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Gündelik 

DENİZ ERKİ l(;t 
F.R.ATAY 

Sanfransisko' dan bir gemi ge
lir, eğer isterse, Tekirdağındau 
lstanbula yolcu taşırdı. Bu, an -
cak, sömürge yahud yarı - sömür
gelerde olur; buralarda halk kö
lemen yahud yarı - kul' dur. 

1 temmuz türk ge11ticilerinin 
deniz bayramı değil, bütün türk 
ulusunun büyük erkinlik bayram· 
lanndan biridir. Lozan' dan önce, 
türk kıyıları türk bayrağının gö
resi ve özlesi içinde Yanardı; li
manlarda binbir dil tÜt'kçeyi bo -
ğardı; rıhtımlar, gezmenlere Şan
gay rıhtım boylarmı hatırlatırdı. 

Osmanlı İmparatorluğu için 
Sıvas'a ve daha öteye demiryolu 
yapmak rus çarının emrine ve 
keyfine, kendi limanları arasında 
vapur işletmek yabancı kumpan
yaların hoşgörüsüne bağlı idi. Bu 
asırda kara ve deniz yolları, yani 
t a f ı n ne demektir? Barıf za
manı ekonomik gelişimin ruhu, 
Ye barb zamam bütün hareketle -
r.İn temeli demektir. 

lstanbul rıhtımına yanaıan 
bir yabancı geminin merdiven 
basamağında, bir yabancı mem -
leketin toprağı ve bütün hakları 
başlardı. Türk kanunu, bir karış 
ötesindeki tahta basamağa çıka -
mazdı. Koca imparatol'luğun şe
hir kıyılarında bir sancak gölge
si boyunca hiikmü yoktu. 

Ekonomi ve tecim bakmun -
dan olduğu kadar, şeref ve onur 
bakımından 1 temmuz bayramı . 
nm önem v.e değerini iyi anla -
malıyız. 1 temmuz bayramı, de. 
nizde türk erkinliği demektir. 

Lozandanberi türk denizcili -
ğintn hiç bir yabancı kapitalin 
yardımı ol~aksızm ve hiç bir ö
dünç almaks zm, ne kadar hızla 
geliştiğini he ' biliyoruz. Bu geli
şim karacı ol d ığu kadar denizci 
olan, toprağı olduğu kadar ıula
rı da hükmü altına · alan büyük 
türkfüğün, damarlarımızda taşı 
dığımız kanının henüz özlüğün • 
den hiç bir şey kaybetmemiş ol
ması ile izah lana bilir. Kendi de· 
nizlerimizdeki deneçler tamam • 
landıktan sonra, türk deniz san • 
cağı, şeref ve sanımı2'!ı, tekrar, 
en uzak denizlerin kıyılarına u -
la~bracakttr. 

Sovyetler Birliği 
Japonyayı protesto 

• 
ettı 

Moskova, 2 (A.A) - Sovyet 
hükümeti, japon • mançuko kuv
vetlerinin sovyet ımınndaki sal· 
dırım hareketlerini protesto eden 
bir notayı japon hükümetine ver
mistir. 

Bu notada, 6 hazirandanberi 
sınırda olan on kadar hadise an • 
latdclıktan sonra - ki bu hadi -
selerdt- rus askerleri ölmüş ve ya.:. 
ralanmıstır - bunların sovyet -
japon ilP,ilerini. Uzakdoğuda ba
rış e9el'ini tehlikeye koyabilece 
ğİ gösterilmekte ve japon -· man· 
çuko kuvvetlerinin bu gibi hare -
ketlerinin soravı Japonyaya düt • 
tüğü bildirilmektedir. 

Notada deniliyor ki: cc Sov -
yet hükümeti, japon - mançuko 
ll!CnıilPrinin ~ovyet içeri suların 
da gidip gelmesini her ne suretle 
ol:,rsa olsun kabul edemez. Ja -
pon - mançuko kuvvetlerinin bu 
gihi hareektl'!rtne karsı koyma•t 
üz~re ıovyet hükümeti en sert 
tedt,;l'ler; alf\caktır ve bunun so
n••d"rından japon - mançuko sü
et ()11"''"'1~rmı soravb tutacaktır. " 

B. Titülesko 
Londrada 

Londra, 2 (A.A) - Bay n -
tülesko dün, Bay BaJdvin, sonra 
da Bay Van Sittart ile görüşmüş 
tür. Bugün de Sir Samuel Hor ve 
Bay Edenle görüşecektir. 

Bu görüşmeler, başlıca orta 
Avrupa ve Balkanlar durumu ile 
ilgili olacaktır. 

Londra, 2 (A.A) - Roman -
ya dışarı işler bakanı B. Titülesw 
ko İngiliz - alman anlaşma.smın 
merkez ve doğu Avrupası devlet
ler.inin durumuyla olan ilgisi üze. 
rine İngiliz bakanlarının dikkati
ni çekmiş, anlaşmanın bu bölge
deki sonuçlarını anlatmış ve Al
manyanın diplomatik durumunu 
kuvvetlendirmiş olduğunu söyle-· 
miştir. 
. İngiliz bakanları 8. Titüles -

konun izahlarını kaydetmekle 
yetsinmi~lerdir. 
,. (Sonu 2 inci sayıfada) 

Bül{reşteltl maç 
Fener-Güneş (Yuventiş)i 

2-1 yendi 
Bükreş, 2 (A.A) - iki maç 

yapmak üzere Bükreşe gelen F e
ner - Güneş kal'ışık taknnı bugün 
binlerce seyircinin önünde ilk o
yununu Yuventiş adlı romen ta
kuniyle yapmıştır. Karışık türk 
takımının güzel oynamasına kar
şın tomenler kornerden yaptı:k .. 
ları bir s~yı ile ilk devreyi üstün 
olarak bitirmişlerdir. 

ikinci haftayımda daha ağır 
basan türkler sol açık Ye sağiçin 
ayağı ile iki g'>I yaparak oyunu 
bire karşı iki sayı ile kazanmış · 
lardır. Karışık türk takımının 
yüksek ve centilmen oyunu bütün 
seyirciler tarafından alkr~lanmış
tır. Türk sporcuların Bükreşe 
vardıkları günün akşamı Türkiye 
elçiliğinde şereflerine bir şölen 
verilmiştir. 

Almanya - Lehistan 

B.Bekbugün 
Berline gidiyor 
Varşova, 2 

(A.A) -Havas 
ajansı aytarı bil
diriyor: 

B. Bek yarın 
Berline hareket 
edecektir. Ma -
reşal Pilsudski -
nin ölümü üze
rine Polonya • 
nm tuttuğu yas 
dolayısiyle ge .. 
ciken bu gezi, 
Göring ve Gö • 
belsin Polonya-
ya yaptıkları gö B. Bek 
rete bir karşılıktı. 

Varşovada söylendiğine göre, 
gezinin özel sıyasal bir anlamı 
olmamakla beraber B. Bek, iki 
ülkeyi ilgilendiren meseleleri al
man hükümet adamları ile uzun 
boylu konuşmak fırsatını bula -
caktrr. 

Alman gazetelerinin sevinci 
Varşova, 2 (A.A) - Kurior 

Poranni gazetesi, Berlinden aldı
ğı bir telgrafta alman çevenleri • 
nin Bay Bekin Berlin göreti ha • 
berini büyük bir sevinçle karşı · 
ladıklarını ve Bay Bekin henüz 
tanımadığı Bay Hitler ile şahsig 
değetindeki önemi kaydetmekte 
olduklarını yazıyor. 

' 

Adımız, andımızdır 

AfJondan .. 
Antalya'ya 
Travers ve ray 
döşenmeğe haş1andı 

Afyon, 2 (A.A) - Bugün:.: 
yon - Antalya demiryolunun ge
çeği üzerinde ilk travers ve 
rayların döşenmesine başlanma 
sı dolayısiyle bir tören yapılmış
tır. Törende Afyon ilbayı, kolor 
du komutanı ve pek çok kimse 
ler, büyük bir halk yığını hazı.r 
bulunmuştur. 

Törenden sonra yolu yapmalı
ta olan mühendisler tarafından 
200 kişilik bir şölen verilmiştir. 
Şölen çok iyi bir hava içinde geç
miştir. 

Türl<lye -Fenlandiya 
tecim anlasması 

' Bakanlar Kurulu, 6 haziran 
1935 tarihinde Ankarada imzala
nan Türkiye - F enlandiya tecim 
anlaşmasını onaylamıştır. 

Anlatma 1 temmuz 1935 tari
hinden başlamak üzere yÖTütlüğe 

Meridian, 2 ( A.A.) - - ;Jmeriluı'da 

-~ Key8 kardeşi.er~ ili(' ara vermeden 
27 gii.n 5 saat ve 33 d.akika lıcwada ıuwna
rak. Mitiin zarrum rekorlarım 1.-ırmışlar· 
dır. 

Her yerde 5 kurut 

i talyan - Habeş anlaşmaz lığı avam kamarasında 

B. Eden, ingilterenin barışçıl aracılığını 
B. Musolininiıı reddettiğini söyledi 

Londra, 2 (A. 
A) - Dün öğ
leden sonra, B. 
Eden, Paris ve 
Romadaki gö -
rüşmeleri hak -
kında, ava·m ka
marasında di -
yevde bulun -
muştur. 

Önce, orala
ra niçin gitmiş 
olduğunu izah 
eden B. Ed~n, 
İngiliz hükü • 
metinin, ingiliz
alman deniz an-
laşması hakkm
da fransaya a
paçık izahlar -
da bulunmak ve 
3 şubat tarihli 
h.ildiriğde sayı -
lıp dökülen bü -
tün meseleler ü
zerindeki görüş
meleri imkanlı D 

1
. M 

1 olduğu kadar ey ı ey gazetesinin bastığı Habeşistanuı bir harltutı. 

çabuk ilerlemenin yollarım: Fran- B. Mus·oıim.,nin blr pon 
sa ile birlik olarak gözden geçir-

---------·- mek dileğini ıöylemittir. 
İngiliz • ·alman deniz anlllfl!IA 

girecektir. 

Denizlerimizin erl<inliğini bütün kıyı 
şehirlerimiz eşsiz gösterilerle l(utladı 

Anuılya'da: 

Kabotaj liakkımn türk gemi
lerine geçmesinin onuncu yddö . 
nümü denizciler ve halk tarafın . 
dan sevinçle kutlanmıştır. 

lzmir'de: 

Kabotaj hakkının türk gemi • 
ciliğine verilmesinin onuncu yıl • 
dönümü dolayısiyle dün büyük 
bir tören yapılmıştır. Deniz ku
lübünde toplanan denizciler, ön
de süel muzika olduğu halde A -
tatürk alanına gelmislerdir. Bu • 
rada törene erkinlik marşiyle 
başlanmış ve türlü kurumlar ta • 
rafından Atatürk heykeline çe • 
lenkler konulmuştur. 

Bundan sonra gene önde mu • 
zika olduğu halde ilbaylığa ge -
linmiştir. Burada önemli bir söy
lev verilmiş ve ilbay yardımcısı, 
bugünün denizciliğini anlatmış -
tır. Buradan hareket eden deniz
ciler komutanlığa ve oradan C. 
H. Partisine gelmişler ve Parti 
başkam tarafından karşılanmış . 
lar ve selamlanmışlardır. Öğle . 

(Sonu 5 inci sayıfada) 

Atatürlcün 
teşekkürü 
İstanbul, 2 (A.A) - Cu -

murbaşkanhğı Genel Sekre -
terliğinden bildirilmiştir: 

Kabotaj hakkının türk de
nizcilerine verilmesinin onun
cu yıldönümünden ötürü yur
dun her tarafından gelen kut· 
lama yazılarına teşekkürleri
ni ilelır\eğe, Atatürk, Ana<lo
lu Ajansını memur etmi-; ::r. 

Başbakanımızın 

teşekkürü 

Doğu gezisinde bulunan 
Başbakan İsmet İnönü, kıyı -
lamnızda kabotaj hakkmm 
türk bayrağına geçmesinin o -
nuncu yıldönümü bayramı do
layısiyle denizcilerimizden al· 
dıkları kutlamalara karşı te
şekkürlerinin iletilmesini A -
nadolu Ajansına emretmişler. 
dır. 

sma gelince, B. Eden bunun hah
kında Fransa hükümetine her 
türlü izahlarda bulunmuıtur. 

~~ 
~-· 

B. Eden'in ünlü karikatürist Ke,e11 

tarafcndan yapılmış bir karikatürü 

B. Eden demiştir ki: 
« - Bu konuşmalar, mesela 

hava andlaşmaaı, bava kuvvetle
rinin azaltdmuı, doğu andlat • 
ması ~rta Avrupa andlatması, 
kara sdahları uzlaşması gibi me
selelerin kotarılması işinde, iki 
devletin sıla bir elbirliği yapma
ları gerektiğini göstermiştir. » 

(Sayıl ayı çeviriniz) 

f 
• 



Bnlet 111 devletiQ yardımına kot
-.kta IDiriWrJeri7le ;,antta ola yarcl
.. tldr .... Ol'dmwa ~r
mek Jolmdadır. Daram iç iÇiCi Ye g. 

-.cı wddctir .. 

Bununla beraber, hu çok kanpk 
WleJede. clilecliimü gibi elpiikab w 
lmtlu bir IODUCa ftl'IDalr için maymı 
&içHiklcır devinnok soreiuıda buluna
catmıuı da ICSyJemeam "bilmemiz 
•nncew,or. Giriftilimia biiyik iti 
lmtekıerimiaden bir tek parça bile kay
ile• Pkden blprı,a uJattmıtken en bll
ttUr w çetin ~iiklerin bile bisi yo
lumuadan ve buımızdan edemiyeceği
ee inanmaktayız. Bu inan bize, birer 
1elaJike olan bunları inceleyip arqtır
... eeearetini 'ftl'IDektedk. Sonra, u
mıtmıyorus ki, pefinden bilinen bir 
telılllsJ, bitin ku+wt ,. deierlai ~
ltedecektir. 

~ 

...__ her teJ1 1..-" derler, doinı· 
Jraht .1""'8DID Ü damardaa ~ 

flMll kin bdar delerll balundula bir 
salda, tebllkeleri karpJay.biJmelr Jçin 

a -.ıdl, u pua ile .-ul'lllBI adam

la tc* it ı&mek ,... pa .. Ml>'W"..,

.. u.m1 randJman almak, gerçek, .. 

....ıacu 9e arqtmlacak tek yoldur. 

Wdrı bu teık olan doğru yol, ancak bil

&i ılı-il 'fit &rgilile bulunup ele geçi
liWriH~ 11m1111D. 

Ba bllylk bnet olm bilginin &

Mlla urtealDi aaJatıaılıiJmek isin fml-
1an taylemekte fayda vardır: ' 1Eier 
..-ı laft§ta komutanlar, haft silahı

.. lruJJ a• ,oUamu bilmit oJaaydJ

ı. haıi> daba ima bir zamanda bitebi

lirdi.. Bu *lerlat. lliG fiipbe yok. ha
.. OrdUIUDWl uwl nad_., 'ftl"eoS 

llıl bllanılmaama dayanm bilglnln, 
111uaal tnp balammdan olan yüksek 
Aierlni de anlatacaktır. 

Geııel 1avq. bava Ol'duamıun •bta 
lfkeeeii itleri meydana koyan çok f• 
kat kliçiik lmeıkçilılerle doludur; ft me

etle, lıı'l kesik ömekçiJder ilzerillde it
leJip, artak pa tok gelifmit olan Jıa. 

ft ançlarma, aelecekte ven1ecek hiz
-.etleri tekillendirmek1e 111 bava ordu
emıu ba llizmetler baknnından irgtitle
-ktedir. Baprmıa um bmJcladır. 

Siperlerde Mpan nprleriyle top
plvmı HltUraa, ilerliyenlerini dar· 
d1ll'all bir .. .,. orduıunua hslt alanın-
• llıU'a Olduaana yapacafl yartbma pa
.. bipaele imkin yoktur. Hava onlu·. 
• bra ordunnu a1akta tutan hnet 
otmatıar. Dltman ordusunu, aç • ...us, 
.......... ft ihtl)'atlU bıraktıracak 

Mı bMa ordusunda bqanmıı özüd 
llelD'!ll'tek mıc:ak bir anlayıpulıkbr. 
1'lbt, dlplan uhıaunu. ıürlfl çalqma 

1ılaJara ıec:c sipdlıJ mmtmap OD111l H

... o~ ~'ırtl ~;,rbı~ blf _._,_.,.,. . .._icelf 1m MM .W••• 

en nndwnanh ve ekonıcılıılii'# •..._ 
p lnınetinin benlljini 8Uinmemelr .,... 

pcbtmm haft salma 1Ülf9•,.. .. 
dmn olmllk alanıma gelir .. 

Ai'adıfımız bilgı1 bugtln. g8rgl g!

W i§lelı Ye dojnı kararlar pr.an b· 

falan dayanıyor.. Yarının harbma gf· 

recek ordularda bapn, yanında görgtl

HI, kafur lfliyeıı ve bilgili bir bava 

ordum kcıanıtanı olan Bafkomutaıım 

olac.ktır del'ken biç de yanılmıı oldu

luam anmıyorum. Yıllarca deli 111 ha· 
yal giden diye adı umunanmadlll anıl

mıt bir Douhet'nin, çok kiıilerin aldı· 

nı etmeden konuftukları bir Hana Rıit

ter'in, Jahut yıllarca silik ka1m1f bir 

Jeaunaud'm... ve bunlar gibi daha bq

kalarınm değeri ifte bunun içindir 1d 
bugün pek çok ammı bulunuyor. 

Artık talimmmcye ayak uyduran 
değil, oturdup )'Hde, günUn i~ine 

uyarak taHmn•meler yazan 1aydı • 

damı balımak pefinde konUfU1maktadır .. 

ve banJar, hancılıkta bafm yahut bir 

hava ~ı kurmayı wefinµı bısa tarlf
leridlr. 

~Del 1avq başladığı gün fransız 
ııçmuı1arnıa baloncular, alman uçman· 

larma otomobilciler kumanda ediyordu. 

Pahall)'a malolan bu savalb yanlıf!ık· 

lara, bir daha dilfiilemeL Bug8n Fraıı
ta'de, ltaıya'da, Almanya'da... ve her 

Jelde haft tefi lekemlelerine eier uç· 
-.nlar oturmupa, bu, uçakçılık kadar 
JUlftlJl barbmm da karlftk ve ancak 

uçanlarm bile bilecekleri Pbi bir ko
nu oldupndandır. Yıllarca. kıeDdini,_ 

bilir diye aatmı§larm ve bu suretJc u
luslara pahalıya mal olmuflarm ann 
aynı labfı kolayca bapramadddanm 
görüyoruz. Bu, uluaal havacılık dava
ımm devleti çevirenleri çok duptn. 
düren bir hem alnuı buluama1mdan
dır. 

Eyi 8rgiltil bllll doprur. Bir araç 

ne kadar iyi oluna olsun ancak adamı· 
nm elinde iyidir ... Rnacıbk da. ancak 
kapuiteli tefin elinde İüvenilebilir bir 
cleter ft 8nem alabllir-

Ancak WS,Je bir .. fba eli altuu1a 1•· 
titir ve ,aventlebiHr olur. 

Bonk bir 8rgtlt'den ne •mablHnl
Dld .. Bonk lrgltln paa w wmm 
,ata .. ...., g8DI bir aı... IDorJnms 
cluramda lma1am &dini •lwkta -
gllçlllr ftrdır 

Kiti bava tefi, bosuk 8rait aliar
m geldili kadar uıu..ı ,._ doiw
na da demektir.. Bozuk örgfltilıı de 
kattı baa tefi elemek olctula ılbi ı .. 

Bbim anlaJ"pmna ı&e. bir ba'l8 
• ordusu bilgi • glSrgB • 8rgtit temeline 
da,-._, if, aman " pua yutan 
Bsiiyle, prçck bk J11mn1a IOll1lcJana. 

~ &Qtqmazlı~ bik'bGtön • • 
nuna erairmek Yıedefiyle, Bay E 
elen, lnriltere 1'ükümetinin, ken -
di Somali IÖmÜrl(esinden Habe • 
tistana, denize doiru yol vere -
cek .. toprak teridini ba*'tla 
mala hazır bultnclııianu Bay Mu. 
diniye bildimü'6r. 

Ba 8nerpnin lledefl, ilahe • 
tistamn ltalyaya bir telam elro • 
--- \19 toprak lmaJatlan .... 
..... ltolaylatmaktı. 

inalla hüldlmetl ha ...... . 
J'O ............ hiç Wr-teY ... .. 
,.., .... ....,.,. ... ibretle .. 
.,.,.. ................... badi 
bMleleri için .......... -
J'Ol'Cha. 

Ba7 Mmolini ...... .,., ... 
..aı•ıa, nn• ...... lalem rzıittlr .. 

Ba7 Menin ... ., ....... 
-. ...... 5'P partili IDderi a.. la..._,., tiri& A...,... me-
leleleri • cJapoayanm kı-• 
Çini ele .reçirmelde ulrafbiı • • 
....... laakkmda hemen hasün
..... bir airiitm• açdmallftl iı · 
~. 
H~et adma eaz •eren 

Sii' ~f Hor '° &-.• için . . . . . .. . . 

B. Titülesko 
Londrada 
(Baıı ı. ci sayı/ada) 

Londra, 2 (A.A.) - B. Balclvüı ft 
B. Edenle görüşen B. Titülesko, lngil· 
terenin, doğu ft ona Avrupanm giiven
liiini baprmak için diplomatik çalq
malanna devam edeceği umudunda bu
lunduğunu söylemiştir. 

KUçWt andlqma ve balkan hüku

metleri, lngilterenin, Tuna i§inde t · 
talyayı baf1ıca hareketlerde öagiir bı· 

rakmaamdan korkınaktadırlar. Dolapn 
bir habere göre B. TltiiJakc)iıaa lngil· 

tereye yaptığı g8retin bapıca gayelerin· 

den biri, habCJ meselesirlin konuıulma· 
aıdır. 

Haldkette bu mesele~ ancak, 1tal-
7aııuı Habefistandak.i hareketlerinin 
Avrupa iıletindeld el birliğini gntet
mesi korkusu ile dokunulmuştur. 

1talyaya, orta Avrupada tam bir ha
reket özprlilğü vermek istpııeyaı idi· 
çilk anlatma ve balkan hükümetleri, 
Romanın Londra ve Pariı ile el birliği 
yapmasını lüzumlu görmektedirlıer. 

Bu i»r g&rUpenin bırakttfl duyu• 
tudur: 

B. Titillesko, barıtm bö16nmezliği 

hübnda yeniden hiçbir inanca ala
IDallUfbl' • 

.,nnm pv.telerinhı düf6ncelerl 

Parla, 2 (A..A.) - B. F.denia diye
vlnden yena, Ordı:e gazetesi diyor ki· 

"İııgilterealn alullar cemiyetine 

bağlılık duyguları, onun habet - italyan 

me1ele.tndeld durumu ile bir kent da

hi belli ohnıq, fakat aJıbaıı • hıgills de
m. 911llflDUI da bu chıycuJan JaJan. 
lılmıttır .. 

Ovr gueteli ele Almanyanm baft 

lillblan balakmda lngiltereye fJd ta· 

raflı bir anlapna anergeyeceğiai " tn
gilterenin de bunu bbul edecetini lall• 

maktadır. 

Daiııulc dq laaberla 

Grncilerln topl,ıınıuı dailtlfdı 
Regma, (Saüatdıenn) 1 (A.A.) -

PoH., kanaclalı ath bir alay atlııeria )'u.• 

dlmiyle, it kampındaki SOOO pwcbaia 
yapmıı oldup topJaııtqı. ıa. yap dak
ttlren bombalar atmak auretile dalıt· 

llllltU'· 
(ırovp)erde~ ~A~ Jirnal » 

clU bdm ve .el'kıek ~ yaralanmqtu, 

PUfe; 2 (A.A.) - t te~ tarihli 
bona durumu: 

Boru hlll bekleme devrindedir. Çok 

seyrek alıt veriper arurnda fransız U• 

lull81 değerlerinin oldukça şerilemesi 

franııs fondolarmm ve bu arada elek

trik Ye k&nlr değerlerinm utıp pU.. 
nlmuma tebeb olalftur. 

Obltr ansplar daha tutguııdur ve 6-
nemll ayrımlar ,a.termiyorlar. 

Anıulaul değerler Rio'mm ve Mi
Diq:'m bafifce tutulmaJan Ozerine da
ba iJI bir durum ~dirler. 

Bınzlara ölüm cezası 
lloüon, 2 (A..A.)- Devlet DWJa• 

rw pJauı olan bir takma kimseler ve 
1to arada, le yıl iseriainde G0.000 ruble 
8fll'lllll olaa LeniDırad demir yolu du· 
ralı ıra--. laaklnnda atilm ce.ıaaı ve
riJmlttir. 

Bo1Mnda 1'loıiıd düflrnılyecelc 
IAM. 2 (A.A.) - Hüldimet, florinin 

delerden ~ ulusunun a
aığJarma zarırı wreowliai. " buna kar· 
il plmek için elindeA pJımi '9Pacail· 
nı ild ir. 

BiRLEŞiK DEVLE'nER'DE: 

Amerllrarun yaptıracağa yeni 
harb gemileri 

Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork Tri

bune gatttesine göre Vlfington and

Japnasiyle denb yapılarına verilen ara 

yeni bir anlagmf iJ.e uzatılmazsa, Ame

rikan barb deniadliğ.i 1937 ikinci kA· 

nwıundan bqbyarak ve her yıl bir ge

mi yapılmak ilsere, 35.000 tonluk yedi 

harb kruvazBril yapacaktır. Bu kruva

ı:6r!er yirmi yılı doldurmUf olan gemi
lerin yerine geçecektir. 

Anıeribn harb denizciliği gelecek 

finansal yıl için 35.000 tonluk bir harb 
kruvazöril, 12 destroyer, ve 6 denizaltı 
gemisi istemektedir. 

Bilindiği gibi, onaylanan · deniz 

büdcesi. Amerikan deniaciliğini 6teki 

btıyak fllke1erin denizciliği derecesine 

vardıımak için, eski harb gemilerinin 

yeı-ine geçecek yirmi dört yeni gemi

nin yapılmasını tasarlamaktadır. 1935 

yılı ilk kin.ununda baflayacak olan ilk 

yapı kısmında ıu gemiler vardır: 

Bir hafif kruvazör, 15.000 tonluk 
bir uçak gemisi, ve 3 denizaltı gemisi. 

İkinci kısımda bir hafif kruvazör, 
l.850 tonluk yedi destroyer ve üç de
niı:altı gemisinin yapılması tasarlan
maktadır. 

B. Edenin diyevi ve 
• ·1· ı . ıngı ız gazete en 

Londra, 2 (A.A.) - Bu sabahki in
gilis gueteleri, Bay Edenin .. ylavlar 

lmnllandald diyevlai ann uun incele

mektedirler. Gazeteler billıütıe italyan 

• hai>ef mlaımuJıimnı ayrı ayrı ta· 

raflarını a&den geçinııeMedlrler. 
Neva Kronikl diyor ki: 

.. Dotrudan doğruya Bl,ak Britan

Jl.7* Dcileadhıen lıir anlqmıu:hiı ko-
tanmk isit Snmaliııi• bir ....... .... 

ralam.J" &ıergeleyea ingilb uyuMI 

b""kmda ae dylew, her halde bu ıı· 

yuamıı bencil olduğu uvan•naz,,. 

Mançeater Guardiaıı diyor 1d: 

"Bay Edenin öııergeeinha Bay Mu-

10lhai tarafmdle reddedilclili pı ııra
da italJ'llll tefine diyebiliris ki: 

BtiJ'lk dnletler, Jlabetiatana karp 
tertllk g6sterllmeahıi onmıadıktan bat
ka, buna yapmak da e11erinclen gelmez. 

Çtlaki böyle bir hareket, Cenevre paık-

# ~ a&Miıh1i: prensipinin • 
pkp ayaklar akma almmau demclıc o-

~ 
~ itai,an aıyasatmııı, blr ta-

llfftaıa. Rabqiatan 6te taraftarı Fransa 

ve lnpJtere ile imza ettiii ayrı and

latmallra uygun olmadığını yazmakta. 

dır. Bandan bqka. italya ayasası kel

log pekti ve almlar soısyetesi tBzOğüne 

karpttır. Bu sıyua birge siıstemin te· 

melleriıal tehdit etmekte ve il&ili ta

rafların ilteği ile imza edilen andlat

malum gerçek- değeri berinde tlphe

ler U}'llldınNktadır. Bittin bu ıebep

ıenım dolayı İngiltere kaıııoyu ltal

yam HabqUtana karp F*'llil il)'•· 
•J" belenaaemckte.,. italyaa • habet 
~ bantçiJ bir tana kota· 

n1-.. - ... bir ihtimal tapya• 
her incllb hergesini onaylamaktaclır. 

•neyu Telgraf,. gazetesi, İngiltere· 
nln ahialar ~ ~lecek duru
mu &zerine derin bir etki. yapabilecek 
ha&eler brpsmda ICJlrci kalamıyaca
tım yazmaJttadu. 

ŞalrO bant lıonferana a('dda 

Buenoa-Apa. 2 (A.A.} - Şako 

bant koiiteranaı diin, cumur başkanı 
Juato lauır btıılunduğ,ıı halde büJillr t6-

ALMANYA'DAı 

B. Berenserin diye11inln 
,..wan 

Berlin, 2 ( A.A.) - Gazeteler, fran
ııs 1enaeı dıg komisyonu bapanı Bay 
Berenge'nin Frankfurter Volkablatt p. 
reteıinin Paris aytanna yaptıit diyınl 
yazmaktadırlar: 

Bay Bereııger deıniftit ki: 

"Almanya yadsilel bölgeye dc*ua 

mamakla bant dnasına deferll blı 
yardmıda bulunmaktadır. Fakat, dop 
Avrupası ve Tuna meaelelqi bakJnnclll 
bir uyuşma olmadıkça. bava lokatnoea 
yapılmMı ilnlrinmden ıüphe etmeırt.
yim ... 

Bir gazetenin han~rmda 
silah deposu 

Berlin, 2 (A.A.)- Etki radfbl _.. 

yalist "Vonaeıta,, gucteainin baııgan 

temizlenirkıen mitraly&ler, tUfeklei', 
otomatik tabancalar w on bin flfek 
bulunmuştur. 

Bu hidiseyi inceleyen .. Vo1kiter S.. 

obahter,, gaaeteli, nasyonal • ıaoayaliat

liğiıı 10ft dakibda erkeye gelmesi U. 
bir kargaşalığın lntlne geçiJmit oldu.
fana yazmaktadır. 

Saatte 117 km. giden tren 

Berlin. 2 (A.A.) - Berlin • Koloa,a 

ekapreai bu iki ,ehlr anmndaıld 579 W. 
lometreHk ırakJıfl uatte U? ldlome~ 

olmak bere 5 saat 20 dôlada ahmf 
ve dünya silrat rekorunu brmqtar. B• 

aonuçtaıı elde edilen 7'l1rlek türat ... 

atte 162 lııllometre idi. Dlnyama • 
tm.lı treni olan ba ,..ı e1raprw .m.. 
tere dttn bafbımıttx. 

Propaganda halmm istemediği 
fllmlel yuak edecek 

Bedin, 2 (A.A.) - $ buiraaı ... 
rlhli kanana eke, propapnda büal 
doktor Göbbela, ı.ık i§in sararh ıar. 
celi filmler1- fl1m batrol oflalne da. 
mpaadan yasak tNle'bllecektir. 

Bu tedbire, eaki ttbtıklerin tok ... 
rqlk olmumdaiı " bir filmin yuak .. 
cUlmeal için ıa.teriJeıı sebeplerin bul 
kere, yeter o1-auac11D dolaJ" bal 
vurulmuftur. 

ITALYA'DA 

lıalyoda --,,._ 
Roma. 2 (A.A.) - ltalyada uelll 

~l&QI olanlll tı4*.'-I De ~ etmelaoı 
ttdir. GOneı ~- yirmi kiti 
6lm8ttUr. 

Doiu A.Jriktwna giden ku.,"6ıler 

NapoU, 2 (A.A.) - 1200 lllkerlt 
harb gereçleri tafIJUl Nuario Soro ..,. 
punı dibı doğa Afrikaya yola çıkmıtta. 

tNGIL TERJ;DEı 

Genel bir Atmı ........... 
Londra, 2 (A.A.) - Dıt ı.abm ile 

bna büüP Ye J&ietaerl ......... . 
leri, ft hele bfr haft loblDOMI ~ 

da mwı konup ılar }'APlllJllardlr. Top. 
ıanunm .... ~ ,u,.. 
Franaaiam ._. •-'t eld1tlu ptOL 

Je De alma ldUdlmedniD 111'•• .. 
Londraya gintferdilf proje bU kOllUf
malarda yeaideit ~. Ayni 

zamanda haber ftrildillııe ~. bJglll9 

kabiııem, lokamoyıı ima edea 4eYJet. 
leria, del ı.a-n lmYfttleriııi klııtv.m 

balmbm~ anlarında ytllmetıeceldat 
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3 TEMMUZ 1!)35 CARŞAMEA 

al· te •>"azete i 
~ 

Geçenlerde toplammş olan basrn 
kongresınde ıleri sürülen en önemli di
leklerden biri de kalite meselesiydi. 

Bir gazetenin kalitesini yükseltmek 
için neler yapılmalıdır ve neler yapıla
bilir? Bu, uzerinde durmaya yerimizin 
yetmiyeceği kadar uzun bir bahistir. 
Fakat be11ce, lüzumuna hepimizin bir
likte inandığımız bu gayeye doğru yü
rümek için en başta yapılması gereken 
bir iş vardır ki bütün gazetelerimiz, 
bugünkü !]artları içinde, pekfJ/a ve ko
layca yerine getirebilirler: 

Dedikodulara yer vermemek. 

Bu dedikoduların !jekli, bazr öyle 
aşkrn bir dereceye varıyor ki, o :sayıla

/arı okurken yüzümüzün kızardığını 
ve başkaları hesabına utandığımızı du
yuyoruz. 

Birçok çocuk babaları tanıyoruz ki 
bu yüzden evlerine gazete götüremi
yorlar. 

lJu dedikodu haberciliğinin bütün 
okurlar için olan ahlakiğ zararlarrndan 
batka bir de özel hayatiyle uğraştığı 
insanlara yaptığı zararlar vardır ki bu
nun derecesini düşünürken dehşetle ür
permemek imkansız oluyor. 

Bir gene kız çirkin bir saldırrma 
uğramış olabilir. Böyle bit hadisenin 
onun rubunda açmış olduğu büyük ya
rayı göz önüne getiriniz ve bir de, bir
kaç kişi arasrnda kalrp, örtbas edilme
si, unutulması lazımgelen bu hadise
nin gazete sütunlarında günlerce de
vam eden yazılar ve resimlerle on bin
lerce insana yayılmasındaki daha bü
yük kötülüğü düşününüz. 

lki gene kız arasındaki bir davanın 
son ay içinde bazı gazetelerimize ne 
kadar sııyrfalar doldurmuş olduğunu 

hatırlatmak yeter. 

Be!j on okura bir haber yetiştirmek, 
bidkaç dejenere merak iştahını doyur
m:ık için bir insanın bütün hayatiyle 
ve ilerisiyle oynamak hakkını kendi
mizde nasıl bulabiliyoruz, ve bu işi, hiç 

bir vicdan czisi duymadan yapmaya eli
miz nasıl varıyor? 

Dedikodu edebiyatım kendilerine 
sUrüm aracı yapmış olan aynı gazete
lerin çok defa !erd ve gazete hürriye
tini, bir sosyal gereklik gibi müdafaa 
ettiklerini görüyoruz. Eyi fakat, ferd 
hDrriyetinden faydalanarak bir şahsrn 
özel hayatiyle uğraşmak, ba~rna gelen 
bir hadiseyi meydana koyarak onu bü
tün hayatınca lekelemek doğrudan 

doğruya ferd hürriyetine kar!jı yapıl

mı!j bir hücum değil midir? 

Oü l{ü ista h:.,. I 
gazete !er· niıı baş

yazıları 
da B. Şükrü Es-T mer, y~ni kabine

nin iş başına gelmesiyle İngiliz sıyasa
sının aldığı durumdan bahsederek di· 
yor ki: 

"Bir yandan İngHteııe için büyük 
bir tehlike teşkil eden hava kuvvetle
rinin tekamülü; öte yandan da arsıulu 

sal mlinasebetlerin aldığı son çığır kar
şısında 1ngilterenin Avrupa işlerine 

karşı uzaktan seyirci kalmasına taraf
tar olan fikir hayli gerilemiştir. 

Yeni İngiliz hükümetinin iş ba~m 

geçmesiyle dış sıyasaya müsbet ve mu 
ayyen bir istikamet verilmişe benziyor. 
Bu yeni sıyasa, Avrupa işlerine karşı 

yakından ilgi göstermektedir. Ancak 
ilgi ,eskiden olduğu gibi, kollektif bir 
teşebbüs ile değil, İngilterenin kendi 
emniyetini ve kendi menfaatlerini ko
rumak için kendi başına hareket etmesi 
şeklinde anlatılabilir. 

Acun sıyasasının en büyiık ağırlığı 
olan bir devletin, lcollektif çahşmadan 
ayrılarak kendi başına yürümeye başla
masının diğer devletler dış sıyasası üze
rinde önemli değişiklikler meydana ge
tireceği şüphesizdir. 

ZAMAN 
Ba.şyazrsında, Fran 
sa'nrn arsrulusal 

durumunu inceleyerek diyot ki: 
Avrupanın bugünkü sıyasal vaziye

tini ne kadar iyi bakımdan nikbince tet
kik etmek istersek, Fransa için işin bir 
çıkarını görmüyoruz. Hatta işin o ka· 
dar çıkarı yoktur ki, İngiltere bile 
Fransayı bu şaşkın siyasetinde yalnız 

başına bırakmak ve kendi başının çare· 
sine bakmakta hiç tereddüt gösterme
miştir. Fransızlar, bugün lngilterenin 
vefasızlığından dolayı feryad edip du· 
ruyorlar. İngiltereyi harici siyasette 
- vefalı bir millet • diye herhalde mü
dafaa etmek bizim hatırımızdan geçmez. 
Fakat Fransanın bugünkü şaşkın ve a
ciz siyaseti karşısında, 1ngilterenin 

başka hangi memleket olsa, başka türlü 
hareket edemiyeceğin4 itiraf da hakşi
naslık icabıdır. 

KURUN da, B. Asım Us, 
Avrupa memleket -

/erindeki iç sıyasa durumlarrnı anlata
rak diyor ki: 

Almanyada Rayiştag meselesi bütün 

yetkelerhıi Bitlere vererek kendi k~n· 
dine dağılırken Fransa hükümet ile par
lamento arasındnki bu yetke kavgası 

ibretle göze çarpan bir hadisedir. 
Cumhuriyet'te baş yazı yoktur. 

----···-----
A:•dın treninin ilk seferi 

İzmir, 2 (A.A) - Aydın şi
mendifer hattı D.D. yolları yö • 
netgesine p.eçmiş ve bugün ilk tren 
törenle kalkmışhr. 

ULUS 

JST AN BUL TELEFONLAR/ 

Romanyadan gö;men 
geldi 

l stanbul, 2 - Bugün Roman • 
yadan 14 kiqi.lik bir göçmen ta.l~ı 
mı geleli. 

PJ!oda'da yeni bir yat 
kulübü 

lstanbul, 2 - Modada yeni bir 
Yat Kulüb'ü açıldı. 

Makster i§e başladı 
lstanbul, 2- Bugün iıe başlı

yacağını dün bildirdiğim e•ki e • 
•erler uzmanı B. Mak•ter Sultan
ahmet'deki bizan• ıarayının temel 
lerini arayacaktır. 

Plajlarda küçük sıhat 
işyarları 

lıtanbul, 2 - Uray bütün plaj
larda küfük •ıhat işyarları bulun· 
durulma•ı kararını yeritmeğe 
başladı. Bu işyarların aylıklarım 
plaj sahibleri verecektir. 

Kazanan bir proje 
lstanbul, 2 - Urayın Büyük • 

adadaki Yürükali pUHı planı için 
açtığı yarııma birinciliğini «spor» 
İşaretli proje kazanmı~tır. 

B. Vedad Tör İstanbulda 
lıtanbul, 2 - Basın Geneldi

rektörü B. VedaJ Nedim Tör bu
gün lstanbula geleli. Akfam Park 
otelinde Basın Genel direktörlüğü 

oruntağı taralınclan fere/ine bir ç.ıy 
verildi. Çayda lstanbuldaki yerli 
ve yabancı bütün gazeteciler bu -
lunmustur. 

Marmaris ormanları 
yanıyor 

Muğla, 2 (A.A) - Marma· 
risin Akçataı yerindeki özel or
manda çıkan yangın üç gün sür
müş ve söndürülmüştür. Z uarın 
önemli olduğu ıamlıyor. Bugün 
17ene Marrı.ııır: .. :n G<!Hl-,ol· · ı 
deki ormanlarda yangm çıkmtt 
ve söndürülmesi için tedhir alın· 
mı~tır. 

Bil diriğ 
1'iirl. '1ili araıiltrm<ı lmnwıu 

Gem•l ..;,•hrPtı•r/iğintlerı: 

lstanbul, 2 ( A.A) - « Türk 
Dili Araştırma Kurumu Ge . 
nel Se!treterliği biirosu ile kı
lavuz: komisyonu ve Gen ·l Mer -
ke:1. kurulunun biiyiik kıs:ııı Is . 
tanhula taS10l!lJŞ ve Ulu Önd0 ri • 
mhin yülw•k kayral::\riyle Dolma 
bahce ~aravınd" v .. rleserek <;a 
lışmalarına baslamlstır. 

Terim bölüklerine gönderilen 
karşıllk listeleri ile derleme ve 
sentaks anketi fişleri eskisi gibi 
Ankara merke;r"ne vönderilecek 
tir. Bunlar dışındaki yazıların 
Dolmabahçe sarayında Türk Dili 
Araştırma Kurumu Genel Sekre • 
terliğine gönderilmesini dileriz. » 

Bükreş elçimiz 
Romanya kralmm öğle 

yemeğinde 
Bükre,, 2 (A.A) - Anadolu 

Ajansının özel ayları bildiriyor: 
Türkiye elçisi 8. Hamdul: . ~. 

Suphi Tanrıöver ve Bayanı ile 
Sovyetler elçisi buğün Romanya 
kıralı tarafından öğle yemeğine 
çaihrılmışlardır. 

İç Bakanlığında 
atanmalar 

Edremid ilçebayhğına Artvin 
ilçebayı Ömer Bedreddin, Artvin 
ilçebayhğma İstanbul güvenlik 
asdirektörü Hüsnü, Kula ilçebay
lığma da vekilliğinde bulunan B. 
Cemal atanmışlardır. 

Bayındırlık atanmaları 
Urfa Bayındırlık baş mühen • 

disi B. Muhtar Seyhan bayındır
lık baş mühendisliğine, Konya ba 
yındırlık baş mühendisi B. Ali Ko
caeli bayındırlık baş mühendisli
ğine atanmışlardır • 

Mısır'a gönderilecek 
propaganda yayını 
Mısır hükümeti karşılıklı ol -

mak şartiyle turizm propagan · 
dası ha"'l<kmdaki yaymm gümrük 
resmi alınmaksrzın sokulacağını 

hükümetimi7.e bildirmiştir. Güm
rük ve Tekitler ve Finans Bakan
lıkları bu meseleyi incelemekte · 
dirler. 

SAYIFA ı 

İzmirde kızılay haf tası 
verimli geçti 

lzmir, 1 (A.A.) - Kızılay haf
tası dün sona ermittir. Hafta için
de ıehrin türlü yerlerinde bet kol
dan çalı,an üye yazım kolları türk 
ve yabancı bir çok üye yazmıf her
kes bu yüksek sevgenlik kurumu
muza büyük bir istekle yardımtla 
bulunmuttur. Karfıyaka, Buca •• 
Burnova' da da üye yazımı iyi so
nuçlar vermittir. 

Dün akıam haftanın sonu do
layrsile Kızılay gençlik dernekleri 
üyeleri dün Cumuriyet alanında 
toplanmışlar büyük bir göslerit 
yaparak söylevler vermişlerdir. 

Dün ak,am Kızılay adına Kor
donda deniz sporları yurdundalri 
gazinoda büyük bir garden parti 
verilmif geç vakte kadar eğlenil • 
miştir. 

On bin liralık bir yardnn 
İzmir pamuk dokuma aosye -

lesi, Türk Hava Kurumuna on bin 
liralık yardımda bulunmuı ve 
kurum baıkanbğı tarafından sos
yeteye bir teşekkür mektubu gön
derilmİftİr. 

Boluda hava kurumuna 
yardım 

Bolu, 2 (A.A) - Cumuriyet 
Halk Partisi ilbaşkanı Geredeye 
giderek orada hava tehlikesi ve 
uçak ihtiyacı hakkında bir konfe
rans vererek böyle bir tehlike 
karş1Smda memleketin aavgası 
için halka düşen ödevler hakkm
da bir konf eranı vermiştir. Top • 
lanhda bulunanların hemen hep
si hava tehlikesini bilen üye ya • 
zılmıştır. 

ilçelerde üye yazmak için ko
miteler seçilmiştir. Boluda tiye 
kaydı devam etmektedir. Şimdi • 
ye kadar yapılan yükenler 1500 
lirayı bulmuştur. 

Tokad'ın hasta yurdu 
açıldı 

Tokat, 2 (A.A) - Yıllardan
beri özlemini çektiğimiz yeni has 
ta evinin açılma töreni sağlık ve 
sosyal yönetgeri B. Hüsameddi -
nin bir söyleviyle açılmı•tır. 
Resmiğ ve özel kurumlarla bü

vlik bir ha tk yığım törende hazar 
bulunmuştur. 

lngiltere'deki gazete hürriyetinin 
laydalarrnı ileri sürenler oradaki ga
zeteci düzeyinin ne olduğunu unutu
yorlar sanrnm. Gazetecilikte bu düze
ye ve bu kalite ve ahlak derecesine var
madan tam ve sınırsrz bir basın hürri· 
yeti, birçok laydalarr yanında daha 
büyük nrarlar ts~ımaktan lrurtulsmı
yacaktır. 

Y aıar Nabi NA YlR 
Orman Çiftliğinin Ankaraya yeni Jıir lıizmeti 

Cumuriyet Halk Partisi bat 
kanı ve orta okul asdirektörü bu 
söyl~vde memleket adına kartı 
lık vermis1er; comurlutun bu e· 
serine kanı halkın sük"'n duy 
gul:ırını bildirm1slerd;r. TörPnd~,. 
sonra hastayurdu. e-e7.itrttit ve sar 
baylık lrura~ınd'l R Hüsawned.Jin 
onuruna 200 kiıilik bir tölen vft. 

rilmiştir. 

••• 

Muğlada bol yağmur 
Muğla, 2 (A.A) - Dün mer • 

kezin Ula kamununa iki aaat ka
dar bol yağmur yağmıştır. Eu yer 
eyi tütün yetİ§lİrmekle ün almıı -
tır. Yağmur tütün ekicilerini çok 
sevindirmiştir. 

Meydana getirdiği geniş ve göl
geli bahçeleriyle Ankara halkının 

dinlenme ve eğlenme yeri ihtiyacını, 
güzel havuzlan ve pisini ile su ve 
yüzme yeri ihtiyacını karşılamış 
ve bundan başka da şehirdeki ma
ğazalariyle en temiz, en sıhhiğ ve 
lezzetli yiyeceklerini çok ucuz fi. 
atlarla satarak bu sahalarda \ur
gunculuğun önünü 4lmıs ol:rn f} r 

Çiftlik lokantasının dış görOnDşlJ 

man Çiftliği, Keçiörendeki güzel 
gazino ve lokantadan sonra şehri
mize yepyeni bir hizmette daha 
bulundu. 

Çiftliğin Bankalar caddesinde 
eski " Sen Ankara,. nın yerini ki
rahyar~k burada yeni açmış oldu
ğu lokanta çok ucuz bir fiatla en 
güç beğenirleri bile hoşnud ede • 
cek bir üstünlüktedir. 

Şimdiye kadar batı ülkelerinin 
birinci sınıf modern ve temiz lo • 
kantalarına benzer lokantalara 
memleketimizde de rastgelmek 
imkanı vardı. Ancak bu gibi yer -
Ier, çok yüksek olan fiatlariyle an 
cak zengin ve geliri yerinde yurd· 
daşların faydasına yarıyor ve or
ta hallilerle işyarlarin faydalan · 
masma elverişli olamıyordu. 

Çiftlik lokantası birinci sıntf 
lokantaların gerek temizliğini, 
gerek servis tükelliğini, gerek ye· 
meklerin en iyi maddelerle ve en 
usta aşçılara hazırlatılmış olma -
sını kendinde toplamıştır. Bura
ya daha girer girmez, insan, en 
!yi Avrupa lokantalarından birin
cle bulunduğu hissini alıyor. 

Bütün bu iyi taraftarına karşı 

tabldot fiatmın ikinci derecede 
lokantalara bile önürdeşlik ede . 
cek kadar ucuz olması yüzünden . 
dir ki, lokanta açıldığı giindenbe
ri, büyük bir kalabalıkla dolup bo
şalmaktadır. 

Böyle bir lokanta Ankaranın 
en lüzumlu ihtiyaçlarmdan biriy
di. Orman Çiftliğini yöttctenter 
bu girişimle halkımızın sevgi ve 
minnetine hak kazanmıslardır. 

Marinetti gitti 
lstanbul, .2 ( A.A) - Fütiirİ•' 

ftalyan ,airi Marin~tti, bu ıabıtlı 
' ~.30 da Büvükdereden uc,,.1<1" ı. 

rf'1cet ~tmidir. 

l.okantanrıı r~ı ilk gOnclttn O"TN lrala&aıra OlllJUttu·rr. 

.. 



Zohan Go locz 
ha <l{ı ıda 

Geçen yazımızda öliımünü hooer 
~dıgımu biıyuk macar bilgini hak.kın-

ıngılız, fransız, alınan, Avusturya 
ı ~ctclcrıylc macar gazetelerinde çı

\an bırçok yazıları okuduktan sonra 
ince verdiğimiz izahlara bu yazıyı cık. 

mck isteğini güttük. 

Oylc bılgınler vardır; ki bütün ya
f&dıılı va. ·ıtça yalnız bilgi dünya -
aınc.a ıanılır ve bilinir: fakat kendi öz 
yurdunda, yurddaşları arasında adını 

bı~e bılenler pek azdır. lşte Gomboc.z 
bôyle bır bılgindi. Onn bilgin arkadaş
&ırf tanır: tn•cbcleri bilir ve severdi. 
Bunların dışında bulunan hiç bir kim
k Gomhocz adını bile bilmezdi. Çünkü 
o; ne re-k lam ile çalışan bir şarlauın, 

11e ~ kendisini olduğundan fazla gös-
rmek 1 teğinde olan bir bilgisizdi. 

Gombocz'un hısımları onun küçük. 
lüğu hakkmda gunlan &öylüyorlar: 
Gombocz: ciddi bir çocuktu. İlk okul
danberi daima aınıfının birincisi ol
muştur. 150 yıla varıncaya kadar bü
ttin bahaları, dedeleri hep öğretmen ve 
papastır. Ana tarafından büyük babası 
Sarszentliirinc'de pek linlil macar şai. 
l'I olan Petöfi'nin oğretmeni idi. Petöfi 
çok Unlü bir pir olduğu vakit ihtiyar 
~ğretmeni görerek hatmru sormuştu. 

Pek çok okurdu. 12 yaşında Yoka· 
hin eserlerini tanımış, daha 10nra 
Eötvös ve HcınCny gibi macar lklasik· 
lerini okumuştu. 15 yaşında da yaban· 
cı dilden çevirmelere başlamıştı. Vil
helm Tell, Byron ve Bums'dan çevir. 
meler yapmı tı. 

Orta okulda okurken almancayı pek 
iyi biliyor, ayni zamanda fransızca ve 
hıgilizceyi de öğreniyordu. Sopron ili
nin bir lisesinde orta öğrenimi yapan 
Gombocz arlradaşlön arasında ilstad 
adile tanıhr ve elinden geldiği ıkadar 

bütün ark~daşlanna her meselede yar
dun ederdi. 

Okumadan baş kaldırdığı vak.it doğ· 
ramacılııkla uğraşırdı. Sopron'daki yaz
Wdannda bütün bahçe iskemlelerini 
Gombocz yapmıştı. Daha sonra üni. 
versiteye profesör olduğu vakit de boş 
vakitleri.nl balı dokumakla geçirirdi. 
1914 yılından 1919 a dıır Kolorsvar 
ili üniversitesinde profesör idi. 1921 

de Budapeşte üniversitesinde profesör 
olmus, o zzmandanberi hilkOmet mer
kezinde kalmıştır. 

Gombocz hiç kimseyi kırmaz, her
kese eyilik etmek için elinden geleni 
esirgemezdi. Ciğerlerinden hasta bir 
üniversite talebesini sanatoryomlardan 
birine yerleştirmiş, para yardımların· 
da da bulunmuştu. Bademciklerini al· 
dıran başka bir genci de hasta yurdu. 
na yatırdıktan sonra evde yemek yap· 
tmp bizzat hasta yurduna götürmüş

tü. Yoksul talebelere yardımları layı. 

9ızdır 

Eötvös Collegium'a çevirgen oldu· 
ğu va.kit macar kültür ilcminc çok bU. 
yük bir rol oynayan bu kurumun kitab 
sarayının memleketin en bUyük kitab 
saraylarından birisi yapmıştır. Bu bü· 
yük çevirgen sayesinde Fransadan, AJ
manyadan, Avusturyadan, Finlandiya
dan, Estonia'dan, lsveç'ten birçok ki
tab r,elmeğe başlamıştır. 

Sayılı macar bilginlerinden Y. Me
licb de Gombocz hakkında şunları söy
lemc ktedir: Kendi alanında çok büyük 
damdı Bu büyüklüğünü tanıdrk ve 

dostlarına dayanarak elde etmiş değil
di. İlk ilimsel erkini macar diline bul· 
gar dil'nden geçme sözler hakkınd::ı 

yaptığı araştırma ile tanıtmıştır. Al· 
manca ve fransızca da araştırmalar 

yazmıştır. Daha sonra ingiliz:ce, itat. 
yanca, !inceyi de eyi bilirdi. 1928 de 
Bertin üniversitesine çağrılmış, orada 
ders vermiştir. 

Macarca "fiil tasrifı tipleri" hak
kında yazdığı etüd !iOk değerli oldu
ğu gibi macar tarihsel grameri de pek 
mühimdir. Bunları üniversitede vermiş 
ve taş basması olarak talebeler için çı
karılmıştır. Bunun gibi bir macar 
grameri vücude getirilememiştir. 

Geçen yazımızda Gombocz'un türk 
tanh ve diline yaptığı hizmetleri an
latmı tım. Kendisi bundan on yıl ka
dar önce ansızın igara içmeğe başla· 
mq, ve bunda pek çok ileri gittiği için 

ULUS 

J1'ransaııııı f · ııansal işlerinde dilitatörlü k eden 

an dö Frans kimlerin elindedir? 
Fransi Dölezi'nin Vü dergi.sin

de çıkan önemli bir yazısından 
özeti yor uz: 

14 son teşrin 1934 de, Başbakan B. 

Flanden parlamentoda şöyle diyordu: 
"Ya deflasyona katlanmak veya frangı 
değersizlendirmeıkten birini seçmemiz 
gerektiğini söyliyorlar. Ben bu dar 
çember içinde hapscdilmemize karşı 

geleceğim . ., 

Parlamento bu düşünceyi doğru bul
du ve kamoy da onadı; çünkü herkes 
frangın durluğunu istiyor, ve hiç lrir 
zaman başarılamayan bildce denkleşme
si iç.in yeni vergilere katlanmaktan bı· 
kılmıştır. 

Başba.. an, o yıl, harcaların gelid 14 
milyar frank geçeceğini bilmiyor de
ğildi. Uzun ödelli ödünç bulamıyacağını 
da biliyordu. Özel bankalar kısa ödelli 
hazne bonaladyle dolup taşmıştı. 

Bu bankaların, saknı akçeleriyle ye
niden hazne bonoları almaya yanaşma· 
tarı için, bir panik olursa Bank dö 
Frans'ın bu bonoları iskonto edeceğini 
ve hesablardan para çekmelerini karşı· 
layacak kadar onlara kağıd para vere· 
ceğini sağlamak lazımdı. Fakat Bank 
dö Frans bunu reddetti. Daha doğrusu 
şartlar ileri sürdü. Bank dö Frans re
janlarmdan B. dö Vandel hükümetten 
aylıık alanlardan 4, 5 milyarlık bir eko
nomi yapılmasını ve bu mikdarda ver
gilerden azaltılma, endüstricilere yar
dım yapılmasını istedi. 

B. Flanden bu önergeyi kabul et· 
medi, ve dört ay hükümet huırdan ye· 
di, mayıs başlangıcında bankadaıki haz· 
ne hesabı 349 milyona inmişti. 

O zaman, 15 haziranda pek çok hU· 
kümet bonolarının ödeli geldiği haberi 
yayılınca, birçok fransızlar kapitalJeri· 
ni dışarıya kaçırmaya başladılar. İki 

haftada Bank dö Frans'ın altın i toku 
343 ve sonra 522 milyon azaldı. 

Bununla beraber banka rejanlan biç 
aldırış etmeden iskonto derecesini % 
2,5 da tutuyorlardı. 

Bu ilk on beş giln içinde arsıulusal 
speklilasyon franga karşı harekete geç· 
memişti. (4 milyar altına sahih olan bir 
öniirdeşc karşı savaşmak kolay değil
dir) fa.kat yabancılar fransızların bile 
kendi paralarına karşı güvenlerıni kıy
bettikler.ini ve hele Bank dö Frans'ın 
frangı korumaya girişmediğini görün
ce 13 mayısta bu işe giriştiler. 

17 den 24 mayısa kadar, 8 gUn için
de bankanın mağden saknısı 3 milyar 
166 milyon kaybetti. Fakat rcjanlar 
gene hiç aldırmadan bu altın ıtkı ına, 

seyirci kaldılar. 
Halbuki B. Flanden aynı derecede 

rahat değildi. Bu panik devam ederse 
haziranda ödeli gelen bonolan ödemek 
için hiç bir banka bono almaya yanaş· 
mıyaeaktı. Ve eğer hükümet altın kaçı
sının önünü almak için altın üzerine 
ambargo koyarsa halk frangın düşüşün
den Bank dö Frans'ı değil hükümeti 
soravlı tutacaktı . 

Boyun eğmek 15.zımdı. 23 mayısta 

'B. FJanden tam yetki istemek için ka
bineyi topladı. Rejanlar hemen ayak
landılar. İskonto rayicini 23 mayısta 

% 3 e, 25 mayısta % 4 e, 28 mayıeta % 
6 ya çıkardılar. Aynı günde B. Flan
den, parlamentoda daha önce kabul et
memiş olduğu aynı fikri ileri sürüynr
du: "Bana ekonomik kalkınma ve büd
oc tutumları için tam yetkiler verhdz, 
yoksa frank dilşecektir. Va frangın 

dfişmesi veya deflasyon ı .. 
Fakat Bank dö Frans'ın spekillas

yonu kırmak için bütün imkfinlara sı:ı. 

bir nikotin zehirlenmesi tehlikesi C*'· 

çirmişti. 

Kendisinden daha birçok etUdler 
beklenirken 58 yaşında felsefe fakUJ
tesinin Dekan sandalyesinde attsızın 

ölen bu bilyUk bilgin için macar kar
de§leriıni.zin yaslarını PC\Ylaşırız. 

Hüseyin Namrk ORKUN 

hib olduğunu bilen parlamento soguk 
kanlılık gösterdi ve kabineyi düşürdü. 

Sırasiyle BB. Flanden, Buyson, La

val, Piyetri, sonra gene Laval yeni ka
bineyi kurmak ödevini aldılar. Fakat 
hepsine Bank dö Frans genel direktö
rü, rejanlann aynı ültimatomunu bildi
riyordu: deflasyon ve tam yetki, yok
sa reeskont beklemeyi 

Tabiiğ parlamento rejimin kredisini 
tehlikeye düşürmeden kabine buhranı
nı böyle daha çok zaman uzatamazdı. 

Parlamento B. Laval'in uzlaşma öner
gesini kabul etti ve bir tansık gibi he
me.n speldilasyonu durdurdu. Paniik ke
ildi ve frank kurtuldu. 

Hükilemti deviren ve parlamento
ya arzusunu dikte ettiren bu dehşetli 
kuvvet kimin elindedir? lşte herkesi 

ilgileyecek bir soru. 

Bank dö Frans 1 direktör, 2 asdirek· 
tör ve 15 reJan tarafından yönetilir. 
Bu 15 rejan aksiıyonerlerin genel kuru
lu tarafından seçilirler. İmza yetkisi 
olan yalnız direktördür, onun rızası 

olmadan hiç bir şey yapılamaz. Fakat 
yönetim kurulu görüşmelerinde onun 
ve iki asdirektörün ancak birer oyları 
vardır. Kararlar oy çoğunluğiyle alın· 
dığı için hükümetin erki ancak imza
lamamak suretiyle bir veto hakkından 
ibaret kalmaktadır. Bu 15 rejan pren
sip olarak ada yazılı olan aksiyon sa

hihlerini oruntamakdadırlar. 

1933 de 40000 aksiyonerden 17887 

si ancak bir aksiyona sahibdi. 9021 i iki
şer aksiyon ve 8021 i de 3 Je beş arası 

aksiyon sahibiydiler. 
Demek ki S aksiyondan fazlaya sahih 

olan yalnız 6000 kişi vardı. Her zaman 
bu aksiyon dağılışının demokratik ka· 
rakterinden bahsediJip durulur. Halbu· 
ki banka kapitali 183.500 aksiyona bö
lilnmüştlir, bu aksiyonların dağılışı 

şöyledir: 

17 .889 kişi 1 aksiyonlu = 17 .889 
9.021 kişi 2 aksiyonlu = 18.042 

8021 kişi 4 aksiyonlu = 32.084 

34.931 68.015 
6.069 kişiye düşen (ak) 115.485 

40.000 (ak) 183.500 

Bundan da anlaşılıyor ki (5 aksiyo· 
na kadar küçük aksiyon sahibleri bil· 
tün aksiyonların % 87 sini meydana 
getiriyorsa da 6000 büyük aksiyoner 
(% 13) bütün aksiyonların % 63 ünU 
ellerinde tutmaktadırlar. 

Bunların her biri borsada 10.000 

frank eden ortalama 19 aksiyona sahib

tirler. 
Napolyon .zamanında yapılmış olan 

banka kanununa göre bankanın genel 
kurulu aksiyonerlcrden yalnız 200 ün
den meydana gelecektir. Yönetim ku
rulunu teşkil eden 15 rejan seçmek hak
kına sahih olan bu 200 aksiyoner de en 
fazla aksiyona sahih olanlardır. 

Şu halde aksiyoncrlerden büyük bir 
kısmı pasiftirler, kazançtan paylarını 

alırlar fakat bankanın genel kurulun· 
da üye sıfatiylc oy kullanamazlar. Ve 
oy kullanmak hakkı olanlar '10000 de 
yalnız 200 kişidir Bu iki yüz kişi kim

lerdir? 

Yakınlarda çıkanlmış olan bir ista· 
tistiğe göre 100 aksiyondan faz:lasına 
sahih olan 133 kişi vardı, 50 den 100 ak
siyona kadar sahih olanların sayısı ise 
226 idi. Şu halde bu ikinciler arasından 
en fazla aksiyon sahibi 67 kişi alarak 
bunları birincilere katmakla banka genel 
kurulunun iki yüz üyesini elde etmiş 
oluyoruz. Her aksiyon borsa fiatı ile 
10.000 franktan faz:Ja olduğuna gö
re bu genel kurulda bir oy kazanmak 
için en aşağı 800.000 franklrk banka ak· 
siyonuna sahih olmak lazımdır. Genel 
kurul Uyelerinden her birinin ancak bir 
oy sahibi olması istenildi~i kadar de
mokratik P,Österilsi'n, hakikatte J3ank 
dö Frans'ın kurulµşu tam anlamiyle 

1 • 

plutokratiktir H:ıttll bunıı aristokratik 

de denebilir, çünkü genel kurul Uyele
ri arasında birçok aristokrasi simaları
n! rasgeliyoruz. Böylece, ulusun oy 
vermesiyle pllrlamentodan uzaklaştırıl
mış olan eski saray arsstokrasisi şimdi 
burada kendi lordlar kamarasını mey· 
dana getirmiştir. 

Bu 200 seçmen, Fransanın kredisi· 
ni yönetmek erkini kime venniş1erdir? 
llkönce altı bankacıya. 

İlk bakışta bu tuhaf gözüküyor. 
Çünkü diğer • bankaların ıenedlerini 

reeskonte edecek bir kurumun yönetim 
kurulunda bankacıların ne işi v rdır? 
Bunhır verdikleri kararlarda kendi •· 
sığlarına hizmet etmiyecekler mi? 

Napolyon 15 repından 5 inin tecim 
ve cndilstri adamları ve 3 OnUn de vcrgt 
alıcılardan olacağını belitmiş, fakııt di

ğer yedisi hakkında biı Ş"Y söyleme· 
mi ti. t te bankacılar bu fırsattan fay
dalanarak hu yl"rlerden altısını kendi 
besablarına sağlamışlardır. 

Yönetim kurulundaki ahı bankacı· 
nın her biri Fransanın en eski ve aris

tokratik bankalarından birıni orunta· 
maktadır. (Bunlardan birinin cilzdaıun
daki senedlerin miktara 2 mily.,- ya
kın oranlanıyor). Bu bankacıların re
janlıktan sağladıkları asığlar pek bil· 
yüktür. Bu rejanlrk mevkii yavaş ya· 
vaş aynı aylede babadan oğula geçen 
bir miras haline gelmiştir. Bunların 

içinde on dokuzuncu asır başlangıcın· 
danberi hep aynı ylede kalmış Uye• 
likler vardır. 

Banka rejanları arasındaki endüstri· 
cilere g~lince resmiğ işyar olmıyan bu 

12 z:at türlU endüstri işlerinde ve fa?>. 
rikalardaıki 140 yönetim kurulu Uyeli
ğini ellerinde toplamışlardır. Bu yüz
den bankanın bUtün endOstri çalışma
larını oruntadığı söylenmektedir. Te· 
eimerlerden rejan yoksa da bunlar da· 
nışıcı ödevi olan iskonto komitesinde 
Uyelik sahibidirler. Napolyon'un bUı
bütün unutmuş olduğu tarımcılara ge
lince, geçenlerde, birçok ayrı işlerin

den başka aynı zamanda geniş toprak· 
Jarın sahibi olan Marki dö Voge'nin 
bunları oruntadığı söylendi. 

Gerçekten başka hiç bir adam ta· 
rımcılarla daha yakından ilgilenemez· 
di. ÇünkU Marki dö Voge, onlara şimik 
gübreler veren Sen Goben fabrikaıınr, 
tarım makinaları satan Krözo'yu, onlR· 
rın mallarını taşıyan bir demiryolu ve 

bir deniz yolu sosyetesini, onları sigor· 
ta edecek Uç sigorta ıoıyetesini ve ıtr· 

tırdıkları paraları yatırabilecekleri kre· 
di Liyone banka!lını yönetmektedir. 

lşte bu şekliyledir ki Bank dö Frans 
bütün halk asığlarını tarafsız olarak 

koynunda toplamış olmakla öğünmek· 
tedirl 

Bu endüstricilerin ayn ayrı giri

şimleri işlettikleri için biribirleriyle 

önUrdeşmeye girişecekleri ve böylelik· 

le de halkın asığına çalışını' olncaklıt

rı da ileri sürülemez. Çünkü ayrı ayrı 

sosyeteleri yöneten bu rejanlar bu ö

nürdeşliğin de önüne geçmek yolunu 

bulmuşlardır: Biribirlerinin işlerinde 

aksiyon ve kontrol sahibidirler. 

Fakat denilecek kı bu rejanların ha· 

reketleri hükümetin atadığı bir direk· 

törle iki asdirektör tarafından kontrnl 
edilmektedir. bunlaır yolsuz kararlara 
karşı veto haklarını kullanabilecekler· 
dir. 

Yalnız şurası vaı ki kanuna göre 

banka dirc-ktôril olmak için en az: ıoo 

ve a.:;direktör 50 aksiyon Fahibi olmak 
ve bütün ödevinın dcvamıncc bunları 

elinde bulundurmak şarttır Namuslu 
bir isyarsa pek güç olarak 1 milyon ve 
ya 500.000 frank sahbidir. Ru da tfüşll· 
nülecek şey mi? Altısı bankacı olan 
rejanlar onlara gerck"n t•~siyonları 

kredi ile satarlar Ve böylelikle kend'. 
terini kontrol ede<:ek olan bıı rli rektXr 
ler onlara borçh' olduklarından yaptık 
lan işlnrf" itirıı, .,..l • ...,,.. .. 1... n;r,..Jr•n• 
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herhdngı bir ankşamazlıkta hükürne 
taratını tutacak olursa rejanJar heme 
krediyi keserler ve onu böylece düşü 
rürler. H albuki rejanlardan yana çı 

karsa bunlar, kendisine bütün kola. 
lrkları gösterir ve borcunu uzatırlar. 

işte .. 1tı ay hükumete başariyle ka 
şı ~oymuş, onun başarmak istediği i~ 
lcre engel olmuş olan böyle bir dehşc 
il kuvvettir. 

Bu zatlar ne istiyorlar? 

1 - lşyarlardan ve hUkümetten ay 
Jrk alanlardan (büdce denkliği adı al 
tında) 3 veya 4 milyonlu\. e'·onomi 
yaptırıp bunu da endüınriye verilen 
11 milyon sübvansiyona katmak 

2 - Devlete mal eataca.k ve Ban 
dö Frans'tan kredi bulacak 100 kad.lt 

&OS}'i:te yaratmak. 

3 - Bütün ötekılerinı kcııdı halle
rine bırakıp en zaiflcrini iflasa ıU· 

rükleınek (pıyasa temizlffimeı;ı) ve ~ 
tekileıinin yukarda bahsettiğimiz , y

rımh sosyete taıafından yutulmasıııı 

sağlamak (rasyonalizasyon) 

Bu yolda yUrünmeklc buhran bellıı:i 

memleketi harab ~dccrk fakaı rcııın 

adını taşıyan bu zatlaran lmvvetir.i dt

tıracaktır. 

------·------
Hava tehlikesini bilen 

üyeler 
MERSIN'DE: 

Azmi Samurloa.n eski Bcrut valısi 
100, Muharrem Hilmi Tecimen 20, Ha· 

cı İbrahim Derviş tecimer 50, Hasan 
Merzuık tecimer 35, Veli Tevfik ve o

ğulları tecimer 30, Yakup Treves tuba· 
!iyeci 30, Kaymakam zadeler tuhafiyeci 
30, JozefDekkak Belvüpalas işletmeni 
yardımı 50, yıllık yüken 20, Leon Ma· 

t.aJan tuhafiyeci SO, Galip sarraf 30, D& 

vit Felczof sarraf 20, Halil lsıip bak· 
kaliye tecimeri yardım 50 lira yıllıık yü 
ken 20, Köse Halil zade hacı Ali deri 
tecimeri yardım S lira. yıllık yüken 20, 

Halit Sömen tuhaf.iyeci yardım ıo lira 
yıllık yliken 20 Hazan Banıh kağıtçı 

yardım 30 lira yıllık yilken 20, Mehmet 
Nana attar ve tuhafiyeci yardım 40 lira 
yıllık yüken 20, Hüseyin Kocapaşaı:ade 
Bakkaliye tecimeri 50, Şefik Seydavl 
manifaturacı 30, Sıddık Seyd vi teci• 
men 50, Halil Dcbbağ ve Satiyel tecimeıı 
50, Mülhem Şelfon acenta direktörü 50, 

Şevket ticaret bankası 100, Fuat Osman 
ve ortakları komisyoncu 20, Ali Rıı:a 
tülbentçi 50, Müftü zade Sadettin te
cimen 30, Yusuf l kera ve Corç Satil 
komisyoncu yardımı 10 lira yıllık yüken 
40 Piyer Selvelli hırdavatçı yardımı 5 

lira yıllık yüken 20, Vitali 1stcromca 
tecimen 20. Özdemir ve ortaktan ma• 
nifaturacı 30, Çerkez HUseyin )?ırda· 

vatçı yardım 30 yıllık yük.en 20, 

Avcılara açık bildiriğ 

A ''cılar kulühiinden: 

Av mevsimi gelmemiştir. Bu 
mevsimde avlanmanın devlet ka
nununca cezası ağırdır. Bu yasa· 
ğa karşıt olarak Küçük, Büyük E
sat bağlan ve daha başka yerler
de biteviye avlanılmakta olduğu· 
nun görüldüğü İlbayhğa bildiril
miştir. 

Bu gibilerin kulübümüzle hiç 
bir ilgileri olmadığını açıkça bil
dinneği devlet kanunlarına olan 
saygı ve tapı ödevi sayarız. 

Halkevi spor komite i baş· 
kanlığmclnıı: 

Şubemiz A vcıhk kolu progra
mının konuşulması için 4.7.1935 
perşembe günü saat 17.30 da bir 
toplantı yapılacaktır. 

Bütün avcı arkadaşların spor 
şubesi avcılık koluna kaydolmala
rı ve bu kısmın programı konuş
malarına kanşmalan için Halke
vine gelmeleri rica olunur. 

Er?· ncanda yeni ürün 
Erzincan, 2 (A.A.) - Bugün 

yeni iiriin paz:ıra getir'lmiş ve sa
tılmıştır. Kurakhl< e'dnler= o ka
rlar 7'1T''lrl """ rhrı-nırııır.t ır. 
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Denizlerimiaia erkiNiğini bütün kıyı 
şehirlerimi& e.U gösterilerle kutladı 

( &~ı 1 inci sayıfada) 

den sonra, yüzme, yelken ve ı.
yık yarışları yapılmıştH'. Geee ilki 
vapurun katılması ile büyük teıı
likler ve fener alayları yapılm1Ş 
ve deniz kulübünde de bir &arden
parti verilmiştir. 

Rize' de: 

Limaıuımzda bulunan Cumu
ayet vapuru tayfaları tarafından 
denizde filika yanşlan yapılmış 
ve çok eğlenceli olmuştur. Vapur
da ilbaylık ileri gelenleri ve hır 
tok kimseler bulunmuştur. Dün 
de izciler bayramı olduğundan bü
tün denizcilerin ve vapurcularm 
katılmasile şenlikler yapılmış söy
levler verilmiştir. Her taraf bay
raklarla donatılmış.~r. ..... "'"': 

Bizi yüzlerce yıllar öz deaizleri
mizde özlemini çektiğimiz özgür
lüğe kaVU§turan Lozan barışı türk 
denizciliğine geniş bir yol açmış
tır. Denizlerimizde türk egemen
liğinin bütün dünyaya tanıtıldığı
mn yıldönümü olan bu mutlu gün 
Ayvahğımwda cotlam gösteriler 
ve sonsuz sevinçlerle kutlandı. tı
bay ve parti ilbapanı da buraya 
gelerek Ayvahğmuzm sevincine 
katıttı. Partimmn ve hatkevimi
an hazırladığı ıenit programla 
haglanan deniz eğlencelerinde ka
rık ve yüzme yan§lan yapddı. Ge· 
ee denUxle eğlenceler ve limanda 
bulunan törea vapllltlAda bir lii
't81'e verildi. 

lleraln'de: 

Bir aydanberi bamillduı 18-
pılmaka olan denizciler bayramı 

fe)uimizde çok parlak bir pkilde 
kutltmclı. Bayram puartosi günü 
olmaWa beraber uat günü olan 
paımardan da faydalaaarak ıenlik· 
.. bir gfin &ıoe bafl•ndı. lehir 
w denizde bulunan blidkl gemiler 
Ye vapurlar bayraklarla ve meşe 
dallarile süslenmiştir. Liman sos-

spor ı.uJ.übü olan İdman yurdu ta
raüada.n sürekli bir çalıpna eseri 
olatı ve deniz kenarında hazırla
nan uyıkhanenin ve gazinonun a
çıhna töreni yapıldı. Yurdun yeni 
yaptığı kırk yarış kayığı den.ize 
indirildi. Halk liman sosyetesinin 
romorkör ve motörleriyle denizde 
gezdirildi. Denizciler ilbay lığa; 
şarbaylığa, parti kurağma göreti
de bulundular. Gece fener alayı 
yapıldı. Bayram denizde ve şehir
de egemenliğimize ve erkinliği
mize yakışan bir şekilde ve tam 
bir neşe icinde geçti. 

Ordu' da: 

Ordu deniz baycammı coşkun 
bir ıe-vinç içinde kutlamıştır. Ge
micilerimiz kabotaj egemenliği
umi gösteren ıembolu omuzlarm
da taşıdılar. Halk Karadeniz uşak
larını aıcak bir kutlama heyecaıu 
ile alkışladı. Cumuriyet alanında 
halkevi ve liman başkanları birer 
söylev vererek eski türk gemicili
ği ile kapitülasyonlar ve Lozanda 
bütün yabancı devletlere kabul et
tirilen dış ve iç egemenliklerimiz 
halka anlatıldı ve bugünü yaratan 
Atatürk ile ulusal haklarımızı Lo
zanda yorulmaz bir irade ile sav· 
gayan İsmet İnönü derin sevgi ve 
minnet duygulariyle anddı. 

Öğleden sonra kayık yarışlan 
yağh direk ve yü.zme müsabaka
lan yapddı. Birinci gelenlere ar
maganlar verildi. 

Gece programı ışıldar içinde 
yeritildi. Limanımızdaki Aksu va
puru da bayrama katıldı. Denizde 
kayık ve motörlerlc fener alaylan 
dolagtı. ,.,.,,,,., 

Dün ıehrimizde denlC bayra· 
mı yapdmış, öğleden önce cumu
riyet alanında Atatürk heykeline 
çelenkler kopulmuştur. Gece de
nbcte böyf1k bir fener alayı yapd· 
mıt•· 

yetesi tarafmdan uraylık ptijmda Çocuk Esirgeme Kuru-
bütün işçilerine ve çağnlrlara 400 1ar 
kişilik bir öğle yemeği verileli. Bu munun çalışma 1 

toplantıda liman sosyetesi yöne- Çocuk esirgeme kurumu genel 
tim kurulu başkanı B. Dr. Muhtar merkezi 16 haziran 1935 den 1 tem-
Perker tarafından bir söylev ve- muz 1935 tarihine kadar 1306 Ç<>-

rilerek kabotajın kaldınlmasmdan cuğa yardım etmiştir. Bunlardan 
llOnra deniz tecimimizin büyük bir 247 hasta çocuk ve anne genel 
gelişmeye ermiş olduğu anlatıldı. merkezin polikliniklerinde bakıl-

mıı ve sağıtılmıştır. Diş bakını e-
Ve bu erginliğe cumuriyet devrin- vinde de 288 çocuğun dişleri bakıl-
de kavuştuğumuz izah olunarak mış ve sağıtılmıştır. 605 çocuk ve 
büyük önderimiz Atatürkün ve anne genel merkezin banyolarında 
Lozan banşmm kahramanı İsmet yıkanmJ§tır. Süt damlasmda her 
İnönUnün ve bütün büyüklerimi- gün 154 çocuğa süt verilmiş ve 15 
zin adlan saygı ile anddı. günde 1255 çocuğa bedava süt da-

Öjleden önce yüzme yarıştan fıtılmıştır. Yardım için baş wran 
öğleden sonra da kayık yanşll}ı'I yoksul 12 çocufa para yardımı ya-

ULUS 
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Boluda Atatürk gü -
nüne hazırlık 

Bolu, 2 (A.A.) - 17 temmuz 
Bolunun ve Geredenin ve 18 tem
muz Düzcenin Atatürk günüdür. 
O gün yapılahl şenlikler için 
şimdiden hazırlıklar yapdmaya 
başlanmıştır. Şarbaybkça bqba
kan, kamutay başkanı, bakanlar i· 
le saylavlar o güne çağrılmışlar· 
dır. Halk, Atatürk gününü heye
canla beklemektedir. 

••• 
Bolu, 2 (A.A.) - Bolu şarbay

bğ mca yaptınlmakta olan çocuk 
bahçesinin ve önüne yapılmakta 
olan caddenin ad korunası ve §C

hre getirilmekte olan içme suyu
nun ve çocuk bahçesi yakmlann· 
da yapılmakta olan çeşmenin açıl· 
ma töreni Atatürk günü yapıla
caktır. Bu işleri o güne kadar ta
mamlamak için aralıksız çalışıl
maktadır. 

Dul ve öksüz aylıkları 
30.5.935 den 30 6.935 şe kadar iç it

er Bakanlığınca ısi biten em~kli ve 

öksüz aylıkları 
Kıı ':lareli rnutc1~arrıfı Vaıouf okMiz

leri y .... 1. n, l...l r a t.vkifhane katibi Muı
tafa RLştü Te'~aut mazuliyet, Ovacık 
eski ntifus memuru Mehmet Tevfik te
kaüt, Ayvacık nufus memurluğundan 

mütekait ölü Salih Haydar eytam, Üs
küdar belediye şubesi başkatibi Hüse
yin Vasıf eytam. Alemdar belediye ıu
be•i tahakkuk memur ve katibi Abtül
muttalip tekaüt, Konya Ereğliıi tahri
rat kitilbi Hamdi tekaüt, Kadıköy bele

diye tahsil ıubesı tahsildarı Ali Nihat 
tekaüt, Kerpe kaymakamı ölü Mehmet 
Niyazi eytam, Foça nüfutrmemuru Arif 
Uygun tekaüt, Sıvae valisi Süleyman 
Kepeneık tekaüt, Fener belediye ta.hail 
ıubesi tahakkuk memur ve katibi Ömer 
Mlthat eytam, Bayındır kazası eski tah
rirat tdtibi Cemal tekaüt, Yeniköy ıu
bei {dar.iyesi zab~tai belediye memuru 
Mehmet Emin eytam, Eski Yeniköy şu
bei idariyesi zabitai belediye memuru 
Enver eytam, Çeltikçi nahiyesi mlldit
rü ölü Rüştü tekaüt, Çeltikçi nahiyesi 
mUdUrU ölü Rüştü eytam, Bal4 ka.zas• 

hususi muhasebe mPmuru Mehmet ey
tam, Çarşı mezat idaresi mutemedi Mus
tafa Niyazi tekaüt, Mülga vezne mü
dürlüğünden açıkta Fahrcttin tekaüt. 
Sinan nahiyesi müdürü Kamil eytam. 
Cide vali kaymakamı Sadıkelmücyyet 

eytam. Orhaneli e&k.i nüfus memuru Ah 
met tekaüt, Konya tahrirat müdürü ölil 
Şükrü eytam, Karacaköy bel diye tah
sil ş~si memuru Ahmet tekaüt, 

Bolu'da spor 
Bolu. 2 (A.A) - Pazar günü 

Halken ıporculan Bolu Ye -
tilcna sporculan arumtla yapılan 
futbol maçmda birer sayı ile be -
rabere kaldılar. Gelecek pazar b·· 
kulübler asker talcnniyle bir ~ 
vapacıtklardır. 

Aydınlıların Isparta ~ezisi 

Yalrarula Ispart•y• 6•%1Dtll• 8'deo aydınlıl•r At•tlrk aeyuli lnlillM 
Atalıda: Aydınlılar parlrta 

Aydın Kızılay kurumu Isparta ve 
Eğirdir'e bir gezinti yaptı. 22.Vl.935 

tarih.inde yapılan bu gezintiye (400) 
aydınlı katılmııtı. Gezinti çok canlı ft 

netcli geçti. Biribirine yakm iki il bal. 
kı görüştüler ve tanıştılar. Yolda bir 
saat kalınan Dinar durağında, dinarlı· 
lar gezmenleri candan sevgi ile karşı. 
hldılar ve ilçelerini gezdirdiler. 

Baladı.z istasyonunda Burdur'dan 
gelen bir kurul, Burdura giden 60 gez

meni aldılar. 

Gezmenleri Kuleönü durağında ıı · 
partalılar batta jlbayları Fevzi Daldal 
prbay parti ve halkevi ve diğer bayır 
kurumları başkanları olduğu halde o 
kadar içten gelen bir sevgi ile karııla
.dılar ve koni.tkladılar ki bunun hatıra. 
ıını aydınlılar gonüllerindc hiç unut
madan ta~ıyacaklardır. 

Konuklan urbay parkında prbayhlr 
tarafından bir çay verildi. Bu ara Ay. 
dın Halkevi bandosu güzel havalar çal· 
dı. 

Butün ıapartahlar bir bayram ge. 
ceai imit gibi hep ayalcta ve bütün Is
parta şenlik içinde idi. 

hpartada Aydınlılar adına Atatürk 
andacına Aydın Halkevl bafkan vekili 

ve kafile batkanı Dr. B. Nafia yugan bir 
9C1enk koydu. Bu törende aydınlılar a. 

dma Halkevi yayım komitesinden B. Vas
fi Hami ve ıapartahlar adına da prbay. 

lr~ aağıpwu B. Halııkı Hami karfdıklr 
a6ylevler verdiler. Kafilede bulunan 

. 
Aydın ıporluları alaya bayraklariyle 
katılmııtardL 

Isparta iby w bilyilkleri gezmen 
terle Eğirdire kadar &ittiler ve geldi. 
ter. Eğirdirliler de gezmenlere çok can
dan ilgi ıösterdiler. Gölde kaytklarla 
gezildi " tan .asma gidildi. Gtlzel 
bir gün geçirilerek akf8Dl saat 20 de 
ecri döntıldil. D&lifte werefierine e
lektriklerle lfllda,an Dinar istasyonun. 
da ilçebay ve kuılaylrlarla dinarlılar 

tarafından aelamlanan gezmenler batı• 

rasmı biç bir çal unutamıyacaklan bu 
gezintiden ubaha kartı Aydrn'a da. 
diller. 

Oennendk; Kamun Kmlay laınılu 
ötey gUn bir ellence yapılarak ~uruma 
40 lira gelir elde edildi. Kurum KızrL 
ay haftuı dolayısiyle 16 çocıak &iJ
dirdi. 

RADYO 
ANKARA 

19.30 - Tayyarecinin aaatl 
19.40 - Muliki-

Haydn: Sonate 
Piyano: Ferhunde Ulw 

20. - Meteoroloji saati 
20.IG • Musiki: 

Sabafon Jrıonseri (seçme parçaı.) 
Sabofon: Nihat Eseqln 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.30. Dans 111miJrisi 
20.50 • HabeTln yapıldı. Aynca Mersinin biricik pıtmışttr. 
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kolleksiyonculuğu olduğu için, bu resmi bir 
lirete satabileceğini söyliyordu. 

ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ö· 
teki hastalamn gittikten sonra kabineme 

çıkan kadınlan, kuvvetli bir dürbinle, gözle
mek için karşı köşedeki evin bir katını kira
lamıtşı? 

San Michelenin kita hı 
Türlıçeye çenrea: NUUIU BA .Y DAR 
Yazan: Abel MUNT 

Sonra. hiddetli hiddetli anlatmağa baş
ladı· Noel gecesi, gezmenlerin çok olduğu 
Piazza di Spanya'dan geçerken, Kits'in evi
nin kapısı önünde, üzeri fotoğrafilerle dolu 
bir masanın başında, Anna'yı görmüştü. Ka
dm, incecik bir sesle bağınyordu: 

- "Gelin, görün, ne güzel bir kadın rea-
111i; son fiatı iki liret., 

"Şu amerikalı kadına bakın; boynundaki 
inci kerdanlığı, başındaki elmas iğnesiyle 
bulunmaz bir şey !,, 

"Şu markizin duruşunu seyre doyulur 
aıu? Uç liret_. 

Her fotoğrafinin sahibini, böylece adı ve 
anı ite, anlatarak satışa çıkamllf olan An· 
na, büyük tören kılığı ile, niaşnlariyle, üç 
köşeli şapkasiyle ve bir yanda "M. ye, eski 
dostu C. B.,, sözleriyle, bütün bu kadın fo
toğrafileri arasmda bir bekçi gibi duran, 
resnüğ adamlardan birinin fototraflsiııi yer
hıtiımişti. Anna. • -- fototrafileri 

Elçilik, eski kadm hastalarından, bun
ların babalarından, kocalarından, yavuklu
larmdan, bu iskandaldan iğrendilderini bil
diren kucak kucak mektub almıştı. Roma'
da balayını geçirdiği sırada. Kroçe cadde
sinde, bir berber dükkinmda kansının bü
yük bir fotoğrafını gören bir fransız, ~z~
lıktan çıldıtmış bir halde gelip adresımı ıs
temişti; sınırdan geçerken beni dü~lloya 
çağıracaktı. Elçi, fransızm iyi bir nış~cı 
olmasını diliyordu; o benim, rahat yatag~
da ölmiyeceğimi her zaman söylemiş degil 
miydi? ... 

İhtiyar Anna bugün de Riazza di Span
ya'da çiçek satıyor: Eğer ona fotoğrafinizi 
armağan etmek istemeneni% kendisinden 
bir buket çiçek olsun satın alabilirsini.z. Bu 
.zamanda hayat kolay değildir ve bahtsız 
Anna'nm iki gözünde de perd6 vardır. 

Gelelim hastalara: bunlardan kurtulma· 
nm çaresi yoktur ve buna karşı bana bir yol 
göstereceklere minnet beslerim. Bu gibi has
taların aylelerine mektub yazarak gelip on· 
lan götiirmelerini rica etınek faydasızdır. 
Bllttln yalanlan onlardan bıkıp usanrmılar • 
dır ve yanınızda ~ .atlamak için 

giren bitkin halli bir adamı hatırladım. Bir 
kanapeye kendini attıktan sonra bana kartı
m uzatmıştı. Adı benim için korkunçtu: Şart 
V. Vaşington Longreilov Perkins Cünyor. 
Kendisine yazmış olduğum iki mektubla gön
dermiş olduğum bir telgrafa cevab vereme
diğinden dolayı özür diledikten sonra, kal
kıp buraya kadar gelerek bana bir kere daha 
yalvarmağı daha doğru bulmuştu. Dileğimi 
tekrarladım; Madam Perkins Cünyor'u yal
nız benim sırtıma yüklemenin haksızlık ol· 
duğunu ve artık dayanacak halim kalmadı
ğını söyledim. "Ben de dayanamıyorum,, 
dedi. ()..bir iş adamı idi ki bu meseleyi de bir 
İf olarak benimle konuşmağa gelmişti. Pe
ıin verilmek üzere senelik gelirinin yansını 
bu işe yatırmağa hazırdı. Bunun bir para 
meselesi olmadığı ve dinlenmek ihtiyacın
da bulunduğum cevabım verdim. Bitiyor· 
muydu ki kansı, tlç aydanberi, orta bir he
sabla, bana günde Uç mektub gönderiyor ve 
geceleri de telefonumu kesmek zorunda ka
lıyordum? Billrormu1du ki Roma'nm en 

. hJab kop1a ati~ beni kovalıyabllmek için 
aatm alımttı? :Qillyomıuydu iri evime girip 

Evet, o dürbinin çok kuvvetli bir dürbin 
olduğunu kocası da biliyordu. Sen Lui'deki 
doktor Cenkins, bu dürbin yüzünden evın· 
d~ çıkmak lüzumunu duymuştu. 

Biliyonnuydu ki, içtiği lavdanom'dan 
midesini temizlemek için, gece yansı, üç ke
re Grand otele çağnlmıştım' Mistr Perk.na 
kansmm, doktor Lippincot'la tanıştığı sıra
da veronal kullanmış oldu~unu; bir kere da· 
ha çağıracak olursa sa1"ahı beklememi, 
çünkü aldığı bu gibi zehirlerin miktamur her 
vakit dikkat ettiğini söyle-di. 

Şehirde bir ırmak var mıvdı? Eve~ v 
dı ve adı da Tibr idi. Kadm kendini, ge e 
ay, Santancelo köprüsünden T-tere atmıı • 
ve ardısıra atltyan bir polisçe kuttanlmı tı. 

Kocası. buna lüzum olmad ·mı, k n • 
nm çok iyi yüzdüğUnü. Nüyop r'da 
ni yarım saatten fazla su üstünd t 
söyledikten sonra, hır yerde b ... .,. ...... rı 
çok kalmadığı için bugün bile 
bulunmakta olmasma şaşma 
ilave etti. 



ULUS 3 TEMMUZ 1935 ÇARŞAMBA 

Ah. I IF Cümlmrİ}t'l Merkez Banka mm 29 haziran 1935 vaziyeti 
Gümrük Muhafaza f..,enel Komu

tanlığı lstanhtı1l sabn alma 
komisyonundan: KA~A 

Altın ıafı kılognm 16.035,106 

Banknot 
Ulaklık 

DAHllıDl<:KJ MUHABiRLER: 
TUrk lirası 

HAMIÇ'J !!.:Ki MUHABlMl.ER. 
Altın: Safi kilogram 4.401,301 

Altına tabvlli kabil aerbest 
dövizler • 

HAZiNE TAHVll.1..ERI: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
br,ılıl> 
Kanunun 6 H 8 incf maddele· 

'l tevfikan hazine tarafından 

J"a1d tedlyat 

SENEDAT CUZDANI: 

Lire 

22.554. 706,81 

13.906.062,-

718.221,78 

549.260,36 

6.190.794,93 

1.230.572,44 

ı 58. 7 48.563,-

10.640.380.-

Lfn 

37. 178.990,59 

549.260,36 

7 .421.367,37 

148 108.183,- -

SERMAYE 

iHTiYAT AKÇESi 

TEDAVULDEKl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edıleo evrakı nakdıye 
Kanunun 15 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tedivat 

Deruhte edilen evrakı nakdıyt
bakiycsl 
Kartılığı tamamen altın olarak 

iliveten terlıtvUlc vazedilen 

TUR'' 1.IRASI MEVVUAl"l: 

Vadesiz 
Vadelf 

oovtz MEVDU A'fl 1 

Vadesiz 
V:u'I it 

Liıı 

15s 748 • 

10.611 38v. 
1--------1 

148.108.1 3,--

10.000.L 0,-1-------
16.254.357,:.i, 

-.-
ı------

11.698. 780, JO 

771 fi~9.Zl 

r.ira 

15.000.000,--

1.026. 7 56,67 

15 .108.183,--

16.254.357 ,32 

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

2 - Tasarlanmıı tutan:. 20,000 liradır. 
3 - Evsaf ve nümunesi komisyondadır. Evsafı paraa11 

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

lık vezne makbuzu veya banka mektubunu teklif mektup
lariyle birlikte saat 14 de komisyona vermeleri. (3590-1563) 

1-2708 

Sultansuyu Harası 
ı Direktörlüğünden: 

Hulne Bonoları 
Ticari Senedat 

3.000.000,-
11.302.577,41 14.302.S77,4J MUH'f~l..lll 

, _____ _ 12.470.439,77 

51.ı. ıJ3.298,ö3 

Kurumumuzun 935 senesi Hayvan yemleri ihtiyacı olan 
80,000 - 100,000 kilo yulaf 1500 - 2000 kilo bakla 500 - looo 
kilo keten tohumunun 27-6-935 tarihinden itibaren ve on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş olduğundan 
talip olanların 11-7-935 tarihine tesadüf eden perşembe 
gününe kadar Hara merkezindeki komisyonu mahsusuna 

KSH A M VK TAHVii.AT CUZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı n•k
A,. ( divenin lcar~thğı esham n 

( 1 ) 
30.491.491,46 

( tahvilıt itibar! kıymet e 
tah il 

4.659.436,18 
B ( Serbelf esham ve v at ------• 

AVANSLAK: 

Altm ·e dövla lberuıe 

Tahillt !berine 

HfSSEUARLAH 

~UHTELlP 

26.687,30 

3.057.902,23 

YEKUN 

35.150.927,6 

3.084.589,;,3 

4.500.000,--

8.997 .139,41) 

259.293.035,3:ı ·----·· 2!.i9.293.035,31) 

=======• 

mliracaat etmeleri ilan olunur. (1574) l-2712 

İstanbul Ziraat Banka .. ından: 

Satılık fabrika 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiin le 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain ve Şinasiler Fabrikası namile maruf: 

2 mart 1933 tarihinden ıtıbaren: Iskonto haddi Of,, 5 t/2 - Altın ilzerine avans t.,,4 ın 

Koza anhan, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır d ı· 
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi, buhar kaz, nı 
dairesi, biderlik çiğit anhan, çiğit anb=trı, balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, zibil 
anhan, otomobil garajı, kütlü anbarı, müherrit su depo u, 
mübcrrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurut· 
ma dairesi, yazıhaneler, 1 No. pavyon (fen müdürü hane
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavyon 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon {Ustabaşı hanesi), 
amele helası, su motörü dairesi, su deposu binalarından 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharri
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri 150 
beygirlik üç adet di.zel motörü. çırçır makineleri, şifleme 
makineleri, temizleme ve prese makineleri, vantilatörler, 
umumi transmisyon. kıncı makineler, pamuk presesi, nem
leme aleti, kantar, kütlü kırması, su deposu, buhar 
kazanı, demirhane makineleri, marangozhane, makineleri. 
plat. çırçırlan, plat çırçırlannm kuvvei muharre
kesi, lokomobil, Roller gin atelyesi, yedek alat edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin: 

İstanbul Ziraat Bankasından: 

Satılık fabrika 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

eman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel
çika fabrikası namile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağa
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anbarı, petrol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hali, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı, bir adet 285 beygir kuv
vetinde Williams markalı buhar makinesi, bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojen. 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudret
te mütemadi cereyanlı dinamo, benzin cihazı, rutubetlen
dirme tesisatı, bilCtmum transmisyon, çırçır makineleri, 
şifleme makineleri ve elyafın tozlarını almak için mJkine
ler, vantilatörler, su cihazları, yangın tesisatı, çenber kes
me ve delme aletleri, tozlan nakil vasıtaları, bilGmum mal
zeme ve yedekler ve sair alitı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Türk t\nonim Şirketinin malı 
Jlan: 

tki numaralı çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale 
tarihine kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilQmum masarifi. 
le birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müştemi
l~tı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu
maralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince üç yeminli ehli vukuf ta
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bucuk 
ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 tarih;ne müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akcesi o/o 7,5 dur. 

Şratname Galatada kain Bankamı~ Ankara, Mersin, 
Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılmı~tır. (1584) 

1-2726 

İmar Müdürlü!!iinden: 

İstanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve el{siltme komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi için (60,000) 

metre yerli amerikan bezi olbapdaki nümune ve şartname
si veçhile ve kapalı .zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme işi: Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme günü 24 temmuz 935 çarşamba günü saat 
14,30 <!ur. 

3 - Tahmini fiatı: Beher metresi 32kuruştur. 
4 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak Hastaneden alınabilir. 

Nümune görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vcsika

siyle bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplariyle belli saattan önce komisyona müracaattan. 

(3612/1566) 1-2729 

Kuruluş ( J y A N 1 ~ Serveti fünun 
t 8 9 t "l yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk 

resimli gazetenin Ankara'da satış veri A K B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira Savısı 20 kuruş. 

İstanbul Ziraat Bankasından: 

SBtılık ev 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Şinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayü Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 nu· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çi
mento bloktan inşa edilmiş ıekiz odalı ev. 

Bir numaralı çırçır fabrikası 
İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 30. 11. 931 

tarih ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdarı malQm borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
kayden müspet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol-
duğundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve o/o 
3 komüsyon, sigorta licreti, hesap masrah, nakli nukut. 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilGmum masrafla 
birlikte tahsili için bu borç mukabil inde Bankamıza ipo
teldi olup yukarda hudut, cinı ve sair evsafı ve milştemi
tatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22. 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
tarafından cem'an 72.000 lira kıymet takdir olunan mez
k8r fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuk 
ay müddetle açık artırmaya c;ıkanlmıştır. Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akcesi 0/0 7,5 dir. 
Şartname Galatada kain Bankamız, Adana, Mersin 

Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asdmıstır. (1584) 
1-2727 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

İstanbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ta
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas
dik edilmiş 11. 2. 933 tarih ve 640/33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamıza olan mikdan malUm borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiğ\ kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye ctmemis olduğundan işbu bt>rcun ihale tarihine 
kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve Ankara bekdiyesi Bahçalar müdurlüğünde bahçıvan ve lncesu-
sair bilOmum masarifle birlikte tahsili için bu borç muka- da arabacı Ahmet ağanın hanesinde sakın kozanlı Abdülaziz oğlu 
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev- Zıyaya: 
sah ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün Karınızı Ankaranın Samanpazarında Yağcılar sokağında 26 nıı-
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasar- maralı hanede Emine tarafından aleyhinize açılan ihtar davasınrn 
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan muhakemesi 26.6.1935 çarsamba saat 14 Ankara asliye birinci hu-
üç yeminli ehli vuku( tarafından 8000 lira kıymet takdir o- kuk mahk(!mesinde duruşma icra edilece ini havi Ankarada çıkan 
lunan mezkQr ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu Ulus gazetesite ilan edilmiş ve yapılan ilan üzerine mahkemeye 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu- gellnediğinizden hakkınızda mahkeme huk•ık usul m h' cmcleri 

M çuk ay müddetle acık arttırma va çıkanlmıştır. Muvakkat kanununun 401 inci maddesi mucibınce gıy;ıp kıırarı tel.ılı~ ·ne ve usa bey mahallesinde Şehit Murat sokağında 246 ada 'h ı · 26 8 935 · · ~ 
J ı: 1 

1 a esı · · tanhıne müsadif pazartesi günü saat 2 de duruşmanın 15.7.1935 pazartesi saat 14 talikine ve ayni z m nda c.a 
7 parse numaralı yüz lira kıymeti muhammeneli hane- t b ı z· B 
. k stan U 1raat anltasmda yapılacaktır. phit istimana karar verilmic o1dug·undan me7 kCtr gün ve at e nın en azı 28-7--935 pazar günü saat on beşde ihale edil- T · k · 111 :r 

k emınat a cesı -ro 7,5 dur. Ankara asliye birind hukuk mahkemesine gelmeniz ve yahut mu· me üzere artırmaya çıkanlmıştır. ş G la d 
Tal. 1 1 artname a ta a kain Bankamızla, Adana, Mersin, saddalr bir vekiJ göndermeniz aksi takdirde oıv"brnrzda m'-!'lıcık,.. 

.. ıp erin mar Müdürlüğünde müte•ekkil komisyona Ankara z· B kalan k oııo 
-s ıraat an apılann asrlrmstır. (1584) meye devam olunacat'L ... yap kararı makamına kaim olmak Uzere muracaattan. (1577) 1-2728 ·-

------~--~----------~------~-------~----------~------~-----~1~-~2~7=25"-----~~kuf~...uını..._.~. 



-· -

Aııkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
ı _ Halde 39-21 numaralı dük kan 31.5.936 günUne ka-

dar açık artırma ılc kiraya verilecektir. . . 
2 _ Muhammen ( ı) senelik kira bedeh ( 480) hradır. 
3 - Muvakkat teminat (36) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün muha-

ebeye gelebilirler. 
5 - İhale 15.7.1935 pazartesi günü saat on beste arur-

ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (1547) 
1-2671 

1 LAN 
1 _ Beytüşşebab garnizonu için yüz yirmi beş bin kilo 

fabrika u u kapalı zarfla alınacaktır. . 
2- Eksiltmesi 4 temmuz 935 t;:ırihine müsadıf perşem 

b günü saat onda yapılacaktır. . 
3 - Muhammen bedeli 22500 lira olup muvakkat temma 

tı 1687 lira 75 kuruştur. .. 
4- Taliplerin teminatları ile birlikte muay~en gun v 

saatte fazla malfıınat almak için her gün komısyonumuza 
müracaatları. {1434) 1 - 24g7 

1LAN 

Temi.zlik çöp arabaları için 35 kalem malzeme 15.7.935 
pazartesi günü saat 15 de Le~azı~ D're~törli'k daiıesi~
de pazarlıkla alınacaktır. Talıplenn komısyonu:nuza mu-

caatlan. (1546) 1-2670 

İLAN 

ı 60 bin kilo sığır etinin ilan gazeteleri mua} yen. günd7 
gelmediğinden tehir edilmiştir. Kapalı zarfla eksıltmesı 
20 temmuz 1935 cumartesi günü saat onda yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzu olan 1800 
liralık teminattan ile komisyonumuza tatil günlerinden 
maada her gün müracaatları. (1591) 1-2739 

11..AN 

Çatalca ve civanndaki 
birlikler ihtiyacı olan 123 bin 
kilo sığır etine verilen fiat 
makamca pahah görüldü • 
ğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bir 
kilosunun fiat:ı 29 kuruştur. 
İbatesi ıo temmuz 935 sar -
,amba günü saat 15 de ko-

mutanlık satın alma komis~ 
yonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2871 liradır. Şart
namesi 191 kuruş mukabili 
komutanlık satın alma ko • 
;nisyonundan satın atın~ bi • 
tir. Teklif mektuplarını bel
li saatten en az bir saat ev-
1eline kadar komisyona ver-

meleri (1471) 1 - 2564 

Ankara belediye reisliği ilanları 

BİLİT 
ı - Kanarada demir işlerine ait onarmalar yaptml:ı

caktır. Keşif akçası (1871) lira (16) kuruştur. 
2 - Keşif ve şart kağıdlarmı görmek için baytar Di

rektörlüğüne gelinecektir. 
3 - Üsterme 6-7-935 tarihine rastlayan cumartesi günü 

saat (10) da Baytar Direktörlüğü odasında açık eksiltme 
ile yapt1nlacaktır. 

4 - Eğreti tutak akçası (140) lira (50) kuruştur. (1448) 
1-2525 

İLAN 

Yemşehirde 1167 inci adanın 22 ve 1325 inci adanın 2 
parselleri içinde şuyulu Belediye mali 53 ve 77.5 metre mu
rabbaı arsa fazlası on beş gün müddetle açık artnmaya 
konulmuştur. Muhammen bedelleri ikişer liradır. Talip o
lanların 18 temmuz 1935 perşembe günü saat onda Hesap 
iı:l~ri direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1592) 

t-2740 

Er aı: Şarhaylığın an: 
l - Erbaa'da yapılacak fenni mezbaha binası 21-6-935 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmu tur. 

2 - Keşif tutarı 6059 lira 40 kuruş, muvakkat teminat 
455 lıradır. 

3 - Plan, keşifname, hususi ve fenni şartname örnek
leri Erbaa sarbaylığından verilecek ve istiyenlerin adresi
ne gönderilecektir. 

4 - İhale 12 temmuz 935 sah günü 8aat 15 de Beledi
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Erbaa şarbaylığına müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1571) 1-2715 

Emlak e Eytam Bankasından: 

Kir lık apartıman 
Işıklar caddesinde, Su, Elektrik ve hava gazını havi 

ı.e oda bir hala, bir banyodan ibaret müstakil bir daire 
1 t ar ırma ile kiraya verilecektir. 

t 1 i, 8-7-935 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
İ"tekl lerin, ihale' gününe kadar yüz lira dipozito para-

r n ::ımız muamelat müdürlüğüne ve daireyi görmek 
p'lrtıman kapıcısıaa müracaatları. (1570) 1-2716 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

1 LAN 

5400 ita 8000 KİLO SIGIR ETi 
Tahmin edilen bedeli ( 1840) lira olan yukarda mikdan 

ve cinsi yazılı et askeri f ahrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca t 1 temmuz 1935 tarihinde perşembe 
günü saat 15 de açık eksiltme ihe ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisvonrlan verilir Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan {138) lira ve 2490 numarah kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesrtikle mezkur gün ve ~rnatte ko· 
misyona müracaatları. (1413) 1-2625 

l LAN 

500 ita 700 kilo Kabak 
400 ila 600 kilo Taze fasulya 
600 ila 800 kilo Patlıcan 

400 ila 800 kilo J ~panak 
300 i.ta 400 kilo 8emiz otu 
200 ila 300 kilo Taze h..,kla 
200 ita 300 kilo Domates 
350 ila 500 kilo Lahana 
600 ila sno kilo Pırasa 
200 ila 300 ki1o Ver elma"ı 

80 :il§ 100 ki1o Kamrhahar 
T ahmin ed'len bedeli (654) lira olan yukarda mik

dan ve cinsi yazıh sebı ac;keri falJrikalar umum müclür
lü-ü satın alma l·omisvonunc~ 11 ternmm~ I 935 tarihinde 
per elT'hC gÜ'lll •mnt 14 de Bt' k ek~iltme ite \hale ed:le· 
cektir. Ş~rtname nır;:ıc;rz nlar.,l{ koTTlic:vond~n verilir. T3· 
llnl rin muv ·l t trm0rı:lt olan (4) lira (91) kuruş ve 
24QO numaralı k~nunun 2 ve 3. mncMelerin-te'ki vec;aikle 
mezkur gün v~ n ttc komic:wm3 nı;1racaatları (1514) 

. ı~m 

456 TON KOKKÖMÜRO 

Tahmin edilen bedeli (10944) lira olan yukarda mikda
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür· 
lü -u satın alma komic;yonunca 18 temmuz 935 tarihinde 
p r~embe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (793) lira (80) kuruşu havi teklif 
m 'rtuplanm mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vcrmeJcri ve kendilerinin de 24QO numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vec;-ikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatlan. (1585) 1-2737 

200 TON DÖKÜM KOKU 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 18 temmuz 935 tarihinde perşem
be günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (405) lirayı havi teklif mektuplanm mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1586) 1-2738 

4786 TON LAVAMARİN 
KÖMÜRÜ 

178,5 TON KRİPLE KÖ· 
MÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 
(64717) lira olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 16 temmuz 
935 tarihinde sah günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname (3) H
ra (24) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat o
lan ( 4485) lira (85) kuruşu 
havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona venneleri 
ve kendilerinin de 24°0 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle mezkfü 
gün ve saatta komisyona 
müracaattan. (1555) 1-2692 

ZAYİ 

Mühilriimil luyt>ettim. Yeni

sini yaptırdığmıclan eekisinin 

hükrnU yoktur. 

Bahçavan Abdurrahman 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Awupa me· 

mulatı, ayrıca mutfak takım 
ları, lüks salon, piyano, do 
laplar, yazıhane tesisatı. ha· 
b ve saire ıatıhktır. Telefon 
3947 1-2621 

Üstünlük Zeis çerçeve ve 
punktal camlan ile Revü ve 
Omega saatlandır. Bankalar 
caddesi 
RIZA GÖZLÜKÇÜ 

1-2702 Tel: 3025 

Fransızca ders 
Fransızca lisan ç.abuk 5ğren

mek için pratik usul ile ve mü
kaleme. 

Muktedir bir fransu: muallim 
en süratli ve istifadeli metot 
fransızca lisan öğretir. Muhak
kak ilerleme. Fransızca Bğren

mek veya ilerlemek istiycnler bu 
adrese müra~t etsinler; 

Postane caddesi - Çeşme çık
maz sokak N o. 8 

1-2732 

ANKARA BİRİNCİ lCRA· 
SINDAN: 

Maheus olup 6.7.1935 saat 
12 de taksi mahallinde satılacak 
olan bir adet otobüı artırma kıy
metinin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde 10.7.1935 çarpmba gtl
nü ayni saat ve mahalde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Talip
lerin satış mahallindeki memura 
müracaatı an. 1-2743 

MÖBLE 
Kon'orlu ve aile yanında u

cuz Qda Yenioehir Sıhhiye So
kağı No. il A. Birinci kat. 

1-2731 

Aııl\:ara Valiliğinden: 
Baytar direktörlüğünün ican altında iken bu kez botal

tılan Necatibey mektebi bitişiğindeki hususi idareye aid 
ev mayıs 936 sonuna kadar kiraya verilecektir. 

İhale 8 temmuz 935 pazartesi günü saat 15 de vilAy t 
daimi encümeninde acık rttınna suretiyle yapılacaktır. 
Aylık muhammen kira bedeli 35 liradır. 

İsteklilerin 30 liralık muvakkat teminat makbuz vey 
mektubla ihale gününde daimi encümene gelmeleri. Şera• 
iti anlamak istiyenlerin her gün muhasehei husu iyey 
müracaatları itan olunur. (1561) 1-2695 

E ili merkez le ho ·atuvarla -ı mü • 
diirlüğüı den: 

Mrkez serom müessesesi için aşı ve serom tecnibelerin• 
de kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarları yazılı tce> 
rübe hayvanları pazarlık suretile satın alınacaktır. Şeraıtl 
öğrenmek istiycnler laboratuvarlar müdürlüğüne ve eksilt41 

meye gireceklerin de 5 - 7 - 935 tarihine müsadif cunı 
günü saat on beşte Ziraat Vekaleti muhasebe müdürlüğün-
de top] anacak olan komis} ona gelmeleri. (1433) 

Adet 
150 
100 
100 
200 

Kobay 
Rat yani büyük beyaz fare 
Beyaz fındık fıtaresi 
Tavşan 

çıli ek iltm 
m· zot 

1 - 2491 

30 ton 

Sıhhat ve İçtmai Muavenet Vekaleti Sıtma 
Ankara mıntakası mücadele reisli~nden: 

1 - Ankara sıtma mücadele mıntakası için muham· 
men bedeli ( 4545) lira olan ve evsafı şartnamesinde yazı. 
1ı bulunan on beşer kiloluk tenekeler içinde o~uz ton ma
zot açık eksiltme ile alınacaktır: ihalesi temmuzun on be 
§İnci pazartesi günü saat on beşte Ankara ıtma mücadele 
riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi yüzde (7,5) oh•p t lib
lerin ihale ıaatından bir saat evveline kadar teminat ak
çalarım veya banka mektuplarım uygun surette Sıtma mu· 
cadele.si muhasibliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anla· 
mak için ırtma mücadele riyasetine müracaat edilmelidir. 

(1538) 1--2659 

Cizl"e: A keri Satın Alnıa 

f{omi yonu Rei liğiııden: 
Ci.zre garnizonunun senelik ihtiyacı olan 179421 kil'l 

unun kapalı zarf ile 11-6-935 günü yapılacak beher kilosu 
12 kuruş 7 santim üzerinden tesbit ve kolordu K. Ar.zedıt .. 
mişse de mezkur komutanlıkça bu .fiat pahalı görüldü· 
ğünden kapalı zarf usuliyle 15-7-935 günU saat 10 da \ha .. 
lesi takarrür etmiştir. Taliplerin mezkOr gün ve saatta 
yüzde yedi buçuk teminat akc;eleriyle komisyonda hazıt 
bulunmalan ilan olunur. (3478/1511) 1-2630 

Samsun belediye reisliğiııdeıı: 
1 - 24-6-935 günlemecine rastlayan pazartesi günü sa

at 15 de ihalesi icra edileceği evvelce ilan edilen Samsun 
Elektrik ve su fabrikalanrun bir senelik ihtiyacı olan 
az 325, ençok 375 ton mazota talip çıkmadığından ayn'e 
münakasa ve evsafı fenniye şartnamesi dairesinde yeni· 
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmn tur. 

2 - İhale 24-7-935 giinüne rastlayan çarşamba gı.int1 
saat onbeşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usul~ne göre verecekleri teklif mektup
larını muayyen saattan bir saat evvel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

4 - Eksiltmeye i tirak edecek sirketler 2490 kanunun 
3 üncü maddesinin A ve B fıkralarına göre vesikalarını 
göstermek mecburiyetindedirler'.. 

S - İşbu mazotun muhammen bedeli otuz üç bin üç
yüz y,0tmiş beş liradır. 

Muvakkat teminat 2503 liradır. Bu teminat ihaleden 
evel bankaya yatırılmış olacaktır. 

6 - Şartnamenin örneği bedelsiz verilir. (1572) 
1-2714 

Bursa Şarlıaylığındaıı: 
Eksiltmeye konulan iş Keşif bedeli 

1 tfaiye Garajı inşaSI 22850 Lira 

Bursanın Zafer Meydanında İtfaiye Garajı inşası kapa· 
b zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İh2Iesi 15 tem
muz 935 pazartesi günü saat 15 de Belediye salonunda ya
pılacaktır. (Keşif. şartname ve projelerin takımı 114 kuruı 
karşılığında istiyene gônderilir.) İstekliler, bütün artlan 
anlamak için her iş günü ve saatmda Be. Muhasebesino 
ve yukarda yazılı ihale saatma kadar - 2490 sayılı kanuna 
göre 1714 liralık muvakkat teminatı İş Bankasına yatıra• 
rak alacağı makbuzu veya muteber banka mektub•m ı ve 
kapalı teklifnamesini ve sicil ve ehlivet vesikalarım ~ir' 
kapalı zarfa koyarak makbuz karşJhO-ınd~ t )" \'l r-
meleri duyurulur. (1573) 1-? 1 



.. 3 
&!!!i!E 1 

~af ıa ' 7 ekal€tiııdttn: 
& 1:ı1aık - N..ros ltattmın sek.i-e: muhteHf istasyontıl'1-

4a ya~ elea bina iRşaatı münakasasına talip zu -
lııW' evıtM~iMl m-evkilr inşaatı kapalı 7AıN asuliyte ye
•i4M ll'llbıuık-asaya tıkarılmıştır. 

1 - Münakasa 11. 7. 935 perşembe günü saat on beşte 
Vekalet bmasmda demiryollar insaat dairesindeki miitta
M.sa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 160.000 tiradı{". 
3 - Muvakkat teminatı 9250 liradır. 
4 - İnşaatın bedeli sitüasyonlar mucibince peşin ola

N.k tesviye edilecektir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler teklif mektub -

1-ariyle eksiltme şartnamesindeki yazılı evrakı ve 2490 
numaralı kanunda gösterilen sair evrakı münakasa saa -
tinden bir saat eveline kadar numaralı makbuz mukahi-
1,Rde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

6 - Bu _işe ait münakasa evrakı sekiz lira mukabilin
~ demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

(1445) 1--2575 

""' BJ11•~•••.--~.e..:m••am11,~"' 

Ankara Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Evkafa ait Ulu kapu, küçük kapu Etimes'ut Baş mfl 
mevkilerinde bulunan dükkan baraka furun hamam tar
la ile Polatlı kazasındaki muhatli çiftliğine evvelce konan 
111uhammen kiralar bu defa indirilmiş ve yeniden on gün 
miiddetle açık artırmaya konmuş ve tafsilatlı ilan beledi· 
ye ile dairedeki ilan tahtalarına yapıştınlmrştır. İhalesi 
4-7-935 perşembe ~nü saat on beştedir. Tutmak istiven
Jerin yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte Evkaf Mü-
<fürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 1-2614 

Kapalı zarf usuliyle eksi tme ilanı 

Edirne nafıa haşmühendisli . 
ğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Edirne şehrinde Saraçha
I'e ve yalnızgöz yeni imaret köprülerinde yapılacak inşaat 
ve tamirattır. 

Tamirat ve inşaatın keşif bedeli 13656 lira 43 kuruş-
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviye'i tiirabiye, şose ve kar gir ınşaata dair fen-

ai şartname 
E - Fenni şartname 
F - Keşif hulasası cedveli 
G- Proje 
İstiyen1er bu şartnameleri ve evrakı altmış yedi kuruş 

bedel mukabilinde Edirne Nafıa Başmühendisliğinden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 8 temmuz tarihinde pazartesi günü saat 
16 da Edirne Vilayet dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek iç4ı isteklinin 1023.48 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi· 
kalan haiz olup göstermesi lazımdrr. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - lstekliler yapmış oldukları işlere aid vesikalarr 

göstererek eksiltmeğe girmek için Edime Nafıa Başmü
hendisliğinden ehkliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılr 
aaattan bir saat evveline kadar Edirne Nafıa Başmühen
ciisliğindeki Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu-
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
aihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la· 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1447) 

1-2524 

İstanbul: Deniz Levazım satmalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 131250 lira olan 2500 ton mazot 
15 Temmuz 1935 pazartesi günü ıaat 15 de Kasunpaıada 
komisyon binasında kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konul
IDUftur. Şartnamesi 656 kurut bedel mukabilinde her gün 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin 7812 lira 50 kuiut
tan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektupla
n ile kanuni belgeleri havi teklif mektuplanm eksiltme 
SMbndan bir saat evveline kadar komisyon reiıliiine ver· 
meleri. (3509/ 1510) 1-2642 

Çankırı. Belediyesin den: 
..... 

§ 
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Mtnlii MüCilaf aa Vekaleti Satın Alına 

Komisyom.ı ~liRları 

İLAN 

İzmir kıtaat için tahmin edilen uatı 18.000 lira olan 
140 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi ıs temmuz 935 perşembe günü saat 15 te İ7.
mirde Bornuvada AS. SA. AL. KO. da yapılacaktır. İlk 
teminat 1365 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltmeye girecekler teminat mektub veya mak
buzlariyle ticaret odası vesikasiyle birlikte teklif mek
tublannı ihale saatinden en az bir saat evel Bornuvada 
satın alma Ko. na vermeleri. (1551) 1-2678 

İLAN 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 50 gram radyüm zi
yadar boya açık eksiltme ile alınacakhr. 

2 - Tahmin edilen bedel 2.200 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin her 

gün eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde yazılı şartlar dahilinde ve 187 lira 50 
kuruş teminat mektubiyle birlikte 10. 7. 935 çarşamba gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonuna müraca-
atları. ("t 46~ 1 -- 2558 

İLAN 

Erzincan kıtaatı icin 50,000 
kilo fabrika unu kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9 temmuz 935 salı 
günü saat 15 dedir. Muham· 
men bedeline göre ilk temi· 
nat 487 tiradrr. Şartnamesi
ni görmek için her gün ve 
eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte teklif 
mektuplarını ihttle saatm· 
dan en az bir saat evvel Er
zincan' da Tümen satın al· 
ına Ko. na vermeleri. ( 1472) 

I-?.l\7n 

İLAN 
1 - Edremit garnizonu 

için 100,000 kilo sığıT eti ka· 
palı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - ilk teminat 1500 li
radır. 

3 - Bir kilosunun tahmin 
edilen fiatı 20 kunıştur. 

4 - ihalesi 15 temmuz 
935 perşembe günü saat 11 
de Edremitte satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale santmdan en az bir 
saat evvel Edremit' de sabo 
alma komisyonuna verme 
leri. (1527) 1~2656 

IGralıl{ ev 
Y enişehirde Menekşe so

kağında tekmil konforlu dört 
oda bir holü olan 3 numara
lı ev kiralıktır. İstiyenlcr 
içindekilere sorabilirler. 

1--2701 

Doktor 
Ali i\laruf Unver 

DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başmda 
Altmtaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve I 5-20 ve kadar kabul eder. 

Lüks mobilye 

Devlet Uemiryolları ve 
Limanları Satmalma 
Komi~yonn fl:tnları 

lLAN 

Muhammen bedeli 35282 
lira olan muhtelif eb'atta 
meşe kereste 12 temmuz 
1935 cuma günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında sa
tın al~acaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
2646,15 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince 
işe ginneğe kanuni manile
ri bulunmadrğma dair be· 
yanname ve tekliflerini ,ay
nı gün saat 14,30 a kadar ko 
misyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 175 
kuruş mukabilinde Ankara 
Eskişehir ve Haydarpaşa 
veznelerinde satdmaktadrr. 

(1478) 1--2613 

Saçları 
Dökülenler 

Komofeu Kanzuk 

Saç Elisiri 
Saçların dökülmesine ve ke
pekl enmesine mani olur. Kc>
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, 16· 
tif bir rayihası vardır. Kc>
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma
f!azalannda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

es c e 
3 TfMMUZ 1935 ÇARŞAMBA 

S E 1 

Marangozlar cemi yeti 
h+anlı~n,ları;! 

Cemiyetimiife bağlı üyelerde1t iş ltusuaunda uata olan· 
lar tercih edilmelidir. Cemiyet vesikalannda g6rti1eceği 
üzere usta veya işçi olarak kayıt edilmiş olmakla huna 
dikkat edilmesi ve fiatlarm ucuı:tuğuna aldanrpta iş yaptı· 
nlacak ve ehli aranılmıyacak olursa ileride gelecek uygun 

suz hallerden Cemiyet hiç bir gfina meıutiyet kabul eıle-
miyeceğini beyan eder. 1--2709 

Ankara şarbaylıffe1 ndan: 
Belediye hududu dahilinde bütün binalarla sokaklara 

takılan levhaların bir kısım halk tarafından yerlerinden 
çıkarıldığı veya tahrip olunduğu göriilmilştür. Bu gihi ha
reketlere cür'et e<lenlerle hinalarmda ııumara l~vh~flı hu
lunmadığı halde Belediyeye haber vemıiyenlerin teczi ve 
edilecekleri ilan olunur. (1569) 1-2717 

Ankara Yüksek: Ziraat Enstitü~ii 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 425 taleh•''' 
ile 100-120 müstahdemininin 12.7.935 tarihinden 31 ma
yıs 936 tarihine kadar ıabah, öfile ve akşd.m yemekleri p c\
zarbkla ihale olunacağından parasız şartnamesini alm l~ 
istiyenlerin enstitü muhasebesine ve talip olanların 11. 7 ""'~ 
tarihine rastlayan pet'şembe günü saat 15 de 5837 lira r't 
muvakkat teminatlariyle Enstitü idare ve jJı,.]e ko:nisyon11-
na müracaatları. ( 1525) 1.-2655 

Eskişehir Yenice 
Haınamı EJ{siltınesi 

. 
Evkaf Umum Müdürlüğünden: 

. Esklşe~irde yapıl~cak Yenice hamamının büt~1n tesi
satile bf"raber inşası vahit fiat üzerinden lıta.pah zarf usu
lilc eksiltnıeye konulmuştur. 

Bu · işin muhammen keşif bedeli (48994) liradır. 
t - Bu inşaat için isteklilere verilecek evrak ıunlar· 

dır: 

. A • 1, 2, 3,4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 Nr. b muaddel 
plan ve (A) harfli hamam arası relüveai. 

B • Eksiltme ve fenni şartnameleri. 
C • Mukavele örneği. 
İstekliler bu şartnameleri ve evt'akı ilci buçuk lira kar· 

şıhğında İstanbul, Ankara, Eskişelür Evkaf Müdürlük
lerinden alabilirler. 

Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için ev
vel emirde isteklilerin bilhassa teknik noktasından bu 
ayarda yapmış oldukları işlere ait vesikalan göstererek 
Evkaf İ :1Şa:ıt Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları Ul· 
zımdrr. 

2 - Eksiltme, 18-7-935 tarihine gelen perşembe günü 
saat 16 da Ankarada Evkaf Umum Müdürlüğünde topla
nacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3675) U
ra teminat vermesi ve hundan başka aşağıdaki vesikalan 
aynı günde saat 15 e kadar komisyon reisliğine teklü mek
tubu derununda teslim etmeleri lazrrndrr. 

A - 2490 Nr. lı kanunun 17 inci maddesine uygun mu
' vakkat teminat 

B ·Ticaret odasında kayrth bulunduğuna dair kanunt 
vesika 

4 - Kanuna göre tanzim kılınacak teklif mektupları 
yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
k~dar Evkaf inşaat ~µ~ür1üğü dairesine getirilerek ek
sıltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet vakti 
muayyenine kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühfir 
mumu ile eyice kapatılmı~ bulunması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul eclilmez. (1495) 1-261?. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ziraat Bankası Merkez binalannm çatı ve sair aksa

mının tamiratı yapılacaktır. Talip olanların Bankanın Le-
vazım Miidürliiğüne miiracaatlart. (1556) 1-2694 

ŞEHİR BAHÇESİ 

Ozan opereti 

Gül Fatıra 
BttYüK OPERA KOMİK BU AKŞAM 

Antika oymalı Avrupa ma.. 
mulatı yemek salonu, yazıhane 

tesisatı, salon, piyano, fevkalade 
elbise ve çamaşır dolapları satı
lıktır. Telefon: 3947 1-2620 

İmtiyaz sahibi ve Baş.ınu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi negriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naauhf 
BAYDAR 

1 i SİNEMALAR 1 

Çankırı cl<ldısi civarında 

Ulus Bııımıvind• basılmış· 

[ YENi BU GECE 

S TODYO EGLENCELERI 

Gündüzleri iki filim 
l - Stüdyo Eğlenceleri 

~U GEC' (KULÜP) 
BEN BiR CASUSTUM 

Gündüzleri iki filim 
1 - Sürat Şanıp yonu 


