)iden Halkevi adına turneye çıkan altı 

sporcu da gireceklerdir. Bu gençler 20 

temmuzda yola çıkmışlar ve 8 günde 
Ankaraya gelmişlerdir. Halkevinin ko
nukladığı bisikletçiler iki gün sonra 
Batı Aııadoluı-undaki turnelerini bitir

mek üzere yola çıkacaklardır ve İzmit, 
İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ay

dın yoluyla Deni liye döneceklerdir 

Bugünkü 70 kilometrelik yarı ma -

da Denizlıden Ahmed ve Ankaradan 

TaJat, Niya~i ve Eyübiın iyi sonuçlar 

almaları hekJ,.nehilir. 

J aradcnizdc u !';purları 
Saat onda Karadeniz havuzunda yuz 

mc ve atlama yarışmaları da vardır. 

Öğleden sonraki geniş programdan ö -

türi.i öğleden elevc alınan bu yarışma

lar da önemlidir. Çünkü bir hafta 

sonra da bölge yüzme ve atlama birin

cilikleri yapılacak ve kazananlar Tür

kiye yüzme ve atlama yarışmaları için 

İstanbula gideceklerdir. 

Uugiinkii atlt•liznı 
Bugiınkü programı aşağıya koyu • 

yoruz:: 
/ 

200 metre (seçme), saat 15.30, 800 
metre, saat: 15.40, üç adım atlama, sa
at: 15.50, 200 (final), saat: 16.05, 5000 

metre, saat: 16.15, cınd atma, saat: 

16.15. Balkan baynık yarışı, saat: 16.40 

Çmıka)a - Ankara Gücii 
kar~ılaşıyor 

Dört knlüb arasında yapılacak gü • 

reş kupası maçlarının önemli karşılaş -

malarından biri de Çankaya - Anka -

ra Gücü arasında olacaktır, Bu oyunun 

yargıcı İzmirli Saimdir. İki tarafın 

kuvveti birbirine yakın fakat oyun sis

temleri ba ka başkadır. Alana gelenler 
bugün heyecanlı bir maç seyredecek -
ler. Bakalım gençlerin karşısına kim 

çıkacak? 

( 
L M mle 
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Boluda Atatürk günü ve sosyal yardıın 

Konya saylaw Bayan Bediain Halmin<lt vtrdiji ~odan bir 8Örilnuı 

Bir aydır Boluda yurd severlik duy
gularının yeni yeni JraynaşmaJannr Ye 
nf.'şeli günlerin geçtiğini görmekteyiz. 

Sayın başbakan ismet lnönünUn 
Türkiye toprakları bir gün hava tehli· 
kesine maruzdur, hava tehlikesi kuru
muna aza olmak ve 500 uçak yapmak Jli. 
zımdır., dediği gündenberi ilin her ta· 
rafında baslayan yurd severlik duygula-
rı ile bütün halk candan ilgi göstennelr
te, kahvede, çarşıda, evde dükkanda 
hep uçnk tehlikesine üye olmak günün 
konusu olmaktadır. İl parti başkanı bü
tun ilçeleri hatta kamunları dolaşara1c 
hava tehlikesini bilen üye kaydı içio 
hava tehlikesi hakkında söylevlerini ve
rerek ilçeleri bu yurd severlik yarışın· 
da biribirini geçirmektedir. Şimdiye ka· 
dar il içinde hava tehlikesini bilen üye 
bayısı 1000 ne yaklaşmaktadır. Yardım
l'ı üye sayısı 2000 ni bulmuştur. İl için
de en çok para vermek suretile yurdse
verlik rekorunu kıran Akçakocanın Ye· 
r.ice köyünden Mehmet Alidir. Bu re
~.oru kırmaya diğer ilçelerdeki zengin
ler de çalışmaktadırlar. 

İki gün önce en güzel ve ne eli ..;-Ün· 

leıimizden olan 17 temmuz Atatürk gü
nünün bayramını yaptık. Atatürk 17 te
muz 1934 günü Bolu'ya cref vermişti. 
O günün 17 temmuz 935 günü yıl dö
~:i·.,.iinü kutladık. 17 temmuz 1935 Ata 
türk gününün yıldönümü o kadar içtem 
biı sevinçle kutlandı ki o günün şcrc 
fin<' ıırny başkanı açılma öreni yaptığı 
çocuk bahçesi ve fcnniğ kanara ile ço· 
cuklaı: neşeye kattt. Uray, uçak ve or
ma'1 • "Syetesi önünde kurulan süslü tak 
lnr p;.rti ve uray iinnüde parti ba~kanı 
•e ş;ırbnvın ve çocuk bahçesi önündt' 11· 

nı ' ·igışmanı ve orta okul eğitim Öğ· 
retmeninin ve ltanar, öniinde uray clok
•or •'lJn verdiği heyecanlı söylevlerle 

A.tatürkün Konya sayla\'l Bayan Be· 
h 1J.. n Atatürkc karşı olan sevgi ve bağ 
1ı •ı ile eşsiı bir bayram günü yaşadı 

lfo!ululann bu sevinçJi günlerini be
rah~r yaşamak için şarbayın çağırdıgı 
birçok konuklar ve sayJavlardan Emin 

Cemal Suda ve Mitat Denli ve Bayan 
Bediz gelmişler ve Boluluları scvindir

mi~lerdir 

dize "Bediz,, soy adının 17 temmuz 934 

de Boluyu ıereflendirdikleri güniln ak· 
~amı bağıılanmaıından ötUrU sayla;.o Ba
van Bediz o eecenin yıldönlimil §ercfı 

G6ynDkde UTay "91lçe6i 

ne parti salonunda 400 kişilik balo vcı 
miştir. Atatfüklln yilksek kayrasını U• 

nı1tmıyarak yddönUmUnU .kutlayan Ba
y:t'l B dizin verdiği balo şimdiye ka-:lar 
Bolnda verılen baloların en kalabalığı 
ve o nisbette en güzeli olmuştur. Hele 
yerli kibar aylclerin ilk defa bu baloya 
gelmeleri Atatürk gününün önemini bil· 
melen bakımından şayanı takdirdir 

Dışardan geJen konuklarımız Bolu
nun sosyal hayatının aı: zamanda bu· 
ilerleyişine ve balodaki egitim ve uylu
ma hayran olmu lardıı 

17 temmuz aynı zamanda Gerede il
çemizin de /.tatürk günü idi. Gündüz 
ı_;:ostcrilen ve pehlivan güreşleri gece fe
ner alayları yapılmıştır. 

18 tı:mmuz 1935 Düzce ilçcmızin A

ı atürk günü dahi eşdz bir ekilde htt
lanmı tır 

fJT.,,VS'un nm .. rını Tefrika: 133 
can avcısı,, olarak, çocukluğundanberi ya~a
yıp bütün acılarına katlanmış olduğu denı.z· 
de idi. O çağlarda, Kapri'nin hemen bütün 
erkek nüfusu, Tunus'la batı Trablusu arasın
da "Barbarya''da mercan avlarlardı. Bu 
kor~unç, türlü ihtimaller, yoksunluklar ve 
tehlıkelerle dolu bir işti, çünkü aralarından 
çoğu bir daha adalarına (,fünmeılerdi. 

rak ve yahut ağzında toprak piposu, bir ta· 
Ştn üstüne çıkıp denizi seyrederek, hahce· 
sinde geçiriyordu. Arasıra, bir keçinin adım 
atmaktan çekineceği dik yamaçtan aşağı 
kendimi kapıp koyvererek, bahçesine kadar 
İniyor ve onu sevinç içinde bırakıyordum. 
Tam ayaklarımızın dibinde, içine deniz ta· 
rafından girilemiyecek bir mağara vardı. 

ritme durumu idi. Elimden geldiği kadar 
tatlı bir tonla sözlerime devam ettim. Fa
kat gene sustu, takındığı tavrı hic bozmadı. 
Yelken odasınnı anahtarını cebime koyup 
bütün adamlarımı çağırttım. Kimse yelken 

San Micbeleniıı liitc- bı 
Türkçeye çevırcn: Nasuhı HAYl}AJ\. 
Vazan: A.ksel MUNT 

Çok zamandanberi bekfodiğimiz deniz 
Yanşı önümüzdrki pazar günü yapılacaktı. 
Yansılarak yer Kapri, Posilippe ve Sorrcn
te cı:asmd~ki üf köşeli genişlikti ve yenen 
Ledı Hamılton un elinden kupayı Sorrente
de alacaktı. ~edi Viktorya adındaki çok eyi 
kotram tek agacından ve çelikten yapılmış
tı, İskoçya' da kurulabilen en eyi gemiler
den biri idi, eyi elde olduktan sonra her ha
v?~.a ke?disine güvenilebilirdi. Ve eyice b:ı
dıg .m. hır sey varsa o da gemi kullanmaktı. 
Elçının ve benim kotralanmız ikizdi, İk"c;i
ne de adl~nn~ e~çinin iki kızı takmıştı. Ka
zanma tahlerımız. de hemen hemen eşitti. 
Hava sert ve denız dalgalı olursa benim 
k.~Yb .. etmem imkanı daha çokta, fakat ~.afıf 
ruzgar. eser ve deniz sakin olursa, yeni yel
kenlcrım bana kupayı kazandıracaktı. Yeni 
yelkenler i e, daha ben Roma'da iken İn
gilter--·dcn gelmiş, ayn bir odaya asılmıştı. 
Hizmet ilerden kendisine en çok güvendi
ğim ihtiyar Pakçiyale bunları banyacakb. 

Pa1 ciyale, bu son yıllarda pek hırslı bir 
mezarcı haliı e , imiş olmakla beraber, yü
reği, i i ""de, 'T .:sk.,.tor di korali.; - mer-

Pakçiyale'nin, evlenebilmek üzere ken
dine lazım olan üç yüz lireti toplıyabilm~k 
için tam yirmi yıl denizde çalışmıştı. B~. u.~ 
yüz liretin yüzü sandallarla ağlar, iki Y.u~u 
de bir yatak, iki iskemle ve evlenme ıçm 
bir pazar robası almak içindi ; iist taraf mı 
ona Madonna, nasıl olsa, sağlayacakb. Ev: 
lenecek gen çkıza gelince: kendi geti~~.st 
gereken ev çamaşırlarının ipliğini b.ukup 
dokuyarak, yıllarca beklerdi. Pakçıyale, 
herkes gibi, babasından bir parça yer kal
mışb. Onunki ise Dameküta'dan bin adım 
aşağıda, deniz kıyısında, topraksız bi_r ka
yalıktı. Oraya biraz üzüm bağı ile bırkaç 
yaban inciri dikebilmek için lüzumu olan 
toprağı, bir sepet içinde, yıllarcil sırtında 
ta unıştı. 

Bir damla şarab yapamıyordu, çünkü 
denizden esen tuzlu ve ıslak rüzgarlar bağı, 
her yıl, yakıyordu. Vakit vakit, elinde bir
kaç tane taze patatesle eve gelerek bana bil· 
yük bir gururla sunuyordu. Biitün boş za
manlannr, büyük çapasilc kayaları kazıya-

Fakat bu mağaranm nasıl bir şey oldu
ğunu anlamağa vaktim yoktu. Aklım fikrim, 
yaklaşmakta olan yarışta idi. Yemekten 
sonra gidip yeni velkenlerimi göreceğimi 
Pakçiyale'ye bildirmiştim. Yelkenlerin bu· 
lunduğu odanın kapısı açıktı ve Pakçiyale 
de - şaşılacak şey - orada yoktu. Y epye
ni yelkenleri birer birer acarken bayılmalar 
geçinneğe başladım. H~psi yırtık, parça 
parça idi. Ağzımı açabilecek hale gelince 
avazım çıktığı kadar bağınnağa başladım: 
Pakçiyale ! Pakçiyale ! 

Pakçiyale görünmedi. Yelken odasın· 
dan çıkıp araşbra araştıra onu bahçe duva
nna sırtını dayamış, ayakta durur. buldum. 
Kızgınlıktan çılgına dönmüştüm, vurmak için 
elimi kaldırdnn. Kımıldamadı, ağzından 
bir kelime bile çıkmadı, yalnız başını yana 
eğerek kollarım duvara ufkiğ kaldırdı. Elim 
indi. Bunun ne demek olduğunu biliyo
dum, bir başka zaman bu jesti gene görmii.,. 
tüm. Bu, günahı olmadığını, boş vere ce" 
görmekte bulunduğunu anlatan çannrha ge 

odasına gitmemişti, kimsenin söyliyeceği 
bir şey yoktu. fakat Ciyovannina önlüğü ite 
yüzünü kapayarak ağlamağa basladı. Onu 
alıp odama götürdüm ve zorla söyletebil
dim. Göz yaşları arasında bana anlattığı hi
kayeyi ben de, kelime kelime, tekrarlamak 
isterdim. İhtiyar Pakciyale'vi, bundan do
layı, toka tlıyacak gibi olduğum zaman az 
kaldı ben el(" ağlıyacaktım. Bu is, biz Ro
ma'da iken iki ay önce mayısın b'rinci gü
nü olmuştu Belki hatırlarsınız, birçok yıl· 
lar önce, mayısın birinci günü. bütün A vru· 
pa memleketlerinde halk ayaklanacak, zen
ginlerin mallarını vağma edecekti. Gazete
lerin dediği bu idi ve gazete ne kadar kücük 
olursa bu işi büyütüsü de o nisbette idi. En 
küçük gazetenin adı da "Voçe di San Gen
naro,, idi. Bunu Mariya Porta Lettere, h:ıf
tada iki kere. balık sepeti içinde pap:ı a e
tirir ve sonra, adanın ayduılarmd<ı, elden 
ele dolaşırdı. Bu adanın cennet sakinliği 
içinde, dıs dünya hadiselerinin hafif bir yan-
kısı idi. (Sonu var) 



SAYIFA 6 

Ani ar· da yapı at•ak yeni m -

zarlı\: proje iıı ·ıı ınüsahal\:a 
• 

şaı-tıı· nıes ~ 

ANKARA İMAR MÜDÜRLÜGÜNDEN. ~: 
t 

Müsabakaya türk ve yabancı mimar ve mühendis- ~ 
ler girebilirler. 

~ ı. - Yapılacak projeler mezarlık talimatnamesi
ne uygun olacak ve erazinin topoğrafik vaziyetine in-
tibakı gözetilecektir. ·~ 

~ 2. - Mezarlık yerini gösterir 1/lGOO Mikyash plan • 
ile mezarlık niazmnamesi Ankara imar müdürlüğün- ~~ 
den bir lira mukabilinde alınabilir. Bu planın hudu- :~ 
dunda mesaha miktarı fazla değişmemek üzere deği· .~ 
şiklik olabilecektir. .,~ 

3. - Yapılacak projede idare kısmile bekçilere ait ~. 
binalar üç tane bekçi evi, ruhani ayinleri için lazımge- ~. 
len kısımlar müsabaka planında gösterilecektir. ~~ 

4. - Ulus büyükleri ve kahramanlarına mahsus ~~ 
anıtların yerleri ve arkitektural süslemelerle hususi :~ 
aile mezarlık kısımlan ayrılacaktır. ~~ 

5. - Mezar parsellerinin kahil oldugu kadar kü- ~~ 
~ çük meydanlar etrafında ve komşu guruplardan al· ._~ 

çak ağaç sıralarile ayn1mış olarak yapılması mürec· ~ 

~~ ~ 
• 6. - Krematoryom mevkii gösterilecek ve hatip ~~ 

çayı yanındaki tepelerden birinde su d:!posu y~ri ayn- ~~ 
~ lacak muvafık yerlerde bir veya daha fazla mimari ~~ 

meydanlar yapılabilecektir. ,.~ 
7. - Aynca bir havuz tertibi müsabıkların isteği

ne bırakılmıstır. Münasip yerlerde umumi halalar va
pdacaktır. 

8. - Yapılacak projenin 1/1000 mıkyasında umu
mi vaziyet ve park planile 1/500 mikyasmda beş de
tay planlarını ihtiva edecektir. Aynca umumi giriş 
kapısı ve etrafının 1/1000 mikyasında plan ve reisim
leri yapılacaktır. Projenin hava pespektivi yapılacak
trr. Müsabaka projelerine rumuz yazılıp İ8im yazılmı· 
yacaktır. 

Planlar Ankarada imar mıidürlüğünde iylan mü
ddetinin bittiği günün a~t 17 sine kadar makbuz mu
kabilinde teslim olunur. Hiçbir suretle posta teahhu· 
ratı kabul edilmez. Müsabıklar projelerle birlikte ay· .~ 
nca balmumu mühürlü bir zarf icinde isim, hiiviyet ve ./ . ~ 

adreslerini bildirecekler. Bu zarfların dı mda yalnız ~~ 
ait olduğu projenin rumzu yazılı olacak. Mükafat ka· ~~ 
zanmayan veya satın alınmayan projelerin zarfları ... 
açılmaz. ..~ 

9. - Jüri heyeti dahiliye, Nafıa, Sıhhiye ve Mali· ~~ 
ye vekilieri veya bunların tevkil edecekleri kimseler· .. ~ 
den teşekkül eder. ..~ 

10. - Müsabaal<da kazanan birinci ve ikinci proje :~ 
sahiplerinüen birinciye 1200 ikinciye 900 lira müka- ~~ 

fat verilir. Bunlardan başka beğenilen diğer üç proje- ~~ 
de sahiplerinin mµvafakatiyle beheri 300 lira hedet ile ~! 

satın ahmr. ~· 
İçiş bakanhgı müsabaka planlarından dilediğ-ini .. ~ 

tatbikte serbesttir. Müsabakayı kazanmayan projeler ~· 
teşhirden sonra ve bir ay zarfında sahipleri diledikle- .. : 
ri takdirde geri verilir. ~ 

11. - Projeler 8 eylUl 935 cumartesi günü saat 17 
ye kadar İmar müdUrlUğüne makbuz mukabili teslim 
olunacak ve on gün sonra müsabaka neticesi bildiri 
lecek ve sekiz günde miisabaka projeleri umuma te -
hir edilecektir. 

12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryom ha
riç olmak üzere tekmil inşaat J:>ahçe, ağaclama, ciçek 
lenme ve meydan ve meydancık planlan ve yol maktaı 

~~ tulani ve arzanilerile sair tesisatın ve toprak tesviye 
~ işlerinin 11100, 1/15, 1 /1 O mikyasında inşaat proje
~ teri ve metajlanm yapacak ve projelere göre tahak
: kuk edecek keşif bedelinden krematoryom hariç ol· 

mak üzere yüzde 3 inşaat projesi bedeli ve insaata ne 

Kültür Bakanlığından: 
1680 lira muhammen bedelli 6340 litre benzin açık eksiltme ile 

atın alınacaktır. 

Eksiltme 31.7.1935 çarşamba günü saat 14 de Ankarada Kültür 
Bakanlığı Eksiltme komisyonunda yapılacağına isteklilerin şart
nameyi görmek fçin hergUn Gereç Direktörlüğüne ve e.ksiltmeyc 
girmek için cie şartnamede yazılı 126 lira muvakkat temınatı mer
kez veznesine yatırarak alacakları makbuz veya kanunen mukayyet 
teminat mektubu hamilen komisyona müracaatl•rı. (1899) 1-3163 

Anl{ara i]l)ayhğından: 
Parsellere ayrılarak talibine ihale edildiği halde mukaveleye 

yanaşmadığından dolayı ihale i bozulan 5 numaralı parselden çı· 
karılacak kum 5. 8. 935 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
Uzere açık arttınnaya konulmuştur. Bedeli 1500 liradır. 

İsteklilerin 112 buçuk liralık teminat makbuz veya mektu'bile 
5. 8. 935 pazartesi günU saat 15 te vilayet daimi enciimenine gel
meleri şartları öğrenmek istiyenlerin her gün hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1925) 1 - 3186 

Ankara i]))aylığındaıı: 
Geçen seneki bedeli 251 lira olan Kayaş Kızılca köyundeki 

parke taş ocağmtn bir senelik icarı pazarlıkla istcklisine verile
cektir. Almak istiyenlerin 18 lira 85 kuruş teminat makbuz veya 
mcktubile her pazartesi, perşembe günleri saat 15 te vilayet daimr 
encümenine gelmeleri ve şartnamesini gönneık istiyenlerin hususi 
muhasebe müdürlüğüne müracaattan ilan olunur. (1926) ı - 3187 

ULUS 

1 tanh J Ziı·c.u t Ba ıh:a. ıı da • • 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Şinasiler fabrikası namite maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketihin malı olan l n~· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kutlamlan çı
mento bloktan insa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 ınc; Noterliğince tasclik edilmiş 9. 11. 931 ta 
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas 
dik edilmis l t. 2. 933 tarih ve 640 33 numaralı mukavele
lerle Pamti'k ve Nebati Yağlar Sanayii Tiik Anonim Sirke 
tinin Bankamıza otan mikdarı malllm borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müshet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemis olduğundan işbu hQrcun ihale tadhine 
kadar % 9 faiz ve o/o 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum masarifle birlikte tahsili için bu borc muka
bilinde Bankamıza ipotekli olun vukarda cins ve sair ev· 
safı ve mi.i~temilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasar 
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinrlen itiharen bir b-J 
çuk ay müddetle acık arttırmava çrkanlmı tır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 93S tarihine müsadif 11a,rartesi günü :.aat 2 de 
İstanbul Ziraat Bc>nl-asm la yaoılacaktır. 

Teminat akcesi 0~ 7.5 dur. 
Sartn~me Gal::ıtada kain Bankamızla. Adana. Mersin, 

Ankara 7.irnat R3nkalan kapıların asılmıstır. (1584) 
l-2725 

lı rika 
İslanJ uıJ Ziraat Ba11Jcas11ula11: 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

ccınan 45013.3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel
cika fabrikası nam ile maruf: 

Makine ıl iresi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
dairesi. cırcır ve temizleme dairesi, sifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sul~ma ve paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağa
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anbarı, petrol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafırhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhascbed binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 be gir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı, bir adet 285 beygir kuv
vetinde Williams markalı buhar makinesi, bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojen. 
bir adet 20 beygir kuvvetinde k'.amyon motörü ve o kudret
te mütemadi cereyanlı dinamo, benzin cihazı, rutubetlen
dirme tesisatı, bilumum transmisyon, çırcır makineleri. 
şifleme makineleri ve elyafın tozlannı almak için makine
ler, vantilatörler. su cihazları, yangm tesisatı, c;enber kes
me ve delme aletleri, tozları nakil vasıtafarı, bilumum mal
zeme ve yedekler ve sair alatı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nehati yağlar sanayii Türk Anonim Şirketinin malı 
olan= 

il~i ıP n1~~ralı çır<·ıı· f ahı·ik~ası 
Bankamıza 3 l. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borclu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Sirketine bu borcu ödemesi i~in yazılan ve 
gönderildiği k~yden müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale 
tarihine kadar o/c 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta licreti, 
muamele verO'isi, avukat ticreti ve sair bilumum masarifi
le birlikte tahsili icin bu borc mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, ci~s ve sair evsafı ve müştemi· 
latı ve Adana Tapu Miidürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu· 
maralı tapu senedil e şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince U~ yeminli ehli vukuf ta
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez.. 
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hU
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren hir bucuk 
ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 ele İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dur. 
Şratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 

Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılımştır. (1584) 
l-2726 

Sıhhat ve İçimai Muavenft Vekaletinden: 

Hudut ve ahiller ıhlıat umum 
ii dür lüiiiıı d eıı: 

... 
EksıJtmeye konulan iş: Umum Mudürlük Bina ı sıvalarının ta

miri. Keşif bedeli: (7560) lira (69) kuru tur. 
f stiyenler bu işe aid şartname. keşif ve mukavele suretlerini U· 

mum müdürlük ayniyat muhasibi mesullüğünden parasız alabilir. 
Eksiltme: Venişehirde hudud ve sahiller umum Müdürllik bi

nasında umum MiidürHik satrnalma k<'misyonu tarafından 1935 
ağustosu S inci pazartesi gUnU saat on birde yapılacaktır 

Eksi1tme: açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
M-::vakkat teminat mikdarı (567) lira (5) kuruştur 
Bu eksıltmeve Pirereklerdcn, Ticaret odası vesikası ve Nafıa 

Müdıirlliğünden bö~le bli,yük bir binada edelputz sıva yapmış ve 
vapabileceğine dair ehliyeti f nniye vesika ı aranecaktrr. (1823) 

1-3056 

28 TEMMUZ 1935 PAZA 

ske v 
ekte er e San' 
e iklisi e t 

al nıyor 
1 - 935 - 936 ders senesi iç'in İstanbulda bulunan 

leli, Maltepe liseleri1e Bur.sacla bulunan Bursa askeri 1 i~ ~ 
ne ve Kırıkkale leki askeri sanat Hsesile Konya ve Erzin 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kınkkaledeki sanat gedı 1 

erbaş mektebine talebe alınacaktır. 
Lis"'ı..:rin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 mıflanna san" 

ıisesın'n 9 smıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale 
be alır.alaktır. 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimatı~·! 
sanat gedikli erbaş talimatına göre kaydü kabul olunu11 
Bu taliınat talebe alacak mekteplerde ve ac::kerlik şubel 
rinde görülebilir. 

3 - Atideki hususların göz önünde bulunclurulmas 
lazımdır 

A /\ imanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 d 

başlaı. 15 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazmıgelirs 
15 ağustos: t eylUl arasında yapılır. Bununla beraber kad 
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivi 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe alınma 
ğa devam olunur. 

C · Mekteplerin bulunduktan yerler haricindeki yerle 
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiycn· 
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu· 
lunduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir.o: 
ler. 

D - Mektebe girmek için yasını hüyutüp kücültenlet 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamamlatıp istekli bulundukları 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğru lan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekti mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mil· 
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masrat 
i'ltekliye airi olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masrah· 
nın beraber götürülmesi tazrmdır. 

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

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mil• 
sabaka imtihanına girerek kazandıktan takdirde Askert 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek ilzere bir kısmr 
A vrupaya tah~ite gönderilir. 

S - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evetkl 
sene derı:;lerinin hepsinden imtihan vemıeğe mecburdur· 
lar. (1550) 1-2691 

AnJ{ara val:!i2]n n: 
Nafıa dairesi için lOzumlu olan 1050 teneke benzin ve 525 tene

ke vakum ve sair yağlar kapalı zarf usuJiyle ek iltmeyc konul
muştur. 

1 - Eksiltme 29-7-935 pazartesi glinil saat 15 te viJ8yet encümen 
riyaset odasında o1acaktrr. 

2 - Tahmin bedeli 7011 lira 75 kuru tur. 
3 - Muvakkat teminatı 525 lira 88 kuruştur. 
4 - Şartname parasız: olarak Ankara vllAyeti Nafıa müdürlü· 

ğünden alınabilir'. 
5 - 1srek1ilerin teklif mektubu yukarda yazıh gün ve aatten 

bir saat evveline kadar muvakkat teminat makbuzu veya banka ke· 
falet mektuplariyle birlikte vilayet encümen reisliğine verilmeleri. 

(1844) 1--3086 

imar ~Iiidürli9 ~nden: 
" Muhammen bedeli Uç yUz kırk altı liradan ibaret bulunan bir 

adet Kontaks veya Laica fotol!raf maldnasr 9.8.935 cuma gUnU saat 
onbeşde münakasa ile alınacaktır. Taliplerin muvakkat teminat pa· 
ralariyle fmar Müdürtuğilndc toplanan komiwona mUracaatları. 

(1838) 1--3089 

1afıa Bakanlı~ndan: 
Hasıl olacak ihtiyaç mikdanna göre Ankarada Bakan

lık binasında perakende olarak teslim şartiyle 2817 lira 
muhammen bedelle 10,000 litre benzin ite 360 litre vakum 
ve 30 litre Şanjuman ve difransiyel yağı açık eksiltme usu· 
liyJe eksiltmeye konutmustur. 

Eksiltme 1-8-935 per~embe günü saat 15 de Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

fstekJilerin 211.28 Jirahk muvakkat teminat ve ticaret 
odası vesikası ile birlikte 1-8-935 günü saat 15 de malze
me Müdürlüğündeki komisyona müracaatları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki ~artnameleri parasız olarak An 
karada Bakanlık malzeme müdürlüğünden alahitirler. 

(1756, 1--2Q70 

Ankara men ha suları sahihleriı e: 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Daire için günde vasati olarak 20 teneke içme suyu almacaktıt 
Türlü kaynak sularından evsaf ve fiat bakımın-lan en uygun olan 
ôneylenecektir. İsteklilerin kaynaklardan erkan suhırm en son çöze 
raporunun onaylı bir örneği ile birlikte her tenekesini kııç kuruşa 
verebileceklerini gösterir önergelerini en çok 5 ağustos 935 akşa· 
mına kadar Div.:ını Muhasebat idare ve hesab işleri direktörlüğüne 
vermeleri. (1842) 1-3084 
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Asken Fabriks . aı Umum Miadiirlüiü 1 1 1 
S::lhtı A lm~ K ')misyanw ili.JılaEJ f 

500 - 700 Kİ 1.0 KABAK 
400-600 ,, TAZE FASULYE 
600- 800 PATLICAN 
400-800 ISPANAK 
300- •100 SEM İZ OTU 
200 - 300 TAZE BAKLA 
200-300 ,. DOMATES 
350 - 500 LAH A l\T A 
600 - 800 PRASA 
200 - 300 ,, YER ELMASI 
80 - 100 ., KARNIBAHA R 

Tahmin edilen bedeli ( 305) lira olan yukard;c: mıkdarı vt. c.ınsi 

1azı1ı malıeme askeri fabrikal~r . umum mildiirlü~ .. satın alma ko
misyonunca 8 ağustos 1935 tanhınde perşembe gunu saat 14 de _a-
ık eluıiltme ile ihale edilecektir. Şartname par ız ol•rak komıs

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (22) lira (88) 
kuruş ve 2-490 numaralı kanunun 2 '!e 3 maddelerindeki esaik!e 
ıne.zklır gün ve saatte komisvona muracaatları (1871) l--312 , 

70 ADET MUHTELİF KUTURDA ÇHLİK BİLYA 
~00 TAKIM VİDA PAFTASI 
4!i0 TAKIM ERKEK 

Tahmin edilen bedeli ( (960) lira olan yukarda mıkdarı n cin~i 
yazılı malzeme askeri fabri~a.lar ıımum müdür.~ü~il satınalma komıs· 
yonımca 7 ağustos 935 tarıhınde çarsamba gunU aat 14 de. açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (72) lira ve 2490 nu
maralr kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkur gün ve ~a-
atta komi&yona miiracaatları. (1828) 1-3080 

1000 TON MAZOT 
l'ahmin edilen bedeli (70,000} lira olan yukarda mık<ları ve cır.si 

ya.zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğu satmalma ko
misyonunca 6 ağustos 935 tarihinde salı günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (3) lira (50) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4750) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri. ve k~ndilerininA de .~2490) numaralı ~anunun ~.ve 3. 
maddelerindekı vesaıkle mezkur gun ve statta komısyona muraca-
atlarr. (1821) 1-3081 

MÜTEAHHİD NAM VE HESABINA 1 TON GRAFİT 
Tahmin edilen bedeli (500) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9 eyli'ıl 1935 tarihinde pazartesi günü ~aat 14 de pa~~r
lık ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıı.yondan vcnlır. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (37) Hra (50) kurııs ve 2490 nu
maraJr kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mczkQr gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (1870) 1-3128 

1500 KiLO SADE YAÔI 
Tahmın edilen bedeli (900) lira olan yukarda mikdarı ve cınsı 

1azıiı malzeme _askeri fabri~la.r umum müdürlilğti satın alma ko
misyonunca 8 agustos 935 tanhınde perşembe günil ıaaat 15 d.e açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasıs ota:ak komıs}•on
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol~n (6~) hra. (50) kuru§ 
n 2490 numarah kanunun 2 ve 3. maddelerındckJ ve aık1e mezkf•r 
alin ve saatte komisyona müracaatları. {1873) ı-:H25 

10,000 Kilo Arpa 
10,000 ,, KURU OT 
8,000 ,, SAMAN 

Tahmin edilen bedeli (1200) lıra olan yukarda mlkdarı vt: cin5ı 
yazılı malzeme ayrı ayrı askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca S ağusto5 935 tarihinde per§Cmbe günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartn~ parasız ~lar~k 
lomisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan (90 J lıra 
w 2490 numaralı kanunun 2 ve S maddelerindeki vesaikle mezküı 

·n ve saatte komisyona müracaatları. (1872) 1-3126 
1000 KİLO FERRO KROM 
200 KİLO FERRO MANGAN 
200 KİLO MANGAN MET AL 
650 KİLO E K PAKETE 

Tahmin edilen bedeli (1380) lira olan ytv'karda mikdarı ve cin· 
•yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü r.atın alma ko
misyonunca 11 eylUl 1935 tarihinde çarşamba günü aaat 14 de açık 
tksiltme He ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
4an verilir. Ta1iplerin muvakkat teminat olan (103) Jira (SO) ku
"1§ ve 2490 numaralt kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mez-
•ür gün ve saatte komisyona müracaatları. (1904) 1-3164 

2S ton Luxemburg demiri 
75 ton Dökümhane demiri 
Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukarıda miktarı ve cin· 

Iİ yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 13 eylUl 935 tarihinde cuma günü saat 14 te açık ek
ailtme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
wri!ir. Taliplerin muvakkat teminat olan (300) lir.a ve (2490) nu
eıaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
ııtte komisyona müracaatları. (1902) l - 3182 

MUHTELİF EBADTA 25 KALEM ÇELiK 
Tahmin edilen bedeli (3550) lira olan yukarıda miktarı ve cın

f>i yaıılı malı.eme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma 
komisyonunca 13 eyliH 935 tarihinde cuma günii saat on beste açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (266) lira (25) ku-
111ş ve 2490 numaralı kamınUL' :: • ıe 3 maddelerinde'ki vesaiklc 
mezkiır e-ün ve saatte kof)o,~_,yona müracaatları. (1901) 1 - 3183 

:)evlet Demiryollan ve Limanları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Senelik bedeli muhammeni 3600 lira olan Demiryolla

n mecmuasının bir sene müddetle basımı işinin kapalı 
.zarfla eksiltmesi 6 ağustos 1935 sah günü saat 15.30 da An
karada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin (270) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince ise girmeğe kanuni manileri bulwıına~ 
dığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 

arlar komısyon reisliğine vermeleri tazımdrr. 
Bu işe ait ~artnameler Ankararla malzeme dairesinden 

alınabilir. (1833) 1-3087 

Aııkara ilhaylıiJndan: . (. 

Necatibcy okul ası ) anında eski baytar daire:.ı pazarlıkla iccıı a 
verilecektir. Aylığı 35 liradır. Kiralamak istiycnlcrin işi ôğrcnmek 
1çın her giın hususi muhasebe dircktörhigüne ve pazarlık için 22 
agustos 935 günJemecint• kadar her pa.zart< si ve perşembe günleri 
30 liralık teminat mekllıbu veya m.ıkbuzu ile birlikte saat 15' ek en-
cümene gelmeleri ılan olunur. (1928) 7-3lfl9 

ULUS 

Ankara belediye reisliği ilanları 

1 - Xaraoğlan polis. rıokta.tınd.an Tahtakaleye giden yol parıke 
yaptmlacakırr. Ke~if bedeli 743..20 füadır. 

2 -Ke. if ve rtnanwsini girmeJiı için fen kalemjnc &dinccek
tjr. 

~ - İbale, S.8.1935 tarihine ranlaJaa per§cmbe günil aaat 11 de 
ttn dimtörruğU odasında açılıı ebiltme ile yapılaca•tır. 

4 - Muvak1'et ttminat 56 lindu. flS&l) 1-3122 

Milli Miidaf aa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
l - Kan ganazonu ~ın 12.000 kilo aığır eti kapalı zaıfla tk· 

'1Jtmeye konulmuttus. 
2 - İhalesi 15.i.1935 perşembe günü ıaat 11 de Kar ta Sa. Al. 

Ko. da yapılacaktır. 
3 - Biçilen eder 21.600 liradır. 
4 - ŞartnamesWıi almak istiyenler hergün komi&yona baş vu

ruı lar. Eksiltmeye: girecekler ticaret vesikası ve ilk inanç parası 
olan 1620 liralık makbuz veya mektupla birlikte teklif mektupları
nı füale saatinden bir saat eve) Karsta As. Sa. AJ. komisyonuna 
vermderi. (1934) 1-3191 

BİL İT 
l - Hepsine talunın edıkn eder 2010 lira olan 50 metre mika

bı gciknar tahtası 10 M. mikabı çam dilmesi, 300 kilo ambalaj 
çemberi, 20 kılo kurşun müliürü, 10 kilo kurşun teli, S kilo gali· 
barda açık ~ksiltme ile saun alınacaktır. 

2 - İhalesi S. . 935 pazartesi saat 11 dedir. 
3 - tık inan pıu:ası 150 liradır. 

.q - Şartname itıi görmek istiyenler her gün, eksıltmeye gire
cekler eksiltme günü :ve saatinde M. M. V satın alma Ko. da bu-
lunmaları. (1914) 1 - 3184 

1 LAN 
l - Çorlu garnızonu ıçin 108.200 kılo sığır etı kapalı zarfla ek-

sıltmeyc konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 ağustos 935 pazartesi günü &aat 16 dadır. 
S - İlk inanç para:sı 1948 liradır. 
4 - Bir kilosuna biçilen eder 24 kuruştur. 
5 - Şartnamesini 130 'lluruşa almak istiyenler hergün Ko. na 

ugnyabilirler. 
6 - Eksiltmeye iirecekler ticaret vellikası ılk inanç parası mak

buz veya me.ktuplarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinJen 
bir •arıt eve) Çorluda A~. satın alma Ko. na vermeleri (1933) 

1-3190 

B1L1T 
1 - Erzur yeni y-.pılan 

asker[ haıotanenin arka kısmın.. 
da pavyon, hamam ve mutfak 
yapılması kapalı zarfla eksiltme
ye konulmu tur. 

2 - Eksiltme 13 ağu&t<Oii 935 
cumartesi saat ı O 4a yapılank· 
tıT. 

3 - Keşif \ e §aAl1ameler Er
ztuumda Kor. ln§a.t gut>cısindın 
alnın. 

4 - İlk inanç arası 1?25 lira-
ır. 

5 - Eksiltmeye 9ircu:klcr eh· 
liyet vesikaları ve Uk inanç ak
çesiyle birlikte teklif mektupla
rını ihale 6aatrndan bir saat ev
vel Erzurumda Kor. sa. al. Ko
misvonuna v~nneleri. (18ti8) 

ı-3104 

BİL İT 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvan.tin 
aç boyaları 

15 Kalem Dizel Motor parça
lal'ı açık ek iltmc suretiyle aatın 
alınacaktır. Bedeli (1653) Hra İngiliz kanzuk eczanesi 1100. 
(75) kuruştur. ihalesi 5:8-935 ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
pazartesi günü saat 14 dedır. İs- tin saç boyaları muzur ve zehirli 
tekliler evsaf ve şartnamesini maddelerden tamamen eri olup 
görmek ve almak lıere bedt:lsi.z ıaçlara tabii renklerini bahşeder. 
olarak M. M. V . .thttınalma ko- Juvantin saç boyaları kumral ve 
misyonundan verifeeektir. Ek- sivah olarak iki tabii renk ilze· 
siltmeye gireceklerin {2490) No. rinde tertib edilmiştir. 
1r kanunda gösterilen vesaık1e Gayet tabii ve sabit olarak tc· 
ve (124) lira S kuruşluk temi.. min edilen renk yıkanmak ve ter· 
nat melrtubiyle ~rliktc belli lemek hatta denize girmek ıure· 
giln ve uatta satınalma komis- tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em• 
yonuna gıtlmeluli. (1798-) niyetli markadır. Ecızaneıeııde ve 

1-3015 ıtrhrllt maaazalarınclan arayınız. 
~11111.ı'.nlll~:ı!lılH ,•n -· ~ 11111 , 

Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
l LAN 

Tümen Bayramiç garnizonunun senelik ihtiyacı olan 
400.000 kilo yulaf kapalı zarf usuli ile münakasaya konul· 
muştur. 

2 _ Beher kı1'lsunun muhammen fiau 4 kunıs 50 san-
tim olup 31-7-935 tarih çarşamba günü saat 15 de Bayra· 
:niç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - MünakaNya gireceklerin verecekleri yulafın §C

rait ve evsafının f>ulund 1ğu mahallin satrn alma komis
yon\Ula müracaat ıderek öğrenebilirler. 

4 - İstekliler münakasa kanununun 2. 3. üncü madde
lerine göre istenilen vesaik ile muvakkat teminat tutan 
olan 1350 liranın ihaleden bir saat evet tümen muhasebe
sine tevdi ile ınuabilinde alacaktan makbuzla komisyon-
da haar bulumulan. (1694) 1-2912 

İLAN 
ı - Nigde me~llü için. alınması icab eden 338.000 kilo 

un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 30 temmuz 935 salı günü saat 15 tc Niğ· 

de tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin fiau (11,25) ve ilk teminatı 3151 li

radır. 
4 - İstekliler şartnamesini her gün görebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 

2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mek
tublannı ihaleden bir saat eveline kadar satın alma ko· 
misyonuna vermeleri ve teklif mektublarırun kanunda ya-
71Jı for:ınüle göre yazılması laznndır. (1755) ı - 2957 

' S~YU- \ 7 

Satı ık fabrika 
İstanbul Ziraat & nkasmdan: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

hrilmıan ve cemcn 57915 metro murabbaı arazi üzerinde 
kiin ve Şinasilu Fabrikası namile man:tf: 

Kma anban, çevirme ve buhar daitt~ kazan dairesi, 
3 numaralı dizel motör dairesi. şifleme dairesi. ~ırçır dai
resi, platforma l-2 dizel motörler dairesi. buhar kazanı 
dairesi. biderlik çiğit anbarı, ciğit anhan, halye anbarı, 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anban. zibil 
anhan, otomobil garajı, kütlü anban, müherrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, ~enber anhan, tahta kurut
ma dairesi, yazıhaneler, l No. pavyon (fen müdürü hane
si), 2 No. p;ıvyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavyon 
(tamirat imin hanesi), 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesi), 
amele helası, su motörü dairesi. su deposu bina1armdan 
mütesekkil içinde bulunan ve fabr·· ::ımn kuvvei r ı .. ~rrı
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı behen ı 50 
beygirlik üç adet dizel motörü. cırcır makineleri. şifleme 
makineJeri, temizleme ve prese makin~leri. vantilatörler, 
umumi transmisyon, kıncı makineler, pamuk presesi. nam 
leme aleti, kantar, kiitlii kımıası. su deposu, buhar 
kazanı, demirhane makineleri, marangozhane, makineleri, 
plat, cırcırları, ptat cırçırlarmm kuvvei muharre
kesi, lokomobil, Roıter gin atelyesi. yedek afat edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nehati yağlar Sanavii Tiirk Anonım 
Şirketinin: 

Bir numaralı ~ırc·1r fahrika ı 
_İstanbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiş 30. 11. 931 

tarıh ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebatf 
Y~ğlar Sana,rii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mıkdarı ~?1um ~orcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildıği 
ka-!den m~spet ıhbamame üzerine de tesviye etmemiş ol
dugun~an ışhn borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve o/c 
3 komusyon, sigorta ücreti, hesap masrafı nakH nukut 
~u~mele vergisi. avukat ücreti ve sair biJGmum masrafı~ 
bırh~te tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo
t~klı olup vukarda hudut. cins ve sair evsafı ve müştemi
latı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22. 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numara,lı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
t:rafmd~n cem an 72.000 lira kıymet takdir olunan mcz· 
lr~r fab;ıka 1697 numarah Ziraat Bankası kanununun hü~ 
kümJ:n dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuli 
ay muddetle açık artırmaya çıkanlmrştır. Muvakkat ihale· 
si 26. 8. 935 tarihine miisadif pazartesi günü saat 2 de f 1. 
tanbnl Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akcesi % 7.5 dir. 
Şartna?1e Galatada kain Bankamız, Adana, Mersin, 

Ankara Zm:ıat Bankaları kapılanna asılmıştır. (1584) 
1-272"1 

Ankara ilhaylığından: 
Marn 936 son~ına k~dar icara verilecek olan §thir lokantası u. 

t~n?akı bodruma ısteklı çıkmadığından ihale müddeti 22.8.1935 ta. 
rıhıne kadar uzatılmıştır. 

Aylık icarı 25 liradır. 
• İsteklilerin 18 .lira 75 kuruşluk teminat mektup veya malkhuzl&• 

r~!le h.er pazartesı ~e perşembe günlerj saat ıs de vilayet daimi en.• 
cumenıne .. g~J~~!~rı şar~~am.esini görmek istiyenlcrin hususi ma• 
hasebe mudurlugunde gorebılecckleri ilan olunur. (1927) 1-31~ 

Satılık apartmıan 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ziraat bankasının tasarrufunda buJnnan Ankaraaa 

Giizelizmir caddesinde Mersinpalas namile ~f aparı.. 
man satılıktır. 

Birbodrum katı, bir zemin katı ve aynca birinci, ikin.ı 
ci, üçüncü katlan ve bir de çatı katmı havi olan bu bina 
'193 metre murabbaı arsa üzerine yapılmıştır. 

Zemin katında üç dükkan ve her katta karşılıklı ild. 
şerden cem'an altı daire vardır. 

Beher daire müstakil bir methal üç od~ bir mutbaiiı 
bir banyo dairesi, bir hela ile bir balkonu havidir. 

Satış kapalı zarf usuliyle 20 ağustos 935 sah günü sa. 
at on altrda Ankara Ziraat Ban <:asında yapılacaktır. Ka· 
palı ve üstü mumla mühürlenmiş olarak talip olanlann 
tekliflerini muhtevi zarflarını bu tarihe kadar Ziraat Ban
kası merkez müdürlüğüne göndermeleri ve binayı gezmek 
istiyenlerin de her gün çalışma saatleri dahilinde Merkez 
muhasebecisine müracaatları itan olunur. 1-3171 

Maliye Veki linden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Kalöriferlel' için lüzumu olan 35()...450 ton kok kön1ürü 
şartnamesi vc~hile kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 29-7-935 pazartesi günü 'aat on beşde 
levazım idaresindeki eksi1tme komir.yommda yapılacak· 
tır. 

Z - Tahmin bedeli (13050) lir~dır. 
3 - Muvakkat teminatı (97~) lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname parasız olarak levazım müdürliiğündcn 

ve İstanbulda evrakı matbua ambarı mümeyyizliğindcn 
alınabilir. 

5 - İsteklilerin yukarda yazılı giin ve saatten bir saat 
evveline kadar muvakkat teminat makbuzları veya banka 
kefalet mektuplariy.le komisyona müracaatları. ( ı 728) 

1-2962" 
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k·ılff attc r~ •·viıı · hir FRIGi -
DAtRE oğ · hava dolabı aJn·. On -
daı• t·dccttği i tif denin m· bii~iik ol

'du um qok İfİ it ~ah1ann~hr. 

ırRiGIDAtRE 

}'ti~ gtinleriniu arı ada ı, ıhhatini ko
r.u~rnn har·arım yardmımıo.ulır. 

Pek çok kimseler sDğuk hava do!abını bir lüks eşya 

derler. F R İ G İ DAİRE in gösterdiği satış kolaylığı saye

sinde soğuk hava dolabı bir ihtiyaç haline girmiştir. İlk taksi 

olarak verecğeiniz on lira sa}esinde evinizde dalına: Taze ye 

mek, buzlu içki ve günlük yt murta ve tereyağı bulabileceksi 

FRİGİDAİ.RE sizi bir nok adan tereddüde düşürebilir: E-

LEKTRİK SARFİYATI. Bunu FRİGİDAİRE sizden evel 

düşündü, ve mühendislerine bu çetin meseleyi de hallettirdi. 

FRİGİDAİRE ancak 50 mtmluk bir elektrik lambası kadar 

cereyan sarf eder. Onun büti n muvaffakiyeti de böyle idareli 

olmasındadır. 

Bourla Biraderler ve Şsı. 

Hezarea caddesi 

Bevo~lu: istililaJ caddesi 
Aııl{ara: Bank~alar caddesi 

İzmir: Gazi Bulvarı 

ULUS 28 TEMMUZ 1935 PAZ 

Mel tebler "'atınal111a l{omisyonu l{r'i~r ıl-in 
Cim Kilo Beher kilosu 

Koyun et\ 
Kuzu eti 
Dana eti 
Srğrr eti 
Koyun bobrek 
1ç yağı 

yağı 

Koyun kara cigeri 
Srgır işkembesi 
Koyun ,, 
Koyun beyni 

57.900 
12.500 
8.700 
8600 

82S 
500 

2.650 A. 
300A. 

1200 A. 
1000 

Börülce 500 
Kuş üzümü 290 

Kuru uzüm çekirdeksiz 1950 
Cam fıstık 318 
Ceviz içi 1300 
Frndık içi 715 
Kuru kaysi 1296 
Kuru erik 1246 
Kuru incir 1860 
Badem içi 134 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Makarna No 2 
İrmik ince 
Un ekstre ekstre 
Kus kus 
Pirinç unu 
Ntşdsta 
Vanilya (paket) 

1200 
335 

4950 
1220 
7900 
1050 

342 
603 
4 l-0 

kuruş 

37 
30-60 
35-25 
32-25 
40-31) 
40-30 

20-12 
50-30 
15-10 
20-10 

15 
6ı. 

40 
100 
50 
80 
80 
60 
40 

100 

30 
:iO 
30 
30 
15 
30 
30 
so 
15 

Tuvalet ltagıdı SOO 20 
Si.ıpürge 1165 A. 25 
Çah süpürge 215 A. l5 
Civit (p.ı~ti) 112 P. 8S 
Vım kalın (kutusu normal)680 K. 30 

Neft 282 SO 
Parafjn 111 40 

Rı:"ınc 73 30 
Bal mumu 66,S 80 
Toıı tüyü 35 no. 14.45 

no. IG,SO 

Kaol 186 şı. 10 
Tuz ruhu 311 30 
Fılit (fayda 1/2 K. G. 52 K. SO 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

Domates 
Taze bamya 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Patlıcan 

Şeftali 
Taze vişne 

5000 
3500 
2000 
1000 

10600 
2500 
4300 

800 
11000 

1200 
1600 

5 
3,6 
5 
4 

lO 
ıs 

20 
20 
10 
30 
15 

Tutan 
Lira Ku. 
21423 

75011 
3045 
275Z 
33t 
20~ 

530 
150 
180 
200 

ıs 

174 
780 
31.8 
650 
572 
1036.~0 

747 .fi{) 
744 
134 

360 
100 . .:i() 

1485 
366 

118S 
315 
ı 02.(;C) 
30UO 
307.SI 

100 
191.ZS 
32.2.i 
95.2{) 

204 
141 

44 uı 
21.90 
53.20 
11.sa 

18.W 
93.Jt 
26.ot 

250.ot 
ll2.5t 
100.ot 

40.08 

1060.00 
625.08 
860.00 
160.0(J 

1100.00 
360.00 
240.00 

İlk temı.natı 
Lira Ku. 

2643 7-a 

79 so 

39Z 32 

319 22 

85,4Z 

38 40 

330 37 

Tarihi a 

10 8 9J'i 10 
,, u 

u ,, 

.. 
,, .. 
,, " 

10/ 8/ ClJS 10 .. .. .. .. .. 
10 8/ 935 .. 
tOıS/935 .. .. .. .. 

.. " .. .. .. 
ıo 8/9.>3 10,S 

.. ,, 

.. •• 

., .. 
" .. .. .. .. .. 

10 8/935 11 
.. .. .. .. .. .. •• 

,, ,, 
.. .. .. .. .. 

10/8/9U 11 .. .. 
10/8/935 1l .. 

,, .. .. .. 
10/8/935 il 

.. .. .. •• .. ,, .. ,, 
,, •• ,, t• 

ı - Yukarda adları yazılı yiyecek ve saire eksiltme ~artnamestne gorc komısyonumuza bağlı 11 o 
namına parti parti kapalı zarfla münakasaya konumuş ve ilk teminat miktarı yanlarına yazılmıştır. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif Mlıdürlüği.ı odası na toplanacak belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerine göre eli 

rinde bulunan belgelerle ticarethane namma işe gireceklerin i§Ou kanunda yazılı şartlar içinde noterr 
ten alma vckaletnamelerile girebilirler. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapa 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını koymak auretiy 

zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar mUh 
lü olarak he ili gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilme 
lazımdır. Belli gün ve T.amanlardan sonra verilecek veya gönderilece'k teklif mektupları kabul edilm 
Teminatlarm eksiltme saatlerinden evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış 
lunma~ı ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere komisyon yazganlığına müracaatları ilan olunur. 

Yazı ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini· 

zi, doğru ve çabuk yaptır· 

mak istiyorsanız Anafarta· 
tar caodesinde Zincirli cami 
karşısında İş bürosuna veri-
niz. Telefon: 2037 

Satılık arsalar 
Yenişehir ve Sıhhiye ve· 

kaleti yanında, Mimar Ke· 
mal mektebi. Bomonti civa
rında ar!'a atmak istiyenle· 
rin Anafartalar caddesinde 
ls bürosuna has vurmaları. 

Telefon 2037 1-3003 

iş arıyor 
Almanca. fransrzca ve türk-: 

çevı eyi bilen bir ecnebi Ma.t· : 
mazel aileler nezdinde iş ara- ~ 
maktadır. Çocuk bakımı ve ev ğ 
işlerini eyı yapar. Şeraitini ~ 

öğrenmek istiyenler Matbaa· i 
mız ilan memuru B. Galibe i 

a müracaat edebilirler. 1-3161 g 
~ ~ 
~Atım mum ııııııımııımııuuııııııımııımıınuııımıııınıımııınnı n" -: 

iN(;iLiZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Doktor 

Ali Marııf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO· 
GUKLUCU HASTALIKLARI 

M'UTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında A 1 
tmtaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9-13 ve 15-ZOye kadar 
kabul eder 

1mtıyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yaıı İşleri MUdUrU Naauhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 

~~~· Bumit•ind• b"'lm•ı· J 
1 

(1882) 1--3131 

•llllltllllJııuunml!llllllllllllllllllııııııımumııııım~ 
i= = Bir memur 

aranıyor 

Muhasebede çalışmak 
üzere bir memura ihti· 
yacımız vardır. Biraz 
almanca bilmesi şartcr. 
Gazetemiz ilan memur
luğuna müracaat. 

1-3140 

Kiralık ev 
Macar Sefareti arkasında balı 

çe içinde elektrik ve SU}'\1 havi 
be§ odalı ev kiralıktır. Müracaat 
İçindekilere veya Telefon 3431 
den 258 1-3196 

ı!UU 1 nııınııııııııı 

Cebeci Hastanesi Operatörii 

. Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın· 
da her giln 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 
lffl1llllJllllllll!llUlllltlmıtltlilllll11!fl!111lntf111IDll&iiidlW 

1 SİNEMALAR 1 
l KULÜP) 1 VENi 1 BU GUN JU GECE 

V ılli F orst - Dolly Haas 
tarafmdan temsil edilen 

BÖYLE BiR KIZ UNUTULURMU 
Almanca sözlü 

BU GECE 
Hortlayan Mumya filı. ..u 
yıldızı Zita Johann ve Richard 
Arlen tarafında ntemsil edilen 

DEMiR PENÇE 
Fransızca sözlii 


