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HAVA J AT ARll\'.lIZ iÇiN ZffiLIK • 

a adauçu aşla 
Hava lıatları genel direlitörü, nasıl çalışı 

Jacağını <Ulu ) a aıılattı 

Gezinti uçuşları bugün de yapılacak 
Bayındırlık Bakanlığı haua 

hatları genel direktörü Bay Şeu -
ket, diin yapılan gezinti uçuşları 
sırasında, uçak alanında, hava 

hava hatları çalışmaya başlaınıya
cakbr. 

Ankaradaki gezinti uçU§ları 
hakkında da Bay ŞeJJkeJ. Jom~t: 

Bayındı~lık Bs1ca11rlruz uçak alnrtında 

hatlarımız hakkında nasıl bir ra· 
lı§ma düşünüldüğünü kendisin -
den •oran bir yazarımıza şunları 
öylemi tir: 

- Biliyorsunuz ki hava hatla
rımız şimdiye kadar sübakanhğı
na bağlıydı. Şimdi Bayındırlık mü
nakalat yönetgesine verilmiştir. 
Bugün ilk hedefimiz, hava servisi
ni biran önce açmak değil, hatla ~ 
rm aksamad n ve arası kesilme -
den düzenli o 'arak devamı imkan
larını hazırlanaktu. Bunun için 
her şeyden önce Ankara, lstanbul 
gibi önemli merkezlerde uçak a -
le.nlarmı düzenlemeye, uçakların, 
herhangi bir h::ı d1~ede. verle de -
ğetini sağlamak için telsiz ve ra 
sarl istasyonları yapmıya çalışa • 
cağız. 

Hava yolları örgüsü için bir 
proie hazırladık, bugiin incelen -
mektc olan ve henüz bir karara 
bağlanmamış bulunan bu proieye 
göre memleket içinden geçen hat
ların Irak, İran, Atina, Haleb gibi 
dı$ merkezlere bağlanması düşü
nülmektedir. 

Henüz alacağımız yeni uçak • 
ları ısmarlamadık, bunlarm tipi 
ve şekli üzerinde araştırmalar ya
pıyoruz. Ismarlandıktan ıonra bu 
uçakların elimize geçmesi en çok 
bir, birbuçuk aylık bir iştir. Hal -
buki ondan önce bitirilmesi lazım 
gelen işler çok daha fazla zaman 
ister. 

Bu işler bitmeden memlekette 

ki: 
- Bu gezinti uçuşlarını hazır

lamaktan gayemiz halkta uçma -
ya karşı alfil<a ve sevgi uyandır 

Atatürk anısı dzerinde bir uçak 

makbr. Aym zamanda pilotları -
mızın iısiz kalmamasını ve idman· 
lı bir halde bulunmasını ıağla -
mıf olacağız. Bu küçük gezintileri 

(Sonu 5 inci sayıfada) 
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/,ondra, 6 ( A.A.) - Kırnl, ili; tle/<ı 
olarak lıaua mareşali iirıi/ormwmıı •'İy
miş olduğu lıalılı• 3 60 siit>I fl(.'llİi<r gt>çit 
') <ıptırmıştır. 

Kronik. 

Biz gaz teci) .... 
Dava, Laheyde ya ·g ç k:omisyoııunda lco -
ııuşulurlcen, Amerilca da; buıı1ın, l(ellog 

pal{tıııa uygun olarali kotarılacağını 
umduğ-ııı1u l•ildiı·di 

ATAY 
Biz gazeteciler, aklın en iyin -

ni kendimize ayırmışızdır. En 
doğru biz dü§ünürüz. Deulel 
adamları ue bütün yurddQflar, bü
tün İ§lerde gazeteci aklım kılauuz; 
olarak almalıdırlar. iç ve dı§ sıya• 
saya, ekonomiye, linansa, endüı • 
iriye, tecime, sanat ve Fikir işleri -
ne, her şeye bizim aklımız her • 
kesten daha iyi erer. 

Lahey, 6 (A.A.) - Habeş hü
kümetinin delgesi olan, Paris hu
kuk fakültesi profesörlerinden 8. 
Gaston Jez, dün Şcvenimgen' de 
toplanan yargıç komisyonu karşı
sında Hnbeşistan'm tezini anlat • 
mıştır. 

Görüşmelerin özü olan Valual 
hadisesi, Habeşistan'la İtalyan So
malısı arasındaki hudud meselesi· 
ni uyandırmaktadır. 

Habeş tezi 1908 tarihli İtalyan 
- hnbeş andlaşmasiyle Valual'ı ital· 
yan somalısı sınırlarından yüz ki
lometre ötede gösteren gene hal. 
ya' da basılmış haritalara dayan .. 
maktadır. 

Habeş tezi İtalya ile Hab~is -
tan'm, 1908 andla~masiyle, sınırı 
toprakların üzerinde çizmek yü • 
kenine girişmiş olduklarını ve 
1910 da karışık bir komisyonun 
bu işe başlamış bulunduğu halde 
geri kaldığım da hatırlatmaktadır. 

Habeş tezi uzaklığından dola .. 
yı Valual'ın sınırın davalı kısım. 
larına giremiyeceği savasındadır. 

Baron Aloisi, Cenevre' de İtal
ya hükümetiniıı sınır çizme işlcı·İ· 
ne şimdiki dava kotarıldıktan son
ra devam etmeğe hazır bulundu • 
ğunu ve fakat yarğıç işi bitmeden 
buna yanaşamıyacağmı söylemiş
tir. 

Habeş hük&neti adına Bay Je:z
de gene Cenevre' de hükümenle • 
rin, davanın kotarılmasında etke 
olabilecek bütün hadiseleri göz 

1 Binici sul)aYlarıınız 
ol 

.geliyor 
Sofya, 6 (A.A.) - Nis, Ahen, 

Budapeşte ve Viyana' da yapılan 
arsıulusal at yarışlarına giren ve 
İstanbul süvari binicilik okulu 
direktörü Albay Cavad'm komu • 
tanlığında bulunan yedi türk sü • 
vari subayı bugün 11,45 de 1stan
bul'a gitmek üzere Sofya'ya gel • 
mişlerdir. Türkiye süvari genel is
pekteri General Mürsel de kendi
leriyle yolda birleşmiştir. 

Türk subayları sınır durağı o -

lan Drağoman' da Sof ya' daki türk 
ataşemiliteri B. Necati tarafından 
karıılanmışlardır. 

Sofya durağında Türkiye elçi
liği örkünleri ile aynı yarışa giren 
on bulgar subayı tarafından e -
lamlanmışlardır. 

Türkiye elçiliği iŞgüdt:rİ Bay 
Favor türk • bulgar subay) rı şe -
refine bir öğle yemeği vermiştir. 

Saat 13 de tü\"k subayları ls . 
tanbul'a doğru yollarına devam 
etmişlerdir. Ve hareketleri sıra -
smda durakta Türkiye elçiliği ör 
künleri ve bulgar subayları tara . 
fından uğurlanmışlardır. 

-• .. eH•--

Paris Büyük Elçimiz B. 
Lavalle görüştü 

Paris, 6 (A.A.) - Başb kan 
Bay Laval dün öğleden sonra 
Türkiye Büyük Elçisi Bay Suad'1 
kabul etmiştir. 

önünde tutmalarında ısrar etmiş -
tir. Bu da sımrlara ilişik andlaş -
ma ve uzlaşmaların yorulması de
mektir. 

(Sonu Z inci sayıfada) 

fu1Uırda: Habeş imparatoru Haile Seın.sc 

Aşağıda: Baron Aloizi 

İstaııhul telef on sos -
yete~iJe görüşülüyor 

İstanbul Telefon sosyetesinin 
hükümetçe satın alınması için Ba
yındırlık Bakanlığiyle osyete a -
raSJnda başlamış olan görüşme! er 
devam etmektedir. Sosyete Bayın. 
dırlık Bakanhğmm önergelerine 
cevabını vermiştir. Komisyon bu 
iş iizerinde çalışmaktadır 

--•+i••a-

Gözlerin en iyisi de bizdedir: 
Gazeteci gözü en uzağı, en yakını, 
var olanı, olmıyanı, havada uçan, 
yerde gezen, suda yüzen her eyi 
herl~esten iyi görür. Kelebek ka -
nadının hiç bir rengi gözümüzden 
haçmaz. Televizyon kuvveti ile, 
memleketin öbür ucıında kerpiç 
bir oda içinde işlenen kusurları 
görürüz. 

Hiç bit- yaratığın burnu, gaze"' 
feci burnu kadar koku almaz. Ge • 
leceği, olacağı, yapılacağı masa -
m12; ü•tündeki çiçek gibi koklarız. 

Gazeteci kulağı, bin kulak kuu
vetindedir: yumuşak toprak üs -
tünde yürüyen karıncanın ayak 
sesini, damarların içindeki kanın 
akışım duyarız.. 

Çenemizi övmeğe bile lüzum 
görmem: Saatta yüzbin basan ro· 
tatilleı·, fıçılarla mürekkeb, ua • 
gonlarla kôğıd sözlerimizi alr-
ğa yetişmez. . 

Bir hüç.ük, son derece küçük 
bir kusurumuz vardır: Herkesten 
tstediğimizi kendimiz yapmayız. 
Ondan daha ulak bir eksiğimiz de 
türkçeyi az bilisimiulir. 

Hani §U 240 kelime yok mu, 
onların bir türlü içinden çıkama -
yı.z:. Tam 48 gün gazetemiz.de: 
"bu kelimeleri kullanmayan yazı -
lan gazetemize kabul etmeyiz!,, 
diye yaz.arız.. Fakat t e c i m ye
rine ticaret, el ö n d Ü yeTİ -
ne avdet etti demekte devam 
ederiz. 

Büyük harb zamanı. bir gece 
Ada' da Namık lsmail, Çallı ibra· 
him ve ben sandalla geziyorduk'. 
Bütün deniz ay ışığına boğulmuş
tu. Namık'la ben kürek çekiyor -
duk. Çallı da sandcr1ın arZ.,asında 
ay12 ve sulara bakıyordu. Bir ara· 
lık derin derin içini çekerek: 
- Çocuklar, dccli, siz benim ye -
rimde oluo duvduklarımı duysa -
nız, kendinizi denize atardınız. 

Ben sordum: 
- Peki sen niçin kendini atmı 

yorsun! 
- Siz bana bakmayınız, cleJi. 

Peri tenis şampiyonu Siz de, aevgili okurlarım, siz 

V. bl d biz.im aklımıza, gözümüze, kula -
ım e on, 6 (A.A.) -Tenis ~ımıza, burnumuza, cenemize, 

final tek erkekler: Peri 6/ 2, 6/ 4, hepsine tanrıya inanır gih: inanı-
ve 6/ 4 ile Fon Kram'ı yenmİ§tİr. ruz. /,.ı.,.f 1'ize bakmavını:r.! 
~~~~!!!!!!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!~~-~ 

Jlavalarımızın 

erl\:inliğiııi 

sa«lama (. 
" Üzerimize d ··şer 

büyül\ ve ulusal 
ödevlerimizden 

hiridi . 



lstanbııl mekt.uhu 

llhaydöndü 

Tiirkiye'de Atatürk devrinin 
arsıulusal bir üstünlüğü var diyor· 
duk. 

Atatürk devrinin ııyasal, sos
yal, kültürel, ekonomik ayrı ve 
ileri bir anlayışı, ayn ve ileri bir 
yapışı olduuğna inanıyorduk. 

Geçenlerde İstanbul'a gelen 
viyanalı bir gazeteci, Atatürk 
devriminin din, eğitim, ekonomi 
hatta ulus anlayışını dinledikten 
ve öğrendikten sonra; 

- Kim bilir kaç asır sizden 
gerideyiz! 

Dedi. 
Dünyayı teknikte ilerilemiş, 

teknikte geri kalmış memleketler 
diye ikiye ayırıyor, İngiltere'nin, 
Almanya'mn, Fransa'nın hatta 
Danimarka'nın tekniğe tahakküm 
arzularını Kamalist devrimin an
layışına göre (geri) diye hüküm
lendiriyorduk. 

Türkiye'de, Ankara şehirci
lik bakımından ileri bir şehirdir. 
Ankara yıllardanberi ağaçlan

mıştır. Ve Ankara'da ağaç kadar 
yapı, sokak da güzeldir. · 

Büyük barbta Rusya'da idim. 
Tramvaya binen halkın sıra yap· 
tıklarım ilk defa orada görmüş

tüm. 
Sonra buna İstanbul'da da 

rastladım. Belediye karışmaz. Be
lediyenin hatta buna aklı bile er
mez, fakat halk, tünelde vapur gi
şeleri önünde bu sırayı kendili
ğinden yapardı. 

Büyük şehirlerin (seyrüsefer 
talimaname) lerinin başında ya· 
yalar gelir. Yayaların parkta do
laşır gibi geniş caddeler üzerinde 
yürümemeleri, caddeleri otoma
tik işaret fenerleri altında ve be· 
yaza boyanmış yollar üzerinden 
geçme mecburiyetleri filan. 

Ben İstanbul'da her tramvay 
ve otomobil kazasından sonra bu 
talimatnameleri hatırlar, kendi 
kendime: 

- Suçlu kim, caddede halka 
geçeceği yeri göstenniyen, geçid 
işlerini caddeye göre yoluna koy· 
mayan belediye mi, şoför mü, 
vatman mı! diye. 

Berlin'de otomobil şehir için
de elli, altmış, yetmiş kilometre 
hızla gider. Koma çalmaz. Kaza 
da yapmaz. 

İstanbul'da otomobiller kor· 
na çalarak at arabası kadar hızlı 
giderler, üstelik kaza yaparlar. 

Koma kazaya karşı geri bir 
tedbirdir. Daha eyisi olmadığı 
için kullanılır. 

Avrupa'da iki tetkik ve din
lenme ayı geçiren il ve şarbay 
Muhiddin Üstündağ İstanbul'a 
döndü. Bir gazeteciye; (1) 

- Bu gezide bilhassa irade 
ve azimle çalışan her milletin, en 
büyük ve en kalabalık milletler 
seviyesnin üstüne çıkabileceğini 
öğrendiğini, 

Söyledikten sonra, şehir işle· 
ri, yeni projeleri hakkında bir 
diyev verdi. Bu diyevin birkaç 
önemli parçasını buraya alıyo
rum: 

- Aklım kesti ki uzaktan in· 
celeme ve okuma öğrenmeğe el
vermiyor. Batının sosyal ekono
misini bilimiyoruz. Hele İngilte· 
re'yi hiç tanımamışız. 

- İngiltere, Fransa gibi mil
letleri geçelim, Danimarka'ya ne 
diyeceksiniz, Brüksel sergisinde 
en büyük pavyon Danimarka pav
yonudur. Ve Almanya, İngiltere, 
Fransa gibi milletlerin yanı ba
şında dünyanın en büyük dizel 
motörünü yapmıştır. 

Eğer gazeteciler tenkid et
mezlerse birçok projelerim var. 
Bu sene gördüklerimin birçoğunu 
tatbik etmeğe çahşacağım. (Bu· 

(1) Bundan sonraki cümlele· 
ri ilbayın diyevinden aldığım için 

1 '· ~ u gibi yazıyorum. 

lstanbul 3 temmuz 1935 
rada sayın ilbaym kıymetsiz ga
zete tenkidlerine güldüğünü an
latan bir cümle vardır). 

- Eğer size dünyanın en me
deniğ yeri neresidir diye sorar
larsa çekingisiz cevab verebilirsi· 
niz, ağacı en bol olan yerdir. 

Şehir demek; medeniyet de
mek, fazla daha ileri gideceğim 
insanlık demek, ağaç demektir. 

Bütün kaymakamlara emir ve· 
riyorum. İstanbul'da devlete ait 
boş arazinin birer listesini çıkar
tacağım ve oralara derhal tohum 
serptireceğim. Çam yetiştirece
ğim. 

- Batının en kalabalık yerle· 
rindeki nizamı, halkın biribirini 
korumasını, bilet almak hatta ka· 
labahk lokantalarda yemek ye
mek için biribiri arkasında durup 
nöbet beklemesini görüp de hay
ran olmamak kabil değildir. Bu
rada vapur ve tren gişelerinde SI· 

ra beklemeği vapurdan çıkış ve 
vapura girişi yoluna koymağı 
kurdum. 

- Batının büyük şehirlerin

de olduğu gibi bir taraftan bir ta
rafa yaya geçilecek yerleri ayırıp 
çivileteceğim. Çivileteceğim diyor
sam çivi yerine boya koyacağım. 
Hesab ettim, İstanbul'u çivile· 
mek için bütün şehir büdcesi ye
tiŞmiyor. 

- Bir de otomobillerin kor
nasını yasak etmek istiyorum. 
Londra' da klakson serbesttir. Fa
kat on gün Londra'da oturdum. 
Bir tek klakson sesi duymadım. 

Hiç bir şoför klakson çalmıyor. 
Şehir içinde de ka.za olmuyor. 
İtalya yasak etmiştir ve kazalar 
yüzde 10 nisbetinde azalmıştır. 

- Yayaların bir taraf tan di· 
ğer tarafa geçecekleri yerleri tes
bit edip boyattıktan sonra klak
sonu yasak edeceğim. 

Şimdilik bu kadar, ilerideki 
projelerimden de sıra geldikçe 
bahsederim. 

- Yalnız Şirketi Hayriye va
purlarına direk istiyor ve biz de 
Karacaahmed'ten selvi kesip sa· 
tıyoruz diye tenkide kalkışmayı· 
nız. Eğer hiç bir ağaç kesilmiye
cek olursa vapurlar, yelkenliler, 
kotralar direksiz kalırdı. 

N. H. Atay 

ITALYA'DA 

Musolininin bir söylevi 

Roma, 6 (A.A.) -B. Musolini 3 ikin
ci kanun fırkası askerJerine karşı verdi· 
ği söylevde demiştir ki: 

0 Hüklimet ve ulus sonuna kadar gö
tilrmeğe dötendiğimiz bir savaşa atıl· 

dık ... 
Musolini, İtalyanların her zaman zen· 

cilere üstün olduğunu hatırlattıktan son· 
ro Coma Adoual'in İtalya'nın sömürge 
tarihinde hir ayra olduğunu, çünkü dört 
bin italyan'ın karşısına 100 bin ha· 

beşli çıkmış olduğunu ve hele o zaman· 
ki ltalya'oın, ordusunun nasibi ile uğ -
raşacak yerde alçakça parlamento entri
ka lan ile uğraşan bir hükümet tarafın

dan idare edilmekte bulunduğunu söy • 

lemiştir. 

Musolininin ru:aiına yıldırım 
(Jii~tii 

Roma, 6 (A.A.) - B. Musolini U· 

çakla Salerne giderken uc::ağınrn telsiz 

antenine bir yıldırım düşmüştür. Uçağa 
bir ~ey olmamış fakat telsiz memuru 

bayılmıştır. 

lt."lyan t7e frrmsız derlcıt 
ba~kanletrı 

Roma, 6 (A.A.) - Rcsmiğ bildiriğc 

göre İtalyan kıratının Fransaya, Bay 
Löbrönün de İtalyaya geJip gitmeleri 
hakkında görüşüldüğünden hic kim!;e· 
nin haberi yQktur. 

ULUS 

DIŞ HABERLER 
İtalya - Habeşistan 

( Başı 1 inci sayıfada) 

Bay Joı:efin ödevi Haaeşistanm U
.ıalualda kendi yurdunda bulnnduğunu 

ispat etmektedir. 

Bununla beraber, şu noktanın da ay
dınlatılması gerektir: Çizilecek olan 
sınır Valvali Habeşistan topraklarına 
bıraksa bile, İtalya, 1904 ilk kanununda 
babeşler tarafından italyan kuvvetle· 
rine yapılmış olan saldımnm bütün a
ğırlığını muhafaza etmekte devam ede
ceğini ileri sürmektedir. 

Amerilw ve Rabe:j nMwu 

Vaşington, 6 (A.A.) - Dış bakanı 

B. Hul imparator Hayle Selasye'nin i· 
talyan • habeş davasmda Amerikanın a
raya girmesini istiyen notasından şim· 
diye kadar ancak kısa bir özet gördü· 
ğünü söylemiştir. 

Bay Hul, Adis - Abab.aya bir telgraf 
çekip ,nota metninin tam olarak gönde
rilmesini istemiştir. 

Bay Hul, Amerikanın nasıl bir du· 
rum takınacağını söylemezden önce bu 
notanın önemle incelenmesi gerektiği· 
ni ilave etmiştir. 

Bazı amerikan firmalarının Habe
şistana yahud ki İtalyaya silah satmak
ta olduklarına dair olan söylentiler hak· 
kında da Bay Hul bunu bilmediğini ve 
fakıat dış işleri bakanlığının Amerika· 
nın harb eden ülkelere yapacağı silah 
satışını durdurmak işini yola koymak 
için çalısmakta olduğunu söylemistir. 

Sena dış işleri komisyonu bugünkü 
bakanlığa, silah satışlarının kontrol yet· 
kisini verecek bir kanun projesini ince· 
lemektedir. 

Bu tedbirin, senanın dış sıyasa ışle
rindeki yetgilerinden bir kısmının ana
sal kanuna u;ı"1n düşmiyeceık surette 
başkasına devri manasına gelmesinden 
korıkuluyor. 

Şako harbi sırasında Bolivya He Pa· 
raguvaya silah satılmasını yasak ede· 
bilmek için hususiğ bir karara lüzum 
görülmüş olduğunu hatırlatmaktadır. 

Amerikwıın Habeşisuma ceuabı 
Vaşington, 6 (A.A.) - Royter ajan· 

sı aytanndan; 
Adisababaya gönderdiği cevap no· 

tasında amerikan hUıkümeti, herhangi 
arsrmaktan bahsetmemektedir. Yalmz 
meaelenin yargıç yolu ile kotarılacağı 
umudunu göstermekte ve her iki tara· 
fın da kellog paktına koymuş oldukları 
imzaya uyacaklan güvenini bildirmek

tedir. 

A mcrikalılar Habeşistandarr 
{;ılayorl<ır 

Vaşington, 6 (A.A.) - Amerikanın 
Adisababadaki işgüderine, çoğu misyo
ner olan bazı amerikaldaı"'a memleket
ten çıkmalarını tavsiye etmesine ve 
bunların güveni için gerekli gördüğü 
tedbirleri almasına İzin verilmiştir. 

lwlycın - luıbe§ meselesi ve 
f ,.cmsız gazete/e,.inin yazdı klorı 

Paris, 6 (A.A.) - İtalya Habf;(şista· 
na saldırdığı zaman, 1ngilterenin kendi
sine karsı ekonomik tedbirler atmak is· 
teğinde olduğuna dair İngiltereden ge· 
len haberleri yoran Tan gazetesi diyor 

ki: 
"Bu derece çapraşık, kotarılması pek 

nazik görünen bir meseleyi gcreık ulus· 
lar sosyetesi ve gerek İngilterenin sıy'3· 
sası isin bu kadar sakmsızca ortaya at· 
mak hususunda bazı ingiliz çevrelerin· 
de ısrar gösterilmesi güç anlaşılır bır 
şeydir. Cenevre andla~mın esası U
zcrine, başlıca devletlerin barışı koru· 
mak için el birliği yapmalarının ibugiin 
her zamankinden fazla gerektiğini kim· 
se yadısayamaz. Ancak ingiliz kabine· 
sinin bunu bu kadar geç anlamış olması 
ve daha pek yakın bir geçmbte, lngil· 
terenin de imzalamış olduğu bir arsıu· 
lusal anlaşmayı acıktan acıga bozarak 
güven hükümlerine gôz göre karsı du
ran, silahları bırakmak konferansını 
sist matik bir sekilde sonuçsuz bırakan 
ve Cenevre sosyetesinin otoritesini a
gır surette baltalayanlara karşı en za· 
rarlı bir goz yumma ::-Österdikten S011• 

ra imdi u1us1ar sosyetesinin knrarları · 

SOVYETLER BtKLICl'NDE: 
---------------------------
Sovyetler yeniden 

clev uçaklar 
• 
yapacal~Jar 

Moskova, 6 (A.A.) -Tas A -
jansı bildiriyor: Maksim Gorki 
uçağının yerine yeni büyiik uçak -
lar yapılması için işçiler arasın • 
da toplanan para 4 temmuzda 68 
milyon rubleye varmıştır. 

Halk komiserleri kurulu, işçi -
lerin arzusuna uygun olarak, 
Maksim Gorki yerine aynı büyük
li.ikte 16 uçak yapılmasına karar 
vermiştir. Bunlara şu isimler veri
lecektir: 

Lenin, Stalin, Gorki, Kalen;n, 
Molotof, Voroşilof, Orconikidze, 
Kaganoviç, Kosyor, Mikoyan. 
Çubart Adreef, Kirof, Frunze, 
Dzerjinski, Kuybişef. 

2335 prmnlık bir altın kiilçesi 
bııluru.lu 

Mosıkova, 6 (A.A.) - Doğu Siber

yasında Verkhnestelinsık altın çevresin

de 2335 gram ağırlığında bir altın kül

çesi bulunmuştur. 

POLONYA'DA: 

B. Beldn Bcrli11 l(ifreıi 
ve gazeteler 

Varşova, 6 (A.A.) - Yarı resmiğ 

Gazeta Polska, B. Bekin Bertin ziyare· 
tini yonılarken Almanya ile Lehistanm 
Avrupanın bu bölgesinde karışık dil· 
:iÜncelere değil müspet çalışmakla açı· 
ğa çıkan barı§ isteklerini kaydediyor 
ve diyordu ki : 

"Bay Bek'in Bcrlin göretinde bü
tünleyici gayeler aramak !boştur. İlki 
m~mJeket arasındaki komşuluk ilgileri
nin durluğu yalnız Bertin ve Varşova 
için değil, bütün Avrupa için önemli bir 
konudur. 

Bu mesele bir kaç yıl önce harb ve· 

ya barıı bakımından verilen önemi ha· 

2ırlayan herkes bize hak verecektir. Dıı 

bakanının Berlin göreti, yalnız Bay 

Göbbelslc Göringin, göretlerine değil 

Almanyanın kuvvetine bat vurmamak 

hakkındaki anlaşmalara gözü kapalı ya· 

pacağmı ve Lchistanla ilgiyi uzatmak 

ve derinleştirmek istediğini bildiren 

B. Hitlerin 21 mayıs tarihli ı<Sylevine 

de bir cevap olmuştur. Bay Bek Ber· 

linde Lehistan namına ayni iateği aöy· 

!emiştir. İki memleketin ilgilerinde de· 

vanılı durluk sağlaması isteği açık bir 

surette görülmüştür. Göretin dostça ve 
içtem havasını da katmak gerektir. Bu 
dostça havarim, bizce Berlin görüşme· 
teri konusu kadar anlamı vardır, 

Lelı diyet ve senatosu kapan<lı 
Varşova, 6 (A.A) - Cumur başkanı 

diy~tin ve senatonun toplantısını kapayan 
emirleri bugün imzalamıştır. 

DombronfJ kömiir made1ılerin
dc yangın 

Varşova, 6 (A.A.) - Dombrona kö
mür madenlerinde bundan ilç gün önce 
çıkan yangının söndürülmesinde tehli· 
ke baş g-österdiği için direktörlilk ateşi 
söndürmekten vaz ge"miştir. Bu maden· 
ler bugün hemen hemen yok olmuştur. 

na heııkesin zorla saygı göstermesini 
istemesi esef edilecek şeydir.,, 

İtalyanın uluslar sosyetesinden çe· 
kileceğini düşiinen Tan yazısını şu söz· 
terle bitiriyor: 

"Japoyanm çekilmesi ulus?ar sosye
tesinin nasıl zayıflamasına yardım et· 
mişse bazı İngiliz çevenlerinin göster
diği yola gidildiği takdirde İtalyanın 
kesin olan çekilmesi de Cenevrenin Av 
rupadaki kı edisi için tehlikeli bir et· 
ki yapacaktır, ki, bu çok daha ::ığırdır. 
Hatta uluslar sosyetesinin bundan son
ra yasamıvacağı ke tiı ilC'bilir. 

YUNANİSTAN'DAı 

General Kondilisin kı.rakılığ& 
Atina, 6 (A.A.) - Ulusal parla-men• 

toda asbaşbakan general Kondilis Yu
nanistanda cumurluk kuranlardan biri 
de kendisi olduğu halde bu rejime gü• 
venmeyen ilk cumuriyetçi yunanlının 

da gene kendisi olduğunu söylemiştir. 
G. General 1929 ilk baharında, Yu· 

nanistanın Paris elçisi B. Politise şu 
sözleri söylediğini hatırlatmıştır. 

"Cumurluğun nomal sıyasal hayatı 
sağlıyacağmı sanıyordum. Ve günün bi· 
rinde yeniden kırallığa dönmek zorun· 
da kalacağımızı kestirmiyordı.ım. 

Kıral lrakkında yıınmı ımı·la

nıentosuna bir önerge 
Atina, 6 (A.A.) - Veoizelosun ba· 

şını getirene öden verilmesini ileri silr• 
müş olan saylav B. Moslıobas bu efer 
de, Glüksburg dinastisini düşüreni _ yu• 
nan yurddaşlığından çıkaran 24. mart 
1924 tarihli kararın geri alınmasını par. 
Jamentoya öncrgemiştir. 

Kabulü umulmamakla beraber bu Ö· 

nerge kabul edilecek olursa, gencloya 
lüzum kalmadan kırallrk hemen geri ve· 
rilecek demek olur. 

ALl\1ANY A'DA: 

Almanyanm yeni ceza luınıınu 
Berlin, 6 (A.A.) - Bugün resmiğ 

gazetede ceza kanununu değiştiren ye
ni kanun çıkmıştır. 

Bu kanunun birinci maddesine göre 
yalnız, doğrudan doğruya kanuna ay .. 
km düşen suçlu değil ayni zamanda 
halkın duygularına dokunan hareketler 

de cezalandırılacaktır. 

.Almanlar Avusturyada kırallıli 
istemiyorlar 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman basını, 

eski imparatorluık dinasti üyelerinin A• 
vusturyaya dönmelerine izin veren A· 
vueturya kabinesi kararının Avusturya 
ulusunun istediğine karşıt bulunduğu 

iddiasındadır. 

Germania gazetesi diyor ki "Yaban• 
cı illkelerde, devletlerin kulis araların• 
da oynadıkları ve ama.cı bir alman ül· 
Jresi bulunan sıyasıal oyunun ucunda 
Habsburg dinastiıi bulunmaktadır. 

ROMANY A'DA: 

E8ki yunan kıralı karıaındiın 
ayrılıyor 

Bükre~, 6 (A.A.) - Eski yunan kl· 
raliçesi Elizabet tarafından açı1mış o
lan ayrılma davasmı görecek olan özel 
hakyeri. Romanya kıral dinastisi usu• 
lüne göre kısa ve gizli bir toplantı yap
mıştır, 

Hakyerinin kararı henüz belli değil• 
<.lir. Hakyerinde yalnız kıroliçenin avu• 
katı bulunmuştur. Söylendiğine göre 
eski krral başkana bir mektup göndere
rek lngilterede oturmasının sebeblerinl 
anlatmış ve eski kıraliçe tarafından a
çılan davaya karşı bir diyeceği olmadı• 

ğını bildirmiştir. 

*** 
Bükreş, 6 (A.A.) - Eski yunan kı• 

ralı Jorj hakıkmda ayrılık kararı veril· 

miştir. 

Kıral, bu kararı 5 gün içinde tem. 

yiz edebilecektir. 

FRANSA'DA: 

Paris bor8'Jlfı 
Paris, 6 (A.A) - 5 temmuz tarihlf 

borsa durumu: 

Değerler borsası az önemli alını sa• 
tımlar sebebiyle bazı düzensiz oynak .. 

ltklar gösteriyor. Fransız rantlarının 

gitgide artan ağırlığı, hoş olmıyan bir 

hava yaratmağa devam ediyor. Bazı c' 
ğerler, ve başlıca sen gobenler düşük-

lükten kurtuluyorlar. Arsıulusal değer 

ler çok oynaktır. Royal iyi tutltnmak • 

taclır. Rio ağırlaşmış, altın ınaclenled 

de tutunmuştur 
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Düşiirı İi§ler -
Edebiyat amatörle -

ı·ine tavsiyeler 
Biliyorum ki sayınrz, yarın ıçm, 

büyük umudlar verecek kadar kabarık
trt. Gerçi. birçoklarınız. ayaklarrnda 
b~efe varmak için Jazrmgelen kuvve
ti bulamıyarak yarı yoldan dönecek. 
Ger,i, hedefe vardığrnı sananlarınız· 
dan da pek. çoğunu zaman denen in.saf
tır kuvvet eleyecektir. 

Ancak ileriye saldıran bir ordu ne 
kadar kalabalıksa yenmek ihtimali de 
o kadar fazla olduğunu düşünerek se
viniyorum. 

Siz de bir ordusunuz. Uğrunda her 
~ey göze alınacak kadar eşsiz olan şöh· 
ret adlı ülkeyi ele geçirmek için in
tan/arın Jcayıdsızlrğıyle çarpışıyor.su· 

nuz. Sanat bayrağını başlarınızın üze. 
rinde germekle bütüıı kale kapılarının 
lSnünüzde saygı ile açılacağına güveni
nizi daha ilk adımlarrnrzda kaybetmiş 
olacaksınız. Saflarrnız en fazla, bu ilk 

adımlarda 7eyrekleşiı'. 

Bu çetin savaşta en yararlı si/ahla· 
ruuzlan biri doğuştan size vergi olan 
hymetse, öteki dölen ve özgüveniniz-
4ir. Nice kıymetler, bu dölene sahib 
olama.drlr.ları için, coşkun ve gür kay
na/darının sularını. bo§uboşuna harca
yarak. çöl toptaklarrna içirdiler. 

Kendinizi yoklayrnız: Dinlengesi 
mezar olacak taşlı ve dikenli bir yolda, 
başlangıçta tasarlıyamryacağınrz kadar 
büyük güçlüklerle ömrünüzün sonuna 
kadar durmadan çarp:şmak kuvvetini 
içinizde bulamıyorsanız, tez canlr, tem
bel ve dölensizseniz, vaz geçiniz. Bu 
yol sizin için yapılmamıştır. 

işsiz ve can sıkıntılı zamanlarınız
dan, arada sırada. birkaç sayrfa karala
mak için, beş on dakika ayırmakla ede
biyatçı olabileceğinizi sanıyorsanız acı 
bir umusaya uğrayacağınız gün uzak 
olmıyacaktır. 

Bu iş, eğe-r dümenciler sürüsün -
den sıyrılarak birinci plandttki sayılı 

bahtlılar arasına geçmeye dölenmişse
niz • gayede alçak gönüJlülüğü anla
mıyorum - sizden bütün ömrünüzü isti
yecektir. 

Ve yazmak için harc1yacağ1111z va
kitler edebiyat yolunda çalışma za
manlarrnızrn dörtte birini geçmiyecek
tir. Okuyacaksınız, bıkmadan, yorul
madan, durmadan okuyacaksınız. Can 
sıkıntısı, hiç bir zaman, değerli bir ki· 
tabı elinizden atmanız için sebeb olmı
yacaktıt. Acı fakat lüzumlu bir ilacı 
içer gibi, yüzünüz buruşa buruşa, içi
niz ezile ezile okuyacaksınız. 

Biliyorum ki çoğunuz, belki de he
piniz, bütün zamanlarınızı bu işe vere
bilecek kadar boğaz derdini diişünmi
yebilecek bahtlılardan değilsiniz. Onun 
için, elbette, çok değerli zamanlarznı
zrn büyük bir kısmım, ana gayenize 
hiç bir hizmeti olmıyan işlere harca
~ak zorunda kalacaksınız. Ancak ge· 
rı kalan bütün vakit/eriniz edebiyatın 
olmalıdır. 

«Yaşamak veya yazmak» tan birini 
seçeceksiniz. Çoğun ve hele hedefe va
rrncaya kadar yaygın anlamiyle yaşa
mıyacaksınız. Biitiin hayatınız bir ça. 
lışma serisinden ibaret kalacaktır. 

Bir kere daha dıişünün, kendinizde 
bu özveri kuvvetini buluyor musunuz? 

Arıa ııartlardan biri daha~ Büyük 
dillerden birini bileceksiniz. Bir yaban · 
<.'ı diline sahib olmadan da, içinizd6 
sakladığınız cevherle kıymetli eserler 
verebileceğinizi hiç ummayrn. «Dil 
bilmeden edebiyatçı olunamaz.» bunu 
bizim m~mleketimiz için bir tabiiğ ka
nun gibi kabul edeceksiniz. 

Yazılarrnızın basılmaması sizi ayak
lan.dırmıyacak, iki kat çalışmaya ve da
da iyisini meydana getirmeye sevke
decck. Hiç bir ?aman yılmıyacaksınız. 
Beğenilmemek asla karamsarlığa düş

mek için bir sebeb olmıyacak. Sizi be
germıcmİfi olanlardan hrncınrzı, daha 
btıyuk, daiıa kuvvetli, daha ezici eser
ler yazmakla alacağınıza i11anacaks1. 
nu; ve cesaret almak için bugün şöh

retin en yüksek doruklanna çıkmış o

lanlarırı da gencliklerinde aynr şartlar 
altmda çalışmış olıiuklarrnı Jıatrrlıya· 
caksrnız. 

Yar.ar NABt 

liat'lıcılıl.· ba/ıi.~leri ·----
Ulusal benzin 

Büyük bir hava ordusu kuru
yoruz; memlekette otomobil ve 
kamyon durmadan çoğalıyor. Bu 
durum, benzin ve yağ harcayışı
mn artması ve bit sürü paramızın 
sınırlarımız dı~rna akması demek· 
tir. 

Dilediğimiz boyda kurulacak 
bir hava ordusunun yıllık benzin 
ihtyacı en aşağı yirmi milyon ki 
Jo olarak hesap edilebilir .. Ta~ım 
araçlarının ancak bunun yarısı ka
darım Jıarcadıklarz soyleniyor. 

Devletin yurda giren benzin 
ve yağdan yüksek bir geliri oldu
ğunu, yurdda~rn sarf ettiği benzi
nin artmasından faydalandığını 

biliriz .. 
Fakat, şurası da besbeJJi ki, bu 

kadar çok benzin harcayan türlü 
araçlarm, sava§ günlerinde iş göt· 
mekte devam edebilmeleri, elde. 
yollar kesik kaldığı süre içinde 
kullanılacakJJüyük bir stok bulun
masına bağlıdır.. Yollar kaç yıl 
kesik kalabilir ve bir harb, yahud 
harb tehlikesi yıllarında ne kadar 
benzin ve yağ harcanacaktır? 
Bunların, kat§ılıkları güç verile
cek sorular olduğu bilinmekle be
raber, kısa ve kestirme olarak, ih
tiyacın on beş - yirmi misli arta
cağını kısaca söyliyebiliriz. 

Demek oluyor ki bir harb yılı, 
yurdda en aşağı 450 • 600 biıı ton 
benzin sarf mı göze alarak stoklar 
hazırlamak çok yerinde ve doğru 
bir tedbirdir. Fakat öyle bir ted
bir ki, iki yıllık İhtiyaç hesap edi
lince hemen ve kesin bir imkan
sızlık akla gelir. 

Bununla beraber, imkansızlık 
kertesi ne olursa olsun, ulusal sav. 
gamız. bizi de ayni durumda olan 
öteki uluslar gibi lıer türlü imkan
sızlıkları yenmeye ve tedbir alma
ya zorluyor. Alkol - benıolden ya
pılan ve daha çok randımanlı olan 
benzini bizm için en iyi bir yaka
cak olarak memleket içinde yap
mak zorağrnda bulunuyoruz. Ü
züm. patates. orman.. ve .. meyva 
memleketi olan Türkiyede alkol 
ne güç ele geçen. ne pahalı olan 
bir üründür. Ve benzolü, Tür -
kiyenin en büyük zenginliği ola
rak yer altında bol bol saklamak
tayız. 

Bize öyle geliyor ki memlek;t 
içinde yapacağımız ulusal yaka
cak, bunları yapmak için meyda
na getireceğimiz kurumların tür
lü masraflarım geniş geniş karşr
lıyacak, lıatta bugünkü benzin fi. 
yatma göre bol bol ka7..anç getire
cek bir tecim malr olacaktır. Yal
nız başrna büdc-e dı!iındaki müste
rinin bile hesaba katılacak 'ka
dar çok olduğunu bilmek lazım
geliyor. 

Kaç yıldır bu yolda çalışan ve 
ürününü gittikçe artıran Büyük 
Britanya, ana vatandaki hava kuv
vetlerinin yarı ihtiyacını, bu yıl 
kömürden çıkardığı ulusal yaka· 
cakla karşılıyacaktır. Fransa "ulu
sal yakacak,. diye kendine günlük 
bir konu yapmıştır.Almanya bu yıl, 
ulusal yakacak ürününü JSO bin 
tona vardırıyor. Üç buçuk tarafı 
den~zle çevrilmiş olan Türkiye için 
denız yolu. en güvenilmez yoldur 
~e kolay ateş alan petrol kayna" 
gına harb devrinde bütün umudla
rı bağlamak pek de iyi bir tedbir 
sayılamaz. 

.. Bun~ karşı yere ve betona gö
mulr;ıesı irr:kanlı ulusal yakacak 
l~brıkası bıze en kuvvetli garanti
yı vermektedir. 

. Büyük hava ordusu, barışta on 
bınlerce, savaşta yüz binlerce ton 
yakacak ister .. Büyük hava ordu
su yapmak, nasıl ulusal hava en
düstrisi kurmak anlamına geli
yorsa, Ulusal yakacak bulmak an
lamını da hepimize açık olarak 
vermelidir. 

Sözün kısası. alkollu ulusal ya. 
kaca.lr. meselesi, bize öyle geliyor 
ki, daha bugünden hazırlanacağı
mız ve ulusal savgaya yarayan iş~ 
lerin başrna alrnmalrdır. 

Şakir Haum GÖKMEN 

ULUS SAYfFA; 

• 
iÇ ' HABERLER 
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Uray ve kabzımallar 
arasında 

lstanbul, 6 - KabzımaJ/arla 
uray arasında birçok davalar açıl
mı~tır. Uray eski haldeki dükkan· 
larr boşaltmıyan kabzımalları, ba
zı kabzımallar da hal öyreneği yü
zünden urayı dava etmişlerdir. U
rayın bıınlara karşı bir dava daha 
açma~ı ihtimali vardır. 

Borsa meyva iiretmenleri de 
kabzımallarrn kah başına aldıkları 

paranın çokluğundan sız/anmışlar

dır. Oda uray ile görüştükten son
ra kabzımalların kap başına aldık
ları paranın değeri üzerinden yüz
de hesabile alrnamsı için bir tüzük 
hazırlıyacaktır. 

Üniversitedeki sınaçlar 
lstanbul, 6 - Üniversitedeki 

orta okul öğretmenleri sınacında 

türkçede 12, tarih coğrafyada beş, 
İngilizcede 4, almanca ve fransız
cada ikişer kişi kazanmışlardır. 

lstanbul. 6 - Türe fakültesi 
smaçları bitti. ikinci sınıfta sma
ca giren 180 talebeden 83 ü sınıfı 
geçmi~. 22 si "ikmal" kalmış, öte
kiler dönmüşlerdir. 

Finans uzmanlarının 
çalışmaları 

lstanbul, 6 - Fransız linaıı.s 
uzman/an Beyoğlu finans örgütü 
münün incelemelerini bitirdiler. 
Bugün istanbul bölgesinin mce
lenmesine başladılar. 

B. Celal Bayar Rus
yaya gidiyor 

!stanbul, 6-Ekonomi bakanı 
B. Cel§.1 Bayar çarşamba güııü 

Sovyet Rusyaya gidiyor. Kendisi 
ile beraber !~ ve Sümer Bank ge
nel direktörforile altı telrnisiyen 
de gidecektir. 

Kız sanat okulunda sergi 
İstanbul, 6 - Jstanbul kız sa. 

ııat okulunun sergisi bugün açıldı. 
Okulamn dikiş kısmmdan 160, mo
da kısmından 20 talebe çıktı. O
kulda S17 talebe vardır. Okul ev 
ve ate/ye kadım yeti~tirmektedir. 

Süel müzedeki tarihiğ 
çadır 

lstanbul, 6 - Süel müzenin ha· 
ıırladığı tarihiğ çadır bugün hal
ka açıldı. Çadırın Üçüncü Ahmed 
devrinden olduğu sanılıyor. Çadır 
"Divani aseli,. denen "Veziri a· 
zam,, çadırlarmdandır ve çok kıy
metlidir. Çadırda "divani asefiu de 
Avusturya elçisinin kabulünü man 
kenlerle gösteren bir sahne var
dır. 

Yeni İstanbul liman ve 
rıhtım genel direktörü 
İstanbul liman ve rıhtım yö • 

netgesi genel direktörlüğüne ata -
nan Raufi Manyas yeni ödevine 
ba!ilamak üzere dün akşamki tren 
le lstanbul'a hareket etmiş ve du· 
rakta dostları tarafından uğur · 
1anmışhr. 

Bükreş elçimiz geliyor
Bükreş, 6 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının özel ayları bildiriyor: 
Türkiyenin Bükreı Büyük El 

çisi B. Hamdullah Suphi bugün 
Köstence' den Ankara•ya hareket 
etmi~tir. 

Yargutay Ankaraya 
geliyor 

Y argutayın Anlrnra'ya taşın -
masına 20 tem~wzda başlanacak
tır. 

Bir deprem kaydedildi 
İstanbul, 6 (A.A.) - İstanbul 

rasad evi 5 temmuz 935 cuma gü
nü saat 19,58, 57 de merkezi Is • 
tanbuldan 3100 kilometre uzak -
ta b;r d<?prem yaz:rnışlu-. 

Döviz alamıyacak 
memleketler 

Türkiye' den aldıklarından çol
Türkiye'ye mal gönderdiklerin -
den dolayı İran, ispanya ve Po • 
lonya'ya döviz verilmemesi ka -
rarlaştırılmıı ve mesele ilgililere 
bildirilmistir. 

Hava durumu 
Meteoroloji enstitüsünden Ye -

rilen habere göre son 24 saat zar
fında Hava memleketin her tara -
Fmda açık ve yağmursuz geçmiş -
tir. Memlekette en yüksek sıcak -
lıl< Adana ve N~.,.!fWde 39 dere -
,. .. olmı:tk üzere Manisa'da 37 r· 

lfl,~ ve Dörtvolda 36, Maraş, Muğ. 
la, b:mir ve Diyarhek1r'de 35 An
karacl~ l,, derecedir. Ege mmta -
k=".sında ~ıcaklık 30 dan aşağıya 
r-Hlsmemi11tir. 

Düııliü İstanbul gazetelerinin ba~yazıları Özetleri 
Süvarilerimizin ar

Cumh uriye( swıusaı yanşıaı _ 

da başarıları dolayısiyle yazdığı başya
zıda Bay Yunus Nadi diyor ki: 

"Eski zamanların bazı resimlerin le 
bellerinde kanat takmış atlar vardır. Ça
bukluğu uçma düşüncesiyle anlatmak 
istiyen bu sanat gösterisi, denebilir ki, 
at için bugün de bir hakikattir. Bir at 
güzeldir, bin at ise yiiz bin kere daha 
güzeldir. Bir atlı kalabahgınm uz~k
lıırdan dolu dizgin size doğru geldiğini 
hiç gördünüz mü? Bu sanki kasırgaya 
tutularak harekete gelmis bir ormandır. 
Atın üzerine binip şöyle bir salınmak 
kadar dünyada daha zevkli ne olabile
ceğini di.ışünemeyiz ve bulamayız. 

At ve atçılık bizim çok eski, adeta 

tarihimizle yaşıcl bir tanığımızdır. Q. 

na yapışır yapışmaz büyük sonuçlar al

mağı hemen hakketmiş bulunuyoruz: 

İşte Avrupa koşularında ün alan süva· 
rilerimiz. 

Bütün dünya önünde yüzümüzü a· 
ğartan bu gözleri pek kahraman çocuk
larımız yarın buraya geliyorlar. Onla-

rı ksrşılamağa giderek l<endilerini ba· 
ğırlarımıza lMsalım ve atlarının gözle
rini öpelim 

yor ki: 

da yazdığı başya -
ada Bay Sami dı-

"Ekonomi meslekkri devamlı mu· 
vaffakiyet ister. Geçmişde kazanılan 

başarılar ne kadar önenıli, ne kadar ge
nis olursa olsun, bugünün bir muvaffa· 
kiyetsizliğini ne tamiı etti re bilir, ne de 
afettirebilir. Mazide birikmiş bir çok 
ba::.arıların bugünün bir hatasını mah

sup etıirmcğe imkan voktur. 

Ekonomi alanında imtihanların an· 

sızın karşılanan zorlu smaçlarında, so· 
nu yoktur. Hergün imtihana hazır bu· 
lunmak ister. 

Ancak sürel başarılarla ayakta duru· 

labilır. Hayata atıldıktan sonra, durma· 

dan kendi kendini yetiştirmeli, günil 

bdiı olmıyan smaçlaı-a hazırlanmalıdır. 

Gençlik şuna inanmalıdır ki, memleke· 

tin özel durumuna, şartlarına uygun, 

kendi kabiliyet ve zekasına aykırı dÜ§· 
miyen bir meslek ıeçmesini bilirse, ilk 

Ötey geceki güreş yarışmaları 
Otey gece Halkevinde yapılan ve hepsinde Demir•por güreıçile. 

ı·inin iyi dereceler aldıkları yarışmaları dün anlatmııtık. Bugün Je 
'n.1 gürqlerden iki enatantane koyuyoruz. 

başlangıç devresinin zorluklarından yı\.. 
mazsa, hem kendine, hem de büyük tiirk 
ulusuna faydalı bir unsur olabilir. 

KUR UN daki baş yazrsında 
B. Asım Us_ 

"Yedi günün sıyasal özeti" başlığı 
ltınd haftanın önemli hadise1erini 

gbzrlen geçirmektedir. r da « Zaman :. im 
zalı yazıda denill-

yor ki: 

D rı z '::>oru ve denizcilik, mevcud 

:.poı ların manen ve maddeten en yükse· 

ği, en faydalısıdır. Hiç bir kara sporu 

deniz : o, u kadar vücudu kuvvetlen

diremez. Hayatı uzatamaz ve hele ahlak 

salabeti ve cesaret veremez. Denizcile

rnnize hal-.m: hepsi çok yüksek seciye
li, çok car111an, çok samimi insanlardır. 

Onlarla konuşmak, dost olmak kadn 
insanı memnun eden sey az bulunur. 

l~te bundan dolayıdır ki, biz geçen
ki yıl ~enliklerinin bizde hakiki deniz. 
cilik havatmın uyanması ve başlaması 
içir. bir adım o1masmı istiyor ve bcıldl -
yoruz.,, 



• 
SAYIFA 4 

Barış halotajı 
Geçenlerde Lord Robert Sesil 
in,.,iliz ulumna fU bq soruyu
sormuşlu: 1) lngiltere ulus -
/ar sosyetes"n.:le kC'lmalı mı? 
2) Genel bir anlaşma ile si -
rhlar a-a'tılmalı mı? 3) Ar -
sıulusal bir anla .. ma ile uçak • 
cılrk kaldırılmalı mı? 4) Si -
lahların özel şahıslar tarafın · 
dan yapılması ııc satılması ya
sak ed"me1i mi? 5) Saldır -
gana karşı, öteki devletler 
topluca hareket etmeli mi? 

Bu sorulara in!7iliz ulusu, 
b.-.zı 1an için .~() haziran tarih
li sayımızda da vazdriiımız 
ı? 0bi 11 milvonu b• lan mü• · 
bet rrvablar verd:. lnS?ili't aa
zctel,,rinden a1ıp a~a~ıva 
kovdul:umuz im vaz.ılllr, ya -
pılan sYenoy h"l~f:.1 .. Jr:ı a.c• '· 
b'r lik:r vermr.bt0 clir. 

28 haziran tarihli Mançesıer Gardi-

7en gazetesi, barış balotajı hakkında 

p.azmı-t oldağu bir baş bctkede diyor ki-

İşin başında verilen oyların sayısı 
clört, yahut be§ milyonu bulacağı umul
euştu. Bugün bunların sayısı yirmi 
milyona vardı~ı görülmüştür .• Halk, 
l>u balotajda herhangi bir sıyasal parti 
için yapılan oy vermelerden. genel se
çimlerden daha fazla önemli ve diıkkat· 

li olarak oy vermeyi bir ö&v saymış· 
tır. 

Birçok seçim çevrelerinde oy ver
meğe giden gençlerin sayısı bütün seç
menlerin yüzde seksenini bulmuştur. 

..... Kalite bakımından da bu balo
tajın sonucu az ilgrn değildir. Arsı

ulusal sıyasa meseleleri üzerinde veri· 
len oylar önemlidir. İngiliz halkının 
yüzde yetmiş dokuzu uluslar sosyete
sinden yana oy vermiştir. 

Saldırgana karşı ekonomik t edbir
ler alınıp alınmam1Sı için sorulan so
ruya eveti ve hayır! şeklinde verilen 
ecvablardan yüzde doksan dördü böy
le tedbirler alınmasim uygun bulmak
tadır. 

Sonra oyların yüzde doksanı özel 

olarak silah yapılmasının yasaı'k edil

mesini istemiştir ki bu sonuç, bu mese
le ile uğraşmakta olan komisyona eyi 
bir yol gösterse gerektir. 

... Bu balotajm bu şekilde beliren 

sonucu içerde ve dışarda kollektif sis· 

temi ve uluslar sosyetesinden yana o
lan ingiliz sıyasasmı kuvvetlendire

cdkrtir. 

Bundan baıka, arkasında ulusun 

yardakçılığı olup olmadığı belli değil
dir yollu bir bahane uydurarak bu ııya

-.ıı eğilim göstermeyecek olan her
Jaangi bir kabinenin de kolunu, tudunu 

iıracaktır. 

-· İngiliz kamoyu uzun boylu dü· 
fiinüp taşındıktan sonra kararını ve o
yunu vermiş bulunuyor. Bunda şUphe 
edilecek biç bir taraf ydktur. 

Deyli telgraf ve balotaj 

28 haziran tarihli Deyli Telegraf 
gazetesi de balotaj için yazdığı bir baş 
betkede diyor ki-

... On bir milyondan fazla oy ka
tıdı doldurulmuş ve bunda yer alan 

yurddaşlar, bir sorudan başka bütün 
t10rulara yük1ü bir çoğunlukla mtisbct 
c:evablar vermişlerdir. 

Fakat evet 1 cevab almıt olmasına 

brıın olarak bir takım sorular esasta 
mcnfiğ bir deyim tatımaktadırlar. 

On bir milyon kitinin uluslar soı-

7eteginden yana cevab vermelerinde 
pgılacak, umulmayacak bir taraf var 
mıdır? 

Asıl şaşılacak taraf, bu ıoruya 
yüzde üç nisbetinde hayır 1 cevabı ve
rilmit olmasıdır. 

Bu soru, tıpkı yaşlı adamlara 
emekli aylığı bağlansın mı, bağlanma
.. n mı? diye sormağa benzer. Elbette 

herkes evet diyecektir. Silahlanma iti 

de böyledir. Buna he11kesten beklenen 
ea tabiiğ cevab, evet 1 dir. 

Sade biz değil, teori alanında bil· 
tUn uluslar bu fikirdedir. Şu halde ba
lotaj ile hiç bir ıey yapılmıt değildir. 

·-Bu balotaj birçok çevenlerde hU
t'.ümete kargın bir girip anlamına alı· 
nabilir. 

Eıkıi ba~anıo çıkanmf olduğu 

ULUS 

,, Yabancı gazetelerde okuduklarımız' 
~ - - ·- _/ 

B. BaJd,rinin söylevi ve fransız gazeteleri 
lngiliz. BCZ§bakanı B. Stanley 

Baldvin, 18 haziranda yapılan 
lngiliz - Alman deniz anla§ma
sının Fransa ve ltalyada uyandır
dığı hoşnudsuzluğu gidermek üze. 
re, lngilterenin londra bildiriği 
., s 'd ı.c tresa a saptanan prensiple-
re bağlı kaldığını anlatan bir söy
lev vcrmi§tir. 

Fransız gazetelerinden ala
rak türkçeye çevirdiğimiz aşağı
daki yazılardan da anlQ§ılacağı 
üzere, lransızlar bu sözlere inan
mamakta ve B. Göbela'in aynı 
gün, aynı iş hakkında verdiği söy
levi ele alarak, Almanyanın hiç 
de lngiltcrenin fikrinde olmadı " . 
nr isbata çalışmaktadırlar. ... 

Enrra11sijan, Paris - 1 7. 935 

Dün, birisi İngilterede B. Baldvin, 
öteki Berlinde B. Göbels tarafından ol
mak üzere, iki söylev verildi. İkinci 

söylev birincisinin yorası yerine geçe

bilir. 
B. Baldvin, İngiliz - Alman de

niz anlasmasının, Büyük Britanyaca 
eskiden alınan yükenlere bir zarar ver
mediğini isbata çalışmış ve demiştir 

ki: "Uluslar <:emiyeti paktı, ingiliz sı · 

yasasının temel taşı olmuştur ve 3 şu -
bat t arihli Londra bildiriği, bizim 
programımız olarak kalmaktadır.,, 

İngiliz başbakanı, reni paktın İn· 
giltercyi, Fransa ve İtaı aya karşı o
lan yükenlerinden kurtaramadığına da 
işaret etmiştir ve İngiliz - Alman de

niz anlaşmasının, silahların arsıulusal 
ve ihtimaliğ bir butlandmlmasına doğ
ru atılmış bir adım olduğu düşüncesin

dedir. 
B. Baldvin için kötü olan nokt:ı, 

Dr. Göbels'in de aynı gün ve aynı iş 
hakkında söz söylemiş olmasıdır. Ne 
yazık ki, Rayhş'ın propaganda bakanı

nın .kullandığı lisan, Büyük Britanya 

başbakanınınıkine hiç benzememekte
dir. Onun söylevi, ingilizlerin yaptığı 
bu tehlikeli girişimin Fransa ve İtal· 
yada uyandırdığı kayguları haklı gös

termektedir. 
B. Göbels'e göre İngiliz - Alman 

deniz anlaşması hiç de, arsıulusal bir 

sükun doğuracak bir iş birliğinin baş
langıç noktası değildir. Tersine ola

rak, bu diplomatik belge, Hitlerin yar
dımcısına, Rayhş'ın kullandığı sıyasa

nm başkaları tarafından da tanınması 

gibi görünmektedir. 
B. Göbels diyor ki: "Biz yiğitlik 

gösterip bu işi başardık. Dünya yalnız 
kuvvetli devletleri sayıyor. İngiltere 
bizimle bir deniz an.taşması yapdıysa 

bu, Almanyanın yenid~ büyük ve ege· 
men bir ulus haline geldiği içindir.,, , 

B. Göbels haksız mı? Onun söyle

vinde bizim her halde bilmezlikten ge
lcmiyeceğimiz bir ders vardır: O da. 
dünyanın sahiden yalnız kuvvetli dev

letleri saydığıdır. 
Boş yere sızlanıp vaktimizi kay· 

betmiyelim; başladığımız diplomat : 

beyaz kitab, hala birçok yerlerde ulus

lar sosye tesi ruhunun tersine bir belge 

sayılıyor . 

Bu beyaz kitaba karşın olan adam
larla saldırgana hücum edilmesini isti
yen halk kümesi biribirinin aynıdır. 

İngiliz ulusunun bütün yüreğiyle 

barış istediğini göstermek için böyle 

bir -ban' balotajına ihtiyaç yoktu. Fa
kat bu ulus, aynı zamanda, elden geldi-

ği kadar yurd savgaıında kuvvetli ol
mak kararındadır. 

Taym.i~ bu i§e kar§ın 

28 haziran 1935 tarihli Taymis ga

zetesi de "Soru ve cevab,, b<J§lığr altın

da yazmı~ olduğu bir betkede diyor ki: 

Bu bolotaj kendine özel maddiğ 
ve yahut tinel bir takım ergelere var
mış mıdır? 

Bu, ingiliz kamoyuna yeni bir şey 

gctirmi' midir? 
Bu karar, bugünkü ve yahut ya

rmki bir ingiliz kabineaine bir harcıke· 

konu§malara devam edelim, fakat unut
mayahm ki, hiç kimse bizim kuvveti

mizden şüphelenemiyecek durumda o
lursa, sözlerimiz daha eyi dinlenile 

cektir. 
Londrada, arsıulusal ahlak üzerine 

kurulmuş kanıtlardan fazla, kuvvet 
üzerine kurulmuş .kanıtlara karşı daha 
histi davranılıyorsa kabahat bizim mi? 

• * * 
jurnal, Paris - 1.7.93!J 

... B. Baldvin'in, Stresa'ya giden 

hükümetlcre vermeği lüzumlu gordü
ğü izahlar, ileride avam kamarasında 

daha açık ola, ak verilecek izahlar içm 
pek de eyi bir beldck değildir. Soy

le~·deki göze çarpan cümle: "3 şubat 
tarihli bildiriğin objektivitesine,, bağ

lı kalındığını bildiren cümledir. Bu ne 
demektir, biliyor musunuz? İngiltere 
nin, barııın kollektif olarak örgütlen
mesinden vaz geçmediği; hatta bu ör
gütlenmeye, deniz silahlanma yarışı· 

nı durdurmak ve Hitlere geniş bir gü

ven kredisi açmak surctile, geniş bir 
yardımda bulunmuş gibi göründüğü, 

bu usulle, yabanice kanunlara dönmek 
arasında bir seçim yapmak gerektiği 

demektir. Bu. arsıulusal anlaşmazhkla

rın soravını, andla§maların açıktan a
çığa bozulmasında, güzel sözlerin ya

tı tıramadığı kaygu scbdıleri görenle
rin ü~tiine atmak istiyen, "'tuhaf bir 
ökemdir. 

Fakat Almanyada herıkes, Hitlerin 
21 mayısta verdiği söylevde kullandığı 

tatlı dili kullanmıyor. B. Göbels epey· 
cc gürültülü bir söylev vermiştir. Bu 
söylev hele. anglo-sakson liberalizmine 
en uygunsuz bir rejimin utkusunu ber

kiten s~rt yatıştırma hareketinin yıl 

dönümünde verildiği için, adam akıllı 
kışkırtıcıdır. Hitlerin 18 haziran tarih· 
li anlaşmanın utkusiyle şımaran pro
paganda bakanı, her türlü küstahlığı 

gösteriyor. Yahudileri ayakları altın

da çiğniyor. Papazlara kafa tutuyor 

Kuvveti övüyor. Almanyaya hakkı ve
rilmediği için onun uluslar cemiyetin

den çıktığını söylüyor: Almanya bu 
hakıkı almıştır ve İngiltere de bu alışı 
onamaktadır. Bu cevab B. Baldvin için 

acıklıdır ve o bunu pek de hak etme

miş değildir. 

*. * 
Eko dö Pari, Parıs - 1.7.935 

B. Baldvin Londra ve Stresa bilıli • 
riğlerinin hala ingiliz sıyaaasını b;ığla

dıklannı ileri sürüp durmasın. Me •· 
leketi İngiltere'nin fikir değiştir . 
mesinden karlı çıkmış olan B. Göbclı. 
onun sözlerini yalancı çıkarmak için 

ortaya çıkmıştır. B. Göbelı diyor ki: 
"18 haziran tarihli anlaşma ile İngilt..: 
re bizim hakkımızı tanımıştır.,, Fransa, 

İtalya, küçiik anlaşma ve Sovyct Rus • 
ya adına söz söyliyen ve bu hadiseden 
zarar görmüş olanlarla, İngilteredeki 
ayrış partilerinin liderleri de başka tUr 
1ü düşünmüyorlar. B. Baldvin İngilte-

= 

tc girişmek imkanını bağışlıyacak mı- 1 
dır? ve bu balotaj olmasaydı o yolda 
bir harekete girisilemiyecek miydi? 

Deyelim ki başka bir örgüt çıkıp 

halka başka bir takım sorular sordu 
Mesela "bugünltü ya§ayış standardı
nın yükse1mesini istiyor musunuz?,, 
dedi. Bunun üzerine halkın tarife ka· 
yıdlarını, tecim kayıdlarını, harb borç· 

tarını istemediği anlaşıldı. Bunlar ye· 
rine getirilebilecek midir? 

Bu balotaj, bugünkü kabineye tim

diye kadar bi1mediği hiç bir şey öğ· 

retmedi ve arsıulusal sıyasa alanınd:l 
kendisine yeni bir yetke vermedi. Heı 

hangi bir hadisede alınacak süel ve 

ekonomik tedbirlere yardım sözü ver· 
mek, bir hükümete hiç bir şey kazan· 
dırmaz. 

.... Bir hükümetin dıf sıyasası esas 
1ı prensiblere göre yönetilir ve kamoy 
ona yardım gösterir. 

Barlf balotajının üç erge11i 

18 haziran tarihli NtJws Chronicle 

renin Almanya ite ayrı olarak anlaşıp 
Berlini temize çıkarmasiyle, ileride 

fırtınanın ne tarafa gideceğini düşün
meksizin, fırtınadan korunmak istedi

ğini söyleseydi herkesi daha çok inan
dırabilirdi. 

İngiliz başbakanı İngilterenin bun 
dan sonra ne yo1da çalışacağını an1at
mak istiyerek, her zamanki kutsal for
mülleri tekrarlamıştır: Uluslar cemi
yeti, Lokamo, Stresa. Bu formül1erin 
anlamı yoktur. Bunlar, boş bir tapınait 

içinde yankılar doğuruyor. Cenevre 
mi, B. Baldvin? B. Edene, geç.en gün 
Musoliniden ne cevab aldığını soru
nuz -bakalım. Lokarno mu, B. Baldvin? 
Sir S:ıymenin, 7 ikinci teşrin 1933 te 
avam kamarasında, Ren paktını men

fiğ tarafından yoradığ,nı hatırlamı

yor musunuz? Yahut, hiç olmazsa, 
Fransanın nisanda yaptığı önergelere 

uygun olarak, birge güvenlikle bölün
mez barışa engel olmayan iki taraflı 

ve karşılıklı hava yardımı paktları yap· 
mağa hazırmısınız? Stre&a mı, B. Bald· 
vin? andlaşmaların tek taraflı olarak 

bozulması hak.kında ne düşünüyorıu

nuz? 

İngiliz politikasının yalnız seçim

lerden esinlendiğini ve ilerisini dü
f;Ünmeden işi oluruna bağlamak alanın

da hareket ettiğini söyliyerek ıözümü

zii bitirelim. 

* ... 
Temp$, Paris - J.7.9J5 

B. Stanley Baldvin, İngiltercnin 
Londra deniz anlaşmasının imzalanı

şından sonra arsıulusal alanda gütmek 
istediği sıyasayı anlatmak için, B. An

toni Eden'in Paris ve Roma yolculuk

larından sonra getireceği haberleri 

gözden geçirecek olan İngiliz &abinesi
nin yeni !bir toplantısını beklcmemİ§· 

tir. 

... B. Baldvin İngilterenin barışa 
ve ulusların uzlaşmasına giden doğru 
yoldan ayrılmak istemediğine: uluslar 
cemiyeti paktının, Büyük Britanya 
dış sıyasasımn kilit taşı olduğuna: ve 

hele, İngiliz - Alman deniz anlaşma
sının, İngiltere, Fransa ve İtalya ara

sında Stresa'da kararlaştırılan şekilde 
bir çalışma beraberliğini küçültmek 
demek olmadığına özel bir ısrarla işa· 
r~t etmiştir. Başbakanın bu sözleri, B. 
Eden'in Paris ve Romada hükümeti a

dına verdiğini bildiğimiz inancalara 
epeyce uygundur: fakat, önce de söyle

diğimiz gibi bu gibi inancalar ne ka

dar içtem olurlarsa olsunlar, açık olan 

ve lngilterenin soravını angaje eden 
hadiseleri güçlükle düzeltebilirler. İn
giliz - Fransız - İtalyan iş beraberli
ği sıyasasının, çalışmada biraz da uy

gunluğa ihtiyacı vardır, yoksa höyle 

bir iş beraberliğinin hiç lbir anlamı ola
maz. Bu ç:ıhşma uygunluğu, İngiltcre
nin Almanya ile iki taraflı bir anlaş· 

ma yaparak Versay andlaşmasının be
şinci bölümünü ağır bir şekilde boz-

_ . _ ,. -
gazeıesinin baş betkesinden: 

Sonu bugün belli olmuı olan barış 

balotajını örgütliyenler, Lord Sesil'in 

dediği gibi üç erge gütmüşlcrdir. 

Bunların birincisi, ingiliz hükü

metini, ingiliz ulusunun kollektif sis
temini candan, gönülden istediği hak· 

kında sağlamaktı. 

İkincisi yabancı uluslara İngilizle

rin uluslar sosyetesine tam olarnk yaı · 
dımcı ve yardakçı olduğunu gösteımck· 

ti. 

Üçüncüsü ise kol!ektif sistem, gü· 
venlik, silahları buclandırmaık gibi 
önemli meseleler üz..,ı::rinde halkı düşün

meğe ve bunların seQelblerini araştır

mağa yöneltmekti. 

Bu balotaj, bir demokrasi deneçi 
olmuştur. Bu deneçin büyük bir başarı 
ile sonuçlandığı da ortadadır. 

Bu sonuç, kabinedeki akıllı unsur

ların yerlerini kuvvetlendirecek ve hU· 

kilmete devamlı olarak İngiliz ulusu

nun uluslar sosyetesinin ardında oldu
ğunu hatırlatacaktır. 

l HAZIRAN 1935 PAZAR 

ması demek olan hadisede görüleme

mektedir. Şüphesiz, Londra hükümeti 

· Almanyamn önergelerini Parise ve 

Roma'ya bildırmistir fakat İtalya ve 

Fransanın ileri surdukleri prensip dü

si.ınlerı ü zerinde durm.ıyarak, italyan 

ve fransız cevablarının Londraya var

dıkları gün resmiğ olar .. k Almanya ile 

anlaşm yı yapmıştır. Gayet eyi niyet

lerle itiraf edilmek gerektir ki bu şe

kilde yapılan bir hareket, doğru bir iş 

birliği sıyasası yapmanın düzgün bir 

ar',,yışiyle güç bağdanabilir. Biz, ingi'ı 

hükümetinin İtalya ve Fransa ile iş 

birliği yapmağa devam etmek isteğin -

de olduğundan şüphe etmiyoruz. Zateı 

bunu, 1ngilterenin en açrk asığları da 

gerektirmektedir, çünkü bu iki devle

tin yardımı olmaksızın Avrupada ve• 

rimli ve devamlı hiç bir şey yapılamaz: 

fakat bu isteğin yapılan işle de berki

tilmesi ve cidden faydalı bir iş birliği 

ile varılacak gayeyi bulmak isin, kul· 

lanılacak metod ve usuller üzerinde u

yuşulması lazımdır. 

B. Stanley Baldvin. 3 şubat tarıh

li bildiriğde anlahlan noktaların, 

her zaman için İngiliz bükümetinin 

programı olduğunu ve bu programın 

olduğu gibi yeritileceğini içtem olarak 

umduğunu dün tekrar etmiştir. 3 şu

batta alman kararların böylece berki

tilmesi, eğer İngiliz - Alman deniz 

anlaşmasının, İngilterede bile, zihin

krde uyandırdığı kargaşa yatıştml

mak isteniliyona, §Üphesiz fayda ver· 
mekten geri durmaz. 

.•. Başbakan, İngiliz - Alman de

niz anla§masmın pratik bir tedbir ve 

arsıulusal bir anlaşma ile silahların ih

timaliğ bir buclandırılmasına doğru 

atılmış bir adım olduğu yolundaki te· 

ze bağlı kalmaktadır. Biz tersine ola

rak, bu anlaJlllanın deniz silahlanma 

yarışının yeniden başlaması için kötil 
bir şevklendirme olması korkusunu 
doğurabilecek sebebleri anlatmıştıık. 

Gelecek aylarda durumun gelifimi, 
şüphesiz bu noktayı eyice aydınl,.t.:ır.:ılr. 

tır . 

İsviçre bankaları ve 
sıyasal dtırum 

30 haziran 1935 tarihli Noy~ zar. 
her Saytung'dan: 

Geçenlere 1ııviçre bankası genel 
kurulu toplantısını yapmıştı. Bu top· 
lantıda okunmuş olan yıllık raporda 

deniliyor ki: 

Almanyadaki durumun ala.cağı tek· 

ti önceden k~stinnek güçtür. Ancalı 

hiç bir zaman bugünkü kadar umudsuı 

bir halde değildi. Devlet başmanları

mız, finansal istekleri, zaten zayıf olan 
döviz transferinin t~sbütün sonuna bı
rakmış olmalariyle bu durum daha çok 
umudsuzluk içine düşmüştür. İtalya ye
ni bir barba giri,mek Uzeredir.Bu harbın 
hazırlığı, zat~n çok ağır finansal yük
ler altında bulunan İtalyaya, her gün 
milyonlara mal olmaktadır. Bu hadise
ler dolayııiyle ürem ve kazancın da üı
prı Çl'karılamıyacağı korkusu yüzün
den bazı kimseler İtalyadaki paraları
nı geri çekmişlerdit . Küçük ölçüde 
asığlarımız olan doğu Avrupasından 

gelen raporlar, kötü haberler getirmek
te ve ilerisi için hiç de güven verme
mektedirler. Birleşik Amerika hüku
metlerine gelince. üsnomal bir derece
yi bulmuş olan devlet saypasını agır 

vergilerle kapatmak deneti yapılm k
ta, cumur başkanı , çöküntünün önüne 
geçmek için bin bir türlii zor tedbirle
ri almaktadır. 

Üstünlük Zeis çerçeve ve 
punktaJ camlan ile Revü ve 
Omega saatlarıdır. Bankalar 
caddesi 
RIZAGÖZLÜKÇU 

1- 2702 Tel: 3025 





SAYIFA 6 

Mı1lı f\lltidataa Vekaleti Satın Aln1a 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

(6~99) lira fiatla ihale edilen (728) adet muhtelif ok
atjen cihazları müteahhit ifayı teahhüt etmediğinden bu 
kerre müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme şuretiyle 
satın alınacaktır. İhalesi 15.7.ı935 pazartesi günU saat 14 
dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak üzere (333) 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma koınisyonund.an 
verilecektir. Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatın
de e 2490 No. lu kanunda gösterilen vesaikle ve (4574) 
lira (95) kuruşluk teminat mektubu ile birlikte M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1507) l-2624 

48,3 ton meşe kömürü 
Tahmin edilen bedeli (2656) lira (50) kuruş olan yu

karıda miktarı ve cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca ıs temmuz 
935 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ( 199) lira (24) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
deki vesai.kle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (1554) 1 - 2680 

t LAN 
1 - 100 ton hindyağı kapalı zarfla eksiltmeğe kon-

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 56.000 liradır. 
3 - İhalesi: 27.8.935 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi 280 mukabilinde verilmektedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 

aranılan vesikalarla birlikte ve ihale saatinden bir saat 
evel 4200 liralık teminat ve teklif mektublariyle M. M. V. 
·satın alma Ko. müracaatları. (1602) l - 2817 

iLAN delerinde yazılı vesikalarla 
1 - Edremit garnizonu birlikte teklif mektuplarını 

için 100,000 kilo ıığır eti ka- ihale aatından en az bir 
palı zarfla ekıiltmeye konul- saat ev\l'el Edremit' de satın 
muştur. alma komisyonuna verme 

2 - ltk teminat 1500 li- leri. (1527) 1-2656 
nd~ İLAN 

3 - Bir kilosunun tahmin Milli Müdafaa Vekaleti 
edilen fiah 20 kuruştur. İnşaat Şubesinde keşif, co-

4 - ihalesi 15 temmuz galtma, kopya, daktilo işle-
935 per~embe günü saat 11 rinden anhyan ve bu gibi iş· 
de Edremitte satmalma ko- leri bir sene müddetle bece-
misyonunda yapılacaktır. rebilecek kimselerin ehliye-

5 - Eksiltmeye girecek- tini tesbit ettirmek üzere 
ler ilk teminat mektup veya mezkur ~ube müdürlüğüne 
makbuzlariyle 2490 sayılı müracaatları. (1611) 
kanunun 2 ve 3 üncü mad- 1-2780 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 

Temi lık çop aıabalan icin 35 kalem malzeme 15.7?3S 
pazartesi günü saat 15 de Levazım Direktörlük dairesı~ 
de pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin komisyonumuza mu· 
racaatları. (1546) 1-2670 

1 LAN 
1 - Halde 39-21 numaralı dük kan 31.5.936 gününe ka-

dar açık artırma ıle kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen (1) senelık kira bedeli ( 480) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (36) liradır. 
4 - Şartnamesini gömıek istiyenler hergüıı muha-

sebeye gelebilirler. 
5 - İhale 15.7.1935 pazartesi günü saat on beşte artır

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

Nafıa Ba anlı'! ı can : 
28.5.935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Afyon 

- Antalya hattının Baladiz - Burdur arasmdaki 24 bu
çuk kilometrelik yedinci kısım inşaatına talih zuhur etme
diğinden mezkilr kısım inşaat ve ray ferşiyatı inşaat müd
deti çoğaltılmak ve fiatlarda tadilat yapılmak suretile 
22. 7. 935 tarihinde saat on beşte kapalı zarf usulü ile tek 
rar münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 407 .000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 20030 liradır. 
3 - Bu işe girmek istiyenler teklif mektublan ile mü

nakasa şartnamesinde yazılı evrakı ve 2490 numaralı ka
nuna göre istenilen diğer evrakı usulü veçhile hazırlıya
rak 22.7.935 tarihinde saat on dörde kadar bakanlık bina
sında demiryollar inşaat dairesine tevdi etmiş olmalıdırlar. 

4 - Bu münakasaya ait mukavele projesi ve merbu
tatmdan mürekkeb bir takım münakasa evrakı 20 lira 3S 
kuruş mukabilinde demiryollar insaat dairesinden tedarik 
olunabilir. (1594) 1 - 2815 

Maliye Vek:aletinden: 
Kilo Cinsi 
1500 Fersude ambalaj kağıdı 
Ankara kırtasiye deposunda toplanan yukarıda mik

tan yazılı fersude ambalaj kağıdları acık arttırmaya ko
nulmuş olduğundan istekli olanların 152 kuruş muvakkat 
teminatlarile 23 temmuz 935 tarihine müsadif salı günü sa
at 14 te Maliye Vekaleti binasmda levazım müdürlüğü 
C' ., ı r~·:te"'e1 : ·il kom;syona gelmeleri. (1644) 1-2824 

ULUS 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
~ 

Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
200 TON DÖKÜM KOKU 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan yukarda mikdan 
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. Ta1iplerin muvak
kat teminat olan ( 405) lirayı havi teklif mektnplarmr meı· 
kur günde saat 14 de kadar komisyona venneleri ve ken 
rlilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. m:ıdnelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komi5::ynna mürac~atları. 

(1586) 1--~7~8 

456 TON KOKKÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (10944) lira olan yukarda mikda
rı ve cinsi vazıh malzeme askeri fabrikalar umum müdür 
lüğü satm ·alma komisyonunca 18 temmuz 935 tarihinde 
persembe günü saat 15 de kapalt zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname para!'ız olarak komisvondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (793) lira (80) kurusu havi teklif 
mektuplarım mezkur g-ünde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin <le 2490 ntt!'lıar;:dı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vec:.,il:le mezkfır giin ve saatte komisyo· 
na miiracaatlan. (1585) 1-".737 

4786 TON LAVAMARf N 
KÖMÜRÜ 

178,5 TON KRİPI..E KÖ 
MÜRÜ 

Tahmin edilen hedelı 
(64717) lira olan yukarda 
mikrları ve cinsi yazılı mal 
zeme askeri f ;lhrikalar u 
mum müdilrlü~ii satmalma 
komisyonunca 16 temmuz 
935 tarihin<lf" salı günü saat 
15 de kapalı 7.arf ile ihale 
edilecektir. Şartname (3) Iİ· 

ra (24) kurus mukabilinde 
komisyond<>n vt-r'lir. Talip 
lerin mııv;:Jkkat tenımat O· 

lan (448.5) lira (85) kurusu 
havi t"klif n't-ktunl<ırmı 

mezkfir giınde saat 14 rle 
karlar komi~vona vnme1erı 
ve kendilerinin ne 24<m nu 
maralı kan11nun 2 ve 3 mad 
del erindeki vesaikle mezkf r 
gün ve ~aatta komisvo ıa 
mUracetatl:\rı (1 'l~ll) 1-269 

3200 KİLO BEYAZ 
SABUN 

2800 KİLO ARAP 
SABUNU 

Tahmin edilen bedeli (1920) 
lira olan yukarda mikdarı 

ve cinsi yavlı malzeme as
keri fabrıaklar umum mü
dürlüğü satın alma komıs 
yommca 22 temmuz 935 ta· 
rihinde pazartesi ~iınü saat 
14 de açık eksiltme ile iha 

le edilecektir. Şartname pa 
rasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (144) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesa· 
ikle mezklır gün ve saatta 
komisvona miiracaatlan. 

(1612) 1~2i81 

650 KİLO YUMUŞAK 
KÖSELE 

Tahmin edilen bedeli 
(1240) lira olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı mal· 
7eme askeri fabrikalar u
mum ıniidürlüğii satmalma 
komisyonunca 22 temmuz 
935 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin 
muv.,akkat teminat olan (93) 
lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve sa
atta ko"!lisyona müracaat-
ları. (1613) 1-2782 

Husust Ders \ e Tercüme. 
imtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

y n \:a ·a isal"\ a iliğinden: 
2 temmuz 935 salı günü ihalesi mukarrer olan 20.000 

cı.uet 12-8 ebadında bina numara levhasının ve 164 a'!et 
30-25 ebadında köy levhasının emaye olmak şartiyle kır
mızı zemin üzerine beyaz yazı ile ve numara levhalarının 
beher adedi 8 kuruş ve köy levhasının 80 kuruş muham
men kıymetinde eksiltmesine talih zuhur etmediğinden 
12 temmuz 935 cuma günü ihale edilmek üzere on gün 
temdidine ve o gün de istekli zuhur etmediği takdirde pa
zarlık suretiyle ihalesine karar verildiği ilan olunur. 
(1636) 1 -- 2819 

iııhi~arlar umunrnüdiirlüğüııden: 
1 - Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak "8000,. lira muhammen bedelli yük asansörü 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler levazım ve mühayaat şubesi alım ko
misyonundan bedelsiz olarak alınacaktır. 

3 - Eksiltme 20.8.935 tarihine müsadif sah günü saat 
15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlar "600,, lira muvakkat 
güvenme parası ve receklerdir. 

5 - Fenni teklifnameler resim, kroki, izahname, kul
lanış talimatnamesi ve teklif, eksiltmeden on gün evet 
müskirat fabrikalar şubesine imza mukabilinde verilmesi 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler şartnamenin 30 uncu mad
desi mucibince yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evel kapalı zarflar içindeki teklifnameleri komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde tevdi etmelidirler. 

7 - Kapalı zarflar içindeki teklifname ve teminat pa
ralarına ait zarflar şartnamede yazılı olduğu veçhile ek
siltme kanunundaki tarifata tamamen muvafık olacaktır. 
(3769/1652) 

CEBECİ ÇEVRESİNDE 

7 l 1EMMUZ PAZAR GüNü El~EK 
TRiK CEREYANI KESllıE

CEKTtR. 
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 

'!lınııııııııııınııomnnnrruııııınmıııı lllll1lltUl mııııııuıuıımııııı ıu11J111111111i 

Anlcara Baytar mer l{eZ 
lahoratuvarları müdürlüğünden: 

Merkez seroın müessesesi için 36 kalem eczayı kim
yeviye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Şartname
sini almak istiyenler her gün için laboratuvarlar müdür
lüğüne ve eksiltmeye girecek olanların da ı ıs liralık ban
ka teminat mektubu veya bu miktar paranın hazneye yatı
l"ı1dığına dair makbuzla birlikte Ziraat Vekaleti muhasebe 
müdürlüğünde toplanacak olan komisyona 22.7.935 pazar-
tesi günü saat 15 te müracaatları. (1633) 1 - 2821 

Zonguldak Defterdarlığından: 
1 - Zonguldak vilayetinin Meşrutiyet mahallesinde 

kain olup kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulan Gazi
paşa caddesinde ve hükümet konağı karşısında ı6,250 li
ra muhammen bedelli üzeri açık iki dükkana yevmi ihale
de talih zuhur etmediğinden bir ay müddetle pazarlı~a 
kalmıştır. 

2 - Taliblerin 1.8.935 gününe kadar yüzde 7,5 temi
natlariyle defterdarlığa müracaatları ve satış bedeline 
mübadil ikinci tertib tasfiye vesikası kuponlarının kabuJ 
edileceği ilan olunur. (1634) 1 - 2820 

P. T. T. Binalar ve 
levazım 1\ iidürlüğf nd(· n: 

1 - Şehirler arası telefon konusması için satın alınma
sı ve tesis ettirilmesi istenilen dört tane baş kuranportör 
cihazı ile beş tane müşeddide, yedi tane filtre, bir tane şe
hirler arası masası, dokuz takım muhtelif volt ve amper
saatlik akkü bataryası ile iki takım elektrojen grubunun 
fenni şartları dahilinde 21. 8. 935 tarihinde saat on beşte 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Cihazların heyeti umumiyesi ile mahallerinde te
sislerinin muhammen bedeli (150.000) liradır. İsteklilerin 
(8750) liralık kanunen muteber muvakkat teminatlarile 
istenilen vesikaları kanuni tarifat dahilinde zarflayarak 
ve mühürleyerek mezkur tarihe ra~tlayan çarsamba günü 
saat {14)e kadar Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü bina
smrla satTn alma komisvonuna müracaat etmeleri 

3 -- İdari. fenni sartnameler her gün levazım müdür-
lüö-ünden hedelsiz olat'ak verilir. (1616) 1 -- 2814 

Erzincan C. müddei • 

u nu mili ITT.ndeıı: 
935 yılı ihale gününün ferdasmdan itibaren 936 

senesi mayıs gayesine kadar merkezi vilayet ceıa evinin 
ihtiyacına muktazi 70.000 ila 80,000 kilo ekmek 25.6.935 
gününden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye kon
muştur. İsteklilerin nümuneyi görmek ve şartnameyi oku
mak için müddei umumiliğe müracaatları ve eksiltmeye 
ıstirak icin kanuni şartların gününden evel ifa edilmesi la-
zım geldiğ'i ilan olunur. (1636) ı - 2818 

A nh:ara l\iilli Emlal 
Müdürlüğünden: 
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Lira K. 
Zir Hoda Dükkan 24 55 63 00 Tamamı Nakden peun 
_ - - 26 56 63 00 Tamamı Nakden peşın 

Yukarda yazılı dükkanlara verilen bedeller layık had
de görülmedilinden ihalesi 15.7.935 pazartesi günü saat 
1~ te yapılmak üzere artırma işi on gün uzatılmıştır. İs
teklilerin dört lira elli kuruşluk ayn ayrı makbuzlarla 
mezkur gün ve saatte defterdarlıkta kurulan komisvona 
müracaatları. (1642) 1 - 2822 

i\nl{ara Valili~nd~n : 
Şehir lokantası altında hususi idareye airl bir bodrum 

mayıs 1936 sonuna kadar kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen aylık kirası 2S liradır. 
İhale 11 temmuz 1935 perşembe günü saat 15 de açık 

artırma suretile vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuğu olan 18 lira 75 kuru~ 

teminat makbuzu veya mektuplarile ihale günü daimi en
cümene gelmeleri şeraiti öğrenmek istiyenterin her gün 
hususi muhasebeye gelmeleri ilan olunur. (1619) 

1-2787 



Satılık ev 
İstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narhca mevkiinde 

kiin Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli b~
lunan Şinasiler fabrik-5ı namile maruf Pamuk ve Nebatı 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 n~· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çı
mento bloktan· insa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 mc; Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ıa
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas· 
dik edilmiş ıı. 2. 933 tarih ve 640/33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamıza olan mikdan malftnı borcuna 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemiş olduğımdan işbu borcun ihale tarihine 
kadar % 9 fai.z ve o/o 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilfunum masarifle birlikte tahsili için bu borç muka
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev
safı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasar
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu
çuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla, Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları kapıların asrlmıstır. (1584) 
1-2725 

lkhsat Vekaletinden: 
Dört yüz teneke benzin artırma ve eksiltme usuliyle 

aabn almacaktır. Temmuzun 10 uncu çarıamba günü saat 
10 da Levazım Müdüriyetinde toplanacak komisyonda 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvak· 
bt teminat akçelerini yatırarak gelmeleri ilan olunur. 

(1508) 1-2640 

Ankara Valiliğinden: 
Baytar direktörlüğünün ican altında iken bu kez boşal· 

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

İhale 8 temmuz 935 pazartesi gUnU saat 15 de viliyet 
daimi encümeninde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 
Aylık muhammen kira bedeli 35 liradır. 

İstekJiJerin 30 liralık muvakkat teminat ~akbuz veya 
mektubla ihale gününde daimi encümene gelmeleri. Şera
iti anlamak istiyenlerin her giln muhaıebei hususiyeye 
müracaatları ilan olunur. (1561) 1-2695 

HAR1TA VE PLAN iŞLERi, ETOD- Meeha mütehauısı 

~ft APLiKASYON, PROJE, Nl- F. HAEUSLER 

NGI, N1VELMAN, PIQUETAJ, ı~:!~~~·~a~:~::s 
NDAJ iŞLERi Posta kutusu 

Ankara Emniyet 
Direktörlüğiinden: 

Kilo Gram Cinsi 
17840 00 yem otu 
80520 00 Yulaf 
58S6o 00 Yataklık ot 

292 800 kaya tuzu 

tahmin edilen teminat 
fıat 

Lira kurut Lira kunıg 

Eksiltme 
günü 

4392 00 329 40 ) 
6441 60 483 12 ) 22-7-935 
1756 80 131 7C5 ) pazartesi 

23 43 3 26 ) günü sa-
12613 83 1047 44 at 15 de 

Yukarda cins ve mikdan yazılr polis süvari hayvanlan· 
...m yiyecekleri maddeleri karşısında gösterilen günde ka· 
pah eksiltme ile alınacaktır. 

. Şartnamesi emniyet direktörlüğünde göriililr. İstekli
lerm yukarda yazılı mikdarda muvakkat teminat makbuzu 

Yeya banka. mektupları ve kanuni belgelerle birlikte o gün 
'Ye saatte dırektörlükte müteşekkil komisyona gelmeleri. 

(1537) 1--2707 

Açık eksiltme ile alı nacak 30 ton 
mazot 

Sıhhat ve İçtmai Muavene t Vekaleti Sıtma 
Ankara mmtakasr mücadele reislilinden: 

1 - Ankara ııtma mücadele mmtakaaı için muham
men bedeli ( 4545) lira olan ve evaah f&l'bıamesinde yazı. 
lı bulunan on beter kiloluk tenekeler içinde otuz ton ma· 
~t .açık eksiltme ile alınacaktır. ihalesi temmuzun on be
flDCı pazarteıi günü saat on befte Ankara sıtma mücadele 
rlyaıeti binaamda yapılacaktır. 

. 2 :-- Mu•akkat teminat akçesi yüzde (7,5) olup talib
lerın ıhale saatmdan bir saat evveline kadar teminat ak
çalanm veya banka mektuplarını uygun surette Sıtma mü· 
cadelesi muhaaibliğine vermeleri la2;ımdır. 

3 .-: Alınacak mazotun fartnamesini görmek ve anla· 
mak ıçın sıtma mücadele riyasetine müracaat edilmelidir. 

(1538) 1-2659 

Askeri Lise ve Orta 
Mektepler:eSan'at 
Gediklisine talebe 

alım yor 
1 - 935 - 936 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku

leli, Maltepe liselerile Bursada bulunan Bursa askeri lisesi
ne ve Kırıkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kmkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
lisesın•n 9 sınıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale
be alır.ataktır. 

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

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması 
lazım.dır. 

A - Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

başlaı. J5 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 
15 ağustos: 1 eyllll arasında yapılır. Bunmıla beraber kad
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe alınma 
ğa devam olunur. 

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

D - Mektebe girmek için yaşım büyütüp küçültenler 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamamlatıp istekli bulundukları 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mekiebe gitmiyecektir. 

F • Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü· 
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masrat 
istekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak0 iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masrafı-
nın beraber götürülmesi lazımdır. " 

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

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mil· 
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
A vrupaya tahsile gönderilir. 

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

İstanbul sıhhi müesseseler artır-

SAYIFA.,. 

Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

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

Koza anhan, çevirme ve buhar dairesi. kazan dairesi, 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi,· çırçır dai· 
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi. buhar kazanı 
dairesi, biderlik çiğit anbarı, çiğit anhan. balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, mabeme anharı, zibil 
anhan. otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrh su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler. çenber anhan. tahta kU?Ut-

ma dairesi, yazıhaneler, 1 No. pavyon (ff'll miidürii h~ne
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi). 3 No. pavynn 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Usta'}aşı hancsı), 
amele helası, su motörü dairesi, su deposu binalanndan 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuv •eİ muharri· 
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı heheri ı SO 
beygirlik üç adet dizel motörü, çırcır makineleri, şifleme 
makineleri, temi31emc ve prese makin~leri. vantilatörler, 
umumi transmisyon, kıncı makineler, pamuk presesi. nem
leme aleti, kantar, kütlü kırması. şu deposu. buhar 
kazanı, demirhane makineleri, marangozhane, makıneleri, 
plat, çırçırları. p1at cırçırlarmın kuvvei muharre
kesi. lokomobil, Rol1er gin atelyesi, yedek atat edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nebati yağlar S:ına\'İİ Türk Anonim 
Sirketinin: -

Bir numar:ıh f'Jrrır f ahrili«l~l 
İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik e.dilmiş 30. 11. 931 

tarih ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdan malfun borcunnu l O. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
kayden müspet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol
duğundan işbu borcun ihale tarihine kadar ot,, 9 fai?. ve o/o 
3 kom üs yon, sigorta ücreti. hesap masrafı, nakli nukut, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla 
birlikte tahsili için bu borc mukabilinde Bankamıza ipo· 
tekli olup yukarda hudut. cins ve sair evsafr ve müştemi
latı 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
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçul( 
ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs· 
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dir. 
Şartname Galatada kain Bankamız. Adana, Mersin. 

Ankara Ziraat Bankalan kapılarına asıl~. (1584) 
1-2121 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Muhammen 

Bulunduğu Cinai kıymeti 
Mahal Lira 

Vasıfları 

Y enişehirde Hane 10670 Çatı iıll'ası ile bodrum da· 

ma ve eksiltme komisyonundan: ~:!= hil olmak üzere dört kattan 
ibarettir. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi için (60,000) 
metre yerli amerikan bezi olbapdaki niimune ve prtname
ıi veçhile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ı - Eksiltme işi: Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü 
binasmdaki komisyonda yapılacaktır. 

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

3 - Tahmini fıatı: Beher metresi 32kunııtur. 
4 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak Hastaneden almabilir. 

Nümune görülebilir. 
6 - f stekJilerin cari seneye aid Ticaret odası vesika

sivle bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplariyle belli saattan önce komisyona müracaatlan. 

(3612/1566) 1--2729 

Ankara Nafıa Baş 
Mühendisliğinden: 

Bedeli muhamınenesi 3.000 lira olan 100 ton Zongul· 
dak blok maden kömürü açık eksiltme ile 15.7.1935 pazar
tesi günü saat 15 de satm alınacaktır. 

İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka mektubu ile ayni günde encümeni daimiye gel
meleri. 

Buna ait şartnameyi anlamalt: için her gün Nafıa tmş 
mühendisliğine müracaat edebilirler. (16<>9) t-2778 

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden müessese sahibi erine 

İktisat Vekaletinden: 
Sanayi müesseselerine gönderilmiı olan ıual varakalan 

mucibince tertib edilecek 1934 Ticari senesi it cedvellerİ· 
nin bq nüsha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshaıınm ve
kiletimize gönderilmek üzere engeç 31. 7 .935 tarihine ka· 
daı: postaya verilmesi diğer dört nüsha'lmın ise yine aynı 
tanhe kadar mahalli en büyük Mülkiye memuruna veril· 
mesi lüzumu ilan olunur. (1589) 1-2742 

İsmetpaşa 
mahallesinde 
Uzunyolda 

Bodrurndr. üç oda, bir mut· 
bak, bir beli, banyo, odunluk. 
kömürlük. 
Birinci katta: bir koridor Uç 
eda, bir mutbak, bir heli, 
bany0n ~ömürlük. 
İkinci katta: bir koridor dört 
oda, bir mutbak, bir heli. 
banyo odun ve kömürlük. 
Çatı katında: taksimat yok· 
tur. Elektrik, su, hava gazı 
tesisatı vardır. 
Bina 275 metre arsadan 105 
metresi üzerinde mebni olup 
gerisi bahçe halindedir. 

Hane 6466 Zemini kahvehane, birinci 
7.ahvehane katta bir sofa üzerinde 
dükkan iki büyük, iki küçük oda, 

hela, banyo1 mutbah, elektritr 
tesisatı ve bitişiğinde ahşap 
bir dükkan vardır. 

Bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli yukarda 
yerleri ve vasıflan ve değerleri yazılı evler Ankara icra 
dairesince açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. Bu evle
rin 15-7-935 pazartesi günil Ankara İc.ra dairesi gayri men• 
kul ma118!," ıa~ş memurluÇUnca artırılması yapılacaktır. 
Bu _evler .. ~.erıne banka~a. ihale bedelinin yüzde ellisi nis· 
betınd~ ö?1;1Il~ para verılır. Ödünç alma işi için daha zi. 
yade bilgı ıstıyenler Emlik ve Eytam bankasına başvur .. 
malıdırlar. (1630) t-2803 

Harita Umum müdürlüğünden: 
.. ı.:::-. ~?11ammen bedeli (800) lira Harita Umum Mü

?urlu~u ıçın Roto marka ve 10 modelinde ~lektrik ve el ite 
ışle~ çıft forma basar bir adet portatif baskı makinası açık 
eksiltmeye konmuştur. 

~ - İste~lilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 

l 
eksıltmeye gıreceklerin de (60) lira teminat makbuzlariy
le eksiltme günü olan 8 temmuz 935 pazartesi günü saat 
(10) da C ~ B E C İ D E Harita Umum Müdü~üğü satın 
alma komısyonuna ırelmeleri. ~449) l-2538 



Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alma Komisyonu ilaaları 

lLAN 

İstanbul kumandanlığı birlikleri için beher kilosuna 
tahmin edlen bedel 84 kuruş olan 58,000 kilo .sade yağı ka
palı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesı 16 temmuz 
935 sah günü saat 15 dedir. Şartna~esi 246 kuruş mu~abi
li Fındıklıda İstanbul kumandanhgı satın alm~ komısy~
nundan alınabilir. Eksiltmeye girecekler 3654 lırahk temı
nat mektubu veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte ihale saatmdan 
bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. (1493) 1-2615 

1 LAN 
Ezine, geyikli, ve ayvacık garnizonlarının senelik ihti

yacı olan 855000 kilo un kapalı zarfta münakasaya konul-
muştur. . 

2 - Beher kilosunun muhammen f ıatı 9 kuruş 25 san-
tim olup ihalesi 11-7-935 tarih perşembe günü saat 15 de 
Bayramiç tümen satın alma komisyonunda. yapı,lacaktır .. 

3 - Münakasaya girecekler vereceklerı un un şeraıt 
ve evsafını öğrenmeleri için bulunduğu mahalli~ satın al
ma komisyonlanna müracaat ederek öğrenebihrler. 

4 - Münakasaya girecekler 5204 lira 38 kuruş m~~a~~ 
kat teminat makbuzu ile müfıakasa kanununun 2, 3. uncu 
maddelerine göre istenilen vesikalarla birlikte münakasa
dan bir saat evel komisyonda hazır bulunmalarr. (1425) 

1-2535 

İLAN lipler muhammen bedeli o -
.teınkkale askeri sanat lan 500 liraya mukabil 37 li

mektebleri atölyesi için lü - ra 50 kuruş teminatı eveli -
zum olan 56 kalem saraciye yesini Kırıkkale askeri fab
malzemesi 22 temmuz 935 rikalar muhasebeciliğine 
pazartesi günü saat 14 : 17 yatırarak vakti?de mekte~ 
ye kadar açık eksiltme sure- satın alma komısyonuna mu 
tiyle satın alınacaktır. Ta- racaatları. (1576) 1-2720 

İLAN 
Ankara merkez hastanesi koşum hayvanlarından 4 

tırnak numaralı doru beygir 22 temmuz 935 tarihine müs~
dif pazartesi günü saat altıda Akköprü at pazarında mu
zayede ile satılacaktır. Tahmin edilen ~ıymet 800 kuruş
tur. Talihlerin mezkur günde pazar yerınde bulunmaları. 
(1645) 1 - 2825 

İLAN 
· Muhafız alayına ait 201 tırnak numaralı açık demirkır 
beygir 22 temmuz 935 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at altıda Akköpriide at pazarında müzayede ile satılacak· 
tır. Tahmin edılen kıymeti 500 kuruştur. Talihlerin mez
kur gün ve saatte pazar mahallinde bulunmaları. (1653) 

1 - 2826 

Sahlık fabrika 
İstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

çeman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel-
çika fabrikası namile maruf: . . 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan daıresı, ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anbarı, koza mağa
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme ~ban, p~trol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hali, otomobıl gara1ı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik !11arka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı, bir adet 285 beygır 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 cercıatııı dinamo, benzin cihazı, rutubetlen· 
dinne tesisatı, •namum transmisyon, çırçır makineleri, 
tifieme makineleri ve elyafın tozlarını almak için makine
ler, vantilatörls, ıu cihazlan, yangın tesisatı, çenber kes
me ve delme aletleri, tozlan nakil vasıtalan, bilUnıum mal
zeme ve yedekler ve sair alitı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağl• sanayii Türk Anonim Şirketinin malı 
olan: 

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

.enetle borçlu bulunan P amuk 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 C?o g 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· 
litı 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
kftr fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuk 
ay müddetle acık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha
lesi. 26. 8 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akcesi o/o 7 ,5 dur. 
Şratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 

Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. ( 1584) 
1--2726 

ULUS 

daima 

İngiliz kanzuk eczanesi la· 
boratuvarlarında hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzur ve ze. 
hirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabit renklerini 
bahşeder. Juvantin aaç boyaları 

kumral ve siyah olarak iki tabii 
renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 
temin edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hattli denize girmek 
suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Eczaneler
de ve ıtriyat mağazalarından &· 

rayttıız. 

ZAYİ 

--
~ g = = BiR TEMMUZDAf~ iTIBAREN: 
:::: i Hükümetin ve dört büyük mil~~~kamn bir milyor i 

= lira ile sermayesine iştirak ettıgı: § - -- -= == = = - -
~-= , ADAPAZARI 1 

TORK TtCARET BANKASI Ei 
E 

Merkez ve bütün şubeleri yeni açtıkları ~ -{Faizleri aydan aya kuponla ödenen ! 

•• • 
:=_= HER AY ~AŞI·NDA: -=-

Vadeli mevduatınızın faizini muntazaman 
= ~ ~ almakla huzur ve rahat içinde yaşamak 5 

~ imkfuıını bulacaksı mz. 1 
§_= = 
§ ~ = ••• = = == - -çu.4:~. ~:~~'.:"::;:~:;;~~ 1 Artık elinizdeki para ile, ne, neticesini bilmediğiniz i 

olduğundan ve yeniden numara = 
5 Ç•ka<tacağ•mdan eskisinin hük- ~ bir ticaret işine girmenize, ne de apartmıan yaptıra- ~ 

mü olmamak uzere gazetenizle i- - k ha d d lan h 1 kalm Ştrr 
lan edilmesini ısterım. 

. . --=-==-= . ra şınızı er e so anıza ma a amı • =====§ 
Ankara Atif bey mahalle· 

sinde 52 numaralı evde oturan 

Ermumlu Yusuf 

0~1•2:1·;· E Her ay muntazaman alacağınız gelire mukabil 1 
Mulıasih aranıyor ~ paranız olduğu gibi yerinde duracakhr. ii 

Bir ticarethanede mu
hasebeci muavini olarak is
tihdam edilmek üzere mu
hasebe işlerinde çalışmış 
bir memura ihtiyaç vardır. 
Talihlerin tercümei halleri
ni bildirir bir mektubu An· 
kara posta kutusu: 72 ye 
göndermeleri ilan olunur. 

1 - 2813 

Satılık evi olanlar 
Evkaf Apartımanı, kapı 

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

1-2766 

Muhasebeci Vf" 

mü tercin' 
ARANIYOR 

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

ilan 
Şimdiye kadar töhretim Or· 

han zade Osman ve mafazamm 
ismi de Suhulet olarak anılmak
ta ise de bundan sonra soy adım 
ve mağazamın iımi Osman Er
dq konulmuı olduğunu nan e· 
derim. 1-2761 

Doktor 
Ali Maruf Onver 
DERİ. FİRENGt VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MUTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

lmtiyu sahibi ve BaJl'OU 
harriri Fatih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı işleri MUdilrU Natuhl 
BAYDAR j 

Çankm clddtsl civarznda 
Uluı Ba11mtviml• bısllmış· 

'"· 

i Merkez şubesi Ankara Işıklar caddesi muamelat 1 
5 Telefon: 2316 = 
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GiRESUN SULH HUKUK 
HAKİMLİÔİNDEN: 

8.5.935 tarihinde ölen mira· 
lay mütekaidi Ömer Nazımın mi· 
ra~ılarından oğlu Mustafa Saib 
babasının mirasını şartsız ve ka
yıtsız reddettiği ve bunun tesci· 
lini tıaleb ederek mahkemeye mü
racaat ettiğinden kanunu mede
rinin 545 ve 549 uncu maddeleri 
mucibince reddi mirasın tescili· 
ne ve mezkur kanunun 557 inci 
maddesi mucibince de alakadar
ların hakları saklı kalmaaına 28. 

5.935 tarihinde Giresun Sulh hu
kuk mahkemesince kıarar verildi· 
ği ilin olunur. 1-2811 

KİRALIK APAR -
TIMAN 

4 oda, 1 Loı, banyô ve İaire. ' 
Gayet ferah ve ııbbiğ. Ehven fC• 

raitlc devren kiralıktır. 
Yenitcbir • Süleyman Sırrı 

aokak No. 9 (Saflık Bakanlığı 
aııkası) 

Görmek ve görütmek için be· 
lediyeler baokuı üstünde avukat 
Bay Rqide baıvurulL 

1-2809 

Kiralık ev 
Yenişehirde Menekşe so

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

1-2701 

KAPALI ZARF USULİLE 
EKSİLTME İLANI 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Malatya vilayetinde Ma

latya - Elaziz yolunda betonarme Manikan köprüsü in
şaatı) İnşaatın keşif bedeli 24.000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardırt 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata dair fen-

ni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fell!li ıartname 
f) Keşif hulasası cetveli, 
g) Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kunıt bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti şose ve köprüler dairesinden 
alabilirler. 
. · ·a - Eksil~e 2~~7.935 tarihinde salı günü saat 16 da 
Ankara Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği dairesin· 
de yapdacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1800 lira 

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

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İstekliler yapmış olduktan işlere ait vesikalan 

göstererek eksiltmeye girmek için Naha Veklleti peler 
reisliğinden ehliyet vesikası alacaklardır • 

6 ..._ Teklif mektublan yuk11r1da üçünctl ınaddede· yazı· 
lı saatten bir saat evetine kadar şoseler reisliği dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1606) 

1 - 2816 

[ SiNEMALAR 1 
1 f YENi 
BUGON BUGECE 

Martha Eggert - Hana Jaray 

Almanca sözlü 

BiTMEMiŞ SENFONi filminde 

8U GECE 
1KULÜP1 

HER ŞEY KAZANANIN 
Gündüzleri iki filim göıterilir. 

1 - Hint Earan 
2 - Ölüm KerYa111 

Geceleri yalnız bir filim ıa.terilir. 


