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Çifç· bo cunu nasıl ödeyecek? 

6. TFJ\1'\lt Z 19:~5 Cl ~I \le 11 ~I 

Uuurııo, (lwlya) 5 (A.j.)-B·kl 
ltJparıya hlralı 13. ii11cii Alf<>ns bir ulo· 

mobil kaza. mda lra/iff<' yw·"lunmu~tır·. 

n('l" }erde 5 kuru 

Devletin, işyarlarına yaptıracağı evler 

Tarım bankasına on beş yılda ödenecek olan bu 
borçlar ipotekli '11e zencir/eme kefilli olan tarımsal 

borçlardır. 

Biı, çok firmalar dalıa şinıdiden _.,iııa 1s 

Bak:aıılıfuııa l•asvıırıı a {tadırlar 
' 

Öteygünkü sayımızda ankara 
lılara müjdelediğimiz devletin ya
pacağı otrular hakkındaki incele 
meler sona ermek üzeredir. ''Em -
lak bankası,, bu iş üzer;ndeki ara1· 
tırmalarım bitirmiştir. Bankanın 
amortismanı uzun yıllarda karşılı
yacak, dolayısiyle kiraları indire· 
cek bir formül bulduğu söylen -
mekteair. Finans Bakanlığına bü
yük yapı firmalarının ve üstenci -
lerin de başvurduğu haber alm -
mı~tır. 

yapıl caktır. Yapılar bittikten 
sonra şehrin bu kısmı, içinde bü -
tün ihtiyaçlar bulunabilen modern 
bir şehir halini alacaktır. 

Kamutayın, yaz az.atına 
ba§lamadan birgün önceki 
toplantısında, çiftçilerin Ta .. 
rım Bankasına oları borçları· 
nr bölü ile ve on be§ yılda ö
demeleri için bir kanun ka -
bul ettiğini yaz.mı§ ve 16 ha· 
ziran tarihli sayımız.da da. 
2184 numaralı olan bu kanu· 
nun ana çizgilerini okurları -
mıza anlatmıgtık. A§ağtdakl 
yazı, 24 haz.İTanda hükmü yü · 
rümeğe ba§lıyan bu kanunun 
yeritilmeıi için Tarım Banka· 
sının afclığı teJ birleri göster
mebtedir · 

Köy il:" nün Tarım Bankasına 
olan borcunu uzun yıllara bölen 
2814 sayılı kanun, Tarım Banka
sının çalıtmasma yeni bir hız ver
miştir. Banka, türk köylüsüne Cu
muriyetin en· büyük bir kayrası o
lan kanunu en kısa bir zamanda 
yerilmek için esaslı tedbirler al -
maktadır. Bu arada borçları .tak -
sitlendirilecek olanlar hakkında 
yapılmakta olan kanuniğ kovala· 
manın durdurulması ve borçlula -
rın hayvanlarının ve ürünlerinin 
haczedilmemesi için kesin emirler 
verilmiştir. Banka; köylünün alım 
satım işlerini kolaylaştırmak, ve 
mülkiyet haklarını muhafaza et -
mek gayesivle tubelerine verdiği 
bir emirde Ziraat Bankasına borç
lu olanların isimlprinin hemen bi -
rer liste halinde Tapu dayresine 
verilmesini bildirmiştir. 

Köylünür. Tapu ve Banka ile 
ilgili olan itlt rini kolaylaştırmak 
bakımından ço'k değerli olan bu 
emirde deniliyor ki: 

''- Bankamız alacaklarının 
sağlam ve teminatla karşılanması 
maksadiyle yurddaılarm tasarruf 
haklarını bile bir nevi tahdide tabi 
tutmak gibi Kamutayın müessese
mize bahşettiği yüksek himaye ve 
sahabete karşı küçük ve büyük bü
tün memurlarımızın, icabederse 
geceleri dahi çalışarak, bu kuyu -
dalın yalnız borçlulara münhasır 
kalmasını temin edecek olan bu 
cedvelleri hemen ha7.ırlamaları ve 
on günden evel tapu ve ka
dastro idarelerine tevdii eylemele· 
ri en yüksek bir vazifE: ve vatan -
daılık borcu bulun~uğunu ve 
mensub bulundukları müessesenin 
şerefi icabından oldu~unu da ha
tırlatmllk isteriz .• , 

Banka bu it için 361 sandığını 
ve ıuhesini aeferber yapmıf, ve ge
len haberlere göre Ankara, Ada
na, Konya, İstanbul gibi 20 ye ya· 
kın büyük tube, listeleri hazırlı ~ 
yarak tapu dayrelerine vermişler· 
dir. 

Yurddaıın mülkiyet hakkını 
böylelikle muhafaza altına alan 
banka, 24 haziranda yürürlüğe gİ· 
ren kanunun yetirilme şeklini gös
teren bir öğrenek hazırlamakta -
dır •• 

Genelge taslağında köylüleri • 
mizin, ürün fiatı yüksek iken ta • 
rımsal ihtiyaçlarını karsıl:mak 
gayesiyle aldıkları borcu, 931 ve 
bundan sonraki yıllarda ürünün 
umulduğu gibi olmaması ve dün -
ya ekonomik buhraniyle fiatlarm 
çok diişük olması dolayısiyle öde
mek icin sıkıntıya dü~tüklerine iş<ı· 
ret edilmekte; yıldan yıla ~eri bı
rakıl n borcun üç, bes yıllık bölü
lere bağlanmasının da yeter bir 

Bakanlığın bu iş üzerinde en 
çok değer verdiği nokta; yapıla
rın amortismanlarmın imkanr ol
duğu kadar uzun yıllara bölüne -
bilmesidir. Kurağların yerleri şim· 
diden hazırdır ve üzerinde ev ya
pılabilecek şekildedir . 

Tarrm Bankasrnrn Ankaradaki merkez kurağı 
Yapılarda genel ıofaj da 

göz önünde bu1undurulacak -
tedbir olmadığı görüldüğünden, 
bunlara ilave olarak 2814 sayılı 
kanunla bu borçların uzun yıllara 
bölünmek suretiyle hem bankamn 
alacağınm bir kat daha sağhr• 
la§tırıldığı, hem de borçlularm 
ödeme kapasitelerinin arhrı1dığı 
anlatılmaktadır. 

Taslakta, kanunun çerçev.esi 
içine giren borçlar anlatılmakta ve 
ne yolda iş yapılacağında şüpheye 
düşülen meselelerin genel direk -
törlükten sorulması istenilmek -
tedir. Bölüye bağlanacak t>orçlar. 
kanunun birinci maddesinde açık
ça yazıldığı gibi, bankanın 1931 
yılı sonundaki envanterinde yazı -
lı İpotekli ve zincirleme kefilli bü. 
tün tarımsal alacaklardır. Bu gibi 
alacakların gününün 931 yılından 
önce ve sonra gelmiş olması bölü
ye bağlanmaya engel olmadığı gi
bi, bu yıldan sonra yenilenenlerin 
ve gerek banka, gerek yürütke day
resince 2280 sayılı kanuna göre 
bölüye bağlanmış olması ve 12 in· 
ci maddeye göre bu borçların ko· 
operatiflere devrolunmuş ve 14 
üncü maddeye göre mülkiyeti ban
kaya geçmiş bulunması bölüye 
bağlanmaya engel olamıyaca~tır. 
Buna göre, borcun kanunun hü -
kümleri içine girebilmesi için ara
nan şartlar şunlardır: 

1 - Borcun, bankanın 1931 yı
lı sonundaki envanterinde bulun
ması. 

2 - Tarımsal, İpotekli, günlü, 
zincirleme kefilli olması gerek · 
mektedir. 

Bu gibi borçların yenileme, 
geri bırakma, devr ve bölünmele
ri ile, borç yüzünden banka adına 
geçen bir mal olup olmadı~ma gö
re, bölüye bağlanacak borçlar fÖY· 
lece sınıflandırılmaktadır: 

A - 931 yılı envante~·inde bu
lunan ipotekli ve zincirleme kefil
li tarımsal alacaklardan. 931 yılın· 
dan önce veya sonra günü gelerek 
birkaç kere yeni belgitlere bağla
nanlar. 

B - 931 yılı envanterinde bu
lunan ipotekli ve zincirleme kefil
li tarımsal alacaklardan olup, 
81 - 174/932 ve 123/933 aayılı 
emirlerle bölüye bağlanmıt olan
lar. 

C - 935 yılı envanterinde bu· 
lunan ipotekli veya zincirleme ke· 
filli tarımsal alacaklardan olup, 
81/ 933 sayılı emir gereğince, ban. 
kaca veya yürütke dayresince 2280 
sayılı kanunla bölünmüş olanlar. 

D -931 yılı envanterinde bu
lunan İpotekli veya 7.indrleme ke
filli tarımsal alacaklardan olup, 
mülkiyeti bankada ka~ı1ık olarak 

tutulan veya haczedilmek suretiy
le bankaya geçen ve bugün bir kıs
mı veya tamamı bankanın sahih • 
liğinde bulunan borçlar ... 

Bankanın, bunların dı~ında ka
lan tarımsal ve tecimel bHün ala
caklariyle cumuriyet haznesi ve • 
ya özel yönetgeler hesabına öne .. 
yapılmış olan biitün alacakları bö. 
lüye ba~IRnmıyacak ve banka'lm 
formüll~rine ~C:\re alınmasına de -
vam edilecektir. 

tır. Apartımanla,-ın hepsi bh· 
tip üzerine olacak ve bir 
hiza üzerinde bulunacaktır. An -
kara' da kirada oturan memur 
sayıu en aşağı ( 4000) olarak ta -
sınlanmaktadrr. Yapılacak evler 
sayısının bu iht\yacı karfılıyabile· 
cek kadar olmasına çalışılacaktır. 

Dayrelerin bir çoğu 3 odalı o -
lacaktır. içlerinde, 4, S, 6, odalı 
olanlar da bulunacaktır. Bekar iş
yarlar için teker odalı dayreler de 

·~--------------~·------~----~~--
1 ıal J'a -HalJeşistaıı işinde Fı·aıı a ile 

İngiltere anlaşallilece1\:1er mi? 

İtalyan gazeteleri İngiltereye Çatıp duruyorlar 
Londra, 5 (A. 

A.) - İyi ha -
bcr alan çeven
lerde lngilte -
re hükümelinin 
Fransa ile kaı a 
ve ha va silahla -
rı hakkında bir 
uzlaşma yolu 
bulmak için gö
rüşmeler yap -
mağa hazır ol -
duğu söylen - Sir Corc Klark 

mektedir. Ancak İngiltere bunun 
için İtalya tarafından Habe-=ista 
na bir hücum yapılırsa, kendisinin 
bu.hususta Cenevre'de yapacağı 
çalışmalara Fransa'mn yardımını 
!art koymaktadır. 

Büyük Britanya'nın bu doğu 
anlaşmasına karşın olmadığı, fa -
kat Avuıturya'nın erkinliğini say
dırmak için bir yükeh altına gir -
meği kabul etmesi şüpheli bulun . 
duğu ilave olunmaktadır. 

Pariı, 5 (A.A.) - İngiltere 

Adaııa çi f tçileriniıı 
Özveriliği 

İşyarların her ay aylıklarının 
yüzde ikisini Türk Hava Kurumu 
na vermeleri yolundaki kararı 
duyan Adana çiftçileri, araların· 
da bir toplantı yaparak, ürünleri· 
nin yüzde üçünü, üç yıl için, ha
va tehlikesini önlemek ergesivle 
bağışlamava sözvermişlerdir. Bu 
veritten yılda iki üç yi:z hin lira
lık bir gelir beklenmektedir. Bu 
kararın bütün çiftçiler arasında 
yeni bir hareket uyandıraca~ınr 
ve bava tehlikesini yokP,tmek için 
daha genis bir çalışma başlıyaca· 
ğmı umuyoruz. 

Büyük Elçisi Sir Klark B. Laval'i 
görerek, İngiltere kabinesinin son 
toplantısında İtalyan - habe§ an -
latmazlığı hakkındaki görüşmele
ri kendisine anlatmıştır. 

(Sonu 5 inci sayıfada) 

Başl,al anımız Siirtte 
Siirt, 5 (A.A.) - Baıbakan İs

met lnönü bugün Siirt'e gelmiştir. 

Kira karşılanması zorağh mas-
raflara yetecek şekilde alınacak 
ve bugünkü kiralara kıyaslanmıya
cak kadar ucuz olacaktır. Bu giri -
şim ev kiraları üzerinde daha şİm· 
diden etkin olmaya başlamıttır. 

Mal sahibleri bir, bir bucuk yıllık 
kontratoyla evlerini tutacak 
müşh~ri aramaya başlamı lardır. 

Yuo·o lav kabi i -
b 

ııin llildi -iği metııi 

B. Stoyadinov~ 

Belgrad, 5 (A.A.) - Baıba -
kan ve dıt bakam B. Stoyadino • 
viç tarafından dün iskopçinada 
okunarak özetini dün verdiğimi• 
hükümet diyevinin metni afatı • 
dadır: . 

Niyahetin yüksek güvenine ka
vuıan başkanlıkta kurulu bükü • 
met aşağıdaki diyev ile parlamen
to önüne çıkmağı ödev bilir. 

(Sonu 2 inci sayılada) 
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Arsıulusal i~lerde, ıngiliz dip 
lomasisinin ustalıklarını tarih de 
anlatır, herkes de bilir. Bunun en 
llOll örnegini Bay Eden'in Habe
ıistan konuşmaları üzerinde yap
\lğı söylevde gördük. Toprak ve
rilmesi toprak alınması gibi ine~ 
noktalara dokunan bir sömürgecı
lt.k iş.i değil de herhangi bir ~a: 
ymdırlık işi görüşülüyormuş gıbı 
Bay Eden, açık konuştu. Habeşis
tan işinde, İngiltere - İtalya dos
yasının en gizli yapraklarım oku
maktan çekinmedi, daha önce za
ten, İngiliz kamoyuna, it~lyarı: ~~~ 
reketinin geniş ölçüde bır krıtıgı 
bildirildi: Hem Uluslar Sosyete
sinin prestiji, hem de İngiltere
n'in kendi öz menfaatları bakımın
dan. 

İtalyan basınım, şu günlerde, 
Kden'in o söylevine cevab verir 
görüyoruz. Bu cevablar, açık ve 
Hrttir. Öte yandan, ingili.z faşisti 
lir Mosley, kendi devletini, Ha
betiatanı tutup l tal yaya güçlük 
çıkarttığı için ayıplıyor ve "İngil
tere kendi imparatorluğunu san
ki baıka türlü mü meydana getir
di?,, diye sormakla italyan basını
nın dediklerini tasdik ediyor. Kı
aacaaı, Habeşistan meselesi ıu 
günlerde, sömürgecilik edebiyatı 
hakkında en güzel örnekleri ve
riyor. 

Bir yandan İtalya Habeştsta
na yeni kuvvetler gönderip bir 
yandan da lngiltere'de bu iş için 
kabine toplantıları yapılırken, 
hem Londra hem Roma Paris'i 
kazanmağa çalışıyorlar. 

Şu var ki, Londra, almanlarla 
yaptığı deniz anlaşması ile fran
sızları daha geçen gün epi gücen
dirdi. Baldvin'in geçen ay sonun
da söylediği söylevde, lngiltere
nin dün gibi bugün de 3 şubat ka
rarlarına (doğu paktının da yapıl
masını şart koşan 4 nokta) bağlı 
kalacağını söylemesi, fransız ba
sınında okunan yazılara bakılırsa, 
deniz anlaşmasının uyandırdığı 
soğukluğu kaldıramamıştır. Buna 
karşılık, italyan politikası Fran
sa'nınki ile omuz öpüşerek ilerle
mektedir. 

İngiltere, Almanya ve Avrupa 
durumunda, üzerine bir "hakem- • 
lik,, ödevi almıştı. Deniz anlaş
ması ile bu ödevi, pek öder gö
rünmedi. Şimdi Habeşistan işin
de "hakemlik,, Fransa'ya düşü
yor. Bakalım Fransa, öteki işler
de kendine gittikçe yaklaşan 1-
talyadan yana mı yoksa kendisini 
şimdiye kadar alman işlerinde bir 
iki kere çelmelemiş olan İngilte
reden yana mı çıkacak? 

Burhan BELGE 

Muğlada yağmur 
Muğla, 5 (A.A.) - Muğla ala

nının kuzay yönlerle dağ arası ye
rine yagan yağmurlardan burala
rı çok faydalanmış ve bu alanda 
tütünlerin bir kısmı kınlmaya baş
lamıştır. Bir kısmına da çapa ya
pılmaktadır. Bu yıl içinde üç mil
yona yakın tütün olacağı umulu
yor. Havalar kurak fakat ürünler 
çok iyidir. Tütünlerin hiç birinde 
hastahk yoktur. 

Tüze Bakanı gitti 
Tüze Bakanı B. Şükrü Saraç 

dün akşamki trenle lstanbul'a git
mittir. Bakan durakta uğurlan · 
mıştır. 

Finans yönetgeri 
İstanbula gitti 

,Finans Bakanlığı yönetgeri 8. 
Faik Baysal pazartesi dönmek üze. 
re diin akşam fstanbu1'a gİl'llistir. 

Ceıııivetlerdeıı k.a -
zanç vergisi alın -

n1ıvaca){ 
T ecimel olmıyan ergelerle ku

rulmus olan cemiyetlerden bazı il
baylıklarca azaknç vergisi aranıl
dığı başvurmalardan anlaşılmıştır. 
Finans B"kanlığı yaptığı incele -
melerde bu gibi cemiyet1erden ka
zanç vergısı a .... "maması sonucu -
na varmıştır. Bakanlı~ bunu ya -
km~~ ll"avM~1l\rı\ 1':t~:l""'<:A1<•ir. 

İzmir panayırına gire -
ceklere kolaylık 

22 ağustosta açılacak olan ar -
sıulusal lzmir panaymna katıla -
caklar Şark Demiryollarından a~ 
ğıdaki esaslar üzerine faydalana -
caktır. 

22 ağustosta açılacak arsıulu · 
sal lzmir panayırına etYa götüre · 
ceklere ıenel tarife üzerinden 
yüzde 70 ve sergiyi görmek için 
gideceklere yüzde 50 indirilecek -
tir. 

Bundan faydalanmak için ıer
ği komitesi tarafından verilen bel
genin sosyeteye gönderilmesi ıart
tır. Etyalarım sergeyecek kimse -
lerin taşıt paralarını gidiş ve 
liıte tamamen vermeleri lazımdır. 

Yüzde 70 eksiltmeye gelince: 
Bu etyalann gidiıte beraber 

götürülen eıyalar olduğunu ve gi
dit gelişlerinin ağırlıklarını göste
rir sergi komitesi tarafından veri· 
len belge ''evrakı müsbite,, olarak 
bir dilekçeye iliıtirilip sosyeteye 
verdiği zaman geri verilecektir. 

Bu izin, gidiş için serginin açıl
masından bet gün önceden ba~lı
yacak ve açılıncaya kadar ve dö · 
nüşte de serginin açılma gününün 
bittiği tarihten beş gün sonrasma 
kadar devam edecektir. 

Sergiye ridecekler ile mal ge -
tireceklerin yunan hattından yiiz 
de 25 derecesinde bir eksiltmeden 
faydalanacakları ve dönüşte nü -
munelerin parasız naklolunacak
ları bildirilir. 

Bazı öz türkçe k ~limele -
rin doğru şekilleri 
lstanbul, 5 (A.A.) - Bazı dev

let kurumlarınm gazetelerde ka 
rıtık ve yanlıt yazıldığını gören dil 
Cemiyeti kılavuz komisyonu baş· 
kanhğmdan öğrendiğimize göre 
aşağıdaki kelimelerin karşılıkları 
şunlardır: 

Belediye Uray, Şehir - şehir 
"türkçe,. Şehir meclisi - Şar ku -
rulu, Belediye Riyaseti Şarbay
lık, Belediye Reisi Şarhay, Müı
te!ar Yöı1 .. •r:er, M~sl:t.hatrriizar 

işgüder, Şurayı Devlet= Da -
nııtay. Mahkernei temyiz - Yar
guta v. Divanı mı•lıasebat =Sağış. 
kur, Mii~av;r 01\nısman. 
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• 
iÇ HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLAR/ 

Sultanahmed kazıları 
l5tanbul, S - Profesör Baks

tcr'e yardım eden öğretmen Lanı
buri Sultarıahmet'te yapılan kazı
ların bugünkü durumu hakkmda 
~u11lat1 ~öyledi: 

"- Bizaııs sarayının üç mey
dam vaıdır. Şimdi kazılan yer bu 
üç meydandan biri üzerindedir. A
rasrıı sokağmda bulunan birinci 
meydanın döşemesinin olduğunu 
bildığimiz mermerleri bulduk. 
Meydanın dö:jemesini bulmak i
çin 2.JS metre kazdık. Artık bütün 
çalı~malarımız, bulunan bu döşe· 
me etrafında olacaktır. Kazıları ge· 
nişlBtip bu mermer döşemeyi çevi
ren dıvarlan araştıracağız. Sara
yın dıvarları hipodromla Akbıyık 
cami.si arasındaki kısım üzerinde
dir. Araştırmalarımıza üç ay de
vam edeceğiz.,, 

Kazıların yapıldığı Arasta so
kağında iki tarallı, göz göz temel
ler vardır. Bu temellerin 16. asırda 
tückler tarafından yapıldığı anla
şılmıştır. 

Bir hırvat profesörü 
İstanbul da 

lstanbul, S ( A.A.) - Hırvat 
üniversitesi tarih profesörü Ko
naut lstanbula geldi. Buradan Ki
yele gitmiştir. Profesör şunlaTI 
söylemiştir: 

"-Kiyele Ayasolya kilisesini 
görmeğe gidiyorum. Bu kiliseyi 
Bizanslılar yapmıştır. Kilisa, Un
kapamnda eskiden kilisa olan Gül· 
camii büyüklüğündedir. lstanbul· 
daki Bizans eserlerini gördüm. 
Bunların içinde hele bodrum ca
misi mimarlık bakımmdan çok 
değerlidir. Bu cami,, şimdi süel 
müze olan /rene kilisesinin doğu
sundaki Med adlı kilise ile ayni 
biçimde yapılmıştır. 

Med kilisesi bugün orta
da yoktur. Bodrum camısmın 

temizlenip bugünkü harab halin
den kurtarılması çok arzuya de
ğer. Ayasolyamn müze yapı.iması 

· çok yerinde olmuştur. lnglltcre
nin Vestminister kilisesi için de 
hal böyledir. Vestminister'in kili
se oluşu, bunu gözden geçirmek 
istiyenlerin işini güçleştiriyor.,, 

Profesör şimdiye kadar azad ay
larım Pariste geçirmekte ve ora
da Romalılardan kalma 187 met
re uzunluğundaki bir kiliseyi orta
ya çıkarmakla uğraşma~ta idi. 
Profesör bundan sonra tarıh pro
fesörü olarak Pari!lte kalacaktır. 

Uçakçı gençlerimiz Koktehele gittiler 

''Türa: Kuıu,, kurumunun SoY· 
yeller birliğinden ıetirtmit oldu • 
ğu öğretmenlerce, birkaç zaman -
danberi, Orman Çiftliği kart11ın -
daki "Türk Kutu,, alanında ken
dilerine planör uçutlan yaptırıl • 
makta olan gençlerimizden, ba 
uçuflarcla iyi sonuçlar almq bu • 
lunan sekizi, dün akf&ID latanbu • 
la hareket etmitlerdir. 

Bu gençlerden biri Bayan Sa
biha' dır. Genç uçakçılarımız ayın 
onunda lıtanbul' dan kalkacak o • 
lan Çiçerin vapuriyle Odesaya ve 

Uray - kabzımallar an -
laşmazlıği bitti 

lstanbul, 5 - Urayla kabzı
mallar arasrndaki hal anlaşmazlı
ğı bitmiş gibidir. Hald~ il~ artır
mada kiralanmıyan dukkanların 
şimdi isteklisi çoktur. ~ü!'._Jc_.B.n_~a
rın hepsinin kiraya verıldıgı soy
leniyor. 

O ni versi tede 
Jstanbul, 5 -Üniversite 24 tem 

muz Lozan günü için hazırlıklara 
başladı. Programı Tüze fakültesi
nin talebe cemiyeti pazartesi gü
nü yapacaktır. 

Üniversitede yapılan orta okul 
yabancı dil, tarih ve coğrafya öğ
retmenleri sınacrnda beş kişi ka· 
zandı. Ôteki smaçlar yarın yapı 
lacaktır. 

' 1" anbul, 5 - Lise ve orta o
kul ı ar ınaçlarrnda bu yılki sonu
cun vüzde 50 olduğu haber veri
/ly ... 

' 

oraaan da üç ay okuyup pratik bil· 
giler edinecekleri Koktebelcleld 
Sovyetler Birliii planör okuluna 
gideceklerdir. 

"Türk KUfU,, bu gençler mem
lekete dönünceye kadar yeni uçak
çılar yetittirmeye devam edecek
tir. 

Resmimiz, dün Türk Hava ku 
rumu kurağında alınmııtır ve lııu
rum ikinci batkanını, giden ta1e -
belerden dördü ile birlikte, sröster
mektedir. 

···---------~--~-

Yerli mallar sergisine 
hazırlık 

lstanbul, 5- Galatasarayd• 
ki salonlar, yerli mallar sergisi i
çin sergi komitesine verilmiş ve 
paviyonlarm yapılmasına başlan
mıştır. Sergide Tekit/er yönetgesi~ 
onuncu yılı dolayısile bir paviyon 
hazırlıyacaktır. Ayrıca bu yıl ser
gide örnek psviyonlacı da olacak
tır. 

Meyvachk enstitüsü 
lstanbul, S - lstanbul ilbaylı

ğının Büyükderede açtığı meyva
cılık enstitüsüne bu yıl lstanbul 
köylülerinden, ya~ları ıs ile 30 a
rasında ve 15 i kadrn olmak üzere 
SO kişi alrnacaktır. Bunlar ensti
tüde bir yıl lenniğ meyvacılrk öğ
renecekler, yatmak, yemek ve iç
mek için para vermiyecekler, ay
rıca orada kaldıkları günler içiıı 
gündelik alacaklardır. Köylülerin 
birikmiş gündelikleri yıl sonunda 
kapital olarak kendilerine verile
cektir. ---···---

:. J...ıanbul, 5 - Eski başbakan Yanlış bir haberin içyüzü 
B Ra •f lstanbula geldi. 

· l d iç işleri bakanlığı bum genel Hekım er O asrnın .· ı tanbul, s - Florya pla1"1 18 d' kt ı d b ld ı · 
ıre ör üğün en i iri miştır: 

yardım sandığı c.mmuzda açık artırmaya konu- «Maliye Bakanlığında yapılaa 
/,ıcaktır. bir hırsızlık hakkında bazı gaze -

!stanbul. 5 - Hekimler odası 1 y telerde görülen ve biribirine uy -
Yardim Sandıgyı için bir proje ha- :f. stanbul, 5 - Göçmenler a-

k b mıyan haberlerin İçyüzü ve doğnı-zlrladı. Yakında odanm altrnda 'o. ada seksen dönümlü oş top-
D k IU fUdur: bl·r ertik kitaplığı açılacaktır. o · rağı ağaçlamışlardır. 3000 ağaç 

Finans özel dir~ktöriinün ma-torlar odaya, vergi alınmasına e.· yetiştirilmiştir. 
J • .. d ııası üzerinde bir zarf içinde .,. 

S as olacak sirküler erı gon erı- :;. lstanbul, S - Hasta olan ko-'" h • 1 b" "kta b" ·· k d şa sa aıt o an ır mı r para ır Yor/ar. Bunun sonu on gune a _ar p 
d mürcü Celale Zindan kapıda bir odacı tarafından alınmıetar. an alınacak ve ondan sonra o a, s.ır.· 

k ı k '"ft · '1" · Cel "'/ zehı'r14... bulunmu•, sudu cdacı adliyeye ve-külerlere göre do tor arı vergı ı- o ecı ı aç vermış. a .. - ır 
k k "'I ·· t"" rilmiti"r.» çin sınıflara ayıraca !!"tı ... r,.;. ~""""'!'!!'!!!"!,...~-n-er_<' __ o_m~u-"_u_r_. ____________ .. __ ....,_. _______ ~ 

--~--~!!!111111--------.... ~~~--~--------~~'"!!!!!!!!~~~ 
Dünkü 1 tanhul gazetelerinin başyazıları özetleri 

yor ki: 

da yazdığı başya -
zıda B. Sami di • 

Denıl ılir ki, ekonomı alanında

.ki bu genı ımkanlara rağmen ertik s;: 

çiminde gençlik neden zorluık çekiyor? 

Bizce, gençliğe umut verecek, çalış· 

rna heyecanım verecek ancak konkur 

sıstemidir. Bu seçim metodu: Halkçılık 

prensiplenmize, parti programının hem 

metnine, hem de ruhuna uygundur. Bu 
sistem bütün ulusal kurumlara kadar 

V'IYılmahdır. Türkıy mizde ayrıtlı, ar
kalı bir sınıf olmadıgma gençligi inan
ılrrmaıun en kestirme yolu budur. 

Karakter, ahlak gibi kaliteler, 211cak 
konkurda kazananlar için üstünlük ve· 
rir. 

C . deki b"şyazrsznda 
umhurıye( B. Yunüs Nadi 

son günlerde bir ıngiliz profes8rü tara

f rndan yapılmıya başlanan tarihiğ eser

ler araştırması etrafında şunu yazmak
tadır: 

Diın gazetelerde bizans saraylarını 

araştırmak için Edimbrug üniversitesi 

tarih profesörü Mister Baxlerin üç asic: 

tanı ile işe basmdığını okuduğumuz za. 

man kendi kendımize önüne geçilmez 

bir utanma duygusu ile rahatsız olduk 

Bizım memleketimizin haznderini baş· 

ka i..ılkel rin insanları gelip ortaya çı 

karm ga çalışıyorlar. Ve biz sadece on

ların yaptıklarının lafı ile geçinıyoruz. 

Bugun insanlığına da eşsiz gerçek suc: 

ler olan bu,serler bizimdir. Onları nr 

taya çıkarıp diıııvanın gözti öniine koy 

mak odevı bize düşer. 

Ayasofya müze yapıldıktan sonra o 

nun avlusunda tapınağın ılk şekli za 

manında bazı eserleri aramak zahmetı 

ni alınanlar üzerlerine aldılar. ve yı ı 

altından ortaya bir hayli eserler ve al-ı 

metler çıkardılar. Bunu da 'l;li2 ba..,ka· 

larına bırakmıyarak kendimi7. yapa· 

caktık 
da B. Asım Us 

KURUN şunları yazıyor: 
"Fransız gazeteleri telaş içındedir. 

Bu telas. 1ngılterenin Avrupa sıyasa. 

sında şimdiye kadar hayal meyal sezılerı 

bır d gişiklıgin acıga çıkmasından ileri 

gelıyor. Bu arada öyle hadiseler oluyor 

lrı ransızların t<'laşını azaltacak yerde 

ta .ıtersı ~rtırmaktadrr. Bir kere İn

gil .ere ıle /' lmaı ya arasında deniz kuv. 

vetı ... r: ani, ı,.masmdan sonra bir de ha
v~ mııaşm. s1 yapılmak için hazırlık
lar aşlamı trr. Öyle görünüyor ki, do
"' Avrup .ında özgür bırakmak iızere 
İn •ıl ı. nin A,manya ile bir anlaşma 

va ~c1 •ıııl: n ~ü )he eden fransızlar ye-

ni ha:Useler ıle hak kaz nmıs olacaklar
dır. 

Z ftM ft ~T dı Znrmın. ~mzalı 
.r'I. za "~ •·-ı-·d" t I'} ılt r~ 

nin Hab şistan mcs h• ınde aldığı du-

rum üzerınde demlıyor kı: 

"İngilizlerin hayati saydıkları me
selelerde şakaları yoktur. Boyle mese-
lelerde dostluk tanımazlar. Şimdi anla 

sılması gereken mesele, lngıltercnin bu 
ışte kesin kararını verib vermediğidiT, 

Bu unla beraber son bir ihtimal daha 
k:\lıyor ki: o da İtalyanın ''Tana,, götil 
taraflarını ingilizlert terketmesidir. Şu 
ha,de bugünkü bütün gürültülerin, Ha
beşistanr büyük devletler arasında pay· 
laşılmak gibi komedıya ile karışık bir 
felikete vardığını gôrıirsck pek Fit" 
mamalıyız.,, 



eni bir çiçek ı 

·~·~-rlllri·kaaa yeni bir san 
aısama ''Gaz.in adını 

ver dil~ 
lr..ysen.,de Talas amerikan 

8litt6i 6fretmenlerintl~ Pol E. 
.,,_nyaayar: 

Bmıdan iki hafta önce batı kı-11• mı ıactim ve San Fr;msisko
da cliinpma en b1Jiik .._ kap. 
tllllıae lir giret yapmak fuutı 
.... pçti. 

IDllmlWlı•ild hsı da bvtwı
..ıı pçm iki bl-

,. , ... ·- tmnamlm
.......... 'Clinkleria ize-
.... ....... tel geçecek ft 

'1 p 'ar ld lııl11k klltlo halinde 
t ... ~ .... .. 

illi ... at 111 ıl"Wıd 'bu wUere .................. 
....... .-.Calrtar. .. Miyft kap. 
riinlln bütiin kuneti oraya gerile
,_ fi1aıı tek tellerin teker tek• 
kisvfetlerine bajlanm11 olliakar. 

UhWar anamda da lair ..._.. 
~ lmrulmllb, .. claU.veti
ai cbftm ~ ... UWo balilli 
.... ıiriiaea fenlil ~ 
dan almalıdır. 

TUrkiye ile Almrika ..-da 
&ünden ıüne artan bir dostluk 
ilp.i vanhr. 

Naşvil'de bulunduğum malar
da Vanderbilt üniversitesi rektö
rü Dr. Kirkland tarafmdan çagm
dnn. Dr. Xirkland msam çiçeği 

yetiftirmefe pek meraklıdır. Son 
zamanlarda amf:rikan susamlan 
ile ingiliız mumlan arasmda uzun 
ve san yeni bir susam çeşidi yetif
tirmiştir. 

Doktor, dostlarmdan bu yeni 
BUIMl çıçeğ.ine uygun bir ad ver
melerini diledi. Qrada bulunanlar 
aramda bundan birkaç ·yıl önce 
Kayseri'deki amerikan okulunu 
gelip gezmiş ve birçok utkular 
kazandığmdan ödrii kendisine 
Gui sam verilmiı okut dirk Cu
muriyet Baıkanmm bapnlanm 
yakmclan öğrenmif olan Bayan 
Harper: 

- Niçin bu yeni çiçeğe Gazi 
adı verilmemeli? dedL Bu söz tize
rine yeni ç~ek adroı ahmt oldu. 

Böylece bir çiçek ulualar ara
..ıa yeniden bir dostlu baiı 
~ .. obıyor. 

Diadiikleri ..,, .. ymdlanmn 

delilik çalıp1 alan~ çab
pcak olan 85 türk genci baglbı 

Amerika iinivenitelerinde oku
... ta ve 1etipaellteclir. Yilraek 
l•uiteli llir tUrk 111ıci, Viüıon 
lniwnitelİtlde l;idd tetifthmesi 
ökn,_or. Kf:ndisihe ~.na· 
mi gördüğünü 11>rdwn; bana pı 
ce9* verdi: 

- Amerikan ulusu, iyi bir u
lultm- fakat biru tuhaftır. Benim 
türt oldufllJ!Ju ~dikleri A-

1.DID 1mt bnin eldulmm eonhJ.. 
lat. Ben de keatfDerine hiç karım 
olmadığı cevabım verdim. 

Türkiye Amenbya ok\ltı:Pak 
•m g&ıderdiği geneler, yeni Tür-
::: orada olduğu gibi anlat-

p d&ndflderi ,_, .. Tiir-
JdJeye de Amerikayı oldiılu gtbi, 
anlatabilmek için arattırma; hıce
laefer ya~dıtlar. 

Amerika ile Türkiye arasında 
bir ..... klP.tjia& 1mrulat ba
~ -~bii~kD
..... ,.p.inımdt jçüıfcrdiğ doat

telJ.cbü bir ...,. ~ 
~~liiiiılilk.ıjE.'.. 

q 

~ 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız:, 
Venizelos Y unani tana akıl öğretiyor 

Bay V eaiulos, baltalık llaa
çester Gardiyen' e yazmq olduğa 
bir mektubta diyor ki: 

Ymwıistanda cumuriyet rejiminin 

PlcbnhJa )'erine bralhfln pthilmeai 
için yapllmaık iatenell pgi, bqüa el
de bulmamı anua1 bmamm 125 inci 
....we.ine arpa bir ~. 

At4m Mlwmeti 1935 martmda ya-
pdıiut UI lııuelRtini Deri .... ... 

sirıiri tir& • ı•••nn'J ..... .._ 
.. -... ... hcele aptıp..,...... oı
dat- libi Y••rlctr+v llel ..,. 
... bll1ra 2 ... GlsW• .......... 
kartı bir .,........ aıt•ı •• , .. 

Bu huebt.. AtfDa ki' 1Lc#aw ı 
W'tt:a lrfii JiMtimterle ilcli olaa 
~ ...... biitla lllalnmJnı kal
dırıp lı.-mdıl kqfince bü1dbneti çevir· 
... kararma karJI yapdaaftı. 
... dolayı Giıi4''1e~ .. ~t, 

anual kaaUQ& bqı M'lmıı ~ 

tamtenine ...ı Uıwo Atiıla .... 
me~ çtpenili isia iN lweket bat
dltermifdr. 

Buadaa ı.pa 1 martta Yunaniııaa
da ç*-a llel uıda aD.Jıri7tt rej_. 
ni Caldumak için bir lebelt .uy. ele • 
luıamu. Çünki h ası cumuriyeti ko
rumak ve lllttbafaa etlaek kin vapıl-

tmfb. 
Eter Atiaa biıkümeti, bu azıyı ıu.... 

ralhp korumak eqesıiylc bastmmf -.1-
_,m, ba.gtln ktralbğa d&nmok için bu· 
nu bir kanıt olarak kullanabilirdi. 

Strumada topJanmış olan askeden 
liylediği liylevlerdc general ltondilis, 
bu askerlere "cumuriyet rejimine Juqı 
ayaklanan uiyanlarr tepelemeık w cu· 
muriyeti kOrumak 6devl ytik6mlhıde 

bulunan cumuriyet askerleri" diye ayıt· 
mıftt. 

Bunwıla bera.>er, bay4i diye\~ ıı;; 

bucnn orUda bir tt\h me~l'esi vlt-Jrt'. 
Ve bunun üzerindf' duralım. 

Yunanist21nda cumuriyet, 1924 yılı 

martında dnal aaamble tarafmdan 1'-l· 
bul ediJmiJ ve içkriade kıralcılaruı d.a 

kuvvetli olar* oruntandıiı bir pacl 
oy tarafından 23 nisan 1934 de onaylan
mııtı. Bu genel oyda luralhğm gelm si 
için verilen oyların sayısı yüzde ktrln 
bile bulmamııtır. 

Şuram doğrudur ki herhangi bir 
parti hWdlmetiaia yöaetiıid altında 

yapılan bir pnel oy'da oyların tam ft 

gerçek olarak belirmesi lmlr:tnı yok
tur. 

Bu meulede ie kualcdar, oylara 
bosut lrarıttırıldıpu ileri drerek au
Janclılar. 

Fakat Metaklaa bu uvlara verdilf 
cevapta bltUa Jnralcılarm lzcllr ola
ıü oylaam lndlmdrklanm .. by
bettiklerhü Wldinti. 

N'ef k pael oy'cla ~-- a-e-
fface ~ •vlamıcak oı., ft 

bu da kabul eclilirae o .amaıı • c&n
den buglne kadar yapılan bet seçimde 
de ayni pyin yer aldığı neden leri 16-
ıilJmesin? 
,. ydı ilk tqriaillde ;rapdan ... 

çimle seçmenlerin ancô ,... 31.87 
ai kıra1cı partiye oy nrcliler. ım a
tuııtos seçiminde bu m.bet y.(bde 33 e 
dGpıilf, 1929 nilanmda sena ve ana 
yasa için yapılan P.11el 141Simde ile 
yizde yirmi 6çe inmittfr. 

193'1 eyltuU eeçiminde bu niıpet 

,tulle otuz,,.,, tt33 maıtmda he ylz

ae -to..1 o bulll\&Jttu'r· 
Bunda ,apılan büttta ~· 
tabaı partisine vertlen oylamı ni• 

betfııl Bzet o1arak g6stenlim. 192'4 'fi• 
Jınclaa .... nndili • camuriyetçl 
olmayı binit ecleJl Metabu. 1ler ae-
•ew ......_ pae 1ma1cdıla elolft 
1önelmel•~ 
Y~ .,.kamla 181ted7or ili 

aanmiyetin bruhapildan 1933 •si· 
mine kadar ymum 111t• altı defa yap. 
tıp seçimlerle 1ıa koml lzerintle"'kf 

fftlahl ~t" ---; "'= = ::.! 
~=---"'--

çarpan cumuriyetçi ço&~uk karpsın
da artık Atina hükümet tarafmdan u
hlltm rejim meselesinde-ki gerçek di· 
leiini yeni bir genel oy ile yeniden 
ortaya çıkennak yolundaki gi1iişi ne 
tradar yersizdir anlaşılır. 

Hele Çaldaris'in halk partisi de 
. kunıhıpndaıl tekiz buçuk yıl sonra 
(ilk tepin 1932) de cumuriyeti tanıdı
ğına gire art• ulusu yeni bir gend oy 
bahranma atmafrta ne anlam vardır. 

Hlldranııı dokuzunda yapılan se
çimde de kıralcdann kaybettikleri giJ.. 
rillmtiftÜ'l'. Geçenlerde ubaıbakan ve 
il bakanı General Kondilia, ga.zeteci· 
lere ,apUğı bir diyevde bir rejim de· 
lipneainin imklnlanndan dem vuru
yordu. 

Bu generalin pek iyi bilmesi ıerek
tir ki eeneloyda reıimia değipnesi için 
yilzde yetmif bir çoğunluk yapabilmek 
ilter. 

Bir iki gün sonra ıeneraJ Kondi 
lis. bU sözlerini eğer yüzde yetmif 
bet deiil ele. yizde yetmiı dört bir 
çotunJuk elde ediline kırallığı kur· 
mamak doğru olmadığı biçimine koy
du. 

Her ne olunıe olllUl, generalın kt· 
ralbğı getirebilmek için bunu yunan 
ulusunun çoğunlufu onaylamasını ge
rek bulduğu görülmektedir. 

BUtiln nattır gözetmenlerin de dil· 
ıünO budur. Bugünün meselesi. bu re· 
jim değifmeıinde gerekli nokta oyla
rın yüzde kaçının bu değişmeckn ya
na olduğunu arqtmnaktall siyade bu 
oylarm doğra ve gerçek olarak naa 
lriNirileWMc:efiniıı 1ağJanma11dır. 

1929 yılında parlamentonun ve 11-

namn beıte dört çoğunluğu benim bil· 
kümetimi tuttuğu bir sırada ben, • ha· 
it halk partisi cumuriyete karım bu· 
lunduğu. için - rejim _.ıemin bir 
,~ '1'/' ne l:otan Utit htt\ m. 
O zaman işin iyisinin bir genel oyla 
kotanlması olduğunu Bay Çatdaris'e 
anlatmıştım. Böyle bir genel oy ura
ıanda ftkrin yolunca yiirlimeai, ite bi
zim tarafımızdan etki karıştmldılt 

kufkun uyanmaması için B. Çatdaris
in, geneloy yapıldığı eirece, ~ bakan
bfmı almamı 6nergeledim. 

O aman Bay Çaldaris, bu rejim 
meeelesinin kararlaşmasnu ..Uda ıı. 
rakmayı kendi partiainin •utma daha 
uypn bulduğundan mı, ne4en, bu &
nergeyi reddetmffti. 

Bugün rejiqı karan verilmesi gene 
önümüzde bulumıyor. Ben, timdi Bay 
Çaldarise bu it olup bitinceye kadar 
iç bak.anlıtını bir cwnuriyetçiye ver
mesi önergesinde bulunmuyorum. Çiin· 
lrlU biliyorum ld o, bunu &abul etmiye
cektir. 

FakM ortaya bir genel oy önere~ 
sini atan bir biikUmetin ip dilediği ıi· 
bi piıirip kotarması değil, bu mesele 
üzerinde ulua duygusuna giveD qıla· 
muı prektir. 

Bay Çaldaris, pati cumariyet p..,.. 
tileri &nderleri olan 1ıllhalüopulo9, 

Kafandaris, Papanutuya, Sope1ie, 

Milanoa ve timdi kendisini tatlna '* 
bralcı diye g&Jteren MetaklM ile f8-
riltflp tmzflp onlardan ıenel oyun att
receiJ. lki ay i~in çalıpc:ak bir kabine 

kunmlannı Dtiyebilir. iki qın ......, 
ela bu kabine çoğunluğu elde eden par· 
tinin kuncalı MUrBmete yerini bıra· 
lıu. 

2ieıt laiWbııııet 1Rı &ıerPJlll de redo 
ctcdecek olana o saman, Yu .. detaa
dald rejim me.te.i, w ~ m· 
gqalrk kesin olarak kotarılmadaa hl· 
mış olur. 

Bu lm8ıcı ve cumuriyetçi balam· 
larm kuracağı siire.biz lmbliıe, ulu. 
lar sosyetesinin Yunanistana bir ge.. 
zetmen gönderip oy verilişini kontrol 
ettirmesini istemelidir. 

Eğ.er bütün yunan partileri birge 
olarak böyle bir dilekte bulunacak 
olurlarsa, 1üpheaiz, uluslar sosyetesi 
bu dileği yerine getirecektir. 

Yalnu biricik &içlik 1~ ~ 
devletler, Sar g~l oyunda oldup 
gibi Yunanistana asker göndermek için 
hazır bulunmamaktadırlar. 

Faılrat ulualar 101yelainiıı preıti
._......._, ~"4LI ~ afıM -~~; «-. 

rada bir komisyon bulunması Atına 

bükümetini bu işte gayet dilrkadl dav· 
NmDM yiildimünde bırakır. 

Bu .uretle YunaniltamJl içinde kar· 
gaplık ttlkenir " ydlardaıı beri yedi 
mily• J1ID8Dbyı aynpk bnabn du· 
rum sona erecek w bu ul118 -.. ,o
lunda kendinden beklenen llismetıerl 
çoğay olarak glHcektir,. 

v..,;.1os, bıı tla olmaz• alabil bit 
o.nrntınııa esasnu gtJtlen blı seçim ,. • 
pılmasını 8neıplemekte ve yaı51nz 1>1 -
tirmeTttedir. 

Hava telılikcsini bilen üyeler 
MERSiNDEN: l lillniJPe 1bnbim Juaı 7arcbmı 4m lira, 
Ba1 Gani sarraf 60, Şiilri Rüstem )'ılhk y1keDi 20. AJaet MiDi huda· 

maoifatufacı yarcbıPı s, J11bklilkeai ao, Yatp , • ....-.. 101 ;ınıt yl' 1 .. 10; 1ta-
ll7u Nakkaf ve biraderleri acentMı 50, mm Taner 1Nf4af bnttO~ wnmu il, 
ŞWail Diyap tecimen 30, Jlitrani D- Z1ya Eraydm çHtçl 25, Mebmet T« 

sapçı manifataracı 20, lbrahlm berber tiftçi 20, Bayan Unda llabarrem Bll-
20, Ahmet berba' 20, SupJai Keaa7 ec· mi 
sacı 30, Ahmet MiJaai llObze komisyoa. 20, Bay Naim Kik Hldred 20, AIMU 
cun 20, Hasan Gazıall 1C1Jse komisyon- ÇaYUf muracı 20, Mustafa Sait '8-

cun 20, ile~ Ali gucte bayii 20, kaH,e tecimenl Janlanı ıe, yıl1* yWre-
omer Hazinedar piyango bayii 28, D· ili 20, Selim Şemsi soluk bava deposa 
mil sebse hmisyoacaau 20, Stlleyman JUcbmı 100. yıllık Jitkeai 25, Adil .. 
oilu Mahut sebze komisyoncus~ 20, ertaklan kereste tecimenıl l5' Arif " 
Mehmet oğlu Sait eebze komiıayoncua ~ AH 
• Ahmet Selim eebze komisyoncuau bakkal ao. Cuma AH ... 
20, Mustafa otlu Mustafa bsap yardı· ...._. 20, Ahmet lleldral a, lhdp mi-
mı 20, yıllık Jiikeai ZO, Mehmtt CUlll1l telhhit ,ardnm 30, yılhfr ,.alreni 20. 
tecimen yardımı 30, yıllık yükenl 20, Yunuı ve lbhitin kardefler m ci 

Mehmet oflu Osman köıker yardımı 100, Mehmet berber 28, Nilzbet oılu 
10, yılbk yükeni JO. Vdh AWUbnec:it Jfllllld tıent 25, Terd Cemil Ye ar~ 
Uhved 20, Mustafa oilu Selim bn- lan 36, Alamet Jfamdi Turan LGW ... 
iuracı yardımı 3, Jllhk yükenl 20, 11 Alıibi zş, Abdilkeıim otlu p1ıp o.. 
Pahrl ve Sami Merzeci k&seleci yardı· tllcfl 25, lllDlt lıe'fi _. ... .ae; 
1111 15, yıllık ytlkeni 25, Abclillkaclir AhdHt Tevfik ecacı 
a.,uvt ba1ııbl yardımı G, 11Jhk yt.. 
lıeDl 28, Talasin llened eski bdl ae. 
8- Tok Jııolqbk baldraH,..t Z5, 
Alaaet Tevfik kernte fabribv Z5, Ba· 
pa Cemile P~ 20. Bay Yakup il
sel palu milatedd 20, BahıfW Muam
mer kırtaiyecl 20, Kimli ve Refik 

---tlcuethaBni 20, Sabri brdet
... •' ıa ,-- -. Jllhk ,.akeai 
..... ÇeleJj ........ Hamit K8t 
9k1 .......... phlımr 3' ~ .. 

... ao. s... ~" --.... ~ tecfilen 7S. ..,_ 

~10 I{o\ uJa 2000 ço 
ftnğun teknik bulu • 

1 
•• 

arı s~rgısı 

Modovacl• iagiluc» p.ba .,,._. 
Deylı Niyuz gu•tesınd•a: 

Son zamanlarda 2000 den fuia ço
cuğuQ katıttığ1 teknik bulu }'81'1...,. 
nm sonuçları beHi olmuftUr. 

Gene Moıkova telmikçfleri merkea
deki lri11tür ve dini~ parlbnda top
land•ı.n zaman b11Dlann tofam te
ref belgeleri wrilmiıtlr. A)'l'IQ 110 
kadar çocup sut. fotolraf ......... 
ve bapa tlrlil andanhtrlu da uma. 
tan ecHlmiftlr'. 

Yedi buitandanberi bu parkta apk 
olan sergiye kGDu.!mak bere 800 bdar 
p7et sttzeı aJ"DSJeı- &lnderilmiftlr. 

Bu sersinin lriltiln 8tekl seqllerdea 
ayrı olan lnemt. So9yet mekteblerinht 
daima 6ğiiadUğl gene enerji ve tapa. 
aite .,_ldannı açıkp _,.... kof· 
makta idi • B__..._., • .,.toealW 
lıabfmlt .w.p ..... _ ............ 
dini .... ,. beUI blıiflıiı. 

(*allıan..•tetaApb ....... 
ela ı.ili1elfne .... le',,. ~ 
nm blylk uıflan .._ .... 

Bu seqinin lılqelr •11 wn ...W. 
necllfle, lmhelleple ft ..,.. ang1m .. 
na, 1dmya11.,. ~ ~ 
tır. 

Bir kltnmıllt da tlllldlr e,..acektu 
ıhe çnpı,or. 

Birçok raflarda vapur, yat, lokomo
tif, otGlllOWI modelleriyle cWtılchlr •e 
bunlar her,_. gldletıDea ~ 

makine oymacdlM'nUtlm çak lled ,,. 
çok olgalMtaır. 

StaHn bölgesinde bulunan '2 JnUm

rab okul talebelerfD&lett Solya Trtlh
nillıiılt:a6 Wır: .-. ..,... bir batarı 
..... totmnodf yapmqtır. Bu fOCUlr. 
bu uğurda tam bir yd uinfap çalJllDıt. 
sonunda karanmda mJD llıaynatıp ba· 
lu Jap8ll • bacamıdan ahicl chman 
UftU'Up ylrtlJICll bir loJromodf yap. 

Serginin bir başka taraf ınd& da bir 
elütrik treni vardır. Bil tren e1ektrilr 
aklp taptaaacak olana iti ....,. ... ~ 
te ıs .kftımıtm bula lllil'abne aeçmetı
tedlr. Bu da Lellia b6Jpeblde Z3 -. 
matalı mekte1ııia aobdaca amıf • 
lebeliıiden 16 ,..ı.mda Sesyma Pef
kov tarafından yapılmqtır. 

Bu fOCUk, ı.nı1ea altı ,.ı &ace hlr 

tll.klm Wık a... --- .. imi b
fcıled J9Patalr areti71e e. yolam pi ... 
malara baf1amıp. 

&er,oa _.. ..,. • bMr ma-
kineli .,..U • .,.._ .... Bıır Mp-

lhıia -~· .ya .... . 
Çocui• .ıatdk metlda .,..-

......... , •• lalllt' ..... 
tebte eleldrik ...., ..a nill•• -. 
ra ........... lt116. 

8er)tou lıua lc• illi ,.ı .._ fowl· 
n'f'I •1·1rı ı••kea bet ifle do 
llgftenmiı w 1* fotolraf ma1dnul, 
claba IOıiraJan Wr tüllİt .._ ..... 

aeleıi. trütader, ft ao tllbm lrHa1' 
radyo J8P'1'4tır; 

Bir gocuk mgiainde -~ ..._ 
Utla llall ~ MU)14t ltna
m,ll lseriM aıt bir elektrik treni yap
mai• Wkpı ... 

flMdi bu §eC1lk. as• ••••deri " 
aıotinis .. ,,.. môineteri enrinck 
• .....,.,. Gelecefr yıl •bchaia oku111 
bitirdildıa ...,.. bir tlPk enatitldae 
CltiDek dileğin~ 

............. ,. .. ~ lditik 
tlSMJar arasında edinci mııf talebe 
tinden V..m' ~ 1*1>ttiı deniı: 
açatı 
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a - H beşi~tan işinde Fransa ile 
İngiltere anlaşa bilecel<ler nıi? 

(Ra~ı ı. ci sayıftıda) 

l n-d ·ki iral nlarm görü ii 

Londra, S (A.A) - Buradaki iul • 
)'an çcvenkri, ingiliz • ha anlaşmaz

lı ına hır kotarma yolu bulmak için 1n
~ltcr hiıkiımeti tarafından Fransaıya 

)'Qpılan son girgıyi gerçek bir politi • 
olmaktan fazla uluslar osyetesinin 

talyaya kar ı bir karar almasını kolay-

lıtftnmak için yapıJmrş bir manevn 

~tadır. 

İngiliz sıyasası, ulu&lar &Oı!ı)'rtCSİn • 
den yana olan ıcamoyun tiddetli baaın· 
e altında bulunmaktadır. Aynı çevcn -
ler Fran a hükiirmtinin, İtalya tarafın

dan dostluğa aykm görlilccck bir hare

~ lrnbttJ etmivt>ceği lranağatrndadır. 

Deyli Telgraf gazetesinin 
yazdıkları 

Lorıdra. S (A.A) - De.yli Tclıgraf 

pırcıuinin diplomatik aytarı ~ıyor: 

• Fran.12 • italyan aö.ı bağına ekle
nen bir protokolun, Habeşistanın demir 

lu böl · dııtnda hi~ bir değeri yok 
tur. Bay usolini bu protokolun İtal-

yayı Habe istanda argür bmtlrmakta 

old n 'ikrindcdir. > 

Aynı aytar, 1talıya He Fransanrn aU
l'l ve sıyasal andlaşmalar yapmak O.zerıe 
görüştfiklenni söylemektedir. İkf dev· 

Jetin b1ııbirlerine yapacakları yardım • 

lan saptarn süeJ andlaşma bitmek n · 
.reredfr. SıyasaJ andlaşma için (Yapılan 

gonışm ter o kadar ilerlemiş değildir. 

Süel andlaşmanm hükümlerine göre 

İtalya, Fransadan tam bir siiel yaronn 
bekHyebilecektir 

Bu görü ler hakkında lngiltercyc 
'lık bir bi i verilmemiştir. 

\talya11 ga..,ctelerinin lngiltere 
lıül~iimetine lıücumu 

5 (A.A.) - Kurriyera Della· 
ra 1n ı ter~ın. görünüşün tersine o

lar H tan işinde asıgcıl bir sı· 

ya g ttu unu yazmaıktadır. Bu gaze
te tn iltcrenin Habeşistandaki finan
sal e run ve hele alisinycn kor
por yonunun 1929 dalı:~ batka ıru ha.
tır tm t dır. 

Şimdı Etyopiye Statskompaniyi ku

ran !ngiitere bununla Çana gölü çevre· 
snideıki bütün bırakığlan elde etmek a
m cını gütmektedir. 

Koryt>r.a Dellasera Habeşistanın, ya
ıbancıların yerleşmesine karşı gösterdi
ği giıçlukleri işaret ederek bu yeni sos
yetenin kunılmasmı ,ancak İngiltere ta· 
rafından AdisAbabada büyük özveriler 
yapılmış ve bunların süet harcalarını 

kapamak için Habeşistanca kabul edil· 
miş olmasr surctile anlatmak kabil ola
eağmı Civlemektedir. 

Ciyornale d'İ tal ya 

ne diyor? 
Roma. 5 (A.A) - Ciyornale d'İtalya 

ltaTyan - habcş anlaşmazlığına uluslar 
eosyetesini karıştırmak yolanda lngil· 
terenin gös erdiği ısrarı tenkid ederek 

diyor ki: 

c tngıltcrcnin kendi soyledığ.ı gıbı 

sadece hak ve tüze duşünce&.ıyl mi, 
yoksa daha fazla Büyük Britanyanın 

asığlarını gôzeten bir harekete arsıulu· 

e.al bir ma ke ve belirsiz bir yol ver -
mek için mi çalıştıgını Avrupa kam.oyu 
soru turmağa başlamıştır. 

İngiltere şimdiye kadar daha bfr 
çoklarına karşı gerektiği halde kullanıl 

mamış olan uluslar sosyetesi maddele
rinin İtalya için yeritilmesini istemek

tedir. Niçin Japonyaya kar ı çin top
raklarındaki harckt>tindcn dolayı boy -
kotaj yapılmasına çalışmamıştır Niçin 
Şako anlaşmazlığına karışmamı tır? Ve 

gene niçin, Almaı.yanın ~ilahlanmasmı 

Cenevrcdc kötülediği ve lilzumlu görü
lecek cezayı ara"trrmak için bir komi

te &eçilmesini kabuJ ettiği halde son • 
radan Almanya ile ayrı bir anlapna 

·yaparak onun bu hareketine dayanak 

olmu tur? Görillüyor ki İngiltere, İtal
yan - habq anlaşmazlığında hiç bir çı

kar gözetmeden hareket ediyor değil -
dir. Tamtcrsi, İngiltere ancak ve an

cak Habcşistanı kendine saklamak ve 
bu topraklarda başka herhangi bir dev

letin etgerliğini önlemek için ~lJpnak
tadu. 

Hcıbe~i11t.an meJJelesi IJalıey' tle 
Lahey. 5 (A.A.) - İtalyan • habeş 

yargı~ komisyonu, italyan delgesi pro -
fesÖr Bay Silvio Lossano'yu dinlemiş -
tir. İtalyan delgesi, komisyondan İtalya 
hükümetinin dinletmek istediği tanıkla • 
nn dinleneceği tarihin ve yerin kararlaş
t~nlmasrm istemiştir. 

Habeşistan Anıcrikaya 

başvuruyor 
Vaşington, S (A.A) - Devlet a -

damlarının söylediklerine göre B. Hu11 
tarafrndan habeş imparatorunun başvur
masına verilecek cevab iyice düşünüle

rek hazırlanacaktır. 

İmparator henüz başvurm ı tır. Fa
kat iyi haber alanlar bu başvurmanın 
Birleşik Amerikayı çok zora sokacağı
nı söylemekten çekinmemektedirler. 

Günkü Birle 0 k Amenka menfiğ bir ce· 
vap verirse Kellog paktının yüklediği 

yükenlcri yerine getirmekten kaçınmış 

olacaktır. Bu paktı ileri slirecek olur

sa İtalya ile bir takım anlaşmazlıklara 

sebeb olması ihtimali vardrr: 

Bundan önce iki fırsatta Amerika 

bu paktı ileri sürmüş, fakat bu girişit-

1eri sonUÇıSUZ kalmıştı. Amerikanın ya· 

pacağı tek işin, Man!iuri meselesinde 

olduğu gibi, silah zoru ile yapılan top· 

rak .bağlantılarını tanımıyacağını söy • 

Jcmek olacağı sanılıyor. 

•** 
Va ington. 5 (A.A) - Habeşistanın 

Birleşik Amerikaya göndermiş olduğu 

başvurma mektubunun metni B. Cor • 
dell Hu1l'ün elinde bulunmaktadır. Ge

rek Hull ve gerek dışarı işler bakanlı· 

ğı ileri gelenleri mesele hakkında di • 

ycvde bulunmaktan kaçınmışlardır. 

ULUS 

Bir t ·irk geneiııin 
l>aş4 rısı 

1928 yılında 

İstanbul lisesi -
ni çok iyi bir 
dereceyle biti 
rerek Almanya -
da öğrenimini 
tamamlamıya :ıit 
miş olan Bay 
Mithat Yenen, 
Stullgart §ehrin
deki " yüksek B. Mitat Yent>n 

teknik okulu ,, na girmiş ve bu· 
rada yedi sene okuduktan sonra 
geçen ay çok iyi bir aınaç vererek 
mektebi birincilikle bitinni~ ve 
mühendİ9 diplomasını almıştır. 
Uzuğ yaptığı $uhe, şehir yeraltı ve 
iistii vao11andır. 

Me-1~\c .. t~nin yüzünü güldü -
ren bu deP,erli ~cnc1mizi kutlarız. 

erri kanunlarında 
~ 

değişilclik 
Finans bakanlığı kazanç, hay

vanlar ve erazi vergilerinin yeri
timinde görülen :zorlukları birer 
birer toplamak ve yükümlülerin 
ic:teklerini de göz önüne almak su
retile her üç vergi kanununda de· 
ğişiklikler yapmağa karar vermiş 
ve lazım gelen incelemelerde bu
lunarak yapılması gereken deği
şiklikleri hazırlamak üzere incele
me bürosu başkanı B. Cezmi ve 
yardımcıları B. İsmail Hakkı, B. 
Cemal Reşit ile Fransadan ge
tirtilen uzman B. Pişarl'e bu öde
vi vcrmıştır. B. Cemal Re· 
şid ilbaylıklarda gereken ince
lemeleri yapmış ve şehrimize 
dönmüştür. Uzman B. Pisarl ise 
C.iin borsada yaptığı incelemeleri 
bitirerek lstanbula gitmiştir. Uz
man lstanbuldaki incelemelerini 
bitirdikten sonra İzmire gidecek 
oradan da diğer önemli ilbayhk
lanmızda da ara tımıalanna de
vam e Jccektir. Finans Bakan
lığı yapılacak incelemeler so
nunda elde edilecek sonuçlara 
göre bu kanunları değiştiren {3) 
kanun projesi hazırlayacak ve hü
kümet bu projeleri önümüzdeki 
toplantısında Kamutaya verecek
tir. İnceleme bürosu bu (3) kanun 
projesini ha?.lrladıktan sonra ve
raset ve intikal vergisinde yapd
ması lüzumlu görülen değişiklik
lerle uğraşacaktır. 

Şose ve köprüler 
başkanlığı 

Şose, köprüler ve binalar i~lc
ri dayresinin ıoae, köprüler yönet
gesi ve binalar genel d0rektörlüğü
ne ayrılması dolayısiyle fOse, köı,_ 
rüler yönetgesi ba kanlığma eski 
ıose, köpriiler ve binalar hask~. ı 

' 

birinci sınıf İspekter B. Ali Talip ' 
ata mıstıT. 

SAYJFA 5 

sek deniz teeiml ~--=;; :;"}j 
o ulu k:urııluyor ~~ --. 

Yü 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış olan yüksek deniz te· 
cim okulu öğreneği bakanlar ku
ruluna verilmiştir. Öğreneğin e
saslarına göre gemilere kaptan ve 
makinist yetiştirmek ve üçü lise, 
ikisi yüksek sınıf olmak üzere ku· 
nılmu§ deniz tecim okulu ekono
mi bakanlığına bağlı ve parasız 

yatı okulu olacaktır. Okulun birin
ci sınıfına lise sekizinci sınıfını bi
tirmiş ve buna dendeş bilgide o

lanlar alınacaktır. Okulun orta 
lı:ısmmda öğretim birge olacak, 
yüksek sınıflarda ise kaptan ve 
makinist yetiştirilecektir. Talebe 
yüksek sınıfa geçerken kur'a ile 
kaptan ve makinist sınıflarına ay
rılacaktır. Talebenin yükümiel 
hizmeti üç yıl olarak saptanmqtır. 
Senelik öğretim süresi üç devreye 
aynlmrştır. Birinci devre birinci 
kanunun son haftasında smaç baş
lamak ve ikinci kanunun ilk haf· 
tası devre azadı ile geçmek üzere 
bir birinci teşrinden ikinci kanu
nun birinci haftası sonuna kadar
dır. 

· İkinci devre: mart sonunda sı
naç başlamak ve nisanın ilk haf
tası devre a.7.adı ile geçmek üzere 
bir ikinci kanundan nisanın birin
ci haftası sonuna kadardır. Üçün
cü devre nisanın birinci haftası so
mından 31 mayısa kadardır. 

Talebe genel smaç ve kampın 
sonunda bir buçuk aylık staj gezi
:;;ne çıkacak ve gezi mektep ge
misi veya başka gemilerde yapıla· 
caktır. 

19 yaşından buyuk ıs yaşın
dan kücük olanlar okula kabul e
n.lmiyecek ve belli sayıdan fazla 
l:a!i vurmalar için smaç yapılacak
tır. Bir ders yılı içinde ders hafta-
1.:ırmm yansından çok izinsiz, bir 
sicil cezası, bir yıl içinde iki. bü· 
tün öğretim zamanınca üç sicil ce· 
z:..sı kesin kovulmayı gerektirc
c~ktir. 

Bunlardan başka öğrenekte 
dir ' ör. öğretmenler, dayre iş
yctrlan ve mektebin yönetimi hak
kında uzun hükümler vardır. ____ .. __ _ 

RADYO 
A KARA 

19 30 • Musiki: 
\\fax Brucb: Kol Nidreı 

Kema'l: Necdet Remz.i 
Piyano: Ulvi Cemal 

19.50 - Matbuat raporu 

20.20 - Musiki: 
Bormann: Andante 

.. 
" 

Scherzo 
Vale 

Keman : Necdet Rt>mzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.40 • Haberler 

Halkevindeki güreş 
yarışmaları 

Halkcvinde yapılacagını dünkil sa
yımızda yazdığımız gi.ıreş yan lan 
dün gece kalab:ıhk bir seyirci yı ı 
önünde yapılmıştır. 

Sporcular Muhafız bando unun çal· 
dığı erkinlik marşiyle halka tanıtılnu tır. 

Ortada bulunan türk sancağını, sa 
solundaki kulüp bayrakJan kapanarak ~C· 
llimlamıslardır. Arkasından bando Cl 

muriyct marşını çalmış ve yanşmal r 
başlamıştır. 

Yanşmalara Demir Spordan 12. A 
kara Gücilndan 13, Gençler Birliğind 
1 · sporcu girmit§i. 

Çok düzgün geçen yarı malann o
nuçlan -şöyle olmuştur: 

56 kilo - Birinci Esad (Dcminpor), 

ikinci: Veli (Demirspor), üçüncü: Mdı. 
med (Dcmirapor). 

61 kilo - Birinci Mahmud (Demir· 
spor), ikinci: Osman (Dcmirspoı"}, ü • 

çüncil: Hasan (Deminpor). 

66 kilo - Birinci: Şina i {Demir • 

spor), ikinci: Mchmcd (Demirspor), "
çüncü: Said (Ankara Gıücü) 

72 kilo - Birinci: Raif (Demirspor), 

ikinci: Muharrem (Demirspor), üçün • 
cü: Faruk (Ankara Giıcü) 

79 kilo - Birinci: Hüsnü (;Dmıir • 
spor), ikinci: Ömer (Ankara Gikü) 

87 kilo - Demirspordan Rıza, Onür· 
deşsiz olarak birinci gelmiştir. 

Ağır «Sikletlerden> yarışmalara gı

ren olmamıştır. 

Ankara bisiklet 
şampiyonluğu 

1934 - 1935 Türkiye bisiklet sü 
rat ve mukavemet şampiyonlukla
rının Ankara Güvenç por 1 \ü • 
bünde olduğu görülen lüz m üz • 
rine ilnn olunur. 

Bursa bayı:ndrrlrk 

başmühendisi 
Bursa bayındırlık başm hen • 

disi B. Asaf örülen lüzum üzeri
ne bakanlık emrine a1ınmıştl1'. 

Çocuk E irgemc Kurumu 
llaş kan lığından: 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi; yeni doğan çocukların 
bir yaşına gelinceye kadar nasıl 
bakılacağını öğreten «Annelere 
Öğüt» ün 1 inci sayısını bastırmı§· 
lir. 

Ayrıca çocukların nasıl besle • 
neceğini ve mamalarının nasıl ha· 
zırlanacağrnı öğreten «Annelere 
Öğiit» ün 2 inci sayısmı da bas -
mıstır. 

1 ve 2 &aJ'llı öğütleri istiyenlere 
Kurum parasız olarak gönderir • 
An!tarada bulunan Coeuk Esirge
me Kurumu Gonel Merkezi baş • 
kanlığına yazı ile adres bildirmek 
yeter. 

Tefrika: 115 ta dei Monti'nin merdivenleri altında, tür
lü türlü hayvanlarımı barmdınnak üzere ha
zırlatmış olduğum avluya bakardı. Bu ha~
vanlar arasında da doğrudan doğruya Mı
nerva baykuşunun kanından gelme pek cici 
bir baykuş vardı. Onu ben, kanadı kırık, aç
lıktan ölüm halinde kırlarda bulmuş, kana
dı iyileştikten sonra da, bulduğum yere, iki 
kere götürmüştüm ve hayvancağız, iki kere
sinde de uça uça geri gelerek omuzuma kon
muştu. Benden ayrılmak istemediği besbel
liydi. O zamandan beri küçük baykuşunı, 

sini odada yalnız bırakmamasını Anna'ya 
sıkı sıkıya tenbihlemek zorunda kaldım. 

likte San Michele'yc yerleştikten sonra bi· 
le mezarcılıktan vu geçmek istememişti; 
anlaşılan ölülerle diısup kalkmaktan tuhaf 
bir zevk duyuyordu. San ichelenin kitabı 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAY DAR 
Vıızan: Aksel MUNT 

Bakıevıme devam edenlerden biri de çe
~ngen halli, pek terbiyelı bir kadındı ki bir 
gün, yanında oturmakta olan bir ingilizın 
bacagma, tatlı tatlı gülümsiyerek, koca bir 
§apka i0 nesi batınvemıişti. 

Bunlar arasında iki de Kleptoman (çal
ma hastalığına tutulmuş) kadın vardL Bu 
iki kadın, her gelişlerinde, ellerine ne geçi
rebilirlerse mantolarmm altında saklayarak 
götürürlerdi. 

Hastalarımdan birkaçı ise bekleme salo
nuna alınabilir cinsten değillerdi; bunları ya 
k:itab odasında, yahut kendilerine karşı ina
nılımyacak kadar sabırlı davranan Anna'mn 
gözleri Üzerlerinde olmak şartiyle, yemek 
odasında bekletmek laZimdı. Başlarına ge
aenleri d~nlcrken boşwıa vakit kaybetme
mek için, bir takım hastalan da, yemek yer
ken kabul ederdim. Yemek salonum. Trini· 

yemek salonunun bir köşesindeki tüneğinin 
üzerinde, altın gözleriyle sevimli sevimli 
bana bakardı. Beni gözden kaybetmem~k 
için gündüzleri uyumaktan bile vaz geçmış· 
ti. Yumuşacık bedenini okşadığım zaman
lar o duyduğu zevkten gözlerini yan kapar 
ve keskin gagasiyle yavaşça dudaklarımı 
ısırırdı. Bu bir öpüştü, baykuş öpüşü .. 

Sonra, yemek salonuna alınan hastalar 
arasında da gene bir rus kadını vardı ki olur 
olmaz şeylere kı.zıvennesi yüzünden bana 
çok sıkıntı verirdi. İnanmazsınız! Bu kadm 
baykuşçuğu ~yle kıskanmağa başiadr ki iki-

Bir gün eve döndüğümde Anna bana rus 
kadınının, bir kağıda sanlı bir ölü fare getir
miş olduğunu söyledi. Kadının dediğine gö
re bunu odasında yakalamı ve baykuşun se
ve seve yiyeceğini umarak getirmişti. 

Baykuş, kendi usuliyle farenin basını, bir 
gaga vuruşuyla bedenden ayırdı ve üst tara
!rnı yemekten vaz geçiverdi. Bu isteksizli
~in ebebini öğrenmek icin fareyi alıp İngi
liz ec7..acıya götürdüm. Ecazcı onda, bir ke· 
diyi öldürebilecek kadar arsenik buldu. 

~ 

Ciyovanna ile Rozina"yı sevindirmiş ol
mak için babalarını, kırmızı yumurta pas
kalyasını geçirmek üzere, Roma'ya getirt
miştim. İhtiyar Pakçıyale, benim yıllardan 
beri pek içtem dostumdu. Genetiğinde o, 
Kapri'deki erkeklerden çoğunun o çağda 
yaptıktan gibi, mercan avcısı idi. Başını 
türlü işlere soktuktan sonra, günün birinde, 
Anakapri'nin resmiğ mezarcısı olmustu ve 
bu hizmet, hekime başvurmadıkça insanla
nn hemen hiç ölmedikleri bir memlekette 
pek elverişli bir hi.zmetti. Çoeuktariyle bir-

İhtiyar Pakçiyale. bir perşembe günü, sa • 
km bir halde Roma'va geldi. Trenle hiç yol
culuk etmemişti. hıç hır şehir görmemişti, 
daha arabaya binmcnıi~ti. Her sabah s t 
üçte kalkıp, penceremm altındaki Bernıni 
çeşmesinde elini yüzunu yıkamağa alı mı -
tı. Mis Hol ile çocukları, götürüp ona Sen
Piyer'in twıç ayaklanm opt r.dü ·ten, Ska a 
Santa'nm merdiven 1 t!rini cıkarttıktan e 
protestan mezarlığındaki crtikdeşi Giyovan 
ni de Roma'nm çeşidli mezarlıklarını gez
dirdikten sonra, artık b c a bir şey gör k 
istemediğini b

0

ldirdi Ondan öyle, boş \ k
tin~ hic çıkarmadığı uzun bal., çı külahı ba 
şmda, Piazza di Spanya's n bakan pencere· 
lerden birinin öniinde, dört bir yanı seyret· 
mekle geçirirdi. 

Bir gün kendisine, neden Pia7za di Span 
ya'yı her taraftan ü~tün tutmakta olduğunu 
sordum. "Cünkü. b tr:ırlan her vakit cenaze 
alayları geçiy_or .. dedi. 

(So r r) 
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M"Uı Mu<lataa Vekaleti Satın Alına 

Komi~yonu ilanları 

t LAN 

İzmir kıtaat için tahmin edilen fiatı 18.000 lira ohııı 
140 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 1~ temmuz 935 perşerube günü saat 15 te h . 
mirde Bornuvada AS. SA. AL. KO. da yapılacaktır. İlk 
teminat 1365 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltmeye girecekler teminat mektub veya mak
buz1ariyle ticaret odası vesikasiyle birlikte teklif mek· 
tublannı ihale saatinden en az bir saat evet Bomuvada 
satm alma Ko. na vermeleri. ( ı .551 ) t-2678 

İLAN 
Erzincan kıtaatı için 50,00L 

kilo fabrika unu kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9 temmuz 935 sah 
günü saat 15 dedir. Muham 
men bedeline göre ilk temi
nat 487 liradır. Şartnamesi · 
ni görmek için her gün ve 
eksiltmeye girecekler temi· 
natlariylc birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatın · 
dan en az bir saat evvel Er· 
zincan'da Tümen satın at· 
ma Ko. na vermeleri. (1472) 

1-?l\7n 

tLAN 
l - 160 Ton Mazot ka

palı zarfla eksiltmeye kon
muıtur. 

2 - Tahmin edilen be
del 9.600 liradır. 

3 - İhalesi: 22-8-935 per· 

şembe günü saat 14 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek 

ve almak istiyenler her gün, 
eksiltmesine gireceklerin 
2490 sayılı kanunun istedi
ği vesikalarla birlikte ve 
ihaleden bir saat evvel 720 
liralık teminat ve teklif mek· 
tuplariyle birlikte M. M. V. 
satmalma Ko. müracaatları. 

(1603) 2794 
İLAN 

iki baş nakliye koşumu 
beygir pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 11-7-935 
perşembe günü saat 11 de
dir. Beher baş hayvanın tah
min bedeli 120 liradır. is
tekliler hayvanlariyle bir
likte belli gün ve saatmda 
M. M. V. satmalma komis
yonuna gelmeleri. (1605) 

1-2795 

ı.ıra~ · K a lerkez binal<tnnm çatı ve sair aksa· 
mmın tamiratı yapılacaktrr. Talip olanların Bankanın Le-
vazım Mürlürlü[i:üne mliracaatları. (15S6) 1-2694 

( i ,·ekaletinclen: 
. it Temmuzda başlamak üzere Ankaraya nakledecek 

ı., ·1 temyiz mahkemesinin asgari 100, azami 250 ton tuta-
k olan eşya ve evrakının şartnamesi mucibince Ankara 

ıstasyonunda vagondan tahliye ve temyiz binasına nakli
le yerleştirilmesi pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin e
dilen bedel 750 liradır. Pazarlık 19 temmuz 1935 cuma gü
nü öğleden sonra saat 14 de vekalet levazım müdüriyeti 
odasında müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere vekalet levazım 
müdürlüğüne ve pazarlık günü bedeli muhammenin yüz
de 7,5 ğu olan 57 liralık teminat makbuzlarile birlikte ek-
siltme komisyonuna müracaatları. (1598) 1-2762 
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AN NARA ASLİYE BİRİNCi HUKUK MAHKEMESİNDEN : 

Dava Edilen: Ankaranın Gicik mahallesi yeni cami sokagrnda 

(9) sayılı evde Abdurrahman oğlu Osrnana: 

Karınız Gicik mahallesinde Hacı Ali kızı Müzeyyen tarafm<lan 

yapılan ihtar davası üzerine ikametgahınızın meçhuliyeti basebile 

l-7·935 paza rtesi günü saat (14) de mahkemede ibulunmanız için 
ilanen tebligat yapıldığı halde gelmediğiniz ve bir vekil de gön· 

dermediğinizden hakkmızda gıyap kararı tebliğine karar verilmiş

tir. Mahkeme giinü olan 17-7-935 çarşamba günü .saat 14 de talik 

t'dildiğinden mezkiır gün ve ::.aatte mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınızda mahkemeye devam o

lunacağı H. U. M. K. (401, ve 405) inci maddeleri mucibince keyfi -

yet tebliğ olunur 1-2785 

Erh~ a: . an: 
ı - Erbaa'cla yapılacak fenni mezhaha bi nası 21-6-935 

tarihinden itibaren 20 gün miidcietlc acık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Keşif tutan 6059 Hra 40 kuruş. muvakkat teminat 
455 liradır. 

3 - Plan, keşifname. hususi ve fenni şartnarne örnek
leri Erhaa şarbaylığmdan verilecek ve istiyenlerin a<lresi
ne gönderilecektir. 

4 - fhale 12 temmuz 935 c;alı giiııi.i saat 15 <le Beleni 
ye encümeninde vapılacaktır. 

5 - isteklilerin Erhaa ... arhavlığma müracaat etmeleri 
ilan olunur. ( 1571) 1-27 ı.c; 

1 - 24-6-935 giinlcmeciııe rastlayan pazartesi giinü sa· 
at 15 de ihalesi icra edileceği evvelce ilan edilen Samsun 
Elektrik ve su fabrikalarmın bir senelik ihtiyacı olan en 
az 325, encok 375 ton mazota talip crkmadığından aynen 
münakasa ve evsafı fennive sartnaınesi dairesinde veni
<len kapalı zarf usulivle ek"iltmeve konulmuştur. 

2 - fhate 24-7-93S g-iinüne rastlavan carsamba gilnü 
~aat onheste heledive encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup
larını muayyen saattan bir saat evvel endimen reisliğine 
makbuz mukahitincle vermelidirler. 

4 - Eksiltmeve ict'rak edecek şirketler 2490 kanunun 
3 üncü madrle~inin A ve B fıkralarına göre vesikalarını 
göstermek merhıırh•etindedirler 

S - İ ... bu mazotun muhammen be<l,..li otuz ü~ bin üc 
yli:r vetmic; he" lir:1c1ır . 

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

6 - Şartnamenin örneğ-i hecielsiz veriJir. (1572) 
1-2714 

\apalı zttrf ı sn i'lefl isi tıne ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Mer

kez Hıfzıssrhha müessesesi satın alma ko -. ·~ 
misyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aııkarada Cebeci caddesi 
i.ı rerinde Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı şube 
~i için alınacak dana. 

2 - Alınacak dana(270) adet olup tahmin edilen be
cieli (8100) lira. 

3 - Eksiltme 13.7.935 cumartesi günü saat on birde 
Hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. Teklif mektup 
larınm mezkur saatten bir saat evetine kadar verilmesi 
sarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (607) lira (50) kuruş
luk ilk teminatın verilmesi ve aşağıdaki vesikayı haiz ol
ması sarttır. 

5 .:_ Resmi müessesata cnaşağı on bin liralık et teah
lıüdünü yaptığına dair hir vesikanm gösterilmesi. (1530) 

1-2646 

aza Ge el l(ornu

a lı~ · Ftta h 1 sa ın alma 

ko nisyon dan· 
ı - Gümrük Muhafaza teşkilatı için 4000 çift Asker 

fotini kapalı zarfta 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı: 20,000 liradır. 
3 - Evsaf ve nümunesi komisyondadır. Evsafı parasız 

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

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

1-2708 

l(ırşehir ·ıhay ığın an: 
Krrşehirde yapılacak ilbayhk evinin yapı işleri eksilt

mesine pey verilmediğinden 2-7-935 gününden 12.7.935 
cuma gününe kadar on gün uzatıldığı ilan olunur. (1631) 

1-2804 

Uzuııli:Öprü Belediye sinden: 
8197 lira 45 kuruş bedeli keşifli Uzun köprü fenni mez

bahasına talip çıkmadığından eksiltme 11 temmuz 935 
perşembe günü saat 16 ya tehir edildiğ·i ilan olunur. 

(3745/1639) 1-2806 

6 TEMMUZ 1935 CUMAKIESl 

ıı m!!Uır.ır.ırnı nınnltl!lllmaııııı:nuırııııını ttılllli! ı ı nı. ııııımn ıı mtH ın ı ımınu. uımııııtıımıımıııer.ı:ımn;mıq 

CEBECİ ÇEVRESİNDE 

7 1'E~ll\'IUZ PAZAR GüNü EJ"F~I( 
1'RiK CEREYANI K ESiLE

CEKTiR. 
Cebeci Transformatör merkezi kuvvetlendirilece

ğinden 7 temmuz pazar günü saat 8 den 17 ye kadar 
Cebeci - Müzik okulu - Hapishane çevrelerine cere
yan verilmiyecektir. 

ANKARA ELEKTRİK SOSYETESİ 
1-2808 

ıııımıııııı.rııınııımıııııııımıımınııı:;ı:~ll!llttımnmoıı:mı·ııı:ı::•mıllllll!lllmım 

(;iiınriil{ ve inhisarlar Vekale
tinden: 

1 - Vekalet tetkik ve Muhasebe Müdürlükleri binası 
nın BADANASI pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 8-7-935 şe rastlayan pazartesi günü saal 
ıo da vekalet levazım müdürlüğünde kurulacak komis
yonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli olan günden evvel (14) liralık 
muvakkat teminatlannı vekalet veznesine yatırarak ala
caktan makbuzlarla birlikte belli saatta komisyona gel
meleri. 

4 - Bu i~e aid şartnameler her gün Vekalet Levazım 
Müdürlüğ-ünde gi' ""t.ebilir. (163P. 1-2801 

İzmir Ceza evidirektörlüğiinden: 
19.000 lira bedeli muhammeneli İzmir Ceza evinin M:ı

yıs 936 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı zarf s ı
reti ylc eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gireceklerin 
100/ 7,5 nisbetinde teminat veya hükümetçe muteber ban
ka mektuplarını beraberlerinde alarak ihale günü olarak 
tayin e<lilen 29-7-935 günlemecine rastlayan pazartesi r "i
nü saat l 5 de ceza evi Direktörlük odasında toplanac-ık 
komisyona ve fazla tafsilat için de her gün saat 15 ren 
sonra Direktörlüğe bas vurmaları ilan olunur. (1952 / J1140) 

1-2800 

f\dlive v<'kaJetindeıı: 
Zat i~leri Umum Müdürlüğünde 14 lira maaşlı bir ka

tiplik acık bulunduğundan 9 temmuz salı günü açılacak 
olan müsabaka imtihanına girmek istiyenler evrakı müs
bitelerile birJikte zat işleri umum müdürlüğüne müra-
caat etmeleri ilan olunur. (1635) 1-2802 

Basın Genel Direlctörlüğünden: 
Basın Genel Direktörlüğü Betkeleri için yapılacak o

lan eksiltme isteklilerin karşılık bitiği getiremediklerin
den ayın 6 sından öte bir hafta uzatılmıştır. Üste bırakma. 
ayın 12 inci cuma günü saat 15 buçukta Basın Genel Di
rektörfüğiinün eksiltme komisyonunda yeniden yapıla-
" 1 1· •1r. 1-2810 

Ankara helt:>rlive reisliği ilanları 

İLAN 
Yenişehirde 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 artımıaya 
konulmuştur. Muhammen bedelleri ikişer liradır. Talip o
~anl~rı~ 18 temmuz 1935 perşembe günü saat onda Hesap 
ışlen dırektörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1592) 

İLAN 

1 - Beledıye hasta evi i 
çin gerek olan ve şartname 
sinde yazılı evsafta (2800· 
3200) kilo süt, (2000-2400) 
kilo yoğurt alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeJi 
( 780) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
( 58,50) liradır. 

4 - İstekli olanlar ıhale 
günü olan 15.7.935 pazarte&i 
günü saat on beşte komis 
yona gelmelidirler. 

5 - Şartnamesini gör
mek istıyenlerin sağlık işle 

1-2740 
ri direktörlüğüne müraca· ı. 
farı. (1534) 1-2650 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

ZAYİ 

941 No- lu bisiklet plakası 

kayboldu yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

l-279r ORHAN 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum ıı 
Müdürlüğü ilanları 

i LAN 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazıla balata 
kayışları 6. 8. 1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliy
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek İstiyenlerin 641.25 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite • girmeğe mani\ kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait f&rlnameler parasız olarak Haydarpa§&da te
sellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dai
resinde dağıtılmaktadır. (1608) 
Balata kayıfı 100 m / m 1400 metre) muhammen bedeli 

,, ,, 120 ,, 1000 ,, ) 8550 lira 
1-2797 

İLAN 
Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı las

tik malzeme 5. 8. t 935 tarihinde pazartesi günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. Bu İfe girmek istiyenlerin 1480.65 liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika
lar ve ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be 
yanname ve tekliflerle a.ynı gün saat 14.30 a kadar komis-. 
yon reisliğine vermeleri lazımdu. 

Bu İfe ait ıartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
testllüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada malzeme daire
ıinde dağtılmaktadır. (1607) 
32 kalem listik malzeme Muhammen bedeli 19742 lira. 

1-2796 

f§ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
§ 

1
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Alma Komisyonu ilanları 1 
i 

1 LAN 

1 -Ankara garnizonundaki kıtaat ve müesaesat efra
dının ihtiyacı için 450,000 kilo ekmeklik un münakasaya 
konulmuıtur. 

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

3 - Mün•lcHası 25 temmuz 935 tarihine müsadif per
fembe günü saat 15 de Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 450 Bin kilo ekmeklik unun beher kilosunun fiata 

dokuz buçuk kuruıtur. Mecmu tutarı 42750 lira teminatı 
muvakkatesi 3206 lira 25 kuruıtur. 

6 - lsteklilerin ticaret odasında kayitli olduklarına 
dair vesika gÖltemıeleri mecburidir. 

7 - Temi-tr muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mektuplannı münakaaanın yapılacağı belli saatten bir sa
at evveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1622) 1-2798 ' 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat, 

mekteplerinin ihtiyacı olan 
6000 kilo toz şeker 22 tem
muz 935 pazartesi günü saat 
14: 17 ye kadar açık eksilt
me suretile satın alınacak
tır. Talipler muhammen be-

deli olan 1920 liraya mukabil 
144 lira teminatı evveliyesi·· 
ni Kırıkkale askeri fabrika
lar muhasebeciliğine yatır
arak vaktinde mektep satın 
alma Ko. na müracaatları. 

(1559} 1---2693 

ŞEHİR BAHÇESİ 

Ozan opereti 

Her Akşam 
YENİ PROGRAM 

Cizre: Askeri Sabo Alma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Cizre garnizonunun senelik ihtiyacı olan 179421 kil,., 
unun kapalı zarf ile 11-6-935 günU yapılacak beher kilosu 
12 kuruş 7 santim üzerinden tesbit ve kolordu K. Arzedıl
mişse de mezldir komutanlıkça bu fiat pahalı görüldü
ğünden kapalı zarf usuliyle 15-7-935 günü saat 10 da iha
lesi takarrür etmiştir. Taliplerin mezkOr gün ve saatta 
yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle komisyonda hazır 
bulunmalan ilan olunur. (3478/151 l) 1-2630 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375/ 425 talebea; 
ile 100-120 müstahdemininin 12.7.935 tarihinden 31 ma. 
yıs 936 tar;hine kadar sabah, öğle ve akıam yemekleri pa· 
zarlıkla ihale olunacağından parasız fartnamesini almak 
istiyenlerin enstitü muhasebesine ve talip olanların 11.7.93~ 
tarihine rastlayan pertembe günü saat 15 de 5837 liralık 
mu.akkat teminadariyle Eutitü idare ve ihale komisyonu-
.,. müracaatlan. (1525) t 2955 

ULUS 6 TEMMUZ 1935 CUM!..RTE<l 1 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\1iidürliiğii Satmalma 

Komisyonu IHinlnn ~ 

9300 metre 50 Mm. genişli 
ğinde kolan 

7650 metre 40 Mm. genişli -
ğinde kolan 

50 kilo balık ağı ipliği 

Tahmin edilen beifeli 
(1985) lira olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar u -
mum müdürlüğü satmalma 
komisyonunca 1 7 temmeuz 
935 tarihinde çarşamba gü • 
nü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komis · 
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 
(148) lira (88) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko · 
misyona müracaatları. 

(1565) 1- 2719 

50000 kilo yonga satışı 

Tahmmi bedeli 375 lira • 
olan yukarda mikdan yazılı 
yonga 17 temmuz 935 tari · 
hinde çarşamba günü saat 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tın.alma komisyonunca açık 
artırma ile satdacaktrı. Şart 
namesi parasız olarak ko -
misyondan verilir. İsteklile
rin muvakkat teminat olan 
28 lira 13 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad
delerinde · yazılı vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
misyona müracaatlarL 
(1553) 1 - 2706 

Satılık evi olanlar 
Evkaf Apartımam, kapı 

3, daire 3 A. E. N. adresine 
mektupla bildirsinler. 

1-2766 

Muhasebeci ve 
mütercim 
ARANIYOR 

Posta kutusu {509) Anka· 
ra, müracaat. 1-2760 

İlaıı 
Şimdiye kadar şöhretim Or

han za.de Osman ve mağazamın 

ismi de Suhulet olarak anılmak· 
ta ise de bundan sonra soy adım 
ve mağazamın ismi Osman Er· 
daş konulmus olduğunu ilan e· 
derim. 1-2761 

ANKARA BİRiNCİ İCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Mahcuz olup satışı takarrür 
eden 200 lira kıymetinde bir adet 
Filipis marka 525 model Radyo, 
Opcrtör belediye satış yerinde 
10.7 .935 saat on altıda satıh· 

caıktır. Satış tutan kıymetinin 

% 75 ini bulmazsa 15.7.935 pazar
tesi günü <ıynı yer ve saatte kat'i 
ihalesi yapılacağından taliple
rin oradaki memura müracaatla-
rı. 1-2793 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

DERt, FlRENGl VE 
BELSOôUKLUÔU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

imtiyaz phibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi negriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naauhl 
BAYDAR 

Çankırı clddtsi civırmdı 

I Ulut B111n,.vinde Nsdm•ş- J 
L tN. 
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! AR-TIK HERKES ~ - ~ ! 1\liktarı az dahi ol ,a ~ = = ~-;;;=-= Parasının kendisine ne B~i~~fi~t bilecek ve: ;_; 

Her ay muntazaman alacaktır. __ . = = , = 
~ HüKUl\1E1'iN ''F DöRT l\ftLl.11 BANKA- § 
~ iN tŞTtRAKtLE TAl\IAMI öDENMlŞ ~ 
~ SERI\'.IA YE i =--
- r -~ 2.200.000 Türk lirasına arttırılmış olan = 
5 ADAPAZAitl ~ 

i Türk ticar~t baDkası 1 = s := Merkez ve bütün şubelerinde ~ 

~ 50 Liradan itibaren i - -= Vadeli her türlü mevduatınuı kabul edece"tt ve ES 
~ Her ay başında faizini 1 = Size ödeyecektir. = 
~ 1 

· ~-=-- Fazla taf~ilat için şubelerimize mür'1caat.Mer- ı 
kez şuhe,si Ankaı·a: Işıklar caddesi muamelat a = ~ 

~ Telefon:2316 ~ 
- := 
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Saçları 
Dökülenler 

Komojen Kanzuk 

Saç.Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
moien kanzuk sac; eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma· 
ı?"azatarında hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK . 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

KiRALIK 
Dö~ ?dalı kiralık Ev gör

mek ıstıyenler Doğan bey 
karakolu sırasında bakkal 
Mehmede müracaat. 1-2759 

Lüks Yemek salonu 
Antika oymalı Anupa ma· 

mulab, aynca mutfak takım· 
lan, lüka salon, piyano, do 
laplar, yazıhane tetisab, ha· 
b ve saire ıatıhktır. Telefon 
3947 1 ~2621 

Sümer Bank 
,umumi ~üdürlüğünden: 

1. - Kayseri dokuma f abrikaaı yanında yapılacak 
İtÇİ aparbmanlarının ketif bedeli 6.335. 73 lira olan 
bodrum dötemeai albndalri temel İnpab vahidi kı· 
yasi fiat esasiyle ve ketif bedeli 229.447.19 lira olan 
üst kısım inıaat toptan götürü olarak eksiltmeye çı
karılmıttır. 

2. - Bu İte ııeit eksiltme evrakı ıunlardır; 
a) Eksiltme tartnamesi 
b) Mukavele projeai 
c) Fenni tartname 
d) Metraj vahidi fiat ve ketif hulasası 
e} Projeler 

• 
lstiyenler bu evrakı 11 lira 80 kurut mukabilinde 

Sümer Bank Ankara merkezinden satm alabilirler. 
3. - Eksiltme 15 Temmuz 935 pazartesi günü saat 

17 de Ankara' da Ziraat Bankası binası içinde Sümer 
Bank Umumi Müdürlüğünde mütetekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan batka en az 
50.000 liralık tek bir bina İnfaa.tını muvaffakıyetle 
bitirmit olması lazımdır. 

6. --- Teklif mektupları üçüncü maddede yazdı aa· 
atten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü. 
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazdı saate kadar gelmit ve zarfın kanuni 
ı1rki1de kanatılmıl' o1maıı la7.rmdır. 1-2641 

• 
Etlik merkez laboratuvarları mü -

dürlüğünden: 
Serom Bakteriyoloji haneleri için 57 kalem alitı fenni

ye açık eksiltme suretiyle satnı alınacaktır. Şartnamesini 
almak istiyen isteklilerin her gün için Laboratuvarlar Mü· 
dürlüğüne ve eksiltmeye girecek olanların da (160) liralık 
banka teminat mektubu ve yahut bu. mikdar paranın hazi
neye yatırıldığına dair makbuzla birlikte ziraat vekaleti 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak olan komisyona 
26-7-935 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de gelmeleri. 

(1632) 1---2805 

1 SiNEMALAR 1 1 f YENi 
BUGÜN BUGECE 

Martha Eggert - Hanı Jaray 

Almanca ıözlü 

BITMEMJŞ SENFONl filminde 

·GECELERİ YALNIZ 

IKuLOPl 
6U GECJ- - -

HlNTESRARI 

Gündüzleri iki filim 
l - Hint Esran 
2 - Ölüm Kervanı 

BtR P1LM GOSTERILIR 


