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Holaada' da, para değeri yü

zinden \abine çekildi. La Haye' · 
de florini koruyacak yeni bir ka
bine henüz kurulamadı, devlet 
Bankası, altın stokunu piyasaya 
d6kü;yor, bununla florini tutmak 
savaşında. Ru ne kadar sürecek, 
nasıl bir sonuca erecek bilinemez. 

Fransa'da para değerinden do
ğan sıyasal sıkıntı geçen ayda bat
lıyarak temmuzun ortalarına ka
dar sürdü. Frangı kim, nasıl ko
ruyabilir? ... bunun üzerinde karar 
~üç verildi. Laval, artık kerarsız
lıklardan bunalmıf olanların ge· 
nit güvenile İf başına geldi. lç~ri
de devlet büdcesini denkleştıre
rek, dışarı ile tecim dengesini kol
layarak frangı korumak yolunda. 

Geçen yıllarda İngiltere İç sı
yasadaki uzun didişmelerden son
ra sterling değerini düşürmüttü. 
Amerika bu.1a doları indirmekle 
cevab verdi. Fransa'mn da frangı 
indirmesini istiyenler başlamıttı· 
Ancak fransız ekonomik kurulu
şunun lngilt«:re'ye ve A~e~ika'ya 
Jııll!·madığma ınananlar, ustun gel
diler. Bunlar diyorlardı ki: "En -
düstrisi ve tecimi, daha çok dıt 
pazarlar için kurulmuş olan mem
leketlerde, para değerini düşür
mek faydalı olur. Fransız ekono • 
misi, daha çok ana vatanla sömür
geler ve mandalar arasında bir iç 
alıtverişi yapıyor. Bunun yanında 
dıt tecim hacmi küçüktür. Frangı 
dütürmek, ekonomik bir fayda 
vermez, belki de fransız tasarruf 
ananasmı yıkan kötü bir tedbir 
olur.,, Bu sebeble frank düşürül • 
medi, ancak büdce açığı; onu düt
mek tehlikesinde bıraktı. 

Laval, frangı korumak için 
büdce denkliği üzerinde sert ka
rarlar aldı. Birçok vergilerin nis
betlerini, sahaklarını (matrahla
rını) genişlet •rek geliri arttırdı, 
devlet harcal(' rmı da kısarak büd
ce giderini indirdi. Harcalar bir· 
kaç yönden kısıldı: 

1 - Artık gerekli olmayan hiz
metlerin kaldırılması ve her hiz
met için ancak gereği kadar har
canılması. Bunun için 'Fransa'da 
geniş bir çalı§llla batlamıştır. 

2 - Bütün devlet ödemesinin 
yüzde on eksik yapılması. Devlet 
alımlariyle işyarlara verilen para· 
lın hep bu ve buna yakın niabette 
az olacaktır. Ancak bu azalıtın 
Y•tamayı güçlefl.irmemesi gerekti. 
Bunun için de yaşamanın en g~ 
rekli araçları yinecek şeylerle kiTa
nın elektrikle gazın ucuzlatılma11 
uzerinde tedbirler alındı. Bütün 
bunlar bize türk parasım koruma 
Yolunda 1931 de yapılan çalııma -
ları hatırlatıyor. 

Cumuriyet büdce gider;nirı 
ulusal gelire uygun olmasını ilk 
Yıldanberi bir ana sıyaıı.sa bilmitti. 
Ancak yılların verdiği genlik niı
betınde geniıletilen büdce, 1931 
de bizde de duyulan evrensel buh· 
ranın etkisi altında genit ölçü • 
de kalamazdı. Cumuriyet, iıyarla· 
rın, emeklilerin (mütekaidlerin) 
parası da içinde olduğu halde bü
lun büdc:e giderini kıstı, birçok 
hizmetleri darlaıtırdı. Büdce denk
lıiinden sonra dıt tecim tedbirle
ri ti.irk parasını korudu. 

Türk büdceai son iki yıldır 
uluıal gelirin verehileceği ölçüde 
ve yurdu koruma gerekliği içinde 
yava,, yavat genitliyor. Ancak bu 
geni,likle birlikte yurdda bayın
dırlık artıyor, endüstrinin kuru
luşu ilerliyor. Yakında bayındırlık 
ve endüstri, her tedbirin üstünde 
ve nomal olarak türk parasının de
.ğerini tutan iki güçlü kol olacak -
'ır. 

Yer yer para y1iziaden iç aıya-

Ba~l>akanımız dün 
gGt•eyi Gümüşanede 

g~çirdi 
6ümütane, 28 (Özel) - Bu · 

gün saat 6 da Trabzon' dan hare -
ket eden Batbakanımız İsmet İnö
nü yol üzerindeki ilçelere uğra -
dıktan sonra ilimiz sınırında ken
disini karşılıyan ilbayımız 8. Hil
mi Ocaklı ve saylavlarımız ile bir
likte öğleyin saat 12 de Gümüta
ne'yi şereflendirdi. İlçeler halkı • 
nın saygılarını sunmak üzere ge -
len heyetlerle şehir halkı ve İşyar
lar taraf mdan büyük bir coşkun
luk ve alkışlarla karşılanmışlardır. 
Başbakan karşı çıkanlarla ayrı ay
rı konuşarak gönüllerini aldık -
tan sonra il konağına inmişlerdir. 
Bu geceyi burada geçireceklerdir. 

B. ÇETtNKA YA 
Isılartada 

Denizli, 28 (A.A.) - Bayın· 
dı.rhk Bakam B. Ali Çetinkaya 
dün saat 19,30 da buraya gelmit 
ve istasyonda çok kalabalık halk 
tarafından karşılanmıştır. 

Isparta, 28 (A.A.) - Bayın• 
darlık Bakanı B. Ali Çetinkaya 

(Sonu 2. ci sayı/ada) 

Yuııaıı cumur haşka
ııı k:ıralcılarla 

·avapcak mı? 
Atina, 28 (A.A.) - Cumur -

başkanı Bay Zaimiı, cumurlul~ 
partisi önderi Bay Kaf an~ri · 
\(abul etmiıtir. 

'Yunan cumur başkanı B. Zaimis 

Bunlar arasmdaki bu görüt 
me, Bay Zaimiı'in rejim meselesi
ni kotarmak üzere ııyaaal partiler 
batkanları ile tasarladığı görüt -
melerin bir baılangıcı sayılıyor. 

Venizeloı'un yerine liberal par 
ti batkanlığına geçen Bay Sonolis 
cumurbatkanı tarafından pazar -
tesi günü kabul edilecektir. Bun -
dan sonra, bütün parti batkanları 
bir konferans halinde toplanacak
lardır. 

Sanıldığına göre Bay Zaimiı'in 
bütün uğratmaları, kırallıjı yeni
den kurmak dütünceainden vaz • 
geçilmesi içindir. 

Bay Çaldariıin, cumurluk bat
kanının parti batkanlarını bir 
konferansa çağırmak proJeııne 
kartı gelmediği dikkate değer bit 
keyfiyettir. __ ............ ~~!"'!!'!!!---------"!'!'!!!!~ 
salar kaynatırken Türkiye'nin 
genlik ve güvenlik içinde tedbir
lerinin verimine yaklatmaaından 
övünebiliriz. Kamal U llllfl .. 

~9. '1'4:-l\l:\'ll Z 1935 P \Z~RT8il 

Ronı<t, 21' ( A.A.) - ftt .. i~t iinivcrsif.e· 
sı µnı/)luri)le ııem:lik ·"m·uş ._l'lwlreleriıuı 
~u::;ı/anl.arm s<ı)ısmm bfr nı;fyorı 200 bin• 

';u,~eltli.ği biltlfrilnu•l.-ıı•tl i '" 

ANKARADA GÜZEL BİR SPOR GÜNÜ 

nkaı·a spor(·uları, g Üreşte Eskişehir ve Bursayı, hi iJ{Jette 
Deııizliyi yeııdileı· 

Çankaya, Ankara Gücünü 2-1 yendi -Ankara yüzme ve atıetıznı yarışmalaFI 

çok düzenli oldu - İstar buldaki at ve kürek yarı§ları 

uun sabah saat sekizde batlı • bir düzen içinde yapılan bu ıpor Bisiklet ) arışmaı;;ıniJa Ankara 
yan türlü spor yarışmaları aktama İfçenliğini yazarken dört orfl'ani - birinci 
kadar sürdü. Bisiklet, yüzme, at • zatör kulübümüzü ve onların ça -
letizm,, güreş ve futbol maçları bu lışkan üyelerini kutlamak gerek - Kamutayın altındaki köıeden 
aporlan aeYen bi~ok meraldıla tir. Bisiklet ve güreş itlerine önem baılamak ve Sincan köye sidip 
rı bir araya topladı. Şimdiye ka ~ veren bu iki spor kolunun bat • gelmek üzere yapılacak olan yar1-
dar bölge kurullarının hazırladı • kanlarını da bu arada unut~ıyo- ıa 3 denizlili ve 6 ankarah bisik • 
ğı yarıımalardan çok daha iyi ve ruz. letçi girdi. (Sonu 3 Onca ssyıfada) 

""'!!!!!l~~!!!!!ı!!"!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!'!!!!!!!!'!~-~ 

Ekoııomi Bakanımız 
l\ioskovadaıı ayrıldı 

Moskova, 28 (A.A.) - B. Ce
lal Bayar ve yanındakiler dün ak
tam buradan hareket etmiılerdir. 
Bakan, istasyonda BB. Rozengolç, 
Krestinıki, Piatakof, Mitel Kaga
noviç, Eliane, Vorobief, Zuker -
man, Zolotaref, başta B. Zekai 
Apaydın olduğu halde bütün Tür
kiye büyük elçiliği ityarları, Mos· 
kova'daki türk koloniıi, dıt ha • 
kanlığı ve dış tecim bakanlığı ve 
ağır endüstri bakanlığı yüksek it· 
yarları ve Romanya'nın Moskova 
orta elçisi B. Kuntu tarafından 
u~rlanmıştır. 

Gümrük ve Tekitler Ba

kanlığı yönetgerinin 

gazetemize söyledikleri 
Gümrük ve tekitler bakanlıiı 

yönetgeri B. Adil, kendisiyle ba • 
kanlık işleri hakkında sorular so
ran bir arkadaşımıza atağıdaki 

izahları vermittir: 
- T ekitler genel direktörlüğü 

ne zaman Ankara ya taıınacak? 
- T ekitler genel direktörlü -

ğünün yapılmakta olan kurağı 936 

yılı eylulünde bitecek ve bu genel 1 
direktörlük o zaman Ankara'ya 
tatınacaktır. (Sonu 3 üncü sayıfada) 

İrlanda ingilteredeıı 

artık ayrılıyor mu ? 
Londra, 28 (A.A.) - Sandey 

Diıpaç gazetesinin Dublin' deki ay
tarının bildirdiğine göre, Bay De 
Valera iki tane yeni kanun tasla -
ğı tamamlamaktadır. Bunlardan 
birincisi kıralr gliney lrlanda'dk 
oruntayan ilbaylığın kaldırılması, 
öteki de erkin İrlanda devleti ana 
kanununda bir takım deiitiklikler 
yaparak kırata yapılan bağlılık 
andı ile özel kurula başvurma 
keyfiyetinin kaldırılması hakkın 
dadır. Bu tedbirler onyallanacak 
olursa, erkin İrlanda devleti in 
Ş?İlterPden ayrılmı• olacaktır. 

Türk ulusunun, Türk Hava Kurumuna ya)Jtığı yardımın bir 
eşini taı:ih şimdiye kadar yazmış değildir. Bu coşkun ve yürek

ten yardımın. arkasını kesmiyeJim. 
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Doğu ve Batı 

Devrim hakkında 
Bir Çin aydını ile konuşmalar 

(Türk vatanı) 
1 ki çay arasmdıt dostuma de

dim ki "Çin'in haline bakan av
rupalı düşünürler bu dört yüz mil· 
yonluk koca ülkenin içinde bulun· 
duğu tehlikeleri şöyle sayıyorlar: 

a - Kendi yetkilerini ve mad .. 
diğ asığlarını kıskanan biribirleri
ne düşman generaller arasındaki 
bitmez tükenmez sivil harblar, 

b - Tali çemberi tersine dön· 
meğe başlamadan, gelir kaynak
larından iyice laydalanmak isti
yen yönetmenler •linde sıkılmış 
limona dönen yurddlaşların yok
sulluğu, 

c - Tecimi ve endüstriyi ve
rimsizliğe düşüren kötü yöneti
min sonucu olan finansal buhran, 

d - Çok uzayan sivil harbın 
lojik sonucu olarak yabancıların 
İfe karışmaları. 

Ôlçüler çok küçültülmek şar-

tiyle, erkinlik saYB§I sırasında, ls
tanbul hükümeti de böyle bir du
rumda idi. Yurda ilgili imişçesi
ne hareket eder görünerek onun 
kanım emenler her çağda ve her 
yerde görülmüştür. Ancak, bi! de, 
hakikiğ yurdseverler vardır ~ı ~~: 
lar kendi kanlarını yurdun bırlıgı 
uğrunda harcamakta!! çeki?m~z
Jer. Türk vatanını boylelerı böy
lece kurmuşlardır. 

- Sanmıyor musunuz ki Çin, 
bütün bu karışıklıklar içinden da
ha canlı, daha kuvvetli ve birliği
ni yapmış olarak çıkmıyacaktır? 

- M emleketl~rinin iyiliğini 
düşünen çinlilerin az. ol~adığını 
biliyoruz. Toplayıcı fıkrın ne ye
nilmez bir kuvvet olduğunu da 
biliyoruz. Zaman, Çin'e karşı de
ğil Çin'den yanadır. Ancak, gene 
tekrarlıyorum, cayeler iyice be
lirmiş olmak lazımdır. Siz, Çin va
tanım nasıl biliyorsunuz? Fakat 
ilkönce ben, bizim türk vatanından 
ne anladığımızı ft;yliyeyim. Biz, 
vatanr tam/arken eski ve yüksek 
tarihimizi, topraklarımızın derin· 
Jiklerindeki eserleri, sıyasal sınır
larla çevrilmiş yerlerimizi ve türk 
dilini konu§an, türk kültüründen 
olan ülkümüzü kendine ülkü edi
nenl~ri, yani sıyasal ve sosyal bir 
bütün bildiğimiz ulusumuzu göz
lerimizin önüne 6etiririz. Onun hiç 
bir bağ ve şart altında ayrılık lut
lul etmez bir kül olduğuna inanı-
11z. 

Vatanın unsurları bizce bun-
Jardır. 

- Herkes için böyle olmak JB-
sımdır. 

- Emperyalistler başlııı. .. 
- Evet em~ryalistler ba§ka .. 

6.mperyalistler Çin'e önlerinde 
bir haçla girmiılerdir. Çin'de hı· 
ristiyanlığa karşı l<uvvetli bir ça
Jııma ve propaganda vardır. Hı
ristiyanlığın gayesi lcölemenliği 
•enişletmek, sosyal hayatı'!uzın 
temellerini yıkmai, genclerın li. 
lirlerini bozmaktır. Hıristiyan 
1Jlekteblerini kaldırmak dileğimiz
'ilir. Hıristiyanlığa Jıarşı olan ha
ıeketimiz, bunun içindir ki, ulusal 
•evrimizin prensiplerindendir. 

- Biz erkin tlrk vatanını o
mın kuramını iııceleye ince 
J.re, yapısının "-6i yereçlere ib
'fiyacı oldulunu pre düşüne kur-
4uk: şimdi bunları altı vasılta top
~oruz: Türkiye eumuriy~ti, u
~u, halkçı, d~lefçi, lailı ve dev
#ıneidir. 

Siz baaa hımtiyanlıatan bah· 
Nttiniz, ben - öNli prensiplerimi
" •~"• flönJJNk üzere - size 
Mikliiimizden NbaHeyim. 

Ôzgür dolmUf, öyle ya§llmıı, 
lli•ler almıJ olu türkiin huyu 
lin mistiğine UYKUn değildir. Biz
ler ölüm ötesinin değil, berisinin 
adamlarıyız. Yillnzz, arab dili Tür
kiyeye kendi ardından bir takım 
sözde dinsel görtNtelcleri de sok
ın~tu. Tekkeler, Jıer yerde eksik 
olmıyan tembeller. ylllarca otel
ilk ve lokanta/ık etti, saray ise 

bunları kendj etıerliğinin peki§
mesi için kullanmağı faydalı bil
di. Şapkayı giyen, peçeyi atan, ka
dınla erkek arasında fark tanımı. 
yan türklerce bütün bu kurulla
rın hiç bir vakit benimsenmemiş 
olduğuna ve laiklikte ne kadar iç
tem olduğumuza başka kanıt ara
mak ister miJ 

Bizler dini bir vicdan mesele· 
si sayıyoruz. Propaganda.smı yap
mamak şartiyle her din Türkiyede 
saygı görür, fakat devlet işlerine 
ka11şamaz, sıyasanın içine gire
mez. Din adamlarının kılığı için 
çıkardığımız son kanunun sebebleri 
de bu dediklerimin içindedir. 
imam camide, papas kilisede, ha
ham sinagonda imam, papas ve 
hııhamdırlar; bayata karıştı ki arz 
zaman herkese benzemelidirler. 

Eski dinler, hayattan sonrası 
için de bir takım iyilikler adaya
rak ve onları yeryüzündeki gidişe 
bağlıyarak ya§ama yolla11 göste
rırlerdi. Bugün de bu yollarda yü
rümek isteyenler bulunabilir. Biz
ler yalmz-üzerinde daha çok konu
şacağım - Kemalizme inanıyoruz. 
Ve türk vatanını Kemalizm pren
siplerinin kuracağına ve yüksel
teceğine inanıyoruz. 

N. BAYDAR 

B. ÇETt KAYA 
Isparta da 
(Bqı birinci sayfada) 

bugün beraberindeki zatlar ile 
birlikte saat 18,30 da binlerce 
halkın cotkun gösterileri arasında 
tehrimize ıeldi, tehir tak •e bay -
raklarla donannnftı. Sayın konu -
ğu upartalılar adına saylavlar, il
bay, parti bqkanı ve §&rbay Di -
nar' da karııladı. 11 ıınınndalri bü
tün istasyonlarda parlak bir karıı
lama töreni yapıldı. Bakan, uray 
tarafından ıerefine verilen tölen· 
de bulundu. Şölen çok içtem bir 

' hava içinde geçti ve Aydın hattı • 
nrn devlete geçmesinin bu alanda
ki faydalariyle cumuriyet devri • 
nin büyük varlıkları minnet •e 
taffl ile anıldı. --.. ··-

RADYOLAR 
ANKARA 

Ul.10 • Müzik lronferanır (B. HaJil 
Bedi) 

19.20 - Müzik. 'Mozar hakkında bir· 
kaç söz (B. Necdet Remzi) 
Mozar: Sonate 
Keman: Necdet Rem.zı 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. - Ziraa vekaleti saati 
20.10 • Müzik: orkestra plakları 
29.30 - Dans mus~kisi 
20.SO • Haberler 

ISTA BUL 
18.30 Yüzme dersleri Bayan Azade 

Tarcan 
18..SO Fransızca ders. 
19.10 Plik netriyatı 
19.50 Estegaço orl<estrası . Romen 

musikisi. 
20.20 Haberler 
20.30 Radyo caz ve tango orkeatra

ları ve Bayan Bedriye Tilzün, 
türkçe sözlü eserler 

21.30 Son haberler - bonalar 
Zl.40 Yaylı sazlar lnıverteti: (Bect

boven) 
l keman: profesor A 1• 

2 keman: Orhan 
Alto: İzzet Nezih 
Çello: Mesut Cemil 

22.10 Plak neşriyatı 
•••• 

ROtL\ND 'D \: 

B. Alberse klıbineyi k11ramadı 
La haye, 28 (A.A.) - Parlamanter 

partilerin liderleriyle uyupmıyan Bay 
Allıerse kabineyi kurmak, ödevinin ken- ı 
-:li üze~inden alınmasını luraliçeden ri-
ca etmıştır. 

ULUS 

DIŞ HABERLE 
lTALYA'DA 

ltalyamn tecim /ilo•u 
Roma, 28 (A.A.) - Resmiğ istatis· 

tiklere göre 1914 tenunuzun~n 1935 ha· 
siranı arasında italyan tecim filosu 1. 
milyon 430.000 tonilatodan 2.838.000 to· 

nilatoya çıkmıştır ki, 1.408.000 tonilato 
yani yüzde 98.5 artmıştır. Bu fazlalığı 

ancak Amerika birleşik hükümetleri 
7.638.000, Japonya 2.378.000 ve Norveş 
2.010.000 tonilato ile geçebilmişlerdir. 

Bir iıalyaıı f"brikmmufo 
plltlama ol<lu 

Varese, 28 (A.A.) - Yeni bir patla -
madan korkulduğu için cTauio:t da pat
hyan maddeler fabrikasının yıkılan kı -
sımlannm temizleme işleri bu sabah tek 

rar başlamak uzere durdurulmuştur. 
On iki kişinin parçalanmıJ cesetleri 

gece yansı yıkıntıların altından çıkarıl. 

mıştır. 

Patlama- saat 14,35 <le citalyan pat • 
byan maddeler genel sosyetesinin> bir 

fabrikasında olmuştur. Bu fabrika, mer
kezi Mutekatini'de bulunan bir büyük 

kimyevi maddeler sosyetesine bağlı idi. 

Fabrika majör gölüne yakın Tauio 
köyünün bir kilometre ötesinre bulun -

maktadır. 

Patlanuula 50 ki~i iilmii~, y11ra
lıların sayısı belli değil 

Taiuo, 28 (A.A.) - Harap olan pat· 
layıcı maddeler fabrikasında beJ yiıı; 

i~i çalışmakta idi. 

Fabrikanın ambalaj kısmından çıkan 
yangının 33 kişinin ölümüne sebeb ol
duğu söylenmektedir. 

Kazanın gereç dolu bir kasanın düş· 
mesinden ileri gcldigi sanılıyorsa da 

bu ıimdiye kadar teyid edilmemiştir. 
Son haberlere göre elliye yakın ölü ve 

bir~ok yaralı vardır. 

Hallr. felaket yerine toplanmıştır. 

.Modern Anibal yolda kaldı 

Şivasso, 28 (A.A.) - Katılmıs oldu
ğu kervanın gereçlerini taşıyan kamyo

net devrildiğinden, amerikah yazman 
Halliburton, "Dolli., adındaki fili ile l-
talyada Şivassoda kalmıJtır. 

Kervan. Torus'ya doğru yoluna de· 

vam etmek için kamyonun onarılması

nın bitm~sini bekbyecektir. 

Nevyork hadisesinin 
Alman yadaki 

yankılan 
Berlin 28 (A.A.) - Nevyork lıma· 

nında Bremcn vapuruna karşı komünist
lerin yaptıkları tecavüzü alman basını 

derin bir kızgmhkla karııtamaktadır. 
Berliner Tagc.blat gazetesi komünist 

seıldırıcılarının cesaretlerini Nevyorlda 
Almaııyaya karp basında ve batta res
miğ çcvenlerde beslenen düşmanlıktan 

aldıklarını yazmaktadır. 

ffiidise Amerika d~ bakanlıjının 
canını ~ıl.·mış 

Vaşington, 28 (A.A.) - Dış bakanı 
vekili Bay Vilbür Kar, Bremen vapu· 
runa kaqı yapıtan komünist gösterisin
den ötürü canının 51luldığrnı söylemi§· 
tir. Bay Kar, dış bakanlığının bu hadi
• hakkmda resmen dikkati çekilme
dikçe hiç bir resmiğ harekete g~çmiye
ceğini de bildirmiştir. 

Yeni luidüeler çıkmommı için 
tedbir alındı 

Nevyork, 28 (A.A.) - Otey gün 
Bremen vapuna kalkarken çıkan hadise
lerin bir daha tekrarlanmaması için üı
nomal tedbirler almağa hazırlanınllta • 
dır. Doysland ve Öropa adındaki alman 
11apurları, biri çar~amba; öteki de cuma 
günü kalkacaktır. Reks adh İtalyan va
puru ise cumartesi limandan ayrılacak
tır. 

Rcks vapuru kalkark~n. İtalyanın 

Habeşistan siyasasına karşı hır gösteri 
y .. pılması bekleniyor. 

ALMANY A'D4: 

Aryen olmayan almanların yap
tıkları propagandaya karıı 

tedbirler 
Berlin, 28 (A.A) - Aryen ırkından 

olmıyan Almanyada oturan almanların 
kültür çalışmalarını kontrol et
mege Bay Göbels tarafından memur e
dilen Bay Hinkel, (Angriff) gazetesi
ne demiştir ki: 

« - Almanyanın kültür hayatını 

yeniden baltalamak için orada burada 
gizli gizli çalışan yahudilenn yaptı.Jıla· 
rına bir son vermek istiyoruz.> 

« Biz yalnız radyoya, sin.emacuıga 
ve edebiyata sokulmak ıstiyen suçıu 

yahudilerden hesab sormuyoruz. Bir 
kaç para iç.in kendilerini yahudilere sa 
tacak kadar utanmaz bulunan aryen ır· 
kından olanlara karşı çok sert davrana
cağız.,, 

Alnımıycıda bir eski askerler 
birliği kuruluyor 

B rlin, 28 (A.A) - Söylendiğine 

göre Bay Fon Ribbentrop, bazı dış si
yasal scbeblcrdcn ötürü, bir (eski as 
kcrler birliği) nin kurulmasına yardım 
etmektedir. Bay fon Ribbentrop, bu 

birliğin bütün ülkeler eski savaşçı· 

tarının kardeşçe ilgilerle bağlanmaları 
programının gerçekleşmesini çok ko • 
layJaştıracağı kanaatindedirler. 

l'ara kcu,:al.·çılı.ğı yiiziinclen ce:ıa 
giyen papas kadınl<ır 

Berlin, 28 (A.A.) - Hakyeri, Hol
landaya, 250000 mark kaçırmaktan suç· 
lu Silezya "Sen Şarl Borome,, ltatolik 
manastırı eski başkadrn papazı Luit· 
gardis Kneppck ile manastır muhasebe· 
cisi Rozaliyi 155.000 mark para cezası ve 
ıiç yıl hapse, baş kadrnpapazı 55.000 
mark para cezasına ve yirmi bir ay 
hapse, papaskadın Rosa Voelkeli beş ay 

hapse mahkum etmiştir. 

iki öğretmenin i§kritte 
son verildi 

Dusseldorf, 28 (A.A.) - Hükünıet 
orunları "Neuİs,, okulunun dekanı Lied 
mann ile papası Meinninghaus'de din 
dersleri vermek hakkını almıştır. 

Bu öğretmenler, okul içindeki <l'\Ue· 
ni bozmak ergesi Ue öğretmen)~ 6de
vine baymlık etmit olmak ve ge~in 
ttrbiyesini nasyonal ıosyaliıt yolundan 
ayınnıf olmakla suçludurlar. 

Ueklemburgda St.allıelm lutru
mu kapatıldı 

Şverin, 28 (A.A.) - Alman Mikil. 
metinin Meldemburg komiseri ,erli Ştat. 
belm birliğinin dağrtılmaımu enwetJDİ1· 
tir. Komiser bu birliğin Meklemburg 
kısmı şefinin, birlikte hiç bir aiıah bu • 
lunmadığı hakkında namusu üzerine 
andiçtiği halde, yapılan bir ara§tırmada 
orada pek çok silah ve cebe ele g9§ti • 
ğini söylemiştir. 

Ludvigslust bolgesinde bulunan bir 
çok zararlı propaganda belgesi Mek -
Jemburg ŞtaJehemin rejime diifman ol
duğunu göstermektedir 

Mttllan ellerinden alınan kaı.
lik kurumları 

Bade, 28 (A.A.) - Hükümet -- • 
larr, devlet kuruluna karşı ergeler lın -
ledikleri için dağıtılmış olan cVina.n. 
bund Badenvaht> ve cŞaffeusarn lmb
lik birliklerinin malJanm alans etmitth'. 

POLONY A'DA: 

leh Mzgahlannın ya,,..,. 
ilk harb sen1ui 

Gdinye, 28 (A.A.) - Dona.-. lııo-

mutanı da hazır olduğu halele 1* tu· 
gablarında yapılan ilk harb gnliai 
Travler Jalcolpa gemisinin ad ko)'JDa 
töreni dün yapılmıştır. 

Bir U{Yık ka:ituı 
Vartova. 28 (A.A.) - Bir uçak Var 

§OV& yakınlarında düşmüt ve içinde bu· 
lunan ue uçman ölmüştür. 

iT \L YA - il \BEŞİ. T \ 

llalH?şiswnın bildiri 'i 

Adisababa, 28 (A.A.) - H c 
kümeti şu bildiriği yapmıştır : 

"İtalyan basını propaganda ına de 
vam cdeıck bugün, temmuz sonunda, 
imparator Haile Sela sie'nin geçen mn
vısta Harrar bölgesine gezi yantıgı sı 

racla sözde &oylemiş oldugu bir takmıuy 
durma sözleri yeni b ştan ele lmakta· 
dır. Habe hükümetı bu iddial::ırı daha o 

vakit kesin surette yalanlamıştı 
İtalyan basını imparatorun ya n 

cı <lüşm nlıgı duyguları gosterdı inı 

eöylemckle kanmıyarak. imparatorun 

şahsig düşiıncelerinın do{;rulugun ve 
kullandıgı dilin ne derecelerde mute 
dil bulunduğunu bilenlerin hiç bir za-

man inanmıyacaklarr derecede gülünç 
sözler soylcmiş olnu unu ileri sürmele 

tedir.~ 

H"be~ lmdınlarınm ) ıırdseccrliği 
Paris, 2S (A.A ) - Eko do Pan ga 

zctesi, habeş kadınlarının yurdseverlık· 
)erinden bahsederek, 19 uncu asnn son

Ja rına doğru bir h beş imparatoriçesinin 
yeni bir Jan ark olarak meydana çıktı· 
ğmı ve ltalya'mn 1896 da Adua'da uğ .. 

radrğı bozguna daha sok bu kac!·nm se -
bep olduğunu hattrlatıyor. 

Bu gazete diyor ki: "f mparator ıkin· 
ci menclik'in ikinci karısı olan imparato

riçe Tayıtu bir çok defalar erkinliği ve 
ülkenin i§lerini kendi ellerine alo ış ve 
habeı ordularım, komutanlarının değerı. 

ne göre, çok güzel bir aurette dağıtma" 

sını bilmiştir. Kara imparatoriçe TayıW
nun ta.biyesine ne General Baratieri. 
ne de ondan sonra İtalyan ordusunud 
başına geçen General Baldisera karşı 

koywnamışlardrr.,, 

General Dö Bono'nun eriırelile
re bildiriği 

Roma, 28 (A.A.) - Do"'u Afrikası 
Umomal komiseri general Emilyo dCS 

Bono Eritre halkma netrettiği bild.iriğ• 
ek İtalyanın kendilerinden, ital yan çift· 
çilerine verilmek ilzere asla toprak ala-

mıyacağına, eritrelilere inançladıktaıı 
sonra İtalyanın Eritreye köprüler •• 
yollar yapmak ,yurdun ekonomik geli· 

timi için gereken her ıeyi yapmak bu 
toprakların düşmana karşı müdafaasını 

sağlamak için yerle~ceğini bildirmek· 
tedir. 

DACINIK HABERLER: 

Yabancıların ellerindeki /raru12 
e•lumıından vergi alınmıyacak 

Paris, 28 (A.A) - Finans bakanlığı 
yabancı f erd ve sosyeteler eshamındaıı 
yilzde on vergi alınmamasına karar vet 

mittir. 
Bunların çoğu Amerikada ve lngil• 

terede yapılan fransız borçlarıdır. Buıı 
larm bu vergiden bağışık olması 17 

temmuz 1935 tarihinde sahiblerinin e
linde bulunduğunun is.bat edilmiş ol • 
masma bağlı olacalrtrr. 

Barselonda örfi idare !(ene 
ıuatıldı 

Madrid, 28 (A.A.) - Barselondakl 
<'rff idare 28.8.935 tarihine kadar uıa• 
tı1mı1trr. Katalonya, AstUri, Madrid, 

Saragoısa, Biskayo, Leon Hueslca, Nı• 
nre, Valanıia, Santandcr, Temel b8J. 

geleri ile yurdun batka taraflanndakl 
ihtiyat tedl>irleri devam etmektedir. 

Vç Üpanyal partiai beraber 
(Ollfllt!Olc 

Madrid, 28 (A.A.) - B. Azana ile 
B. Martineı Barrio ve B. Sante• romen 

kendi partilerinin birge programtarnıı 

teşkil edecek olan bir belge imza etmlt
terdir. 

Bu partiler ıunlardır: 

1 - Sol kanat cumuriyet partisi , 
2 - Cumuriyet birliği, 

3 - Ulusal cumuriyetçiler. 
Belge yakında neıredilecelrtir. 
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ANKARADA GÜZEL BİR SPOR GÜNÜ 
(B , J ı y 

Sa t ·ı de }'Ola çıkan sporcul.ın -
mı çctın ır yolculuktan sonra (54) kı 
lometr yı bır aat kırk dakıkada aldılar 
Birıncılı ı Turkiye ı:;iklet sampiyonu 
Ankara Guvenç spordan Talat kazandı 

3 _ 4 m tr ra ile dcnızlili Halid ikinci 
oldu. Onun arkası ıra Ankara, Çanka. 
ya kulubunden O p uçiincti geldi 

Karaclı·ui:r. lııl\ uzmulu ) ii:r.rııc· 
H' utlamuJnr 

Öğl en evci onda ba lıy n yü me 
ve ati malaıa bugun diger alanlarda ya· 
rı malan olmıyan porcularımız girdı • 
ler. Dcnızcılık federasyonunun ıki antre. 
noriı de burada idıler. Bugiınkiı yarı 
malarda yeni sporcular gordiık. Bunlar 
salışırlar a geçen yıllarda Türkiye binn
ciliklerinde hep sonuncu kalan Ankara. 
nın yüzunu giıldürmü olacaklardır. 

İ§ittigiimze göre iki antrenör bur~ • 
da kalmaksızııı İzmire gideceklermtf. 
Hiç olmazsa dönüşte uğramaları için ıu 
sporları kurulu federasyona yazmal~ ve 

· · Tklerın yuzucUlerimızi Türkiye bırıncı ı • 
den evel ~ok çalıştırmalıdır. Kazananla

rı ırasiylc yazıyoruz: 

Yüzmeler: bl 
100 metre serbest: Orhan (D. S.) • 

rinci, Zeki (D.S.) ikinci, Nihat (D. S.) 

Usüncu. • 
100 metre sırtustli: Cihat (G. B.) bt 
• A. G) ile" ci Remzi (A. rıncı, Ezber ( · m • 

O.) üçüncü. 
200 mem: serbest: Rauf (D. S.) bi • 

rinci, Kemal (A. O.) ikinci, Ezber (A. 

G.) Uçiınciı. . 
100 metre kurbağalama: Zekı (D. S.) 

bırincı, Ezhcr (A. G.) ikinci. Remzi (A. 

O.) uçuncu. • 
400 metre serbe t: Nihat (D. S.) bı.. 

nncı, Orhan (D. S.) ikinci, Rauf (A. G.) 

ucUncü 
öne adı balıklama düz: Kenan (D. S.) 

bırincı Salahattin (G. B.) ikinci, Cihat 

(G. B.) UçUncU. 
öne lidi balıklama toplu: Salahattin 

(G B.) bırinci, Cihat (O. B.) ikinci, Ze· 

kı (D. S ) iıçüncU.. 
Arkaya balıklama adi: Zeki (D. S.) 

bırınci, Salahattin (G. B.) ikinci, Seyfi 
(A G.) uçuncil. 

Kırlangıç: Salahattin (G. B.) binnci 
Zekı (D. S.) ıkinci, Muharrem (A. O.) 

üçuncu. 

nkara giirC§çilcri kazandılar 
Dün Ankara Gucü alanına birçok me· 

aklıları çeken gureş kar§tlaşmalan so. 
na erdi. Ankara gureşçileri 11 puvan\a 
bırinci oldular. Eski ehir 10 puvanla 
ıkincı, Bursa 6 puvanla üçüncüdür. Es
kiııehir ve Bursa güreşçilerinin geçen 
Cumuriyct bayramında gördüğümüz ça
lışmalariyle bugün arasında pek büyük 
bir ilerleme vardır. Eskişehirden İzzet, 
İhsan, Bursadan buyiık ve küçük Ah • 
metler güreşi benimsemi lerdir. Sonuç· 
lar oyledır 

Birinci ı•arti 

56 kilo, Ahmet Bursa, Seyfi Eskı~· 
hır: Bursah Ahmet 20 dakikada ıayı he. 
sabiyle kazandı. 

61 kilo, Musa Eskişehir Ahmet Bur• 
sa: Bursalı Ahmet 2 dakikada tuşla ka· 
ıandı. 

66 kdo, Siılcyman Bursa, İzzet Es • 
kişehir: Eskişehirli İzzet 1 dakika ıs 

• niyede tuşla kazandı. 
72 kilo, İhsan Eskişehir, Salahattın 

Bursa: Eskişehirli thsan 2 dakikada tUf· 
la kazandı 

Bu r tJe birincı devre bitti. 

ikinci parti karşılaşnıa)armda 
56 kılo, Şefik Ankara, Ahmed Bur· 

a, Ankaralı Şefik 20 dakikada sayı he· 

•abıyle kazandı. 

61 kılo Bursalı Ahmed Ankaradan 

Ha 'be 4 dakikada tuşla 2alib 
66 kilo, Ankaralı Şinasi, Bursalı 

Suleymana hukmen galib. 
72 kılo, İh an Eskişehir, Ankaralı 

Raif 12 dakıkada tu la galib. 

tJçüucü parti final 
6 kilo, Eski ehirden Seyfi, Anka-

radan Şefık'e 5,30 da tuşla kazandı. 
61 kılo Ank radan Habib, Eskışe • 

llirli Mu a yı he abiyle galıb. 

r 

n ı 

Sonu lar. 

t A 
hl> 

Bur ı ::> 

56 kılo, birıncı Seyfı (E kış~hır), 

ikincı Ş fik (Ankara), uçuncu Ahm d 

(Bur aJ 
61 kılo, lıırıncı İzzet (Eskış hır), 

ikınci Habib (Ankara), uçuncu Mu 

(E kı chir). 
66 kilo, bırıncı İz.z t (E kıs\:hır), 

.ıkıncı ına ı ( A k ra), ucuncu Sul y

man (Bur a). 
72 kilo, bır ncı İhsan (E kış 11 ), 

ikınci Raif (Ank ra), uçuncu Sal ı tJ. 

din (Bursa) 
dan yarışma yapam. mış N~cını hukmen 
dan yarışma yabamamı Necmi ıuknıen 

ko.ızanmı tır. 

Eski chir ve Bursalı konuklarımız 

bugun yerlerine döneceklerdir. Kendi • 
lerıne ba arılar dileriz. 

Bursa ve Eskişehir gureş takımları 

başkanlıklarından: 

Ankarada yaptıgımız kar ılaşmalar· 
da Ankara halkının ve bölge porcula· 

rının giıreşçilerimıze karşı gösterdik • 
leri yüksek ve yakın ilgiden ötürü de· 
rin saygılarımızı ve teşekkiırlerimizi 

sunarız. 

Diinkü atletizm İ)i oldu 

Bu yıl Ankarada duzen içinde yapı • 
lan bir atletizm yarı§ması görmüş olduk. 
Dün de ya~dıgımız gibi bava ve alan ya. 
rıtma sonuçlannı dilediğimiz rekorlara 
ulaştıramadık. Bununla beraber kutup • 
le ve rhalk tarafından gösterilen ilgi at· 
letizmin Ankaraya yerleştiğini göster. 
diğinden çok menun kaldık. Bugün ) 
pılan ko u ve atmalarda kazananlan ya· 

zıyoruz: 

200 metre: Hakkı (G. B.) bmnci 
Şevki (M. G.) 1kinci, Faik (A. G.) uçiııı. 

ciı. 

800 metre: Hüseyin (A. G.) birincı, 
Mitat (A. C.) ikinci, Salahi (A. O.) U • 
çüncü. 

Bir adım: Sait (A. G.) birinci, Faik 
(A. G.) ikinci Galip (A. G.) i.ıçüncU, 

5000 emtre: Mecit (A. G.) birinci, 
Ali (A. G.) ikinci, Mustafa (A. G.) u • 

çünciı. 

Cırit atma: Suat (G. B.) birincı, 

Mehmet (A. O.) ikinci, 

Balkan bayrak yarışı: Birinci Anka • 
ra Giıcü takımı, ikinci Gensler Birliği 

takımı. 

İki günlük yanşmalarda Gençler Bir 
liği 61, Ankara Gücti 58, Altınordu 9, 

Muhafız Gücü 8 puvan almışlardır. 

Çanka)a ııkura Güciinii ycıuli 
Dun epiyden beri görmedigimiz zevk· 

li bir futbol maçı seyrettik. Birinci bö • 
lümUndc Çankaya'nın ve ikinci bölüm· 

de Ankara GUcünün ağır bastığı bu o • 
yı:n Ankara futbolu için bize iyi bir ör. 
nek verdi. Yargıç İzmirli Bay Saim'di. 
Oyunu sızıltısız yônetti ve önemli maç
ları ona bırakmak lazım geldi%:rıi göstrr. 
di. Fuatsız, İskendersiz Çankaya takcmı 
alana şöyle çıktt: Sıddık Abriuş, Rasim, 
Hilmi, Kamil, Nihat, Mustafa, Ömer, 
Orhan, Ömer, Osman. 

Ankara Gücünün de Natıkı, Saminıi 
oynamıyordu. İkinci bölümde değişen 
takım böyle kurulmuştu: Hiıseyin, Or • 
han. Salih, Enver, Cevdet, Bilal. Abdi 
Ala. Muzaffer, Seyfi, Niyazi. 

Çankaya birinci bölümü 2 - O kazan
mı olarak bitirdı. Ankara Gilcü ikinci 
bölumde çok canlı oynadı ve bir sayı 

yaptı. Ma~ 2 • 1 bıtti. Birinci golü Çan. 
kayalı Mustafa 12 inci dakikada yaptı. 

25 inci dakikadl küçük Ömer'in attıgı 

gol gunun en iyi sayısı idi. İkinci bö • 

lümde çoktanberi Ankara Gücü 

mmda gormediğımiz Ahmet fırsatlarr 

kullanma mı bilır bir oyuncu olduğunu 
gösterdi. 

Önumuzdekı h fta gilre kuapsı içın 
Çank ya ve Gençler Birligi karşıla a 

caklardır. Bolge bırinciliğinde bu iki d • 
gerli önurde inin oyununu merak ve h 
yecanla b kliyece ·iz. 

li l ll 

ç H 
İstanbulda at yarşları 
İ t nbul, 28 (A.A.) - İstanbul ya 

ko ularının birincisi bugiın Veliefendi 
koşu yerinde yapılmıştır. Buyuk bir k • 
kbabk ôniınde yapılan bu ko ularm so 
nucları unlardır: 

BİRİNCİ KOŞU: 
Uç ya mda yerli yarımkan ın0ılız 

erkek ve di i taylar içindi. Uzunluğu 

1200 m tr . mukafatı da 200 lira idi 
Ankaralı Salihin Semiramisi bırınci, 

Salahaddinin Guleri ikinci. Mehmedin 
Olga ı üçi.mcil geldiler 

İKİNCİ KOŞU: 
Uç ve daha yukarı yaşta hnli 

kan ıngiliz at ve kısraklar içindi. Uzun
luğu 1600 metre, mükafatı da 230 lira 
idi. 

Birinciliği ankaralı Ahmedin Esek· 
si aldı. Pren6 Halimin şurbarası ikinci, 
gene ankaralı Ahmedin Strombası UçUn· 
cü ~eldiler. 

UÇONCO KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

ynrımkan arab at ve kısrakları içindi. 
Uzunluğu 1200 metre, mükafatı da 255 
lira idi 

Bırinciliği Mehmedin Sedası aldı. 

Ankaralı Ahmedin Onlü'sU ikinci, HU • 
nUnlin Tavvarı üc;Uncillliğü aldılar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki lngi

Hz at ve kısrakları kindi. Uzunluğu 2 

bin metre, miikafntı da 255 lira idi. A
kifin Gozbodalyasr birinci, ~ene Akıfin 
Mnrkızi ikinci. Rüstemin Conk'u UçUn
cU geldiler. 

BEŞİNCİ KOŞU: 
Dort ve daha yukarı y ştakı yerli 

varımkan in~iliz at ve kısrakları içindi. 
Uzunlu u 1800 metre, miıkafatı da 255 
lira idi. 

Karacabeyli Ahmedin Ceylanı bırın· 
ci, Karacabeyli Fahrinin Bozkurtu ikin· 
ci, Fikretin Kop'u Uçüncü geldiler • 

Koşulara gelecek pazar devam edı· 
lecektir. 

İstanbulda kürek 
yarışları 

Denizcilik kurulunun hazırladığı 

kilrek şenliklerinin yarışları bugün Ye· 
nikapıda yapılmıştır. Alınan teknik o· 
nuçlar şunlardır: 

Öğleden önce miıptedikr ara ında 
yapılan yarışlarda: 

Bir çifte tek - Galatasaray birinci, 
Beykoz ikinci, Haliç üçüncil 

lki çifte - Galatasaray birinci, Bey· 
koz ikinci, Anadolu üçilnciı. 
iki çifte dirsekli - Galatasaray bi
rinci. Beykoz ikinci 

'Oç çifte - Beylerbeyi birinci, Ha
liç ikinci, Galatasaray üçilnciı. 

D8rt tek - Galatasaray bkincl. 
Beykoz ikinci, Güneş UçUncü. 

Bu yarışlarda Galatasaray 21, Bey
koz 12. Beylerbeyi 5, Haliç 4. Anadolu 
ve GUneş birer puvan almıslardır. 

Kıdemsizler arasında: 
Bir çifte - Hatic birinci, 1. S. K. 

fkind. Galatasaray üçüncü 
tki çifte -
Galatasaray birinci, Haliç ikinci 
iki cifte dirsekli - Galatasaray huk· 

men birinci 
üç çifte - Haliç birinci, Galatasa-

J)üııkü İ~ tanl>ul 
de, yurdu kalkın • 

Cumhuriyel dırmak için tarımı 
duzeltmek gerektir, başlığı altında: 

Egcr memleketi kaldırmak gibi bir 
mesele yalnız tarımı-ziraatı. duzelt· 

mekle hakikaten kotarılabilecek ol
saydı, n yapıp yapar bu tek işi yo

lunn koyarak şapkamızı havaya atardık. 
Memle <etın kaldırılması gibi yüksek 

derecesınd soysal bir meselenin pek 
çok yüziı ve şartı oldugunu her ş y-

den önce söylemiş olalım. Me ela genel 
saglık ışleriyle niıfus mesel ı de m m· 
leketin kaldırılm sına tem 1 ol n m d

delerdendir G ne e eHi h l n alt o-

SAYIF .. 

LE 
Güınrül v 1,ekitler 

Bir kamun bir saat içinde yönPtgeriııin diyevi 
1000 lira topladı 

Muğla, 28 (A.A.) - Dün Ka
vaklıclere kamununa giden uçak 
salgılı hav tehHk · ine karşı hal 
kı liye yazılmaya, veritte bulun 
maya çağırmıştır. Bütun etraf köy 
lerden de gelen halk alı;ıtın b11 
anlatışlarını önemle dinlemiş ve 
bu kuçtlk kamun üç dört r.aat i in 
de bin lira kadar veril ve üyt ) .ı 
zılnıışlardır. Merkez tçinde g1dil 
medik yalnız bir kamun kalmıştır. 
Önümüzdeki cuma günü de bu ka· 
muna gidilecektir. 

İzmirde de yardnn 
devam ediyor 

lzmir, 28 (A.A.) - İzmir ilçe· 
lerinde hava kurumuna yardım ve 
hava tehlikesini bilen üye yazımı 
son günlerde çok canlı ve kıvanç 
verici bir tekil almıştır. Bttym 
dırda bütün ka"aba halla üret • 
menler, köylüler 15 bin ki,ilik bir 
kafile halinde toplanmışlar, göste
riler yapmışlar, ürünlerinin vüzde 
üçünii hava kurumuna hıra lcmayı 
kararlaştırmıs1ardır. Seferihisar 
üretmenleri de bu yıldım bl'!slıya 
rak kaldıracakları i.iründan viizdc 
iiçünii sevP. ,,.,,e hava 
~ .. ~,.1 .. ,..., .. 1,_,.tlır. 

rsy ikinci 

kunımuna 

Dört tek - Galatasaray hUkmen bi· 
rınci 

Bu yarışlarda Galata aray 19, Haliç 
13 uvan almışlardır. 

Kıdemliler arasında. 

Bir çifte - Galatasaray birinr{ Ha. 
Uç ikinci 

İki çifte - Galatasaray birinci, Ha
Hç ikinci 

İki çifte dirsekli - Galatasaray 
hUkmen birinci 

Uç çifte - Galatasaray birinci, Ha· 
lic ikinci 

Dört tek - Galatasaray hilkmen ga· 
tip 

Bu yarı tarda Galatasaray 25 puvan. 
lialic 9 puvan almışlardır. 

Fcnerbahçe, Güneş. Beykoz, Bey· 
lerbeyi ve Anadolu kulüpleri müptedi· 
leı nrasmdaki yarıştan sonra yarı tarı 

bırakmışlar, kıdemsizler ve kıdemliler 
qrasındaki yarışlarda da Gaaltasary Ha· 
liç 1 S K. ve Altınordu kulüplerini yal· 
nız bırakmıslardır. Bu bırakı ın sebebi 
hakkında ilgili orunlarda da malGmat 
yoktur. Yalnız kendi aralarında bir 
blok yapan bu dört kulübün yanşların 
Beykozda yapılması için denizcilik ku· 
t.ıluna baş vurdukları ve onun için bu 
yarışa ginnemek fikrinde bulundukları 
ör.ceden biliniyordu. Bu hareketin fi. 
kir ayrılığından ileri geldiği sö} lene
bilir. 

Yarışı bırakan Güneş, Fen<.•rbahçe, 
Beykoz. Anadolu ve Beylerbeyi kulüp· 
teri yeni kapıdan ayrıldıktan sonı a Sa· 
llıcıka gitmışler ve orada kendi arala· 
rında yarışlar yapmışlardır. Bu yarışlar 
halk tarafından merakta seyir edilmiş· 
tir. 

(Başı 1. el sayı/ada) 

- Bakanlık teşkilat kanunun
da deği~iklikler yapılacak mı? 

- Kamutayda ilk gön.itülen 
yapılan kanun projesinin geri ala 
nacağı ve proie uzerinde değisik. 
lik yapıl cağı hakkmda ortadl\ 
dolaşan haberler doğru değildir. 
Bakanhk böyle bir şey düşünme 
mektedir. 

- Avrupada ol n tetkik direk· 
törü ile muamelat direktör yar 
dımcısı dönünce gümrük kanu .. 
nunda değişiklik yapılması dütü .. 
milüyor mu? 

- Avrupaya giden tetkik di -
rektörü ve muamelat direktör mu 
avini timdi Marsilyadadırlar. EtüJ 
lerini bitirdikten sonra Marailya•
dan lıviçre•ye gideceklerdir. Ken
dileri Türkiyeye döndükten aon • 
ra gümrük kanununda muhakkak 
surette bir değitiktik yapılması 
düşünülmemektedir. Ancak onla
rın görgülerinden ve bilgilerindea 
her alanda faydalanılacağı tabii -
dir. 

Gümrük ve tekitler kanunla • 
rında her hangi bir deiitiklik ya
pılmak düşüncesi ve karan yok -
tur. 

- lstanbul gümrüğündeki de
ğişiklik ne oldu? 

- lstanbul gümrüğündeki de
ğisıklikler1n verd1kleri sonuçlar 
b:ıkanlıkça göz önünde tutlılmak
hıdır. Teşkilat kanunu da çıkm 
ca bu sonuçların faydalı görülea 
kısımları, teşkilat kanununun ye 
ni kadrosiyle biı tikte. gereken 
yerlerde tatbik edilecektir. 

Halkevi avcılık kolunwı 
çabşmalan 

Halke•İ apor ıubesinin avcı!xk 
kolunda kayıtlı olan 47 üye diia 
evde toplanmıılar ve hazırlanaa 
çahtma programını okumuı •e 
kabul etmiılerdir. 

Yeniden kurulan bu kolun bir 
bayramla çalışmaya baılamuına 
ve bu bayramın oğustoaun ikinci 
haftası içinde yapılmasına karar 
verilmit ve avcılık kolu İ!lerini yü. 
ri;tebilmek üzere Bay Dr. Celal, 
Bay Ke'llal, Bay Halil, Bay Abi -
din ve Bay Sıtkı'dan müteşekk;I 
bir komite ıeçilmittir. 

Bu komite hemen çalısmaya 
ba~lıyarak bayram hazırlıklanm 
yapmağa ba,lıyacaktD'. 

Düzeltme 
Derince' deki patlama hakkın· 

da dünkü sayımızda neırettiğimiı 
bHdiriğe bir yanlrılık eseri olarak 
"lzmit'teki patlama,. başlığı ko • 
nulmuıtur. Okurlarnmzdan özür 
diliverek düzeltiriz. 

gazete) ~rinin llaşyazı larından özetler 
kuyup yazmasından başlşyarak kültür

ce ilerletışi de memleket kaldırımında 

halkın yiyip içeceginden daha az önem· 
1i bir mesele değildir. Gene meıelş bi

zimkı gibi bir memlekette endiıstriyl 

memleketin en çok tazım ihtiyaçları ka· 

dar olsun yer ve hayat vermek en aşa ı 

bir medeniyet şartıdır. Aransa bu yold. 
daha snyıhb dökülecek birden nrtık baş· 

ka işler de bulunur. 

Hakikiğ bir uzmanlıkla bu işler üze

rinde yakından çalı ılırsa kurak yıllar

da koylüyU koruyabilecek çok saslı 

zira t u ulleri bulunacagında şüphe 

yoktur Bu volda çah m nm en ıyi ve 

en temelli usuliı ise ziraat enstituac • 
rımizin ıubeıerini vilayetlere ve kan• 
tara kadar yaymakta bu yaymakla bu 

iunabilccektir. Bu önemli meseleyi 

ba ka bir yazımda anlatacağım.., 

daki b<ı§ yazısındı KURUN B. Asım Us son za 
manlarda AJm3nyada katoliklere karp 
girişilmiş olan mücadeleden bahset • 
nıektedir. 

AMJ.t da Zaman imzalı 

yazrda da halkıa 

zengin edilmesi işinin herkesin üzerin
de meşgul ol nae;r ic beden bır mesele 
ol rak ele almmasınr istemcktcdı'r. 

T d Pı zı yoktur. 

Bütün 
RA BiRAS · "uı.· 1 rd·- -., 

gazino, hal ~e ve lol aııtalardan i t } • 

h r z· ı aı • t v~rır. ı e ·e v•~ .._, 
• 

1 ?,. (Yeni~ehirde Orduevi h hçesinde \le Orduevi lrnrc;ı nöa rr i' ı nd" sler birliği 
lokantasında hususi tertihat ve te kil;:ı tm1l herke 1 memnun eder.) 
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Elwnonıi bulıisleri: 

(B u yaz ının başı diınkü say ımızd adır.) ı yardan 13 mılyara çıkacak ve bu alan.ı 

ENDÜSTRİ : yen iden 502 milyon ruble yatırılacak · 

1935 te ulusal endüstri 62.5 milyar 
nıblelik, yani 1934 e göre i .9 milyar 
fazla mal verecektir. Bu suretle en· 
düstri veriminin hacmi bakımından 

Sovyetler Birliği 1935 te bütün dün
yada Amerikadan sonra gelecek ve bü
tün dünyanın bu yıl Amerikadan son
ra ikinci endüstriyel ülkesi olacaktır. 
Bütün Avrupada ise birinciliği alacak
tır. 

Elektrik üretimi 1934 e göre yüz
de 21.3 artacak ve enerji istihsalatı 

24.5 milyar kilovata çıkarak Avrupada 
birinci olacaktır. Elektrik işlerine bu 
yıl yeniden 894.5 milyon rublelik ka
pital yatırılacaktır. 

1935 te kömür üretimi bir yıl ön
ceki 94 milyon tona karşılık 110 mil
yon tona varacaktır. Şimdi Sovyetler 
Birliğinde yeni kömür alanlan işletil
meğe başlamıştır. Bu suretle bu yeni 
alanlardan Oral çevresinde bir yılda 
yüzde 41, uzak doğuda yüzde 42, Mos
kova yöresine yüzde 42 ve güney Kaf
kasyada yüzde 120 ilerlemiştir. Sovyet
ler Birliğinin en büyük kömür alanı 
olan Dambas'ta kömür işlerinin yuzde 
84 ü elektriklcştirilmiştir. 

1935 petrol üretimi 35 milyona vıı

r:ıcak, bir yıl önceye göre yüzde 18 ar
tacaktır. Uzak d!lguda yeni petrol a
lanları bulunmuştur. Mescıa lşimbay 
kaynaklannm verimi bir yılda 76 bin 
tondan 500 bin tona çrkmıştır. Ort:ı 

Asyada petrol verimi de iki defa ve 
Sahalin'de yüzde 25 artmıştır. Petrol 

İ§lerine bu yıl 800 milyon ruble dalı <" 
yatırılmıştır. 

Kara madencilik endüstrisinde Ure
mıştır. Bu arada çelik yüzde 23.4, de
mir yüzde 22 artmıştır. Bu yıl bu ala
na yeniden 1.561 milyon ruble yatm
lacaktır. 

1935 te yeniden 1.800.000 kudretin
de 6 ve 2.000.000 ton çelillı: verecek 30 
marten yüksek fırını işlemeğe başlaya
caktır. Ayrıca 200.000 tonluk bir elek
trik yüksek frrrnr işliyeceıktir. 

Renkli maden endüstrisinde 1935 

planı, bakır izabesinde yüzde 33, ç,in
koda yüzde 66 kurşunda yüzde 69, 
alominyomda yüzde 73.6, nikelde yüz
de 111.8 bir artma kaydetmiştir. Bu ala
na bu yıl yeniden 641 milyon ruble ya
tırılıyor. 

Makina yapısında 1935 te çok bü
tim bir yıl önceye göre yüzde 19.7 art
yük bir gelişim vardır. Bu endüstri şu
besinin bu yıl verimi geçen yıla göre 
yüzde 19.3 artarak 16.1 milyar rubleye 
varacaktır. Bu yıl bu şube dünyanırı 

en karışık elektrik türbinler ini de ya· 
pacaktır. 

1935 te taşıma makinaları yapılma

sı kuvvetlendirilecektir. Geçen yıla 

göre bu yıl lokomotifler yapmak yüz
de 29.8 vagon yüzde 162.3 (yani yıllık 
plfindan da yiızde 78 fazla) gemi yapı· 

mı yüzde 28, petrol madenleri için mı
kinalar yapılışı yüzde 41 , demir erit
me makinaları yapılışı yüzde 251, tahtl 
temizleme ve harman makinaları yapı
lışı yüzde 520, biçme makinaları yapılı
şı yüzde 41, kombaniler yüzde 141 (yıl
lık plandan da yüzde 25 fazla), doku
ma makinaları yapılışı yüzde 100, deri 
makinaları yüzde 41 arttırılacaktır. 

Kımya endüstrisi kıymet bakımın· 
dan bu yıl yüzde 15.7 ilerliyecek bu a
rada oksijen yüzde 23, fosfat yüzde 
34, sentetik kauçuk yüzde 78.5 artacak 
ve bualana bu yıl 860 milyon rublc ya
tırılacaktı ı . 

Yapı gereçleri endüstrisi bir yıl 

önceye göre yüzde 26.6, orman endüs
trisinin verimi yüzde 13 artacaktır. 

Hafif endüstri üretiminin bu yıl 
8.5 milyar rubleden 10 milyar rubleye 
varması 15zımdır. En ziyade keten en· 
düstrisinde yüzde 36 ve cam endüstri
sinde yüzde 36 artış olacaktır. 

Gıda endüstrisinin verimi de S.5 
milyar rubleden 6.3 milyar rubleye va
racaktır. Makama ve konserve endüs
trisinde büyük ilerlemeler olacaktır. 

Bu yıldan başlıyarak artık ekmeğin 

serbest satılmasının getireceği fayda
ları da bu arada ayrıca hesaba katmalı: 
lazımdır. 

Yersel endüstrinin verimi 6.9 mil-

tır. 

Endiıstrı verimlerinin kalite bakı
mından eyilesmesi ve ışçinin verimli
liğinin arttırılması da ikinci beş yıllık 
planın ana prensiplerindendir. 

*** • 
KÖY EKONOMİSİ VE TARIM : 
1935 planında köy ekonomisinin ve 

tarımın verimi J 7 .25 milyar rubleye çı· 
kacaktır. Bu miktar 1934 te 14.8 mil
yardı. 1935 te bu alana yeniden l.860 
milyon ruble yatırılacak ve bunun ya
rısı makina ve traktör depo ve istas
yonları yapma işine yatırılacaktır. 1934 
sonunda bu ioıtasyonların sayısı 3500 

idi. 19~5 sonunda bu sayı 4180 olacak
tır. 

Köy ekonomisi alanına 1934 te 

(l.556.000) beygir kuvvetinde traktör 
verilmişken bu yıl ayrıca 1.630.000 

b 0 ygir kuvvetinde traıktör verilecektir. 
Bunlar arasında büyük -kudretli trak
törlerin sayısı geçen yıl 7500 iken bu 
yıl 12.500 olmuştur. Yeni kombanilerin 
sayısı bu yıl iki misline varıyor: 20.000 

Daha 1934 te Sovyetler Birliği köy 
ekonomisi biitün dünyanın en z iyarlc 
makinalasmıs çiftciliği olmuştu. 1935 

te makinala ma artacak ve sonbahar 
ekimle rinin yüzd 78 i. ilkbahar ekim· 
lerinin yuzde 71 i. bicrne i slerinı n 

yüzde 37 si, keten biçmesinin yuzde 
34 iı (geçen yıl bu nisbet yüzde 4 idi) 
makinalaşacak ve sovhozlarda (yani 
devletin olan tarım kurullarında) kom· 
lbanile tarım, bütün tarımın yüzde 78 i 
olacaktır. Bu yıl kolhozların, plandan 
fazla ekecekleri ürünü devlete satma
ları zorağı kaldırıldığından ekin alanı 
ayrıca artacaktır. 

1935 te buğday veriminin hektar 
başına 8.5 sentnerden 9.4 sentnere. pa
muk veriminin 8.1 sentnerden 9.,. sent· 
nere, keten veriminin 2.5 sentnerden 
3.5 sentnere, pancarın 96 sentnerd,.n 
125 sentnere çıkması Uizımdır. 

Hayvancılığın et verimi bu yıl ge
çen yıla göre yüzde 16.3, süd verimi 
yüzde 9.2, yün yüzde 19.3 artacak vr: 
genel hayvancıhk verimi geçen yıla gö
re yüzde 13.5 artmış olacaktır. 

Tahıhn verimi yüzde 10.7, patate
sin yüzde 22.9, sebzenin yüzde 33.7 
fazlalaşacaktır. 

MAL DEôfŞ1Mt: 

Bu yıl genel mal değişimi 80 mil
yar rubleye çıkacak, yani geçen yıl:ı 
göre yüzde 33 artacaktır. Bu arada ar· 
h şehirlerde yüzde 35 ve köylerde 
yüzde 28.2 olacaktır. Bu arada vesikalı , 

yani satışı buclandırılmış ma11arın sa
tışı bütün mal değişiminin ancak yüz
de 7 sinden ibaret kalacaktır. 

NAKLİYAT · 

Son dört yılda demiryollarına ye
niden 3730 lokomotif, 1.5 milyon ton 
ray ve on binlerce vagon verilmiştir. 

1935 te demiryollarının mal nakli
yatı 358.000.000 tona çıkacak yani yü?.
de 13.3 artacaktır. 

1935 te halk ekonomisine yatırıla
cak bütün kapitallerin yüzde 23.7 si 
nakliyata akacaktır. NakJiyata yatırı
lacak bu 5 milyar rublerin ise 39 mil
yonu doğrudan doğruya demiryollanna 
gidecektir. Bu yıl (80.000) yeni vagon 
yapılacaktır. 

1935 planında yeni demiryolları 

7000 kilometrelik bir yer almaktadır. 
Bunun 5000 kilometresi bu yıl başla
nacak olanlardır. 600 kilometre işlet
meye açılacaktır. 

Elektrikli hatların uzunluğu 1083 
kilometreye varacaktır. Denizlerde mal 
nakliyatı yüzde 13.5 ve nehirlerde yüz
de 21.1 artacak su nakliyatına yeniden 
897 milyon ruble yatırılacaktır. 

Sovyetler Birliğinde motörlü ara

baların (otomobil, kamyon) sayısı yüz

de 46.3 fazlalaştırılacaktır. Bu yıl her 

çeşitten 48.000 kilometre yol yapıla

cak ve yolların muhafaza ve onarma 
masrafı yüzde 56 arttırılacak, yapıla

cak yolların 8000 kilometresi kaldırım 
olacaktır. 

Sovyetler Birliğinde hava yollan 

r 

Ha tl~ ~is!a ı işine , ap nya da k.arışı) o 
L ... Republık, Parıs - 23. 7. 9JS 

Hiç hatırda olmayan b ir devlet, J -
ponya. habeş i-; in. karı ~m ğa başlıyor. 

Altı aydanberi japon hükü'lle ti Habeşis
tan işinde büyük bır sdknı ile hareket 
etmişti. Bunun seb::bi de kolayca ,ın

laşılıyordu. 

Doğruyu soylemek lazım gelirse, 
bundan bir veya iki yıl oncc baponya'
nın llaheşistan üzerindeki iHeklerin
den ve doğu A frikasında büyuk ölçudc 
pamuk ekimi için Tokyo'da yabılan 

planlardan bahı;olunmuştu. l latta İtal

ya bu hadiselere dayanarak Habe~ista
na karşı kcn<lisinin yapmak istediği ha
reketi önceden hakir göstermek ıçın 

"sarı tehlike,,nin A frika'ya kadar ya
yılc.lıgı hakkında Avrupa devletlerinin 
dikkatini uyandırmı§tı. 

Fakat, anlaşmazlık başlayalıdanbe
ri, meselenin bu tarafı biraz unutul -

muştu. İtalya doğu Afrikasında yayıl

masını hazırlarken, Japonya da kuzay 
Çin'inde kendi yayılmasını hazırlıyor

du. Böylelikle her iki memleket diplo
masisinin asrglarının, kendi davalarını 

birleştirmek ve her birinin. kendi yap
tıg ı l-ıu reket i otekinin yabtrgı hareket
le hak l ı g ı: t erme e ca !ı.-tıg ı sanrlabili r. 

N'tı.;k' n , Kuang -Tung ordusu Ho
pei \ e Ç ... har'ı e le geçı rdigı z .. man ı t.ıl

yan ga .tcJcri J<ıpon einp.ryalizminın 
tenkıd i gi bı görünebilecek her türlü 
t efsirlerden dikkatle kaçınmışlardı. 

Tersine olar k faşist gazeteleri japon
larr, Cin ,marşisine karışmaları cok 
haklı olan dotren unsurları gibi göste r
mişlerdi. 

Bundan bırkaç gün önce Roma hu
kümeti bu iyicil tavrının mükafatını 

elde ettiğini düşündü. Roma'daki japon 
elcisi B. Sugimura B. Musolini ile u
zun uzun konuştu. Yarı rcsmiğ bir bil

diriğde de B. Musolini. Japonyan'ın 
Habeşistan işinde tarafsıı: kalacağını 

inançladığrnı haber verdi. 
B. Musolini yanlış mı anlamıştı? 

B. Sugimura sözlerini eyi anlatama

mış mıydı? Japon elçisi salahiyetinin 
dışına mı çıkmıştı? yoksa Tokyo bükü
meti, Roma elçisi ile B. Musolini'nin 
görüşmesinden sonra birdenbire tavrı

nı mı değiştirdi? 

Hakikat şudur ki önce Rengo ajan
sının kanalile, sonra da dış işleri baka
nı B. Hirota'nın ağzından, Japonya B. 
Musolini'nin neşrettirdiği haberi ya-

1934 te 42.700 kilometre iken bu yıl 

48.800 kilometreye varacaktır. 

İŞ KADROSU : 

İşçi ve işyar sayısı bu yıl bir mıl
yondan fazla artacak, bele mühendisl•r 
ile nakliyat amelesi çoğalacaktır. Bu
na karşılık yönetim işlerinde ku
rumlardaki işyar sayısı azaltılacaktır. 

Bu suretle Sovyetler Birliğindeki işçi 
ve işyar sayısı 23.225.000 den 24.349.000 

e varacaktır. Ücretler tutarı 
geçen yıla bakarak 3.8 milyar kabara
caktır. Yıllık ortalama iş ücreti ise ge
çen yıl 1791 ruble iken bu yıl 2.031 rub
le olacaktır. Yani yiizde l3.4 bir artış 
olacaktır. 

KÜL TÜR İŞLERİ · 

Kültür işlerine (maarife) geçen 
yılki 8.9 milyar rubleye karşılık bu yıl 
10 milyar ruble verilecektir. 300 mil· 
yon rublelik yeni okul binası yapıla

caktır. 

1935 sonunda büyük şehirlerde ve 
1936 sonunda bütün şehirlerde nöbetli 
okutma mecburiyeti (yani öğleden eve? 
bir kısım talebeyi ve öğleden sonra :H
ğer bir kısım talabeyi okutmak) kal 
kacaktır. 1938 sonunda ise bütün Sov
yetler Birliğinde bu usul &ona erecek 
tir. 

1935 te okul yaşına varmamış ço
cukları toplayan kurumlardaki çocuk 
sayısı yüzde 21.4, ikmal okuttarrnd:.ı 

yüzde :32.6, halk okullarında vüzcle 61 

çoğalacaktır. 

Okuma yazma bilmemezlik Sovyet 
ler birliğinde esas bakımdan kaldml
mıstır. Şimdi de az okur yazarlığın kal 
dınlması savaşına girişilmiştir. Gaze· 
telerin tirajı bu yıl daha l.5 milyon ~r 
tacak ve kitab basımı yiizde 12.2 çoğa· 

lacnktır. 

'ı ve H b şistan'da sıy .. s. 1 a~ıg
larr c ma "1w'.:1a beraber, ekonom ik asığ· 

tarı olduguna i şare t ederek, anlaşmaz. 

Jrgı dikkatl e gözden geçirdiğini ve Bri
yan - Kellog paktını imzalıyanlarla 

uluslar soı:yetesi iiyelerinin alacakları 

tavra özel bir ilgi gfü:terdiğini de ila

ve etti. 

İtalyan kamoyu bu sözleri duyun
ca aldanmadı : bu sözlerle Japonya 
açıktan açığa İtalyaya kar. ı vaziyet a
lıyordu. 

Hangı sebebler yüzünden? 
Japonya her halde kendisinin göz 

diktiği bir ''yayılma alanı,,nı başka bir 

devletin ele geçirmesini hoş görme
mektedir. Çünkü o, Habcşistanda iirün
lerile göçmenleri için bir mahreç, ve 
kendi iplik fabrikalarına lazım olan 
pamuğu yetiştirmek için uçsuz bucak· 
sız boş topraklar bulmağı düşünüyor

du. Aynı zamanda da, siyah Afrikayı 

Avrupa devletleri gibi kolonize edebi· 
leceğini söylüyordu. Zaten Japonya 

her işte Avrupa'nm rakibi olmak sev
dasındadır. Onun için, İtalyanın daha 
çabuk davranmasından hoşnud kalmadı 

gı kolayca anlaşılır. 

Fokat, belki bu uza k sebcblcrin ya

nında ,daha yakın ve daha "doğrudan 

dogruya,, sebebl er de vardır. jabonya 

İtalyaya karşı yüksekten atmakla, ln

g il terenin gözüne g irmek istemiyor 

mu? hltta japonyanın. Londra hükü

mctinin i steğile böyle hareket etmedi

ğini nereden biliyoruz? Japonlar ne 

kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, Çin'

de güttükleri sıyasayı lngiltrenin hoş 

görmesile elde edecekleri asığı küçük 

göremezler. İtalya'ya karşı vaziyet al· 

makla onların hedefi 1922 de bozulan 

eski Japon - İngiliz bağlaşmastnı di· 

riltmek değil midir? 

Japonların aldıkları bu tavrın yan

kıları çok büyük olabilir. Çünkil böyle 

bir şey Tokyo ve Londrayı biribirine 

yaklaştırırsa da, öte taraftan Roma ve 

Moskovayı biribirlerine yaklaştırmak· 

tan geri durmaz. Bu yüzden de Avrupa 

durumu Fransa, Almanya, Polonya ve 

kiiçük anlaşma için baştan aşağliya de

ğişebilir. 

Habeşistan işinin Avrupa isin yeni 

bir marok meselesi Olduğunu burada 

yazmıştık. Fakat öyle bir marok işi ki, 

sonuçlan evrensel olabilir. 

Geçen her gün, bizi biraz daha, ha

tıra gelmiyen bir tehlikeler ve karışık

lıklar labirentine sokuyor. 

1 PANYA'DA: 

Madridde gürültii ile sav~ 

Madrid, 28 (A.A.) - Şar kurulunun 
aldığı bir karara göre 1 c;tğustostan iti -
haren gecenin saat 23 Ü ile sabahın 6 sı 

arasında düdük ve bunun gibi şeyler 

kullanılamıyacaktır. Günün başka saat. 

!erinde otomobillerin korna ve kahn ses.. 
li klaksonlar kullanmalanna izin veril • 
miştir. Madrid, şimdiye kadar, dünya • 

nın en gürültülü şehri olarak tanılıyor
du. 

Rir ispunyol köyiüıtl•• 
petrnl lmlunJu 

Madrid, 28 (A.A.) - Santandcr ili

nin Sanmames köyünde bir petroJ da -
marr bulunmuştur. İlk araştırmaları ya. 

pan Maclrid üniversitesi profesorleri 
bır miktar su içerisinde petrol bu· 
lunduğunu görmiişlerdir. 

Devlet mühendisleri, 180 hektarlık 

bir yer kaphyan bu damarın işletilmesi 
yohınu araştıracaktır. 

lspmıyol ordusu 
makinel~tiriliyor 

Madrid, 28 (A.A.) - Sü bakanının 
bildirdiğine göre bütün ordu makinoe 
ıle cihazlanclırılııcaktır. Orduda bundan 
böyle yük çekmek ve taşrmalc için hay 
van kıı!la:ıılmıyacaktır. 

uştu? 
22 temmuz 935 tarihli Dcyli 

H crald gazc., tcsi yazıyor: 

Diın Meyfeyr'de bi r otelin kapalı 

kapıları arkasında eski yunan kıralr ile 
A tina şarbayı dört saat süren uzun bir 
konuşmada bulundular. 

Bu konuşmanın konusu Yunanista· 
nın genel durumu ve Yunanistana kıral· 
lığın dönmesi olmuştur. 

Öğleden sonra her ikisi bir otorno· 
bile binerek şehir dısına gitmiş ve aynı 
mesele uzerinde konusmuşlardır. 

Bu sabah da gene bir buluş olacak 
ve cumartesi günü Londra'ya gelmiş o· 
lan Atina şarbayı Bay Koçyas yarın 

sehrimizden ayrılıp gidecektir. 

Dün gece kendisiyle görüştübrüınlit 
Bay Koçyas kıralın birden Yunanista· 
na dönmek istemediğini, bir uçakla o• 
raya gidip bir hükümet darbesi yapıla· 
cağı hakkındaki yayıntrlann saçma oldıJ 
ğunu, kıral, ulus tarafından çağırıldık
t an sonra tahtına döneceğini öylerniş· 

tir. 

Atina şarbayının birdenbire üç gUn 
kolmak üzere Londra'ya gelişi ve bu sil· 
re içinde eski kıralla bir iki değette 
bulunması bu meselenin esrarlı tarafı• 
ııı bir kat daha derinl eşt irmiştir 

Dünkü buluşmada neler konuşuldu· 
ğunu dısanya sızdırmamak için gayet 
sıkı tedbirler alınmıştır. B u yüzden 
hem Londra'da, hem Atina'da bircolc 

yayıntrlar çıkmıştır. 

Bay Koçyas. bugünkü konuşmaY' 
yapmadıkça hiç bir şey söylemiyeceğinl 
böylece and ettiğini söylemiştir. 

Atina şarbayı özel ergelerle Lon· 
draya geldiğini, yaptrklarınt kendill• 
ğinden yaptığını söylemiştir. 

''Ben ancak kendimi temsil ediyo• 
rum.,, demiştir. Fakat kendisinin he~ 
hangi lbir küme adına söz aöyleyip söY" 

lemediği sorulunca zengin ve yoksul 
birçok kümeler adına söz söylediğini 
hele işçi sınıfının dileklerini orta:>" 
koyduğunu söylemiş, böylece halkı tetı" 
sil ettiğini meydana vurmuştur. 

Bundan başka B. Koçyas, Atinad• 
şarbayların halk tarafından seçildiğinİı 
hükümet tarafından atanmadığını dıt 
söylemiştir. 

Şarbaya Yunanistanda yapılacak ge· 
neloy hakkındaki fikrini, bu mesele 
hakkında hükümet üyelerinin dil ünlf!• 
rini söylemeğe izin verilmediğinin: 
doğru olup olmadığım sordum ; dedi )<ıl 

- Bay Caldaris, benim dostumdur· 
Atinadan ayrılmadan önce kendisiyle 
görüştüm Elde ettiğim kanağat şudur 
ki o partisinin bütün üyelerini reJirtı 
mes:lesi üzerinde diledikleri gibi söı 
söylemekte özgür bırakmıştır. 

Bay Koçyas, Londra'da resmiğ ola' 
v • • s'o'yte-ra k kimse ile görüşmiyecegınr 

di. Kendisine sordum : 

- Yunan elçisini? 

- Tabiiğ; bu bir nezaket ve törerı 
meselesidir. • 

Şarbayın son sözi.ı, eski kırahn de• 
mokrasiye uygun hareket etnıetc 

bif dileğinde olduğunu ve kendisinin 

hükümet darbesi yapacak bir adam ol• 

madığını söylemek olmuştur. 

- Yunanistanda kabinedeki bir 111 ' 

kım değişiklikler rejim meselesi >'.il· 
zünden olmamış ır. Bunlar iç işlerin' 11 

gerektirdiği tedbirlerdir ... 

Dün bir Londra otelinin odasınd~ ., 
A tina şarbayı ile eski kıral, esrarlı bı 

. 1 k • ııir surette buluşup bır mem e etın ve 

ıejimin geleceği üzerinde uzun uııırı 
konuştular Bu esrarlı konuşmaların y• 
pıldığmı milyonlarca Londra haıt:ırı· 
dan pek azı biliyordu. jC 

Dört aat konuşma Şehir dışında 

~tomobil yolculuğu; orada bir kooıır 
ma daha sonra gece eski kıralla §art'' 

iJŞ yın oturduğu ay" ayrı otellere dön 
a· e Londra bu işin farkında değil 1 t1 

Atina topuğunun ucuna kadar heye'• 

içindeydi. 
f' 

Bugün gene konuşacaklar; sonr.ı ş 
bay memleketine dönecek. 

Kırat şimdilik burada kalıyor. 



- · 
Memleket Postası 

Çank.ırıme ucuzluğu 
nızı doyurabılirsiniz. Yalnız lokantaları 

biraz d ha temizlige alışt rmak ödevini 
orayı işletenlere öğretmelidir. İki otel 
var, fakat kalmak ıstiyenler için ihtiyacı 
kal'§ılamağa yetecek bir durumda değil
dir. Öğrendiğime göre uray lokanta ve 
otel işlerini yakında halledecektir. . 

Cja kanlılar eger şehirleri içın bıraz 
ozverilikde bulunurlarsa butün ankara -
Jrlar her hafta oraya taşınacaklardır. 

Yalnız: devlet demiryollarının da yolcu
Juju daha kolaylqtırmaaı lbımdır. 

'!'ren Ankaradan 7,45 de kalkıyor ve no
llJ81 gidişiyle 11,45 de Çankmya varıyor. 
Az sayılabilecek bir makhk için dört 
•at çoktur. Sonra biz giderken ve ge -
•ilen yanmtar saat geç kaldık. Öğren
diğime göre ceçen haftalarda bu geç kal
malar daha weun oluyormUf. Yolda bi -
let Jrontrolu da asap verici bir şekilde 

yapılmaktadır. Kondoktör, biraz sonra 
ıeftren, bir ilci durak sonra da revizC5r -
lerin teftifi yolcuyu uuııcbrıyor. Yolda 
1tlr de hldiıe oldu. Bet kişilik bir arka
... partisinin biletini llklayan rencln 
biri, cebinden mendilini ~lreıı bi • 
letler peoçereden ..._ ~ biri 
lluntl ~8.a,le ffircfllll ı..lcle bu uvaDı 
ilet yolcuya sttrh yeniden bBet --.ıs. 

Gemıe yerleri göz alabildiğine ma -
yan bağlar ve bahçelerdir. Bu arada bah
çelere doğru iki de gazino yaptlımı; bu

ralarda inceau çahyorlar. Uray tarafın
dan yapdan ıuinoda içkide bulunuyor. 

Anlraraya ııste ucuzluk bu gazinoların 

en büyük vasfıdır. İki kiti 80 • 100 Jru. 

nap lıiru aperatif alabiliyor. Me.ıelerln 
en kaba ~ (10) kurut diye haber 

•11inem Ankara guiııolarmda ajn ya
nan keyf ehli bilmem ne derler? ince uı 

Solda: 500 kiJilik işçi evinin temeli atıl1tken. S•ftl•: lhlyan NadttllDJ HalkllVintk •~ı ~ıgi 

Zonguldak'ta kadmhğm, halkevinin ve türkiş 

Zongudda.k'ta öğretmen Bayan Na
aire ve Bayan Müriivvetin idare ettiği 
iki biçki ve dikit okulu vardır. 30 ar
dan fada talebeıi olan bu okullar hiç 

leyici hayranlıklarını gisleyememiflet'
dir. Bu okullar her yıl 8-10 kısa cllplo
ma vermekte ve onlan çalışma hayatı
na atmaktadır. 

Halke.,iruh rlymdye ltııraları 

sosyetesinin çalışmaları 

,,_,_ BallıetJi: 
Bu yıl açılan Bartm Halkevi büti.&n 

gençliği içine alarak komite seçimleri
ni ve hazrrhldarını bitirmiş canlı ve 
hızlı çahşmalara başlamıttır. 

ilbay ve Parti BQfkanınuı ge
sUeri: 

bili "Ey çqmi ahG mehlika,, yı çahyor. 

Pabt bundan fazlasnu burada fimdillk 
aramak dolnı olmıyacaktır. Çüaldl .. ~ 

bir yerden para yardımı görmeden eJ

birnğiyle t\irk kadmlığınm sosyete için 

faydalı bir surette yeti,ıirilmesinde çok 

değerli hizmetler yapmakta, yerli mal
larımızı hallnmıza tanıtmakta ve ilgi

lerini uyandırmaktadırlar. Bu iki okul 

biribirinin hem öniirdeşi ve hem de iç

tem arlcalayıcıııdır. Bu yıl Bayan Na

.sire'nin Hükevinde, Bayan Mürüvvetin 

de kendi okulunda, ilbay ve parti bat

kmmm da bulunduğu törenlerle açtık

ları geçen yıllardan üstün sergiler çok 

beğenilmiştir. Yerli mallarımız üzerin

de türk kadınının gösterdiği ince i•çi

lik herkes tarafından beğenilmekte ve 

ilerisi için olan hızı ve inam perçinle

mektedir. Zonguldak'ta inceleme gezi

sine gelen iki alman kadın gazeteci bu 

sergileri gezmişler w türk kadınının 

ekonomi alanındaki canlı çalışmalarla 

gösterdiği başarılar karşısında değer-

Bu yıl orta okulda ikmale kalan 68 

talebe i~in HalkeviaıF üç kısım riyazi
ye kanları açıltlllfbr. ÖiretmenUk ö
devini profesör Afir, mühendis Muzaf
fer ve Celil almıflardrr. S1kt çalışma
larla bu gençlerimizin SJnıflarıru ıeç

me leri için Parti ve Halkevinde ilgili 
bir surette bu izin ardı brra1cı1inamatr
tadır. 

İlbay Halit Aksoy ve parti bafkanı 
ZonguJdak saylavı M. Altıok, Devrek, 
Ereğli ilçe~rile bu ~ b;tğh ka
muna giderek halkla defette bulunmuş
lar ve onlarm dertlerini din1'miıler, 

çevenin ihtiyaçlarını inçe1emJilerdir. 
Bu ilgili gezintilerden halıkımız çok 
kıvanç duymaktadır. 

Onlara bu yolcu 
hk adam ba. ına 
3,5 liraya mal ol • 
41u. ŞuM da löy • 

hmek gerektir ~ 
bilet kontrolüne 
biraz: da halkımr.r 

lef>eb olmaktadır • 
Paraaız yoJcuJufu. 
actk g~lUlük ıa • 

yanlar da içimizde 
y?k değildir. Bu 

ar da hoşa gideq 

teYler de oluy« 
Bir yolcu. çocuğu 
na bil~ •çiler so • 

Çankırıda &ıı deposu 
±L ıı 

Türk~ ıoıyetesinin kınavı: .4.nkara - Zonguldak tek/onu: 
Havzada işe başladığı ilk &ünden· Ankara - Zonguldak araaındaki te-

beri üzülmez çev. 

rarsa üç yaşında olduğunu söylemeyi 
öğretmi,. Çocuk\:ağıs okula gidip git • 
mediğini ve kaçıncı ll1Ufta olduğunu 

IOl'ln bir arbdafa: - 8't&noB ınufta.. 
yrm amma üç Y8'•~111l, diyerek lle
pimiı:i güldürdü. 

çalanlara en çok verilen glindelik bır 
buçuk liradır. 

Blanek, birinci 10.5 ikinci 8 ku111J -
tur. Son durum her yerde olduğu cibi 
Çanktn'da da buğday ve ekmek flatlan
nı dalgalandırtnIJtlr. Uray bu fiatlan no
mal görmüyor ve yakında ineceğini umu
JOI'• Kopa eti 20, Jlmu ve kesi ederi ıo 
...... •tdaJor· lebse fiatlan ,uda -
mıyacak kadar ucuı: ve boldur. 4 - 5 hı
yarı bis anlraralılara bq kurup aattılar. 
Pazardan bqka gilnlerde 7 • 8 ini 1q 
kurup alabllinnitu. Durak yolu üzerin· 
de üzerine to.1 toprak konan pişmit ta
vuldan 20 • 25 kurup veriyorlar. 

li bir ev en fazla 15 - 20 lira araunda 
kiralanıyor. Diğer evlerin kiralan 6 • 15 
lira arasındadır. 

resinde yeni ve 
modern varlıklarla 

ulusal magdenci • 
ligimizi her gün 
hır kat daha inanlı 

ve sevinçli verim· 
lerle başaran Türı. 
kit sosyetesinin ö

tedenberi önemle 
berinde durdığa 

mesele, tUrk itçi " 
sinin sallık ve 
soysal ihtiyaçları " 

Son olarak şunu yazabilirim: Çankı

rı sıcaktan bunalan ve azat gününü sı -
kıntısız bir yerde geçirmek istiyenlerin 

- ..... aid~ ~ ~I'.. olaabUlr. 
Ancak demhyollarmm lfİ biru dlsen • 

nın daha fennil 
ve daha düzenli 

olmuıdır. Yeni 5 yıllık pr~ 
500 e yalun l,çi evi, apartımanı ve bir 
okul yapmnın kurubnaarnı ilk it ola· 
rak ele almıştır. Bu yapılarm temel a
tılışı törenle yapılmış ve cumuriyet re
jiminin itÇiye verdiği değeri açık bir 
§ekilde anlatan söylevler wrilmiştir. 

ıeı. Mttı lfla bl~oll! preç gelmlı ve 
ZOJaCUlclütla battm gekiım.tlıe bq
lanmıftıT. 

Çorumda kültür işleri 

Çankırıdan tren akşam H\ti 18 de 
Ankaraya döa-or. 8eWs _.. ,.a.... 
J-ta altı mt orada hbmlr itlrı Dtlan
mak Çankırıda eğlenebilecek, vakit geçi. 
.ecek çok iyi ıeyler bulmak isteniyor. 
8ayındırlık yolunda hıı:h adımlarla yol 
alan Çankırıda şimdilik bir gezi ıehri 

denecek taraf yoktur. Tabiatın verdiği
ne çok şeyler katmak gerektir. 

Lokantalar çok acmclm. En aı: 25, 
en çok 40 kurqla istedifinis gibi kum-

Ev kiralannı soruşturdum. En bü -
ytlk, iki katlı. l6ki.ı odalı, su ve ele~ 

lemeıi ve çanlanlılann da gelenlere bot 
vakit geçirecek imkinları temin etmeJe. 
ri prttır. Bu tehir balla için manevi ol -
duğu kadar maddiğ bir fayda da doğu .. 
racak tinemli bir iftir. Memleket itleri
ni benimseyen genç ve değerli prbay 
B. ömer Dedeoflundan ve onun ~ht . 
kin arbdqlanndan bunu bekliyoru:r 

Tiirkit sosyetesinin batta genel di
rektörü B. Esat Kerimol ile bütün iş
yarlarının, işçiyi bilgili, duygulu VP. 

gOrbUz olarak yetiştirmek yolundaki 
çok değerli çalışmaları, itçilerimiz ü
zerinde her an artan sevinçlerle karıı-

Olıkenin her yerinde cumuriyetin en 
ünlü bir amdı olarak yükselen okulları 
gördükçe ldllti\r devrimleri hesabına 
göğüslerin kabarmamasına imkan var 
mı? 

Solda: Çıakm istaqoını. Saida: Çaahr ıtl• 1f!tll •sılaa bir ntld• 

&US'un ralh.lUU TefrUca: 134 

lan Michelenin kilf hı 
Tarlıçeye pnrea: Nuallı BAYDAR 

v...,,ı Aael •UN'I 

Fakat ba sefer, V oçe di San Genna
llO'aun sütunlarında aydmlann kulaklarma 
eripn yankı hafif olmadı; mavi gök yü.züa
den bir yüdınm gibi düşerek bütün köyü 
altüst etti. Bu. çoktan haber verilen mah§er 
ıünii olacaktı. Haber bütün ana Kapri'yi bir 
ateı fırtınam halinde dolaştı. Papas, Sant' 
An1ıonyo'nun değerli eşyasile kutsal kirla
n yatağmm altına sakladı, kö? ileri .. g~l~
leri mallarını şarab mahzenlenne gotürdü
ler. Halk köy meydanına toplanıp Sant' An· 
tonyo'nun heykelinin, kendilerini konunası 
İçin, köy sokaklarında dolaştmlmasmı. ba· 
iıra bağıra istedi. 

Bu şeametli günün akpmı Pakçiyale 
fİdıp pap sın fikrini sordu. Daha önce Bal· 
dmıarcde papası görmÜ§ ve haydutların, 
her halde, sinyor Dottore'un lmrk dökük 
taglanm, eski yemek takımlanm ve "i'cSba 
antiCa,, sını pek umurlamıyacaklan ve bli
tl!t bunlana oldflAı.llB yenle b•talmalan-

nm yapılabilecek en doğru hareket olduğu 
cevabım aldığı için gönlü rahat etmi§ti. Fa· 
kat papas "yelkenlerin soravmı tqmıakta 
olan Pakçiyalenin böyle düşünemiyeceği
ni,, ilive etmi§ti. Eğer haydutlar adaya gele
cek olurlana gemi ile gelecekler ve f1l ha· 
le göre de, yelken onlarca büyük değerde 
bir mal sayılabilecekti. Bunları prap mah
zeninde saklamak kendini büyük bir tehli· 
keye atmak demekti, çünkü denizde ömtir 
IÜreD adamlar, yelken kadar prap da ili'!· 
yacaklardı. fı böyle olunca bunlan Pakçı· 
yalenin, kuş uçup kervan geçmiyen bahçe· 
sine götürmek akla yalan delil miyd}? H~~
dutlar Dam~;ta uçurumunda kemıklennı 
parçalamak pahasına, gidip bunlan orada a
ramazlardı. 

Gece olunca Pakçiyale, kardeti ve ken
dilerine güvenilebilecek iki arkadqı, 
ağır sopalarla silablandıktan aoara, yeni 
yelkenlerimi almışlar ve sürilye drilye kı
yıdaki bahçeye kadar götünnütJer. Gece 
fırtınalı imiş ve biru sonra bardaktan bo
pmrcasma yağmur yağmağa başlamış, fe. 
ner sönmüş, yolcular hayatlaıile oynamak· 
ta olduklarına hiç baJq.myarak, kaygan uçu
nunun dibine kadar, el )a'damr ile, yol bu-

lanmaktadır. Yakm bir vakitte üzülmez 
bölgesinde yepyeni ve modern bir itçi 

HeJe son yılJarda yer yer yapılmak
ta olan yatı b61ge okulları köylünün 
aydınlanması için kurulmuş birer yuv 
oluyor. 

uramı gbrülecektir. 

..4ıatiirk heykeli: 
Zonguldakta yapılacak oJan Ata

türk Heykelinin ,eklini saptamak üze
re genç heykelcilıerimizden Ratip Den
doğu Zonguldağa çağrılarak konuşma-

Çorum ilbaybgmın dört çevreaand • 
ki bu yaprlc\J (Çorum merkezinın S y

dam, ilçebaylrklardan lskilibın bay t, 

Sungurlunun Boğazköy, Alacanın Ka 
lehisar, Mecitözünün Çıkrık, Osmancıgın 
Kıimil köylerındeki bölge yatı okuna ) 
gfüenlere ülkenin cumuriyet adına goğ
sürıü naaıl kabarttığı anlamını veriyor. 
Rnmimiz Seydin köyündeki bölge y:ttı 
okl.lunu göstniyor. 

larda bulunulmuıtur. Heykelin make
tini lstanbulda hazırhyacak ve beğe
Diline c1Cf'hal il)e girişilecektir. 

lup in.migler. Gece yansı bahçeye varıp yel
kenleri mağaraya yerleştirmişler. Bütün bir 
mayıs günün.il de, her biri sıra ile mağara
nın kapısmda nöbet bekliyerek geçirmişler. 
Güneş batacağına yakın Pakçiyale kardeşi
ni köyde neler olup bittiğini anlamağa gön
demıi§. Uç saat kadar sonra, kardeşi gelip, 
köyde herşeyin yolunda olduğu haberini 
Cetirmiş. 

Herkes Piazzada imiş, kilisede mumlar 
Yanıyor ve Sant' Antonyo, Anakapri'yi bir 
kere daha kurtarmq olduğu için, köy mey
danında bütün halkça kutlanılmak üzere cb· 
tan çıkanlıyormuş. 

Dört arkadq, gece yarnu, sürüne sürüne 
mağaradan çıkmış ve sırtlarında ıslak yel
kenlerim olduğu halde köye varmışlar. Pak
çiyale yelkenlerin başına gelen fellketi far
kedince kendini suda boğmak istemiş ve kız. 
lan onu günlerce göz hapsi altına almışlar. 
O gündenberi de adamcağız büsbütün değiş
miş, ağzım bıçaklar açmaz olmuş. Bu halini 
ben de sezmiş ve kaç kere kendinden sonnuş-

Ciyovannina sözlerini daha bitirmeden 
hiddetimden eser bile kalmanutşL Bunu o
na anlatmak için kendisini köyün her tara 
fmda aradnn. En aonunda uçunımun altm-

d.aki bahçesinde, her zamanki taşının üze
n.ne oturmuş ve gene her zaman yaptığı gı· 
bı, ~zleri denizi seyre dalmış, buldum. 

Kendisine vurmak üzere elimi kaldınn11 
olduğumdan utanç duymakta olduğuma 
söyledim. Bütün kabahat papasta idi. Yeni 
yelkenler mnunımda bile değildi, eskiler 
bana yeterdi. Ertesi gün uzun bir deniz ge
zisine çıkmak niyetinde idim, o da benim
le gelecek ve herşeyi unutacaktık. Mezarcı
bk etmekte olmasının hiç bir vakit hoşuma 
gitmemiş olduğunu biliyordu. En iyisi bu 
işi karde$İne bırakıp gene denizciliğe dön
mesi idi. O günden tezi yok. kotramdan tele 
s«?1"avb, tayfamdı. Gaetano, Kalaberya'da i· 
kı kere, kendini kaybedecek kadar içmiş ve 
bizi denizin dibini boybvacak hı-le getirmiı 
idi. Ne olursa olsun onun hiznıetine son ve
recektim. 

Geri dönünce ona. lngiltereden daha ıe
ni gelmiş olan ve göğsünde kırmızı harf er
le yazdı Lady Victoria R.C.Y.C. sözl ini 
taşıyan gemici gömleğini givdirdiın. Onu 
bir daha sırtından çıkarmadı. Onunla yasa• 
dı. (Sonu var) 
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'. . . .. 
Sinekleri OLOURUNUZ 
B ı tıkım{hctŞ ratôlcJurucl.ı ma)ı)lor 
haltı en hafif ve to lrslzlerl bile i
nekleri yere dü., urürler ve onları ol
cJurecel< yerde adece bnyıltırlar. 
Onl rcJa biraz onrcı tokrar canlanarıık 
uçuı-ıın "a ba,.ıarlar. Huzur ve anını
> atınız için münh, ıran ve mu lrren 
FLiT lsteylnı.r. FLİT, hakikaten ve 
obodıyen oldurur. Leke vctpnıaz, taze 
\ e lutlf kokuludur. Sly~h kuşaklı ve 
sKeı resimli sarı tenekelere dikkat 

edınız Fiutlar te11zillitlı. 
Umumi Deposu : J. CRESPIN, İst Galat•. VoyYoda t!sn l 

nkara inlıisarlal" 
Ba~ müdürlüğündeıı: 

Küçtik Yozgat Barut fabrikası alanında yapılacak otuz 
tonluk deponun keşif bedeli 5667 lira 91 kuru tur. 10 tem
muz 935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulınu tur. 

Artırma eksiltme ihale kanunu mucibince i:steklilerin 
fen ehliyeti ve ticaret odası vesikasını haiz olmaları ve o/o 
7,5 muvakkat teminat parası vermeleri lazımdır. İhale 
temmuzun 30 cu sah günü saat on altıda Baş Müdürlükte 
yapılacaktır. Zarfların saat on beşte getirilmesi. 

Şartname ve keşifname ve haritayı görmek istiyenle-
rin komisyona müracaatları. (1660) 1-2959 

daııa Sarllaylığınclaıı: 
1 - Hükumet konağı önUnden geçerek ta köprüye varan yol 

parkeye çevrilecektir. Bu işin yapılması için (110,000) tane parke 
tı?şı kapalı zarfla ilk müteahhidinin nam ve hesabına eksiltmey 
k~nulmuştur. 

2 - Bu taşın cinsi, Fen işleri Mi.JdürlUğundekl artname inde 
tamamiyle yazılmıştır. 

3 - Bir tasın tahmin edilen be<leli yedi buçuk kuruştur. 
4 - Taşın modeli, Belediye fen işleri Müdürlüğündedir. 
5 - Bu isin sartnamesi ve mukavelename sureti bedel iz olarak 

fen işleri müdürli.Jğünden ahnabilir. 
6 - Eksiltme, 9-8-935 tarihine gelen cuma gUnu aat on beşte 

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

9 - Teklif mektupları en geç 8-8-935 tarihine mUsadif per"eın· 
be günü saat on yedi bucuğa kadar belediye yazı işleri Müdürlüğü· 
ne verilecektir. (1853) 1-3105 

Süırer Bank 
ıııumi fiidiirlü!!iindeıı: 

Kapalı zarf usuliyle eksilt me ilanı 
1. - Nazilli'de insa edilecek basma fabrikası bi

rinci kısım inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Tahmin edilen insaat bedeli 328.942 lira dört 
kuruştur. 

2. - Bu i e ait eksiltme evrakı sunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 
C. Fenni şartname 
D. Metraj, vahidi fiat ve keşif hülasası 
E. - Projeler 

İstiyen1er bu evrakı l6.50 lira bedel mukabilinde 
Sümer Bank Ankara subesinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 8. Ağustos 1935 perşembe günü sa
at on altı buçukta Ankarada Ziraat Bankası binasın
daki Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapıla
caktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5. - İsteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat ver 

mesi bundan başka en az 50.000 liralık bir tek bina in
şaatım muvaffakıyetle bitirmiş olması lazımdır. 

6. - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Sumer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nih yet ihale 
atinden bir saat evveline kadar gelmiş ve arfın ka 

nuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 
1-3077 

ULUS 

Kapalı zarf usuliyle. eksiltme ilanı 
afıa Vekal • 

nı< t~n: 

1 - Eksiltmey" konulmu o n ış (El ızde Elaz.ız • 1' ... rz.ıncan 
yolunda Fırat nehri uzerınde Betonarme Keban madeni köprüsu in-
<ırıtıdır.) 1nsaatın ke ıf bed 1i (73.500) liradır. 

2 - Bu i e llit artnameler ve evrak unl rdır: 
a) Ek,,iltme şartnamesi 
b) Mukavele porJesi 
c) Nafıa ışleri şeraitı umumıycsı 
d) Te viyei turabıye, osc ve kargır 111 aata daır fcnnı rtnam 
e) Betonarme büyi.ik koprül r hakkında f nni artname 
f) Ke if hülasası cetveli 
g, Proje 
f stiyenl r bu artn.:uncleı v evrakı 367 5 kuru b~ del m ıkabı 

lınde Nafıa Vek letı o eler r ısliginc1en alabılirler 
3 - Eksiltme S.8-93 tarihınde pazartesi f;Unü saat 16 da Anka· 

r d Nafı Vekaletinde osel r r isligi daire inde yapılacaktır 
4- Ek iltme k.apalı ..ırf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içın i teklinin 4925 lira muvakkat 
•eminat vermesi bunrl n '.I a a ıdaki v sikalıırı haiz olup gö . 
tcrmesi lazımdır 

l) Ticaret odasına kayıtlı bulunduguna dan vesika, 
2) İstekliler yapmı oldukları işlere ait vesikaları gostererek 

ckı>iltmeye girmek icin Nafıa V• kaletinden ehliyet vesikası ala
r.aklardır 

G - Teklif mektupları yukarda üçiıncU maddede yazdı saatten 
bir saat evveline kadar o eler reisliği dairesine getirilerek Eksilt
me Komic:vonu rci li 0 inc makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
!le gönderilecek mektupların nihayet liçuncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olma ı ve dı zarfın mühur mumu ile iyice kapatılmış 
olma ı lazım<lır. Po tııda olacak gecikımeleı kabul edilmez. (1799) 

1-3060 

1 - Söke kaza:.mın hnni u tesisatına aid • 48,891 • 60 kuruş 
bedeli muhammenli muhtelif ebadda • 11,081 • buçuk metre tulun
de çelik veya X F">nt boru ve Armetürleri kapalı zarf usutiyle 16 
tenımuz 93S taı·ihinden itiharen 31 gün mi.iddetle eksiltmeye koı:ıul· 
mustur. 

2 - Eksiltme 15 agusto 935 p1.:rşembe giıııu saat 16 da Söke b • 
lediycsinde encümen huzurunda icra kıhnaca~ından taliplerin bu 
sea~tan bir ~aat evveline kadar teklif mektuplarmı Belediye riya· 
sctıne vermış olacaklardır. 

3 - Şartname Model ve projeleri 7 buçuk lira mukabilinde Ö· 
ke Beledive:.inden alabilirler. 

4 - Ek iltme ı ine girebilecek talipler 2490 numaralı artırma 
ve eksiltme ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki evsafı 
haiz X ve vesaiki haiz bulunacaklardır. (1846) 1-3094 

i~f: ı bul: f)"·niz l~t11vazıın ~atınalına 

1\. o ııı : . y o 111111' : il: 

Tahmin edilen bedeli 58500 lira olan 4500 ton Rekom· 
poze kömür 29.temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpaşada komisyon bina~ında kaoah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname. i 292 lira 50 kuruş mu
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4175 liradan ibaret muvak'...at teminat makbuz veya ban· 
ka mektubunu ve kanuni belgeleri havi teklif mektupları
nın eksiltme saatmdan bir saat evveline komisyon baş-
kanlığ,na vermeleri. (3880-1722) 1-2Q34 

Ankara lnhi. arlar 
Başmiid iirl ü~nden 

Ankara inhisarlar başmüdürluğü namına şimendiferle gele
cek olan tütün ve içki sandıklariyle ispirto bidonlarının istasyon· 
dan gazhaneye ve gazhaneden ve istasyon civaı:.tndaki eski depo
dan başmüdürlük satı deposuna ve boş sand(Klarla bidonların is
tasyona taşıması açık eksiltmeye çıkarılmı~tır. 
• . ~ir yıllık taşıma bedeli 3000 lira tahmin edilmiştir. Bu taşıma 
ışı bın dokuz yüz otuz altı senesi mayısının otuz birinci gününe 
kadar devam edecektir. Açık eksiltme ağustosun 15 inci per embe 
günü saat 15 te başmüdürlükte yapılacaktır. 

İsteklilerin artları anlamak üzere ba müdürlüğe gelmeleri. 
(1921) 1-3185 

dli e vckalctindt~n: 
935 ene i haziranından itibaren intisar edecek olan adliye ce

ridesinin en az altı en çok on formadan ibaret olmak üzere her ay 
çıkacak olan 1750 nüshasının ba:.tırılması açık eksiltme usuliyle ek-
siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli iki bin dört yüz 
liradır. Eksiltme 12. 8. 1935 pazartesi günü eaat on 
dörtte Ankarada Adliye vekaleti levazım müdüriyeti oda • 
sında toplanan eksiltme komi'iyonunda yapılacaktır. Umumi ve hu· 
usi şartname vekalet levazım müdürlüğü ile İstanbulda adliye le· 
vazım memurluğundadır. Eksiltmeye gelecek istekliler her gün bu 
dairelerden şartnameyi parasız imza mukabilinde alabilirler. Ek
siltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü ııaat 14 den evet mu· 
vakkat teminat olan 180 lira nakti veya nakıt mukabili kıymetti 
evrakı mal sandığına vererek makbuzlarını komisyon rivasetine 
teslim etmeleri lüzumu iliin olunur. (1932) l-3192 

~nkara şarhaylığından: 
Belediye Su işleri ambarı i~in 83 kalem kereç eksiltme yondemi 

ile eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin cin:; ve miktarlarını anla· 
mak için Su İsleri Direktörlüğü levazım memurluğunda görebilir· 
ler. Eksiltme 9.8.935 cuma günü saat 15 de İtfaiye meydanında be· 
lediye su i leri artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunda ola-
caktır. (1880) 1-3123 

C. H. P. Mardin Halli vi haşkan
lığ ndan: 

60 lira maaşla ve yolpara ı verilmek üzere bir bando efi arıyo
ruz. İstiyenlerin Mardin Halkevi Başkanlığına belgeleriyle müra· 
r.aatları. (1852) 1-3114 

H., rita Umuın l\füdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli (700) lira Harita Genel Direktorlüğu 

Jeod zi ub i için (2 O) adet Alaminyom Map çık eksiltmeye kon· 
mu tur. 

2 - Şeraıti gormek ıstiycnler her gün ve eksiltmeye girecckle
rın de (52) lıra (50) kuruş muvakkat teminat makbuzlariyle 3 ağus
t s 935 cumartesi saat 11 de Cebecide Harita Genel Direktôrliıgü 
s tın alma komısyonuna gelmeleri. (1787) 1-3019 

29 TEMMUZ 1935 PAZARTESi 

'l ve 20 komprıme ık ambalaı .. :ırdcı 

bulunur Ambal J •e L:omp me 

le• ın lızcrındc ha ı!olığını te~ 

rden EJ7 marka~ nı ar ay l 

Çof·u)\: Esirgcnıe Kuruıı u genel 
merliezi ),aşkaıı lığıııclaıı: 

Y cnisehirde Gazi bulvarı üzerinde kurumumuz tara
fından yaptırılan apartman altındaki iki dükkanın ihalesi 
acık arttırma suretile 29.7.935 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacağından i~tckfilerin yazılı gün ve saatte kurum ge--
nel merkez\ne gelmeleri . 1-3197 

On'1ili 1
' Vekaletin.len: 

200 Tonu Vekalet dairelerine ve 100 Tonu Emnıvet 
İsleri Umnm Miidürlüğün(" aid olmak üzere 300 Ton kok 
kömürünün mübayaası kapalı zarfla ek~i1tmeye konul
muştur. 

İsteklilerin buna dair olan sartnameyi lmak üzere 
Ankarada Venisehirde Dahiliye Vek~leti binasında müte
şekkil ekgiltme komisvonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme 2-8 935 tarihinde cuma günü saat 15 de 
Yenişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak ek
siltme komisvonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli {9000) dokuz bin liradır. 
Muvakkat teminat {675) llhı vilz vctmis beş liradır. 
İsteklilerin 2-8·935 tar;hhıtle persembc günü saat 14 de 

kadar icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarım na
hiliye Vekaleti ek iltme komisyonuna vermiş olmaları 
lai'lmdrr. 0729) 1-2924 

P. T. T. Binalar re 
levazıw l\füdiirliiğünden: 

1 - Şehirler arası telefon konuşması için satın alınma
sı ve tesis ettirilmesi istenilen dört tane baş kuranportör 
cihazı ile beş tane müseddide, yedi tane filtre, bir tane şe
hirler arası masası, dokuz takım muhtelif volt ve amper
saatlik akkü bataryas1 ile iki takım eb:ktrojen grubunun 
fenni şartlan dahilinde 21. 8. 935 tarihinde saat on beste 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Cihazların heyeti umumiyesi ile mahallerinde te
sislerinin muhammen becteli (150.000) liradır. İsteklilerin 
(8750) liralık kanunen muteber muvakkat teminatlari1e 
istenilen vesikaları kanuni tarifat dahilinde zarflayarak 
ve mühürleyerek mezkQr tarihe rastlayan ~arşamba günü 
saat (14)e kadar Ankarada P. T. T. U. MüdürlüğU bina·. 
sında satTn alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

3 - İdari, fenni şartnameler her gün levazım müdür-
lüğünden hedP1c;i7. olarnk veriHr. (1616) 1 - 2814 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide ı 1 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 
20.000 lirahk mükafat vardır. 

ı lllllllmlllll ımuılllllllllDlllllı ııııııınıııınıwıııııı ııuıllllllllllll nıııv n ! 
DAKİK, HASSAS, SAÔLAM ve BAS11 ~ 
İşte: bütün dünyada tanıtmış olan 

R E V U E saatlerinin 

başlıca evsafı bunlarrlır. 

REVUE saatlerinin yeni koleksiyonunu 
görmeden saat alma} mız. 

Aokara'.da, Rıza Tevfik Bankalar cad 
desi 8 1-2896 

m! 
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1 Satm Alma Komisyonu ilanları 

UHTELİF KUTURDA 41 KALEM BORU . • 
M ah · dik bedeli (3500) lira olan yukarda mıkdarı ve cın-
T rmn e n k - fabrikalar umum :Müdürlüğü satmalma 

ai yazıh malzeme as erı . - ü t 14 d açık 
. anca l3 ağustos 935 tarihınde sah gun aaa ~ 

=:~:nile ihale edilecektir. Şartname parasız o~ komısyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan. (262? lira. (50) lnı· 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeJerındelu .esaıkle mez· 
=~::ün ve saatta komisyona müracaatları. (1906) l-3204 

35 ADET MiKROMETRE . . . 
Tahmin edilen bedeli (900) lira olan y~~~ ~ıkdarı ve c;:ısı 
1ı malzeme askeri fabrikalar umum mudurluğu .. ~tınalma O· 

~~:ı onunca 14 Ağustos 935 tarihinde çarşamba gunu saat 14 ~c 
açı~ eksiltme ile ihale edilecektir. Şartn~e parasız ~l}r~k k((;) 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan. (6 . ıra saikle 
yon 2490 numaralı kanunun 2 ye 3 maddelerındeki ve 
kuruş ve . .. tl (1903) 1-3202 mezkur e:ün ve saatta komısyona muracaa arr. 

1250 KİLO VAKETA 
200 Salmastralık kösele . . . 

Tahml·n" edilen bedeli (2525) lira olan yukarda mılıdarı Vlmt: cıknsı 
M""d"" r·-u satına a O· yazılı malzeme askeri fabrikal~r. Umu~ ~n~rs:!t 15 de açık ek-

misyonunca 13 ağustos 935 tarihınde sa ı gu 1-"' komisyondan 
. k · ş rtnam.e parasız o ilU-

afüme ile ihale edılece tır. a . 1 (l89) Jira (38) kuruş ve 
·1· T 1' ler·n muvakkat temınat o an 

verı ır. a ıp ı 2 3 addelerindeki vesaikle mezklır gün 
2490 numaralı. kanunu~. ve 

1 
m (l90S) J-3203 

•e saatte rkoınısyona nıuracaat arı. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti An 
kara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğin 

den: 
Açık eksiltme ile ahnacak(30) ton mazot 

T un (15) inde ihalesi yapılacağı ilan edilen fakat 1
1:-: =~:ğı için bugünden itibaren yeniden eksiltmeye ko;

istek ıs~~~ara mıntaka&ı sıtma mücadelesi için mu~ammen bedelı 
nulan l' lan evsafı prtnamede yazılı on befCI' kiloluk teneke 
C
4545> • 1?d

0 
(30) ton mazot açık eksiltme iJe a1macaktır. ihalesi 

bblar ıçın e b ·· d le ri 
ağustosun birinci perşembe günü saat on eşte sıtma muca e • 

eti binasında yapılacaktır. • . 
yas 2 _ Muvakkat teminat parası (340) bra (87) ku~ olup ıstek-
lilerin bu parayı veya bu mikdar banka mektubl~ı ~~~le saatın· 
tian bir saat önce uygun surette sıtma mesut muhasıblıgıne verme· 

Jeri lazımdır. • • .. k anı ak · · 
3 _ Alınacak mazotun şartnamesını go~e. ve am ıçm 

utma mücadele riyasetine müracaat edilmelıdır. (1779) 1-2999 

ANKARA 1KJNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN, 
t tanbol Taıksim valide çqmesi sokağı 99 No lu Melek apartnna

am~ muJcim iken halen ikametgahı bilinmiyen İzzet Ahmet ve ~e: 
fibu Asiye izzet tarafından: Ankara Taşbanda Ayıe Cemal vekılı 
Celal Cemal tarafından 1685 lira alacağının t~ini için Ankara As
liye ticaret mahkemnindeıı aldıfı ~934 tarih ve 617-241 No. Ju 
illtiyati haciz kararı iiaerine takdiri kıymet komisyonundaki mat· 
Jubatınızdan borca kafi miktarına İstanbul 4 üncü icra memurluğu 
nun 934-4808 numaralı istinabe dosyasile ihtiyati haciz konulmuş ve 
bu bapta icra ve iflas kanununun 264 üncü maddesine tevfikan namı
aıaa gönderilen öcleme emrin.in. ikamctgihınızm balanmadılmdan 
~a tebliğ iade lobmnası iizerine ilanen tebliğiM ve teblif mUd-
41etinin bir ay olmasına ve Ankara'da Ulus İst~bu.lda Ü!~. ı;aze
kleriyle bir defa olmak üzere neşrine karar venlmış ve tarıhı .ılan
dan itibaren bir ay içinde diyeceğinizi bildirmediğiniz veya aıt ol
dugu mahkemeden veya tetkik merciinden icranın geri ~rrakıl~~
sma dair ibir karat getirilmedikçe icraya devam olunacagı tebhg 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur: 1-3195 

Müstakil Jandarma 
Taburu Kumandanlığından: 

25.7.935 de açık eksiltmeye konulan 7400 kilo birinci çeşit ekmeie istekli çıkmadığından 2490 saydı kanunun 43 cü maddesine. da· 
pnarak ifbu miktar ekmeğin 5-8-935 pazarteci gii~ saat ı.s de ı~ 
lesi yapılacaktır. Talipl.erin J. ML. TB. runda Muteşekkıl komıs-
1onuna müracaatları ilan olunur. (1929) 1-3208 

Baytar Direktörlüğünden: 
ı _ 3998 lira 94 kuru§ bedeli keıifli Yüksek Ziraat enstit~&ün

te bulunan tecrit evinin üst katı ıs gün müddetle ve açık eksıltme 
ile üstermeye konulmuştut. . . 

2 _ Şartname ve plin projesini garmek .istıyenle~ .her giln saat 
d' kad ·ıbayl• baytar direktörlüfüne sorabılır. 

• ~e ~~kail~ 13 apstos 935 alı günü saat on beşde baytar 
tlirektörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 Eğreti tutar akçesi (300) liradır. 
5 =isteklilerin 13 ağustos 935 salı gün~~:leri. ( 1914) 

tsıanhul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Beyoğl~nda ~ailesinin eski Ahmet bey, yeni Nigar sokağın
~~F!81yet .. k rrer •eni .54 numaralı narlıyan apartımanının 

da e-ı ., mu e • ~ 5 ·• ·· 14 t 'tibariyle (33575) payı 9-8-93 cuma gunu saat e 
C445

oo)) P1.ay il~ 'nden pei:' nara ve kapalı zarf uıuliyle ve artır
(18862 ıra zen r- . d d' b k -"- . i l t lacaktır steklilertn yiiz e Je ı UÇU pey aaÇe&I 
... sure.t re d'!:. l gere-~n vesaiki muhtevi mühürlü zarflarmı ar
makbuzıy ~ dıge~. saat evveline kadar idaremizde müte,ekkil ta· 
tırma saatın en ır ı · (1931) 1--3201 hf komisyonu ba§kanlrğına verme en. 

Nafıa Vekaletinden: 
• Diy rbeldr hattının 421+591 Jncl kilometresinden 

~:;_:.p~~ .ni m:denine uzatılan makas hattının 30 000 lira ~h
ayn . ·::.U nenlau pazarlı'kla milnakauya konulmuttur. 
~ ~·~:.:rhk 31. 7• 935 çarpmba günü ~t on beşte vekalet de
mi ollar in aat dairesindeki münakasa komııyonunda. yapılaca~~r. rr - 249ef numralı kanunun 20 inci maddesi mucibınce bu ışın 
bt'l teminatı 4500 liradır. • . . 

s _ Mukavele projesi, pazarlık şartnamesı, nafıa .1'Jerı umu~r 
-rin2mesi, vahidi fiat cetveli, fenni ı~ı:tnamdede~ m

11
ü re~ep bdır 

~azarhk evrakı 150 kuruş mukabılınde emıryo ar ınşaat a. 
iresinden alınabiHr. 

4 - Bu işe girmek istiyenler 2490 numarah kanun nıucibince 
bazrrlayacaklan teklif zarflarını ve pazarlık . §artnamesinde yazılı 
ttiğer evrakı pazarlık saatind~n bir saat evvelıne lradaı mezkur dai· 
reye tevdi etmİf bulanmalrdrrlar. (1700) 1-2987 

u 1. us 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum ıı 
Müdürlüğü ilanları 

ILA N 
Muhammen bedeli ile mikdarlan aşağıda yazuı malze

me 26.8.1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Aııkara'da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe gir
mek istiyenlcrin ( 430.50) liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe ginneğe ma· 
nii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Hayadarpaşada tesellüm 
ve sevk Müdürlüğünde Ankarada malzeme dairesinde pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. (1885) 

58 kalem muhtelifülcins 
cam, su tesviye şişesi 
ve ayncı 

İLAN 

Muhamme nbedeli 
~740 Lira 

1-3153 

Ankara istasyonunda yeni kurulan eğreti yolcu binası 
içindeki büfe pazarlrkla iki yıl için kiraya verilecektir. 

İki yıl için orandan kira bedeli 1200 liradır. Pazarlık 
5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 de D. D. Yolları ha
reket direktörlüğünde hareket komisyonu önünde yapıla· 
caktır. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin tutaklannı kanuniğ bel
geleri ve işe girmeğe kanuniğ engelleri bulunmadığına 
dair bildirgeyi 5 ağustos 935 pazartesi saat 14 de kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri gerektir. Kira şartna
mesi 3-8-935 tarihine kadar parasız olarak Ankarada Ha-
reket direktörlügünden alınabilir. (1894) 1-3142 

tLAN 
İlk iki eksiltmesi feshedilen muhammen bedeli ile mik

tarı aşağıda yazdı elbise, palto ve serpuşlan 12.8.1935 pa
zartesi günü saat 15.30 da pazarlıkla Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 4498. 72 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği 
vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyannamelerle aynı gün tayin edilen saatte malzeme da
iresi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdtr. Bu işe ait 
şartnameler 325 kuruş mukabilinde Haydarpaşa, Ankara 
merkez ve İzmir veznelerinde satılmaktadır 

Takriben (4709) takım ve parça lacivert serj, lacivert 
şayak, ve gri şayak elbise; siyah kastor, gri şayak palto; 
lacivert çuha, krnnızr çuha, lacivert şayak ve gri şayak 
şapka. 1845 Muhammen bedeli 

64974.35 Lira 
1-3155 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Karacabey l\'f erin< lıj Yetiştirme 
Çiftliği Direktörliie,öiiııden : 

1 - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliğinin altı bin altı yüz altmış beş lira otuz yedi ku
rus bedeli keşifli Memurin bürosu inşaatiyle altı bin otuz 
bir lira yetmiş altı kuruş bedeli keşifli Bakteriyoloji labo· 
ratuvan kapalı zarf usuliyle ve binbeş yüz yetmiş beş lira 
doksan yedi kuruş bedel keşifli suni telkih laboratuvarı in 
şaatı aleni eksiltme usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 ~ Eksiltme 2 ağustos 1935 tarihine özgelen cuma gti 
nU saat on beşte Karacabey harasında yapılacaktır. 

3 _ Bu işe aid şartname ve evraklar ŞUAlardır: 
A .. Mali şartname 
B • Fenni şartname . . 
c _ Naha şeraiti umumıyesı 
D - Proje 
istekliler işbu evrakları Bursa Bayındırlık direktörli.i 

ğünden veya Karacabey ha~sında Merinos yetiştirme çift· 
liği müdürlüğünden bede~sıı olarak alabilirler.. 

4 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin memurin 
bürosu'için beş yüz lira, bakteriyoloji lahoratuvan için dört 
vOz elli üç lira ve suni telkih laboratuvarr için yüz yirmi 
lira teminat vermesi. 

5 - İsteklilerin seraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 
No. lu kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eyle-
mesi ilan olunur. (41 ıı.t822) 1-3062 -

. 

SAYIFA 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörl~mnden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fa· 
kultesine Kız ve erkek ve 0l'man Fakültesine yalnız erkek para • 
~ız Leyli paralı leyli ve r.~'. .. ri talebe alınacaktır. Enstitüye yazıla· 
bilmek için aşağıdaki şartlara aymak gereklidir. 

ı - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmış 
veya Lise olgunluk diplomasını almıf olmak (Bakaloryasını yap
mam!§ veya olgunluk diplomasını almamıı olanlar Enstitüye alına
maz). Ve tilrk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İatanbul U'niversitesinin Fen Fakültesinden naklen gele
cek olanlar orada okudukları sömesterlerden, muvaffak olmuşlar 
ise, ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültelerinin il· 
çüncü sömcsterletine alınırlar. Ancak Baytar Faküıft.esine ~frenle· 
rin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerincle ollunan Anatomi 
dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine git-enler· ıı 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşagı ve 25 dc:ıı yu· 
karı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına ba~b değildır. 

4 - Parasız leyli talebeden mesleklerinin lüzıım gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağlamlıJclarr hakkında tam teşkcküllii bir h::ıst 
evi kurulunun raporu lizmıdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yenıden saglık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lıizum g.>sterdı
gi beden kabiliydini gösteremiyenlerin enstitüden ilişigi kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftlı· 
ğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebe· 
ye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sa~lamr (St . 
jiyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı takdir 
kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devn:sı çind . 
sonradan meydana gelen miicbir balJer drsrnda olmak üzere. kendı
liginden stajını veya okumasını bırakanlıırd:ın 'lteyıı ce?e1 olarak çı
karılanlardan hükümetçe yapılan masl"llnarı ödiyeceklen 1ı:ıkkmd 
verilecek numuneye göre noterlikten taııd"kli bir lfefaletn me alın r 

g - Enstitüye girmek istiyenler yukar<Ja yazılı raporcla ı baş· 
ka nıifus kagıdını, aşı kağıdını, po1is veya Urbaylıktan alar.akl.~rı 
uzgidim kagıdını, orta mektep ve liselerde görmiiş oldukları sucl 
dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirerek el y:ızılım i e yaza· 
caklarr pullu bir dilekce ile ve altı tane fotoğr.ıfı ilf' birlikte dogru
ca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazdı kağıtların ı!ışik olma
dıgı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Vaktinde tam kağıtlariylc başvı\lranlar arasından kabul 
edilece-k talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine g6rc 
seçilirler 

11 - Cevap isti yenler aynca pul göndermeliöirler. 
12 - Başvurma zamanı temmuzun on beşinci günunden eylfılün 

30 uncu giinü aksamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar ka-
bul edilmez. 1-2977 

Ankara DefterdarhiJ.ndan: 
Münhal bulunan Kalecik Bali tahsil müfettışleri ıçin S ağusto:s 

935 pazartesi günü Defterdarblrta miiaQıaJra imtihanı yapılacaktır. 
Tayin edilmek için asgari lise ve yedi senelik idadi mezunu ol

mak lazımdır. Taliplerin vesaikleri ile birlikte defterdarlığa mü· 
racaatları ilan olunur. (1943) 1-3205 

afıa BakaııJıiından: 
Trabzonda teslim şartiyle muhammen heci.eli •700 lira olan 

Kaptıkaçtı tipinde iki adet kamyonet kapılı zarf uaultı ile eklilt• 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 8·8-935 per~mbe gilnli saat L5 de Ankarada Bakanlık 
malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin te!lliflerini Ticaret odası wesikau ve 352,5 liralıli 
muvakkat teminatları ile birlikte 8-8-935 perşembe aünll ıaat 14 ı 
kadar Malzeme MUdUrlUğUne tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameleri istekliler para11z olarak malzeme mil• 
dürlllğünden alabilirler. (1832) 1-3095 

Ankara Şarbayhğından: 
Belediye Su İtleri ambarında font boru parçalan vardır. Artır· 

ma yöndemi iJ.e artırmaya tronmuttur. Bunlan flnnelr iniyenleı 
İtfaiye meydanmda Su Direktörtuğil ambarında ~lirler. 

Eksiltme 8·8·93-5 perşembe ıUnü uat ıs de İtfaiye meydanmda 
Belediye Su t,ıeri artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunca ola· 
caktır. (1864) l-3113 

E kaf Müdürlüğünden: 
Madde 

1 - Bursa.nın İsmet pap mahalleainde Evkafa ait 101, 103. 105, 
107, 106 numaralı arsaya yapılacak otel ve ıaraj yapısı kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuıtur. Keıif bedeli 19079 lira 39 kUl'll§tur. 

2 - Bu işe ait prtname ve evralc fUıılardır: 
A - EJtsiltnıe şartnamesi 
~ - Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni şartname İzmir Vakıflar 

Direktörlüğünden: 
E - ~şif cemreli ve reaım 

" İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 lluruş bedel mukabilinde 
Bursa Evkaf Müdilriyetl ile ktanbuJ ve Ankara Evkaf Hey'eti 
fenniyesinden alabilirler. l - İamirde me,.arlık bası mcvkünde-ki vakıf arsa üzerine yap· 

tırılacak 58793 lira 84 lnınlf bedeli keşifli hal binası inpatı kapalı 
zarf usu.ilyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - thalesi 15 ağustos _935 ~r.~mbe güniı saat onbeşte İzmir· 
vakıflar direktörliifünde dırektorlük odasında toplanacak komisyo
nda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait projeler il~ ımalat v~ ekaıltmc prtn~elcri ve mu
kavelename nüshaları 2,94 hra mukabılinck l.ımir, Ankara, İstanbul 
da vakıflar direktörlüklerinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 4191,56 liradır. Eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbun veya mektubunu Ticaret odasında byıd
b olduklanna dair vesikayı ve fenni ehliyet .~::~?'•ınr telclifitrile 
beraber vermeleri wımclır. 

5 - Eksiltmeye ıireccıık m'"~ahbidlerin kendilerinin mimar ve
ya ınWıendis olmaları ve yahut ıntaatrn her türlü kanuni idari ve 
fenni mesuliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühe~diı veya 
mimarla bütün muamelelerde müşterekea mesut olmak üzere bir· 
likte çahımaları &arttır. 

Aynı zamanda bu ekailtm<ye girebilmek için en az 30000 liralık 
bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiı olduğuna dair resmi 
fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik dilmiş belgeler gösteril
mesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ıhalc 2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ıhale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

Teklifnameler bu kanuna tamamıyle uygun olarak hazırlanıp 
en geç 15-8-935 perşembe günü saat 14 de kadar makbuz mukabi-
linde lzmir vakıflar direktörlügi.ine Yerilecektir. (194"5) t-3200 

3 - Eksiltme 20-7..g35 tarikinden 154-935 perwembe gbüne ka 
dar olup 15-1-935 ıflnU saat ıs de Buna 'Bvkaf Wllresinde ebiltme 
lronıil}'Onunda ilıaJc yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Jrapah sarf u.uliyle yaptlacaktır. 
.5 - Eh.iltmeye cinbihnlll için 1431 lira mu"Mlllr.at teminat ver. 

meai bundan bqJq atafıüld vesikaları haiz olup rötteımell il· 
zımdır: 

A - En atalı 20000 liralık yapı iti yaptıfma Uir EYkaf Heır· 
eti fenniye&i.ndea veya Naha Baı Mühendisliğinden tasdikli veüa 

B - İstekli Mimar veya mllhendiı olmadıfı bıWirde miteahbld 
ile beraber her suretle ıeriki ınesulU olmak ilze« mesuliytti fnnl.. 
yeyi deruhte eyliyecek diplomalı mimar veya mlllaacHs a&tenaeal 

C - Artırma ve ebiltıne kanununun 3 üncü maddesinin (A) 
1 

~ (B) fıkralarında yazılı vasıflan haiz iae buna dair .esika. 
D - Tica:ct odasında kayitli bulunduğuna dair kanuni vesika 

. 6 - Tekli! mektuplan yubrda 3 llncU ma.-de yazılı saatten 
bar saat evvelıne kadar Bursa Evkaf Müdliriyetinde komisyona ıe
tirerek makbuz mukabilinde eniltme komisyonu reisine verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yukaıh saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyi· 
et patılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Bu iş için evvelce m\iı'acaat edenler ve eksiltmeye girebil

me~ için yukarda ikinci maddede y zıh evrakı' kqfiye ve saireyi 
y"nıden alacaklardır. (1807) t-3058 



• 

S'"''":'/\8 

Mer ~eşid fer.ır.ıi gözJ·i.ıik ve ~eF<jeveler 
Tıbbi korsa ve las·tiik ~oraplar. 

Ava~ığmrz bütiitil ıtrıyat ve tuvalet eşyası 
Dikkatli, Taze, ucuz ilar Telefon: ı ns 

1 Bankasıııa yeni 
menıur alınacal-tır 

Tiir • • 
ıye ış 

Bankasındaı : 
Bankamız ~•·ni l(·rindc çalı~ruak iizcrc l.i~ · W' Ti

c,ar(•t l~i cleri m••zımlarnul:ın imtilum ilf• 15 mt•mm· 
almacakhr. 1iisabakada kazananlar ara ... mcla uyrı<'a 
y:iik ·t•k tah!o.il g(;rmii~ Y•· )Uhancı li ... un1arı iyi hilı•nler 
to:rcih olunacaktır. 

lmacak nwmurlara imtihandaki nunaffakıp·t 

' · ıah~il dcrccderinc gfö·•· ( 100) lira ilt· (70) lira al'a
mda aylık ''crilt·cektir. 

Yazı ile irntilıarı 31 aj;uNfo-. j 9:-J5 de istahrml. An-
1 -ı·a Ye İznıİI' uJ,cicrimizdt· yapılacaktır. 

En on yazı'lnıa tarihi 15 ağuNtos l 935 (lir. 
hıtekli olanlar girme \ 'C imtihan ...:nrtlarma ait izalı

uamP)'İ hankam1T.1n Ankara. f:;;tanhul w• lzmir ~ulwl(•-
rimizdru alahilirler. 1-3167 

(t}Qr-a belediye reisliği ilanları 

İLAN 

1 - V.enişehirde 115 inci adanın 8 sayılı parseliRde Mevhibeye 
ait yer ite şuyulandınlan ada fazlası 175 metre murabbar yer açık 
artırma ile satılacaktır. , 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminat .(26,25) liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün muhasebeye gelobi

lirler. 
5 - İhale 5.8.1935 pazartesi günü saat on beşte artırma ve ek-

siltme komisyonunda y.apılacaktır. (1919) 1-3179 

1 LAN 
1 - Şchır içinde ba ka başka yerlerde yaptırılacak parke kal

dırımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Kesif bedeli 
15156.60 liradır. 

2 - Kesif ve şartnamesi ve diger evrakı görülmek için fen ka
lemine gelinecektir. 

3 - İhale, 9-8-935 tarihine rastlıyan cuma günü saat 1 l de fen 
direktörlüğü odasında ka,palı zarfla yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1137 liradır. 
S - Teklif ve teminat mektup ve makbuzlariyle ticaret odasın

da halen k<ıyitli bulunulduğuna dair olan vesikaları havi zarfların 
ihak saatinden bir saat evveline kadar fen direktörlüğii odasında 
toplanan komisyona verilmesi lazımdır. 1-3145 

1 LAN 
1 - Keçiörende şose yol yaptmlacaktIT. Keşif bedeli 2480.91 

liradır. 

2 - Keşif ve ş_!lrtnamesini gönnek için fen kalemine geline· 
~ktl~ , 

3 - İhale, 5-8-935 tarihine rastlayan pazartesi günü aat !1 de 
fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 186 liradır. (1834) ı - 3070 

DÜZELTME 

A.ıılcara Şarl)aylı~~ ıdan: 
Su i§leri direkförlüğünün bir senelik ihtiyacı olan ma

zot, gaz, benzin ile 1068 traktör ve kalın ve ince valvalin 
ve silindir ve gres yağlan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. İstekliler şartnamesini İtfaiye meydanında 
su işleri direktörlüğünde görebilirler. Eksiltme 8. 8. 1~35 
perşembe günü saat 15 de İtfaiye meydanında Bel. Su iş
leri artımıa, eksiltme ve ihale komisyonunda olacaktır. 

(1816) 1-3048 

Etlil\: lerliez lal)oratuarları 
müdürlügüııden~ 

Merkez Serom bina ve müştemilatının Elektrik tesisatı 21 gün 
milddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 2900 li
radır. Muvakkat teminatı 217 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu mik-
dar paranın veya banka teminat mektubunun hazineye yatırıldığı
na dair komisyona makbuz ibraz edeceklerdir. Eksiltmeye ehliyeti 
fenniyeyi haiz olanlar girebilirler. İdari ve fenni şartnamesiyle te
sisat projesi bedelsizdir. Almak ve planlarını görmek istiyenler 
her gün i~in laboratu lar Müdiirlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltme 9 ağustos 935 cuma günü saat 15 de Ziraat Vekaleti 
Muhasebe Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılır. (1804) 

1-3039 
Hıımııııımmııınaıııuıı11ıııı ıııııı uını ıımııııııımm 111ttıııııımmımnı11 ıııı ıııııııuı 

Ankara Levazım Amirliği Satın ~ 

ıııııııııuı 11111 

Alma Komisy0nu ilanları 
t LAN 

2500000 kilo odun kapalı zarf usuli ile ihalesi yapılan korkomu
tanhkça pahalı '>ldug.mdan tehir edilmiştir. Kapalı zarfla eksilt
mesi 6 ağustos 935 salı ı;iınü saat 12 de kor satın alma komisyonun
da yapılacaktır •stekiiler % 7,5 teminatı olan 1875 liralık teminat 
makbuzları ılf" komisyonumuza tatil günlerinden maada her gün 
ra8.VHflM*'.lll ( l @ ~ l~ 

ULUS 29 TEMMUZ 1935 PAZ.\:~ l 

Doktor 
Ali faruf Üııve · 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO
ÖUKLUÖU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi ba§mda Al· 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarım 

hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

Kiralık ev 
Yenışchil", adakale sokak 4 

numaralı ev, dört oda banyo, ka
lorifer. 1449 telefona müracaat. 

1-3158 
inrıuııuaııııınurumııııuuııı mııuıııırn1Knııı::ı11ınnııınııunım:ıı1111m ın 

ı Cebeci Hastanesi Operatörü 

i Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karsısında Hayati apartmanın· _ 
da her gün 15 den 19 za kadar ~ 

kabule başlamıştır. 
~llllllU1lllll ı lllllll!IDlllllı'llillllilllUı; ılr:ı?ll!llllilUU Ulll!UUJIRllllfR~ 

J)ai ına o·enc 
ö ..> 

clai na güze) 
KANZUK 

Bal ·amiıı liremi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış gü
zellik kremidir. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde ragbet 
görmüş ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazan~ıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin latif taze
liğini, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balsa· 
min ile meydana çıkarabi

lirsıniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları He büyük ecza
nelerde bulunur. 

ı - 100 Ton kok ve 250 Ton 
Maden kömürü kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmu§tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli: 
8.900 liradır. 

3 - İhalesi: 10/8/ 935 cumarte
si saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek ve 
almak istiyenlerin her gün ve 
eksiltmesine gireceklerin 2490 
sayılı kanunda yazılı şart.tar da· 
bilinde ve muayyen gün ve saa
nndan bir saat evvel (667,5) lira
lık teminat ve teklif mektupları· 
ru M. M. V. Satınalma komisyo· 
nuna vermeleri. {1867) 1-3115 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri MlldilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi civar111da 
Ulu• Baıtnıtvind• basılmrş· 

tu. 
' - - .. - -··-- - .. 

1 . 1 • . • 1 •, 

BÜTON DOı YANI T 

EN EYi 

ZEYTiN YACI 

l{AR 
MARKADIR 

mEmURLR~ f'iDCPEJ;!RTiF _n __ 

Dikkat 

1'0RK1YENİN 

EN EYi 

SAHUNlı 

AR 
iARKAOIR 

bulunduğumuz KAi{ zeytin yağlar•ınm boş tenekelerine 

mahiyeti şüpheli yağlar doldurularak satıldığı haber alınmıthr. 

Aldanmayınız! 
Yağlarınızı ya doğruca l(ooperatiften alınız yahut f(AR markalı 

alırken tenekelerinin yamalı ve tekrar lehimleamiş olmamasına; 

Çok dikkat ediniz 
- 1-2946 

Çanakka e Jandarma 
Mek:tepleri satınalm a lconıisyoııu reisliğin.deıı: 

~ ;:. ·a ~.... ::3 
·- ~ eti bD.... .::' .. 

.!!: e·- ~ . ...., ftS • ..... ..... • c: vı • a.ı u :::ı - cıS 
"' ;g ~ ..c: a.ı ~ ~ ·e ... ~~ - a.ı c: aı :il u 
.... .... .... ctS ] • cıS e :::ı cu cu 
~ u ~ E-- ..a ~ ::E ~ ~~ .;S ~ o ~ z 'O 

Has ekmek 893650 848% 6367 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
Sığır eti 120000 24000 1800 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
Sade yağı 18750 15937,50 ı 195 16.8.935 Cuma 15 Kapalı zarfla 
Odun 1775000 17750 1331 16.8.935 Cuma 15 Kapalr zarfla 
Arpa 261700 18319 1373 27.8.935 Sah 15 Kapalı zarfla 

ı - Çanakkalede l, 3, 9, 10 sayılı jantlarına okullariyle Jandarma Hastanesinin 1. 9. 
935 den 31. 8. 936 gününe kadar senelik ihti yacları olan yukarda (5) kalem erzak hi.za· 
larmda gösterilen günlemec, gün ve saatlar da Çanakkale Belediye Dairesinde salahi
yettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminatlar zamanından iki saat eve 1 mal sandığına yatınlmıs ve teklifler vaktin· 
dc:n bir saat evel komisyona verilm\ ş olacaktır 

3 - Şartnameler Ankara ve İstanbul Jo ndanna 3 sayılı jandarma okulunda satın 
alma komisyonunda parasız gösterilebilir. ( 4300/1923) t-3193 

KİRALIK YAZI HANE \ 
VE HANE KATI 

Mükemmel, ucuz. 
Telefon 2253 müracaat. 

1-3100 

Kiralık oda 
Apartımanda konforlu ve ser· 

visi iyi bir oda kiraya verilecek
tir. Ruso apartımanında daire 1 
saat 12-3 ve aksam saat 8 den 
sonra müracaat e'dilebilir. 

1-3207 

Kiralık ev 
Macar Sefareti arkasında balı

çe içinde elektrik ve suyu havi 
beş odalı ev kiralıktır. Müracaat 
İçindekilere veya Telefon 3431 
nen 258 1-3196 

Anliara ili Tarım 
Direk1örlüğüııdeıı: 

344 lira 35 kuruş bedel keşifli Nallıhan kentinde ipek böcekle• 
rinin kozalarını kurutmak Uzere ı ağustos 1935 gilnlemecinde An· 
kara ili daimi encümeninde pazarlıkta lbir kurutma evi yapılmasr 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 25 lira 83 kuruş süresiz güvenç parası ile ayni günle· 
meçte daimi encümene ve tafsilat almak istiyenterin de hergün ta· 
rim direktörlüğüne gelmeleri ilan olunur. (1876) 1-3139 

ı\nl{ara inhisarlar 
Başmüdürlüğüııden: 

Akçakoyunlu tuzlasında yapılacak evlerin keşif biçimi 4887 li· 
ra 3 kuruştur. 23 temmuz 935 den sayılarak yitrni gün c!Çık eksilt• 
meye konulmuştur. 

Eksiltme ağustosun 12 inci on ikinci pazartesi gcnü saat on al· 
tıda İnhisarlar Baş müdürlüğünde yapd::ıcaktır. Projeleri görme!< 
şartları anlamak istiyenlerin Baş müdürlük komisyonuna ~etmeleri. 

(1866) 1 -'310l 

anakka e anda ma 
l\iektepleri satıııalma komisyontı reisliğinden: 

...... 1 
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Has ekmek 215,000 19350 1451 15.8.935 Perşembe 15 Kapalr zarfla 
ı - Gelibolu'da (11) sayılı okulun 1.9.935 den 3L8.936 gününe kadar senelik ihtiyacı 

olan yukarda yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen günlemeç, gün ve saatte Ça· 
nakkale Belediye dairesinde salahiyettar komisyonca kapah zarfla eksiltmesi yapılacakt 

ır. 

2 - Teminat zamanındaki saat evel mal sandığına yatırılmış ve teklif vaktinden bir 
saat evel komisyona verilmis olacaktır. 

3 - Şartnameler Ankara ~ve İstanbul Jan darına 3 sayılı jandarma okul satın alma ko-
misvon<lan nara"r?. gÖc;teri1f"hilir. (4~01 ııo..,11) 1-3194 

• 
1 SiNEMALAR 1 

f YENi 1 BU GECE 

AYNANIN SIRRI 

Nancy Caroll - Paul Lukas 

BU GUN Bl.J GEl 1 ULÜP) 
Qemirpençe Zita Johann '' 
Talebi umumi üzerine Demiı- Pen
ce filminin devamı müddetince 

valnrz 4.30 seanslarında 
AYSEL gösterilecektir. 


