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Başbakanımız Van'da 
Van, s (A.A.) - Baıbakan ismet İnönü buıün ıehrimİH aelmiıtir 

Yukardaki iki resim 8C1§ba -
kanımız lımet lnönü Yolçatı du -
raiıntlan geçip Diyarbekir•e gİ -
l~rlten indiği Gezin durağında, 

kendiıini kar§tltyanlarla, süel ' 
lamız önünde alınmı§ ve arkad 
§ımız tarafından gönderilmi!-
tir. 

-----~-----------·-·-----------------
işçi]el"İıı yarım 

giiııdelikleri 
Ulusal bayram ve genel azat 

kanununun yeritilmesi dolayısiyle 
iı .ahiblerinin itçilere yarım gün
delik vermek istemeleri hotnud -
suzluğa yol açmr ıolduğundan, cu
martesi günleri öğleye kadar çah
ıan itçilere tam gündelik verile ~ 
ceği hakkında kanunda bir madde 
hulunmamakta ise de, kanunun ga
yesi bu olmadığı gibi, kendileri is
t~dikleri h:ılde cumartesi günleri 
öğleden sonra çahımıyan iıçilerin 
gelirlerini azaltmak da doğru ol · 
ma.dığından, meselenin gözden ge
çirilip bu it üz~rinde bir karar ve· 
rilmeıi Ekon• mi Bakanlığınca 
Batbakanlıkta 1 istenilmitti. 

Mesele, Bakanlar kurulunun 
ıon toplantmnda görüıülmüş ve iş 
kanununun çıkmasını bekliyerek 
haf ta azatı kanununun devlet ve 
devletin olan kurumlarda töyle 
yeritilmeıi kararlaştırılmıştır· 

" Devlet müesseselerinde çalı
faft daimi ve meslek edinmiş işçi
ler dahi cumartesi günü saat 13 
ten itibaren tatil ederler. Cumar -
te.i günü için kendilerine t~~ Y_e~
miye verilir ve bunu telaf ı ıçm 

Kıral l(arol Preııs 
Pol ile ğörüşe•~ek 
Bükreş, 8 (A.A.) - Kıral Ka

rol'un, yakmda Sinaya'da Yugos
lavya naibi Prens Pol ile görüşe -
ceği söylenmektedir. 

Romanya Dıt Bakanı Bay Titü
lesko'nun bu görüşümde bulun -
mak üzere memleketine döneceği 

bildiriyor. Sı~asal çevenler, bu 
görüşme ile Avusturya'mn Habı -
burglar hakkında almış olduğu ted
birler arasında bir ilgi görmekte
dir. 

Rokf eller öldü 
Lekvud,.8 (A.A.) - Dünyanın 

en zengin adamı olan Bay Rokf el
ler bugün 96 yaşında ölmüştür. 

İş Bankası yeni bir 
şube açıyor 

lş Bankası Y enişehirde Atatürk 
bulvarı üzerinde bir şube açmaya 
kar~r vermitşir. Şube için bulunan 
yerm yapılıp hazırlanması kışa 
kadar bitmiş olacaktır. 

haf talık işler için hafta içinde ça 
ht ılannyan saatlere karşı ücret 
verilmez.,, 

Bu karar yakında Resmi ga -
zetede çıkacaktır. 

müessese tarafından haftanın di -
iet" günlerine 3 saat ~.evzi olunur. 
Fabrikalarda ve mueaseselerde, 
x'inlük itler için gün içinde ve 

···------------~~ 

Ankara 
Ankara Baro..ı dün ıaat 16 da, 

Tüze Bakanlığı kurağındaki özel 
dayre.inde yıllık toplantı•ını yap
mııtır. Bu toplantıda ba~onun !e: 

. yönetim kurulu üyelerı, oy bırlı-

barosu 
ği ile ·~ilmif, e•ki yönetim kuru
lu bir yıllık çalıımaları sonuçların · 
dan ve heıablarından dolayı ibra 
edilnıi,tir • 

Un roplantısından bir görünüş 
Baron 

Adımız, anduıuzdn· 

I~ ·an ız f açistleri lla~
k:anı hükümeti ele al
nıaktan l>ahsediyor 

Turkuen, 8 (A.A.) - «Ateş 
Haçlar» örgütü başkam, Albay dö 
la Rok, örgütün buradaki şubesi -
nin ir topblantmnda bir söylev 
vererek demiştir ki: erişeceğimiz 
ilk hedef ortalığa düzen vermek, 
komutayı ele almak ve düzensizlik 
unsurlarını ortadan kaldırmaktır. 
Eğer hükümeti ele alırsak, bunu 
her hangi bir adamın veya biı· par· 
tinin değil ancak kendi soravımız 
altında ele alacağız. 

Sovvetanakanuuun-
" 

da yapıla•·ak (le-
ğişkeler 

Moskova, 8 (A.A.) - Ana ka
nunda değişkeler yapacak olan ko· 
misyon Bay Stalin'in başkanlığı 
altında ilk toplantısını yapmııtır. 

Komisyon BB. Stalin. Molotof. 
Voroşilof, Kağanoviç, Litvinof, 
ve daha da başka komiserlerin 
batkanlıkları altmda, hazırlık iş -
ferini görmek üzere on iki kola 
ayrılmıştır. 

İ tanbuldaliİ güreş 

yarışmaları 
lstanbul, 8 ( A.A.) - Güreş f e

derasyonunun haz:ı adı~ı mac r 
yarışmaları dün gece Şeref stadın
da yapıldı. 

Macar takımı içinde iki çift 
çok kuvvetli güreşçi vardır. Ya -
rısmalarda Tekitler Bakanı Bay 
Aİi Rana Tarhan ile Tüze Bakanı 
Bay Şükrü Saraç vardı. 

Y arıtmalar 9,55 de başladı. 56 
kilo hüseyin ile macar Dobo on da
kikalık çetin bir çarpııma ile bera
bere kaldılar. "kura,, ile Hüseyin 
üste düttü. İkinci devrenin 15 inci 
dakikasında Doho tuşla kazandı. 
61 kiloda Yaşar ile macar tomme
ni güreştiler. 20 dakikalık üstün 
bir çarpışmadan sonra Yaşar önür
deıini sayı hesabiyle yendi. 

66 kilo Yusuf ile Baroni ara • 
sında çok sert başhyan yarış •• :ı 
hırçın hamlelerle geçti. Yusuf As
lan önürdeti macarı 13 üncü daki
kada tuşla yendi. 

72 kilo Saim ile Ördök, tam 20 
dakika süren bu göğüs göğüse çar
pışmadan sonra Saim sayı hesabi
le ve 2 oyla yendi. 

79 kilo: Nuri ile macar Doloi
nnos. Nuri hükümle galib. 

87 kilo: Mustafa ile Török, 
Mustafa macarın ·sol kolunu kapa
rak köprüye düşmesine imkan ver 
miyen bir duruma soktu ise de 
minder dışında kalan macar bu 
güç durumdan güçlükle kurtuldu. 
Mustafa 5 daki~a 11 saniyede tuş~ 
la Törükü yendi. 

Ağır "siklet : Coban Mehmet 
ile Bodo arasında son yarışma ya
pıldı. 

Çoban kendinden kuvvetsiz o . 
lan önürdeşini 3 daikka 3 saniye
de tusla yendi. 

ikinci yarıtma salı akşamı ola
caktır. 

İstanbul telef on sosyetesi 
ile görüşmeler 

İstanbul T elefno sosyetesi orun
taklarınm Bayındırlık Bakanlıği
le görüşmelere başladıklarını yaz 
mıştık. Sosyete oruntaklarımn sa
tış için istedikleri para ile. Bakan
lığın karşı önergesindeki para ara 
sında önemli bir ayrım göze çarp
tığı haber verilmektedir. 
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Paris, 8 ( A.A ) - l~:oki l:-ipWı)ll kıralı 
Alfmıs )<mmcfo :nt1'eri olduğu lıalde bu 
ımb<ılı Purise gf'imi~ıir. 

Kendi f abrikalarımrzın yoğalttığı pamuk 

20 milyon kiloyu bulacak 

Pamuk ve pamuk tarhsındı pamull 
toplayan kızlar 

Eıkidenberi, dış par.arlara ıat
tığtmız. maddelerin bQ.§ında gelen 
pamuk; be§ yıllık endü•tri planı 
ile kurulan dokuma fabrikaların
dan sonra değerini eskiıine göre 
kryaılanmıyacak kadar artırdı. 
Pamuğun, devlet labrikalarcnın 
istediği ham maddelerin baıında 
gelmeıi ve dünya piyaıcuında her 
gün biraz. daha değerlenmeıi detJ
leti bu konu üz.erinde dikkatle 
durdurmaktadır. Baıbakanın ıoı 
gez.isinde Çukurova çiltçisincleı · 4şlalmr§ t'e hattt 1934 de dnem-
50,000 balya pamuk istemesi bu li niıbetlerde yükselmeye baılıya-
ilııinin güzel bir örneğidir. rak dünya fiatlarını geride bırak-

=----...--.--.....--..- 168 mıştır. 

120 

t Adana bor &::ında piyua par
.to lağı pamuğun 1933 ele yıllık or

J talama fiatı 28.99 kuruıtan 1934 
••• ı20 de yüzde 17 artarak 33.79 kurupJ 

iane cinsinin yüzde t 1 artmasiyle 
ıooı----;-~--~.----...-----110 34 48 k . uruftan 38.38 kurup çık-

80 
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mıştır. Fiat tahavvülünü yıllık a
lamayıpta it mevsimlerine göre a

fiD hrsak yükselitin daha çok olduğu. 
nu görürüz: 

Pamuıc fiatları (alttn) 

Bu yazı, türk pamuğunun dün
ya pamuk piyasaıı ile iç ve dış pa
zarlardaki durumunu anlatmakta
dır: 

Son üç yıl içinde ve en çok 
1934 yılının son aylarından bugüne 
kadar Türkiye pamuk piyasasının 
geliımesi, dikkate değer bir du
rum içindedir. 1928 yılından 1931 
yılına kadar dünya pamuk fiatla
riyle beraber düşmüş olan pamuk
larınuzm fiatları, 1931 den haılı
yarak düıme hareketini pek ya -

(Sonu 2 inci sıyıfada) 

Türk - İngiliz tecim 
anlaşması nasıl 

yeritilecek? 
Ekonomi Bakanlığı takaı ince

leme kurullarına, Finans bakanlığı 
kambiyo direktörlüklerine, güm -
rük ve tekiller bakanlığı da güm -
rüklere, 4 haziran tarihli Türkiye 
- lngiltere tecim anlaşmasının 11 
inci maddesinin nasıl yeritileceği
ni gösteren bir genelge gönder -
mişlerdir. 

Havacılığımız için 
Dün saat 16 da C. H. P. ily:.. . 

kurulunda B. Rif at Börekçinin 
baıkanlığı altında, hava tehlikesi
n1 bilen üye vamıak işiyle uira 

şan büyük komite toplanmıt ve 
bu yoldaki çalışmalar hakkında 
uzun uzadıya görüşmüttür. 

(Sonu J üncü ~111fada) 

Büyük komite toplantı halinde 
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l~eııdi fabrikalanmızın yoğalttığı pamuk 
(Bap 1. ci aydatl•) 

Piyasa parlak pmıupa 1933 eene
linin ıon üç aymdalti ortalama fiatı 

18.99 kurut iken 1934 IOD üç a7mda 
yilzde kırık bet artma ile 38.38 kurup, 

• Mrinci iane cinsinin Hatları da gene 
aynı zaman içinde ylzcle yirmi iki ar
tarak 33.94 kuruıtan 41.50 kurup çık
mıttır. Pmnak hludma -.1anan ilk 
ayla (eyl6Jit alalım) yılm son aymı 
brplattmraak 1933 fiatJarı yılın son 

qmda ply ... parlajı için yiizdc 8, bi
rinci iane ~çin yilzde bir dü§IDÜttl. 

HaJbuki 1934 yılında piyasa bunun 
Wnteni oJamttar. Pi,... parlağı ey
ltlde 28.54 kuruftm birinci lrtnunda 
43.29: birinci iane 33.32 den 46.28 ka

rata sı1nn4W. Artma .w.et1 pi,... 
parJatmda yiiade 52; birinci ime de 
ylac1e 32 dir. 

Pmıulr pi,manda tlretmendaı ya
na eyi bir IODUC olarak bydeclileccık 

oı.n bu yiibelitleri pamuk yopltm a-

.......... * •. ._ , ...... , 
ıil~ ... ....... ıu ..., .... 

.... 17 ... ... •.s ..., .. .... ..., .... .... ... .... . ... ..... ..... ... ., .. -··· ... , .... ... , ..... N,I ... .... ..... ... IU ... 
ffill·M , .. .. .. .., 
·~ 3 " ' IM,2 .... 
Adam .mıatüuı J1Umk imb&ali 

lmal fabrikaJum ve en Sok Sümer 
Bank fabriblanmn mali;ptini yübel
tea bir edııe olarak Jmbal etmek gere
kir. Pamuk fiatJKmm bcr ytibelifl 
al-1 , ......... ,_. ahpnda da-
ha yük1elr bir ,.a &teaoe1eri sorağb 

kılmqtır. 1125 Jllmda pi,_. cım. 
mu aynı gelişimi g&terine f abrikala
rın bu yılda ela ,uı.elmit pmıuk fiat
luiyk mıılapoklan açıktır. 1934 yı
lında pamuk fiatlarmm uJaaal piy...,. 
larda yükeeliıinin eebebleri, yabancı 

memleketlerin Jdcring anllıpnalan ae
ıeiince Jlerkes Bınkumda bloke olan 
,...ıarını kurtarmak isin içenkn yap-
tıkları aatı•lmelar le:l:ım f&terilmck· 

ıl. 
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Adul mı.atüaı .mbuJMt. 79llf n ,.. 
mü iltillal .,_,,.,, 

tedlr. Bu 18tme1malerm flatlarm yiUl-
1eıtpnde lllylk etkileri oldulunda 
hi~ fiplle ,-mr. Ancak pamuk piya· 
taamda son Jllluda ıöriilen delltiklik 
aebeblerinin setidHii aqa1111da bu 
Jibelite teir bir tebeb ıa.termek yet
ma. iJ11DUD fçia pmalr plyua•mda 
klenng ~ e*iünden bq
lııa fiatlann te1dllemneUnde etke olan 
unaurları bulmaya ve ııraJamaya çahg
mak pamuk fiatluınıa ln&Dlzdeld yıl-

Janta diiacıılenmesi bakımından lüzum
hular. Tiııkiye pamuk üretiminin orta
lama olarak dörtte iki buçuğunu ver
mai bebn'D&ın pamuk piyınımda 

bqat bir yeri olaın Adana bölgesinde 
pmmık üretiminin yıllara göre harm
tinde dikkate değer CSzellikler görül
mektedir. Uretimin hareketinde düz -
gün bir pnyodisite saptamak mümkün
dür. Grafiıkte pamuk üretiminin ana 
eğJimini gösteren trend hattından c1a 
&örilldüğü gibi paınWc üretimi 1925-26 

elan 1926-27 ye kadar düpnüş, 1926-27 
den 1929-30 yılına kadar yübelmit. bu 
ytiılaıcliıteıı •nra 1932-33 e 1rac1ar tek
rar yilnelmcye bql1111111br. Birden •
la gelm 80l'U bu peryodisitenin 1ebcb
lerictk. Bunu türlü balmnWdan ara
mak mümkündür- Üretimin belli sa

manlarda artık eksilmesinin 1ebebleri 
ekonoıdr midir yoaa değil midir? 

Pamuğun tarım durumu ekonomik 
tebel>Jerden önce 1dimatolojik iklimin 
etkim albnda olduğundan me1eJeyi ilık
önce bu bakımdan ele almak lbımdn. 
Pamuk o neri bir bitkidir ki yılhk or
aalama sıcaklığı 20 dereceden qağı ol
mıyan bölgelerde iyi yetişir. Olgunlaş
ma samanında yük6ek aıcaldıp ihtt. 
yacı vardır. llıkbahar ve IODbahar ıo
ğuldarı ve don olan yer~rde yetişmez; 
yahut çok güç yetişir . 

Pamuk üretiminin bu periyodik ha

reketine tabiat etkelerlnden başka eko· 
nomi!k etkeler de dokunmug mudur? 

Bır RftC! ..,.,, lnt ' .... MQ K~ ~'Ilı 
ıahnYlil 
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Jlilll pamuklu labrik.alarıa 
pamuk istihl§Jd 

Son yıllarda ekim alanının genişlcme·t 
li, ekonomik sebeblerin de ite karıştı
ğını gCSıtermeıktedir. Türkiye pamuk 
fiatlumın bir taraftan genel owaık 
dünya fiat hareketleri ve ate yandan 
1931-32 den önceki ulusal pamuk üre
timi belitmekte iken 1931-32 den bat
Jıyarak uJuaJ W>ribların pamuk yo 
pltımmm da piyasada yer tuttueunu 
a&ilYOJ"UZ. Bu yeni etkenin fiatlarla 
korelasyonu Jibek bir koefiayan ve
ren dünya fiatlarındaın da fazladır. 

Oırihnflıdeki yıJJarda ba etkenin i
eelıııi etıııeım seri iterek claha 1qanet1e 
in plha çılaıcatmı uıu.ı flllıırikalanD 
durmadan artan yoğaltımından ve kuru

lan -.U fabrikalann pamuk iıteklerin 

den " klcrink anJıpnNan aeıqillcc 
yapılacak •tmalmalardan keatirilebili-

rb. 
1935-36 cJakıİ Kay1eri fabrikulDID 

yoialtımile bütün nlaaal yop!tımın 20 
milJoa kiloya çılanaaı mem)cıkctte '"1 
mikdarda bir pamuk üretimi yapılmuı· 
nı lüzumlu kılar. Dylünün kendi ihti
yacına harcadığı pamuk hesaba katıl

mabızın piyasaya çıkarılan pamuk 
mikdan (ulusal fabr~kalann yoğaltımı 
ve pamuk utııı 1934 de 14,2 yoğaltı-

ma + 13.2 aatı§ = 27.4 milyon kilodur. 

iç yojaltım 14,2 milyondan 20 milyona 

yahut öteki ulusal fabrikaların yoğat

tımile beraıber qağı yukarı 3,4 milyon 

artarak 23-24 milyona çıılrana satııın 

3-4 milyon kiloya düıeceli anlaplır. 

Fakat ulusal fabrilralum ancak belH 

el,.Oı pamuklan yoialttıtuu ela glll 

ID8nc almuu tllrlil elyaflı olan genel 

lretim için de fllbrikalann kendilerine 
lazım olan pamuğu yetecek lrac1ar bu

llımıyanık dıprdm aJmU ııonmda lra

lacaklanm tumlmnak m6mlrilndilr. Ba 

taamlamalarda NMilli n Ereğli fabri· 
blarmm 936-37 yıllarında ite bafbya -
cağmı da heaaba ı.tar.lr pamuk piya

ıumın CSnlimilzdeki ild, i1ç yıJ isinde 
nasıl bir ulantılı han içinde blacatı 
bııdililindm anlqdır. Bu istek fada
amr ekim Muıını genifletmdr sureti

le karplamaık akla gelebilir. Fakat fab- 1 
rikatarın istediği elyaf ta pamuk ekimi 
yapılamaısa 1anuç değ~ıemiyccektir. 

ULUS ~ ·-· - -

DIŞ HABERLER 
YUGOSLAVYA'DA: 

Yugodav iç aıyeu<Umda 
f;Gl1fmalar 

Belgrad, 8 (A.A.) - ~ıyual öun
likleri ve hele basın toplantı özenliği
ni ve bunlara ait kanunları yapmadan 
önce kurmuş olan Stodiyanoviç kabine
ıinin it bafma gelelidenberi iç sryuada 
büyük bir çahf111a görülmektedir. Ge
çen hafta ve dün öenmli mitingler ya
pılmıftır. 

Eaki bakanlardan ve sırb radikal fır
kasrnm ileri gelen üyesinden Bay La
zare Markoviç ; fırkası tarafından ya
prlmıt olan bir toplantıda vermi' oldu
ğu bir söylevde ,efi B.Stodiyanoviç olan 
sırb radikaJlcriJe, liderleri Bay Koroşet 
olan sloven katolik!eri ve reisleri Bay 
Mehmed Sıpaho olan Bosna müslüman
lan arasıinda sıkı bir bağdaşma olabi
leceğini söylemiştir. 

Bu üç fırka B. Stodiyanoviç'in baş

kanlığı altında olacağı zannedilen, bü
yük bir yugoslav kurulunu meydana ge
tirerek bölgesel ve mesleki meseleleri 
ikinci plana atacak ve aşırı olmıyan li
beral bir programla bir nevi ulusal fır
ka halini alacaktır. 

Gene üç fırkadan yani çiftçi de
mokrat kovalisyonu, sırb demokrat fır
kası. ve sırb çiftçi fırkasından arıtıklar 

kabine diyevinde hırvat meselesinin 
bahsedilmemi§ olmasından dolayı hü-

kümeti tenkid etmittir. Ayrış fırkalar 
da buna karp çahpna beraberliği yap
mak istiyorlarsa da programlarının ve 
hareketlerinin özgürlüğünü muhafaza 
etmeği istemektedirler. 

Bir y11goıtl<ıv gazetesinin. Habs
b11 rglar lralclandald düfüncesi 

Belgrad, 8 (A.A.) - Vrema aaze
tHi büyük •Yaflaa sonra ~ala
rm aJançedilen mallarını geri vermek 
için Avusturya hükümeti tarafından 

verilen kararı yazarak diyor ki: 

.. Avuturya erkinliğinin biri Avus
turyayı ötekisi bütün Avrupayı ilgilen
diren iki anlamı vardır. Orta Avrupa
nın güvenliği isin Avuaturyanm hgür 
ve erkin memleket olarak kalmalı la-

umcbr.., Gazete, Ulflusdan kurtulmak 
üzere ekonomik kal)munaaı için b6yük 
devletlere uluslar 909Yete9i tarafından 
A vmturyaya yapılan finansal yardmu 
habrlatmakta '" yunmı tc)yle bitir
mektedir: 

••Franu ve küçük anlapıa Habs
burglara kati surette karfıttırlar. Sar
ıılmıt olan Anupachı karJflkbldar sak· 
emnuı için bu ctlnastinin neler yaptığı 
ıas &nandc tutulmalıdır. Herlwıci cid
dij bir prmen ipn: Habüurglarm 

mallannın geri verilmesi, bunlara di
naıtilik propagandasmnı en ~oğumı 
yıpnalan için imJrtn vermek ve bu BU· 

retle Avaturyanın. 1r01DfU memleket
lerin ve bütün AYrllpa•nm barıpm ft 

güvenliğini tehlikeye koyabilecek itl~ 
re girişmelerine irin vermek demek
tir.,, 

AUIANY A'DA: 

Almtınyada 250 bin eski harlH;ı 
ıÇı alayı yapU 

Emsd, 8 (A.A.) - Hücum kıtalan 
ve harb denizciliii ile bava ıporlan bir
liği lntaJan hanr bulundukJan halde 
Kifforen birliğinden 250,000 esiri hırbçı 
donatılmış sokaklarda bir geçit alayı yap. 
mıpdır. 

Birlik bapanı Albay Raynbard ulu
sal aoıyalistliği kutlamıt ve eğer gamah 
haç dost olmasaydı Almanya yok ola -
caktr,, demiştir. 

Almanya hükümetinin Bavyera ko -
miseri General Fon Epp demiftir ki: 

"Bu kongre, harbtan önce, ve beş harb 
yılında tanıdıfımu Alman askerlerinin 
ve bir gün ailih ta111DU1 gereken ve ta
ş11acak olan alman gençliğinin kongre
sidir . .,, 

General Fon Epp asker toplama usu
lünü yeniden dirilten 16 mart tarihli ka 
numın ekonomik ve ahlakiğ iyiliklerini 
saymıı ve komünist fikirlerini kötille 
miştir. ş 

İtalya-Ha~ 
meselesinde 

Yargıç komisyonu büyük 
güçlükler karşısında 
Şveningen, 8 (A.A) - İtalyan -

habcş yargıç komitesinin toplantıları sı 
rasında çr.kan güçlüklerin ağır olduğu 
hal>er alınmıştır. Gelecek toplantılar
dan vazgeçilmesi umulabilir. Komisyon 
bu it üzerinde bugün bir karar alacak
tır. 

4 meriku Habefislan ~ine 

~mak uıemi~·or 

Paris, 8 (A.A.) - Amerikanın, Ha

beşistanın bafVUnnasma verdiği ceva

bı yorula.yan Tan gazetesi diyor ki: 

" Amerikanın cevabı. Vaşingtonun, 

çok büyük bir saknı ile yüriıyerek. ba

zı İngiliz çcvenlcrinin sonuçlarını dü· 

şünüyor gibi göründükleri bir serüve

ne atılmak istemed\ğini gostt>rmekte • 
dir. 

Briyan - Kellog paktını nnza eden 

!erin, habeş anlaşmazlığının kotarıl • 

ması için barışcıl tedbirlerden başka 

hiç bir araca başvurmadığı hakkındaki 

kanaatini 'bildiren Amerika. uluslar sos 

yetesinin meseleyi kotarmak için ça • 
I 

lışmasrnı hoşnutlukla kar§ılamakta ve 

toplanan yargıç komisyonunun heı 

iki tarafı kandıracak bir anlaşma esası 

bulabileceği umudunu göstermektedir. 

Bu açıktan açıga Amerikanın habeş -
İtalyan meselesine karışmak istemedi • 

gini göstermektedir. 

Bundan sonra uzlaşma girişimleri 

batuılamaıı: ve İtalya Habeşiıtana aal

dmrsa ingilizler tarafından İtalyanla
ra karşı alınacak ekonomik tedbirlere 
Amerikanuı da girmesi için Jıiç bir u
mut beslenemez. 

Habeı nıeseleai 1'e İngiliz 
gasetaeri 

Londra, 8 (A.A) - Hat durumun 
dan bahseden Ta,mis ga~si, uluslar 
sosyetesinin bu itte etgin olup olamı • 
yacağı meselesinin ortaya çıktığını 
kaydederek diyor lri: 

''Bugün ingiliz sıyaaasmın temel 
noktaları uyanııklık, danJ11U, aaknıdır. 

Eğer kmava geçmek gentine ia -
teDilen 80ftuca varmak, ancak. barbm 
önibıe gesebilecelr yeni bir elbirliği ile 
imklnh olabilir. 

Deyli Telgraf da tayle yasıyor· " ln

giliı: hiikibnetinin ulmlar IOl}'eteli antJ 

1apnurnın esaalanna uymağa devam 

etmesi ve lmkinh olan dereceye kadar 

öte kilerini de bu yoldan 7iirilmeğe 

1evkleştirmesi lazımdır fikrindeyiz. ö
teki uluslarla elıbirliği yapmak eaaatır.,, 

Moming Post da şunu söylüyor: 

" Uluslar soayetainin ı.ta çıkamı

yacağı bir davada araya girmesini isti· 

yenler bu kurumun kötü dostlarıdır. 

Esasen o, ıücüniin üatünde bulunan 

bir çok itlere giriımit olmak yüzün • 
den çok çekmiştir.,. 

FRANSA'D ı 

l' eni lcıırulacalc P..U ..,.~Wnin 
projed ineelftaiyor 

Paıis, 8 (A.A.) -1937 Paris acrgiai 
komitesi bir franau mimannm projesini 
incelemektedir. 

Bu projeye göre aercinin,. serçevesl 
içinde betonarme biiyük bir lrurağ kuru
lacaktır. Kmağm Jibclrlili 160 re 
olacak ve 38 katı bulunacaktır. Nasıl ki 
vaktiyle Eyfel kulesi çelik tekniğin bir 
anıb olmut ile bu yeni kurağ da beton 
tekniğinin bir anıtı olaca.ktır. Kurağın te· 
meli 35 metre ve çatısı 25 metre murab
baı olacaktır. Hava bombardmıanlanna 
kartı dayanacak bir şekilde yapılacak v~ 
bodrumlarına dört bin kişiden çok in 
san sığınabilec ktir. 

SOVYETLER BIKLl(;t· DE: 

Japon - soeyet sınır lmtliseleri 
luıklnndtı Uoğolisıan c11m11r 

lx'§kanının di~·ed 

Motdrova, 8 (A.A) - Mogoliıtan 

cumurluğu başıkanı Bay Çaybelan U • 
Janlatar gazetelere şu d~vde bulun • 
muştur: 

.. - Gazctelerimızin onc.e bildir<ligi 
gibi. geçen ikincikinun içinde japon
mançuri kuvvetleri topraklarımıza bir 
akın yaparak bazı yerleri almrşlu ve 
sınır bekçilerimizin üzerine ateş açarak 
bir subayımızı ve bir askeri öldürmüı
lerdir. Hükümetimi.z, bir çarpışmanın 
önüne geçmek için ıınır ı;üel işyadarı
mızın ateş açmamalarını ve anla.-mız • 
lığın konuşarak önüne geçilmesini em
retmiştir. Bunun üzeriM 3 haziranda 
iki memleket salkurla.rı arasında konuı 
maya batlanmıf ise de mançuri tarafı· 
nın bu iti bant yolu ıle yapmak iste
ginde olmadığı daha ilk günlerde an • 
laşılmıştır. Mançuri salkuru işi üç haf 
ta savsaklamış ve bu sırada iki atlı Kal 
kinzöl ırmağı yakınındaki sınır subay
lanmıza ateş açmışlar bunun üzerine 
gönderilen asker tarafından tutulmut
lardır. Bunların ikisi de japon ordu• 
su erlerinden idi. Hükümetimi.z gene 
bütün komşulariyle dost geçinmek is
teğinde olduğundan yalnız bunları prq 
testo etmekle kalmıınr. 

Bu iki atlı kendilennm toprak • 

larımızda tutulduklarını ve iyi baktın 
gördilklerini yazı ile tıeldirmiflerdir. 

26 bıaıziranda Bulurdira bölgesinde. 
sınır kuvvetlerimiz iUerme mançurl 
askeri tarafından iki defa ateş açılmıt• 
tır. Artık bükümetimiz mançuri hü • 
kümetinin sınırı ~enleri cezalandır~ 
masını beklel'ken mançuri hükümetini11 
de iyi doetlulrlar bHlemedilini gör • 
müştür. 

Mançuri Hkukri tuttukları itkl 
ıovyet askerini geri ftl'IDCk istememi .. 
ler, mançuri dıt babnblı uyasal bil • 
ro tefi bunların hemen geri gönderil • 
meaini ve onuna wrilmnini istenıiı 

ve 4 temmuzda IU Is.teklerde ulun • 
muıtur: 

1 - Moıol cumuduiu bukümetl 
hadiseabıin bütUn 90ra'f'UU üzerine atma .. 
Jıdır. 

2 - Hwriımet toruklara ne yapıldı· 
gını bildirmelidir. 

l - Mançuri hWriimeti mogol top• 
rağında belli yerleıe kendisiyle her za • 

man konupnak üaere, oruntaklar ran • 
demıek hakkını ister. B• oruntaldar la • 

tedilderi yerlere gidip gelebiJmeliditler. 

Bu ı.tekler yerine 1etirilma laeı 

Mançuri hlllribnetf Tamsibunun dolu 
sunda bulunan bütün kuvvetlerin bu nol 

taya gelmesini iatiyecektir. Mansuri de 
Japon aiiel kurulu bafkanı ordusu acbna 

isteklerini tekrarbyarak buna oraunwt 

Mogoliatana bir oruntak göndermek ve 

buna !bağlantıyı kurmak için moğol top· 
raJdannda bir telgraf battı uzat~k haJD. 
lanı istediğini de bildirmittir. Bu diyev 
çok enteresandır. Çünkil bu istek Man • 
çuri ve japon htlkümetl adına delil Mo
golistanm biç ilgili lomadığı gıiney Man. 
~uride bulunan Kvantung adına yapıl • 
mıştır.,, 

Doiuulı drqalılaı 

l•panyada aayanlaro 11eriıell 
ce..ıar 

()yyeclo, 8 (A.A.) - Söc1 llalıJell 
birlnd tefrln harelretiade jall4larmalul 
öldürenlerin dnamm bitirerek bet · · .t 
baklmıda &mGnce. bir kiti haldanda 14, 
bir kiti haldrmda ı 2 yıl bapi• ceum ver• 
mittir. 

Yunanialanın denis '"'"~rl 
İstanbul, 8 (Telefon) - Atinadan 

bildiriliyor: Ylibek komisyon, Yuna
niıtanm deniz kuvvetleri baldaıula ka
rannı vermfı ve billriimet bu kararı ye
ritmiıtir. Bu kararda donanmaya (8) 
yılda 16 açık deniz torpidosu ve bir 
zırhlı ilive edilmittir 

1 
\ 
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Büyük De"1'r 

lllu:ı.ların, kendilerine göre 
ojyü.k devirleri ve bu büyük .de.
virlerden her birinin de kendılerı-
"" göre özellikleri vardır. 

Bizim güzel yıırdum~z, on b_e~ 
yıl var ki, kendi büyük devrım 
''Atatürk devri,, ni ya~ıyor. 

"Dışarda barış, içerde batış,, 
parolası, sert kısalığı içinde bir -~
!usun yalnız bahtiyarltğmı degıl 
derin bir f ilozofisini de kucaklı • 

yor. 
Yambaşımızdaki Avrupaya ba-

lknca her yam kıvranmalar, hrrs
lı çekişmeler içinde görü.yor.uz. 
Mutlak denecek duruluk, bır bız -
d«lit. Memleketi yeni baştan 
yapmak hamlesi de halbuki, _h~m 
•n aorlu ve en çetin biçimmde, 
ıene bizdedir. Yeni .demi~yolla-

eni köprüler, yenı fabrıkalar, 
il, y . . k''/ .. 
y.ai toprak vermeler~, !em u tur 
ve yeni insan, hep hızım yapı ~r
galarımızı kaplıyan ve yer yer Ii-

lıenen malzemedir. 
Gözü kimsenin toprağında ol -

mıyan memleket; kimsen~n zar~
rına gülüp sevinmiyen; kımsenın 
saıarından kendine göre bir ka -
ıJanç payı çıkarmağa. çalrşmryan 
memleket, Türkiyedır. 

Bir gün, "Atatürk devri,, nin 
fjzellikleri incelenirken, en çok bu 

nokta üzerinde kalrnarak dene -
cektir ki: "O sıralarda, büyük sa

va~m bıraktığı kan pıhtıları göz • 
den uzak tutulup revizyonizm, an
tirevizyonizm gibi konular peşin
de uluslar gene birbirlerini incit· 
nıeğe hazırlanır ve eski suçlu em· 
peryalizm yeni parolalar ardında 
tanınmış çehresini saklamağa ça-· 
lı§ırken, Atatürk Türkiyesi, yal· 
nız kendi işlerini düzeltmeğe ça
lışıyor ve yurdu, irdenin gerge • 
fine gererek çiçeklerle süsülüyor· 
du.,, 

Büyük devirler, barış içinde, 
çalışma tezgahları başı~da yurda. 
bayındırlık, ulusa bahtıyarlık ge
tiren devirlerdir. Türkiye bu de • 
virlerin en güzelini yaşıyor. 

Burhan Belge 

Havacılığımız için 
(Başı 1. ci sayıfada) 

Toplantıda şimdiye kadar yapılan iş
ler kısaca anlatıldıktan sonra, semt semt 
~ccimerlere, esnafa ve halka başvuran 
komiteden birkaç tane daha yapılması 
kararlaştırılmış ve bu komitelerde çalı -
ıacak üyeler seçilmiştir. 

Ankara saylavı B. Rifat, eczacı B. 
Nurettin ve Ankara saylavı B. Ahmedin 
bulunduğu bir komite, Adliye Sarayr, 
Çıkrıkçılar, I~ıklar, Tabakhane caddele
riyle Müneccim yokuşu, At, Koyun ve 
Saman Pazarları, Ulucanlar, HamamönU 
Cebeci ve Musevi uramında çalışacaktır. 

Ankara saylavı B. Rasim, B. Arif Çif~ 
Qi, Yenişehirli İbrahim Hakkı ve B. Veh
bi Koç'un bulunduğu iki~i bir komite. 
Çankırı. İstasyon, Akköprü'de Banka . 
tar caddeleriyle Yenişehir ve fabrikala
rcn bulunduğu tarafta çalışacaktır. 

BB. Şakir Kınacı, Raşid ve Hilminln 
bulundukları üçüncü bir komite, Hal, 
Anafartalar. Postahane ve yöresi, Haltaç 
Mahmud. "Itfaiye,, alanı. Bankalar, Za· 
fer caddesi. Hacıbayram hüklimet ve 
hmetpaşa caddesi yöresinde çalışacak-

tcr. 

yeni onursal konsoloslar 
Bergen onursal konıol?sluğu -
Norveç'in tanınmıt tecımerle -

na G"t 
rlnden B. Rolf Bentzoln," o ed. 
i>urg onursal konsolos uguna a 
J;. GüıtaV Adolf Bratt atanmış -

lardrr. 

- · -~~--

Aııkara Üzerinde 
yirmi dakika 

Hava Yolları Yönetgesi Ankara ü

zerinde ucuz uçak gedntiled yapılaca
ğını ilan edelidenberi tanıdııklar arasın
da sık sık şöyle sorulara rastlaıyoruz: 
- Uçtun mu? - Uçacak mlsrn? Her
keste büyük bir ilgi var. Ve uçmak için 
herkeste arzu. Fakat aynı zamanda bir 
korku. En aydınlar arasınlia bile : 
- Tehlikeli değil mi? diye soranlar 
görülüyor. 

Havalarında uça.:-: sesi duyulmasın

dan fazla gazetelerinde uçak kazaların ın 

haberleri okunan bir memlekette böy· 
le bir düşüncenin yayılmasına neden 
şaşmalı? Tehlikeden bahseden ve kor
kanlara nasıl anlatmalısınız ki arasıra 

okudukları tek tük kaza haberleri bü

tün dünyada arı kovanı gibi işliyen ha
va yollan örüleri içinde, ve türlü bo • 

zuk bava sartları altında yapılan deneç
ler, rekor kırma girişimleri arasmda 
denizde damla gibi bir şeydir. Bugün 
şehir içinde bir otomobile binerken na
sıl bir kazaya uğrayacağımızı hatın

rımızdan geçirmiyorsak, şehir üzerinde 
yirmi dakikalık bir uçuş yapmak için 
de aynı güvenliği rahatça besleyebili
riz. 

Ötey gün, fırsattan istifade ederek, 
ilk defa uç.mak üzere uçak alanına 

giderken böyle düşünüyordum. 
İki motörlü, 600 beygirlik ve beş 

kişiHk amerikan uçağının motörü ça· 
lışıyor. İçerde pilot ve yardımcısı yer
lerine geçmişler. Uçağın rahat deri 

koltuklarına yerleşiyoruz ve motör gü· 
rültüsünden rahatsız olmamak için kıt· 

Laklarımızı pamukla tıkayoruz. Motör 
gitgide hızlanıyor ve uçak yerde iter· 
lemeye başlıyor. Kapalı camdan teker· 
leklere bakıyorum. Yerde bir mikdar 
yürüdükten sonra birdenbire lüks oto· 
mobillerinkini andıran kalın lastikli 
tekerlekler yerden kesildiler. İşte boş
Iuktayız. 

Derece derece yükseliyoruz. hk ön

ce çimento fabrikasının modern yapısı
nı alçaktan kuş bakışı görüyoruz. Mem· 
leketin en fazla ihtiyacı olan fabrika, 
nerede rastlasaık, göğüslerimizi kabar

tıyor. 

Yükseklik 150 metre. Telsiz direk· 
leriyle beraber şehir karşrmızda çizil

meye başlıyor. 
Motör gürültüsünden kulaklarda ha· 

fil bir zonklama, motör sarsıntısından 
dizierde ve ayak parmağı uçlarında ha
fif bir karıncalanma, ve tuhaf, ilk de
fa duyulan lbir his. Yerle hiç bir bağı 
olmamak, boşlukta 150 kil.ometre hız
la kaymanın verdiği tath bir haz. Fa
kat ne korku ve ne de kaygu. Tehlikı: 
fikri aklımdan bile geçmiyor. 

Kapalı camın üzerindeki bir bo· 
ru, bir dev ağzının soluğu gibi yüzü
me serin ve temiz bir hava üflüyor. 

Yiikseklik 300 metreyi buldu. Çift· 
liğin üzerinden geçiyoruz. Burasını kuş 
bakışı seyretmek hakikiğ bir zevk. 
Hendesi çizgi, modern kafanın yarat
tığı !bu güzellik anlayışmdaki üstünlü
ğü, insan, bir uçak penceresinden çok 

daha eyi hissediyor. İşte altımda çift· 
liık, tıpkı çocuk oyuncağı çiftlik min
yatUrleri gibi. Alabildiğine uzayan, git
gide çevresi genişliyen toprak aşağıda 

bir kabartma harta. Ve bu geniş çıp

laklıklar ortasında .çiftliğin bol yeşili 
göz okşuyor. Yollar birer şer.id, dere· 

ler, etrafındaki ağaçlarla, kıvrıla kıv
rıla uzayan birer yılan gibi. 

Uçağımız en fazla yüz altm,ş kilo
metre yapıyor, reıkorun 500, 600 kilo· 
metrede olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi artrk şehrin üzerindeyiz. Ve 
bu genel görünüş Ankarayı keskin hat
lariyle daha eyi anlatıyor. Bir yanda, 
ağaçlıklar ortasında, açılmış birer ge
linciği andıran k[rmızı damtariyle, is· 
lenmiş bir çiçek parkına benzeyen Yeni 
şehir. Bir yanda gelişi güzel serpilmiş 
külrengi damlariyle, karmakarışık es -
ki şehir. Ve 110nra ilerde daha kötü bir 
taraf: kale ve dağ kurağları .. 

Modern şehircilik ne demek oldu
ğunu anlamak için Yenişehiri mutlaka 
ıkuş bakışı seyrediniz. 

Barajın üzerindeyiz. Beton barajm 

ULUS 

• 
iÇ H 
Kazanç vergisi kesilecek 

paralar 
Emekli kanununun 43 ve 52 in

ci maddeleri gereğince verilen pa· 
ralardan kazanç vergisi kesilrc. .; i 
lazımgeldiğinden, bundan sonra 
ona göre iş yapılması Finans Ba -
kanlığı tarafından ilgililere bildi
rilecektir. 

(l\1uvazene) vergisi hak
kında bir karar 

Özel kurumlar tarafmdan iş -
yarlarına verilen gündeliklerin ne 
kadarından ''muvazene,, vergisi 
alınmaması gerekeceği hakkında
ki hükümleri içine alan 2417 nu • 
maralı kanunda, ikinci direktör -
lerle imza yetkili "fonde dö pu -
vuar,, lardan bahsedilmemiştir. 

« Bunların müdürlere kıyasen 
yevmiyelerinden aynı miktarın 
vergiden istisnası, kanunun hük • 
münü genişletmeğe müncer olaca· 
ğmdan müdür muavinlerile fonde 
dö puvuarların muvazene verı?İsı 
noktasından müstahdemler gibi 
muameleye tabi tutularak bunlara 
verilen yevmiyelerden üç lirası -
nm muvazene vergisine talıi tu'"· , 
maması icabedeceğine» Finans 
Bakanlığınca karar verilmit~ir. 

Hava tehlikesini bilen 
üyelerin mitingi 

Antalya, 8 ( A.A.) - Gökleri
mizin korunması davasına karşı 
halkımızın ilgisi gün geçtikçe art
maktadır. Dün büyük bir miting 
yapılmıştır. Binlerce halk uçak 
sevgisine ve türk göklerinin er -
kinliğine karşı içten ilgisini gös -
termiştir. Verilen söylevler halkın 
birge duygusuna dilmaç olmuştur. 
Antalva bugünün en önemli konu
su önünde çok ileri ve yüksek yurd
~eVP1'fürini P'Ö~termi~tir. 

hendesi yarım değresi arkasında koyu 
yeşil, nefti renkte su hendesi olmıyan 
çizgilerle uzanıyor. Ve 600 metre yU.k
sekliğe rağmen burası büyücek bir göl 
gibi. Biraz sonra güneşi yalkıran (ak· 
seden) sular, hafif kmşıklariyle bir 
gümüş rengi aldı. Dönüyoruz. 

Rilzgar fazlaca. Uçak, biraz dalgıalı 
denizlerdeki küçük vapurlaı: gibi hafif 
bir salıntı içinde. Öğle zanıanlarmda 
böyle olduğunu söyliyorlar. Sabah ve 
akşam vakitleri. hava çok daha sakin 
olduğu için bu salıntı da olmazmış. 

Ankarayı, Çankayayı, Cebeciyi, Ba
rajı, çiftliği dolaştıktan sonra döndük. 
Bütün bu yerleri görmemiz icin y irmi 
dakikalık bir zaman yetti. 

Uçmak, güzel bir şey. Her türk ay
dını ömründe bir kere olsun ııçmalrdır. 
Uçmamak için tehlike korkusunun, btı 
makina ve tekniık devrinde medeniğ in
san için bir eksik olduğunu inanma -
lıyıı. Yasar NABİ 

BE 
• ISTANBUL TE.LEFONLARI 

... . .. ,.,. 

İstanbulda ekmek fiatlan 
1 stanbul, 8 - Ekmek meselesi 

bugün uraym süre! komisyonun · 
da konuşuldıı. Buğday ve un fiat
larr gözden geçirildikten sonra 
narhın 11 kuruşta kalmasrna ka -
rar verdi. 

Türe fakültesi srnaçları 
i stanbul, 8 - Türe fakültesi -

nin son smclmda bu yıl sınaca gi 
ren 140 talebeden 70 i kazandı. 

Yugoslav okul gemisi 
1 stanbul, 8 - Yugoslav okul 

gemisi bugün İ stanbula geldi. Ge 
mide deniz tecim akademisi tale-
besi, akademi direktörü ve öğret
menleri vardır. Gemi komutam İ/
baya göret yaptı. Akşam yugoslav 
elçisi konuklar şeref ine bir şölen 
verdi. Yarın da bir çay verilecek -
tir. Gemi lstanbulda dört gün ka
lacaktır. 

Sovyet uzmanları 
dönüyor 

İstanbul, 8 - Kayseri fabrika
sında çalt$an sovyet uzmanları 

memleketlerine dönmek üzere ls
tanbula geldiler. 

İstanbul esnaflarının 
hava kurumuna yardımı 

İstanbul, 8 - Yapılan girişin
/er sonucu l stanbul esnaf /arının 
her yıl hava kurumuna 200 bin li • 
raya yakın bir yardım yapacakları 
snlaşılmıştıt. 

Alpullu şeker fabrikası 
lstanbul, 8 - Bugün toplanan 

Alpullu şeker fabrikası genel ku -
rulu ileride kurulacak Trakya şe
ker fabrikası sosyetesine bağlan -
mak üzere sosyetesinin dağıtılma
sına karar vermiş ve arıtma ko • 
misyonunu seçmiştir. Arıtma bit
tikten sonra Af pullu fabrikasmı, 

iş, Tarrm ve Sümer bankaları bir
ge olarak teslim alacaklardır. 

SAYIFA 3 

LER 
Tekirdağma yağmur 

çok zarar verdi 
Tekirdağ, 8 (A.A.) - Dün biı 

saat süren hızlı yağmurlardan 
sonra 15 dakika devam eden dolu 
bazı evlerin camlarını larmıt ve 
ürüne fazla zarar vermiştir. Bir -
çok evleri su basmıştır. 

(Misakı Milli) ocağının 
krr şöleni 

C. H. P. "Misak1 milli" kamu
niyle buna hağlr ocaklar pazar gü
nü Sögüdözünde bir kır şöle· · i 
yapmıılardır. 90 kadar partilinin 
girdiği bu şölende genyönkurul -
dan BB. Cevdet Kerim lnced!\yı, 
Abdulmuttalip ve Mümt;\~ Ökmen 

bulunmuşlardır. 

Şölende akşanıa kadar çok gü
zel vakit geçirilmiş ve parti itleri 
hakkmda faydalı konuşmalar ya

pılmıştır. 

İstanbul tarım bankasın
daki yolsuzluk 

lstanbul, 8 - lstanbul Tarım 
Bankasındaki buğday alım ve sa
tım işinden suçlu eski direktör B. 
Ahmed, buğday işleri şefi Suad,. 
satış şefi Adil haklarında türle ce 
za kanununun 135 ve 142 inci mad· 
desine göre ödevlerini savsamak 
ve kötü kullanmak suçlarından ö
türü duruşma kararı verilmiştir. 

Hekimler odasına para 
vermeyen doktorlar 

lstanbul, 8 - Hekimler odası 
yönetim kurulu verimcelerini ve
remiyecek bir halde olan 50 Jca • 
dar doktor, ecz.:ıcı, ve dişçinin ve
rimcelerini bağışlamıştır. 

Bayan Mareşal Pilsudskl 
İstanbulda 

lstanbul, 8- Bayan Mareşal 
Pilsudski lstanbula geldi Polonya 
elçiliğine indi. Çarşambaya b · 
dar lstanbulda kalacaktır. 

T. l"ava ~turum undan: 
Ti.irkkuşunda yeniden açılan bir uçuş grupwıa 

orta tahsili bitirip liseye d evam eden gençlerden on 
kişi doktorca görülerek ah nacaktır. Bu şartları haiz 
olan talebe ile üyelerin nüfus kağıtları ve mek
teb hüviyetlerile on temm uz çarşamba günü akşa
mına kadar Hava Kurumu Genel Merkezine başvur-
maları. 1 - 2848 

Dünkü İstanbul gazetelerinin başyazıları özetleri 

• de yazdığı baş ya-
Cumhurıye( zıda B. Yunüs Na· 

dl diyot ki: 
"Balkan anlaşma.siyle ·küçük anlaş· 

ma gelecek cemiyetin tohumları sayı • 
laıbilecek kurumlardır. ve eğer bir do· 
ğu anlaşması da bunlara katılarak bu re
jiyonal cınlaşırnalarm sınırları genişlerse 
dünyanın bu bölüğünde savaşın im -
kansız hale gelmesi diğer yanları için 
de kuvvetli uınud temelleri olarak beli
rir. Elbet büyük devletlerin bazıları 
ne dUsünUrlerse düşünsünler ve nasıl 
harek;t ederlerse etsinler, yakın yarın
lar, savaşa karşı koyacak böyle idea -
list bir milletler grupunundur ... 

AN 
da Zaman imzası 

ZA M le deniliyor ki: 
.. Bir hükümet idare ettiği halkın 

kanunla korkmasını ve yahut bizim ta

birimize göre kanunu sevmesi ve sav

masını istiyorsa, işe asıl kendisi kanu

nu saymakla başlamalıdır. Bunu yapa

bilen bükümetin, iç idarede belki dünya

nın en fazla rahat eden, en az sıkıntr

ya uğnyan hükumeti olacağr şüphcsiı: 

dir. Bu şartlar güzeyinde hükumeti ra-. 

hat olan memleketlerde ise halkın da 

daima düzenlik, daima rahat ve safa 

içinde bulunmasından tabii ne olabilir. 

da da B. Asım Us 

K LJ R LJ J\1 şunları vanyor: 

Amerikan saylaviarından B. Dies, 

kamutayın göçmenler komisyonuna bir 

kanun projesi vennı'ltir. Projenin ka· 

bulü ihtimali kuvvetlidir. O vakit mem

leket kanunlarına göre Amcrikada yer

leşmiş olan üç buçuk milyon yabancı 

çıkarılacaktır. 

Türkiye bir kaç yıl önce küçük san 

atlar kanunu yaparken; sonra bu ka

nunu yeritirken bir takım yabancı ül

keledde koparılan gürültüler daha unu

tulmadr. Halbuki tilrkiyenin yaptığı ve 

yerittiği küçük sanatlar kanunu tim
di amerikahların almak iatt.dikleri ted

birlere göre devede kulak bile değildh 

Türkiyenin yabancılar için ne kadar 

genel durumlu olduğunu gösteren ar

nekler her gün biraz daha çoğalmak

ta-dır. 

sAN1<A RA RiRASI: Sıcnl{larda ~erinlik, her zaman neşe ve sıhlıat verir. 
!,!a~no, ha~.ı~e ve lokantalardan iste Tiniz. (Yenişehirde Or~uevi. bahçesinde. ve Orduevi karşısında mühendisler birliği 
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SAYIFA q 

Hitler'in denizaltı gemi-1 
leri hakkında verdiği sözı 

1 

Deyli Telgraf gazetesı, "Hıtler'in 

denizaltı harblan hakkındaki sözü,. 
başlrı;ı alunda ya;:nuş cıldugu bir baş
betkede dıyor ki: 

Ba b<ıKanın, Fransa, İtalya ve Rus
ya oruntaklarının deniz silahlanma me
selesini konuşmak üzere toplanmağa 

çağrılacakları hakkındaki diyevi her
halde İngılterede gayet iyi karşılan

mıştır. 

Bugunlerde kamunun üzerine dik
katini topladıgı mesele, baş amiralın 

diyevinde bıldirdigi şekilde alman o

runtaklarmın Londra andlaşmasının 

dördüncu kısmınca yazılı olan deniz
altı gemileri hukümlerini kabul ettik
lerini söylemiş olmasıdır. 

Bu suretle Almanyanın deniz harb
larında kayıd ve şart tanımamak yolun
da ilan ettiği eski sıyasasını artık bı

r~tığı anlaşılmaktadır. 

Bu sıyasa, büyük harlbta Almanyanın 
i lemi olduğu en büytlk yanlı lardan 

birisi idi. 
Bu kayıdsız, şartsız denız harbı sı

yasası idi ki başkan Vilson'u önce Al
manya ile sıyasal ilgilerini kesmeğe 

&0nr.a da bu memlekete karşı harb aç
mak kararını vermeğe siırüklemiştir. 
Almanyanın o zaman vermiş olduğu 

bu karar, korkaklığından ileri geliyor

du. 
.... O korkun~ gtlnleri hatırlıyanlar. 

bugün Bay Hitlerin insanlıgın iyiliği 
· lunda hizmet etmebe hazır bulunma

SI kararını vermesinden çok sevinecek
ler ve bunu tutulmuş büsbütün yeni ve 
baska bir 1101 bulac .. klardır. 

Bu karar verilmek, ve eskı sıyasa
dan dönmek suretiyle, 11 milyon ton 
ingiliz ve öte'·j uluslar gemilerinin bat 
ması, savaşman olmıyan 16 bin kişinin 
ölmesi sonucuna varan kötü bir sıyasa

dan dönülmüş oluyor. 

Şimdi Almanya, denizaltı gemıleri
nin tecim gemilerine hücumlarını ka
yıd altına alan ve bir denizaltı gemi
sinin bir gemiyi batırmadan önce onu 
durdurup içerisini araştırması, ve eğer 
batıracak olursa yolcularının hepsinin 
canını kurtarması yükümünü yükleyen 

r ıulusal esasları kabul ediyor demek

tir. 
Tecim gemilerinin topla, yahut tor

pille batırılması, yolcularının ve tayfa 
:tarının hava nasıl olursa olsun \"e gemi 

•ıyıdan ne kadar uzakta bulunursa 4:ıu
lwısun, açık sandallara yUkletilmesi es
iri deniz harbları ananasından uzaklaş
mak oluyordu. Böyle saldırışlar insan
hihn vicdanını da sarsıyordu. 

Almanyanın bu kararı, her yerden 
fazla lngiltere'de iyi karşılanacaktır. 
Almanya, eskiden beri İngiltere gibi 
denizaltı gemilerinin kaldırılmasına 

eğgin görünmüştür. Bununla beraber, 
bir takım devletler, denizaltı gemileri
nin, d-cniz kuvvetleri zayıf olan ulus
lara bir denge aracı olacağını ileri sü
rereik bunun kaldırılmaması için a~ 
diremişlerdir. 

Bu düşün ne olursa olsun, şimdi 
Almanyanın Londra andlaşmasının, 

dördüncü kısmındaki maddeleri kabul 
etmege yan.ışması, komoya yeni bir 
güvenlik duygusu getirecektir. 

Bu esas, Vaşington andlaşmasına 

ek olarak takılmış olan anlaşmada da 

bulunmaktadır 

Fransa ile İtalya bu esaslan kabul 
etmişler, fakat henüz resmiğ olar :k 

onaylamamışlardır. 

Şimdi Almanyanm bu esasları kabul 
etmeğe karar vermesi, bu alanda gös
teril<:bilecek iyi dileklerin en üstünü 
ve en iyisidir. Bu karar lngilterede 

böyle karşılanmaktadır. 

TURK 
ÇOCUKLARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

- - -- --- ---::-_ =-------
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Yabancı gazete erde ok d la mızl 
1 

/ 

Y ııgoslav)raııın iç duruıı1 u 
Son gelen Belgrad ve Zağrep gaze

teleri Yugoslavyanın seçimden ve yeni 
hükümetı'n kuruluşundan sonraki iç du
rumu etrafmda, iizerinde durulmağa 

değn dü~ünceler ile doludur. 

Polit_ika gazetesi bu durum etrafın
da bastığı bir başyazıda, Başbakan B. 
Stoyadinoviç'in saylavlar kurulu Baş
kam Bay Çiriç ile olan görüşmelerinin 
önemini ileri sürerek diyor ki: 

"Belgrad ve Zağrep'teki ayrış üye
leri bir durum almak için bükümetin 4 

temmuz toplantısında okuyacağı bildi
rigi beklemektedirler. Bu bildiriği bek
lemeden yeni hükümete karşı açık bir 
durum alarak ayrışıklığa ge~ tek 
grup ise, eski başbakan Bay Yevtiç'in 
grupudur. Bununla beraber bu grup Ü· 

yeleri de, yugoslav saylavları kulübün
deki son toplantıda bükümetin 200 oy
luk bir çoğunluk ile güven alacağına 

inanmışlardır. Öte taraftan bükiımetlc 
sıkı ilgileri bulunan çevenler Bay Sto
yadinoviç'in, bir dc:ısım saylavların hoş
nudsuzluk gösterecekleri her şeyde gü
ven meselesini ileri süreceğini biJdir
mektedir. 

Her gün saylavlar kurulu salonların
da toplantılar yapmakta olan Bay Yev
tiç tarafatrları ise son günlerde Krista
tiço ve Cirinci'de olan hadiselerden 
faydalanarak son hükumet değişmesi

nin, hırvatlar tarafından iyi görülme
diğini ileri sürmekte, ayni zamanda B. 
Ma~i bu hadiselerle ilgili görmekte

dirler. .. 
Öte taraftan Bay Maçek'in dostları 

da bu söylentileri yalanlama.kta ve B. 

Maçek'in almış olduğu açrk durumun 
hırvatlar tarafından iyi karşılanmakta 
olduğunu bildirerek, bahsedilen hadise
lerin anlaşma sıyasasmı bozmak isti
yenlerin isi olduğunu ileri sürmekte

dirler. 
Saylavlar arasındaki bu duruma kar

şın, sıyasal partilerin yeniden toplan
ması meselesi önemini kaybetmiş değil
dir ve 5 mayıs seçimindenbcri bu tarz
da yeni grupların temelleri bile atıl
mıştır. Bugün Stoyadinoviç bükü.meti
ni tutan gruplar gözden geçirilirse 

bunların birçok defa beraber çalışımı 
oldukları görülür. Öte taraftan eski ra
dikaller ve BB. Kureşeç ve Spaho eski 
hırvat köylü partisi ile birlikte iki de
fa ayrışta birleşmişlerdi. Bu eski bera

ber çalışmalar elbette bugün de mey
valarını vereceklerdir. Nctekim, Bay 
Stoyadinoviç hükümcti içindeki üye
ler arasında çok iyi bir anlaşma havası 

·esmektedir. Öbür taraftan. ayrış grup
jan da kendi aralarındaki ba~ları sı

klaştırmağa çalışmaktadırlar.,, 

Zağrep'te çrkan ]utarnji List gazete 

si dt büyük sıyasal gruplar arasındaki 
bu son hareketlerden bahsederken di. 

yor ki: 

"'Radikaller ile BB. Koroşeç ve Spa
ho arasında tam bir anlaşma vardır. Bu 
üç grup daha bir tek program yaparak 
onun etrafında toplanmış değildir. Fa
kat buna karşı hükümet başındaki pro· 
gramları biribirinin aynıdır.,, 

Ayrış grupumı gelince Bay Maçek 
ııstesi etrafında toplanan gruplar, o za· 
man yalnız seçim için birleşmişlerdi, 

fakat sonradan bu toplanış daha srklaş· 
mıştır. BB. Davidoviç, Yovanoviç, ve 
Maçek'in devlet örgütleri hakkındaki 

düşünceleri bidbirine çok yakındn. 

Çiftçiler grupu da Bay Maçekin pro· 
gramını kabule eğgin bulunmaktadır 

Bay Maçek'e yaklaşmıyan çiftçiler 
grupunun bir kısım üyeleri ise zaten 
bu partiden çekilmiş ve Bay Yevtiç'in 
yanında yer almışlardır. Demokratların 
birçoğu da Bay Maçek'in fikirlerinden 
yana gözüküyorlar.,. 

Jutarnji Lisı, sıyasal partilerin kar

şılıklı durumunu böylece İ!jaret ettik 
ten sonra, son o/aralc partiler arasmda 
ki bu durumun pek yakında belli ola 
cağını söylemekte ve bunu bekleT'lektr 

dir. 
Vreme gazetesine gelince. ayrış a· 

r:ısında birleşmt! İ<:inin hircnk zorluk 

larla karşılaşacagını ileri sürerek di
yor ki-

'"Bu zorluklar yalnız federasyon 
meselesi üzerinde değildir. Bay Maçek 
aynı zamanda hı:rvatların başkanı sıfa· 
tiyle, ulusal özde olmıyan başka grup· 
larla birleşmeyi pek de arzu etmemek
te ve gerek sıyasa, gerek taktik bakı
mından bütün iktimalleri incelemeden 
böyle bir birleşmeye yanaşmamaktadır. 
Bununla beraber B. Maçek'in Bay Da
vidoviç yahut B. Koroşeç ve B. Stoya· 
dinoviç ile bile, beraber yürüyebilmesi 
de iktimalden uzak tutulamaz. Onun 
için B. Maçek tam bir karar alaıbilmek 
üzere hükümetin, bildiriğini okumasını 
beklediği sanılmaktadır.,, 

Novosti gazetesı de aynı fikirde bu
lunmakta ve iki büyük grup kurulması 
hakkında da şunları demektedir: 

"Bu i§i kotaracak olan. B. Maçek'in 
alacağı durumdur ki o da zamana bağ
lıdır. Bugünkü durumda B. Maçek tam 
surette özgü bulunmaktadır.,. 

Ball{an arın e ioııo
mil{ eyiliğine doğru 

Belgrad'da çıkan İngilizce Balkan 
Herald gazetesinde Senato Asbaşkanı 
B. Krulj yukardaki başhkla yazdığı bir 
betkede diyor ki: 

"Balkan devletleri aralarındaki il

giler, şimdiye kadar kendi ekonomik 

vefinansal asığlarına karşı bir yönette 
yürümüştür. Bu durumda, büyük dev
letlerin balkan işlerine karışmaları da 

büyük bir etke olmuştur. Çünkü "bun
ların Emperyalist fikirleri balkan bir

liği idealinin ortaya çıkmasına her za
man engel olmağa çalışmıştır. Fakat 

genel savaştan sonra bu durum, iyiliğe 
ve işbirliği fikrine doğru değişmeye 

başlamıştır. Ball.-anlarda ırk ve tarih 
üzerine dayanan sınırların ortaya çık· 
ması "Balkanlar balkanlılarındır., pren
sipinin konulmasını kolaylaştırmış ve 
bu prensip 1934 Balkan paktı ile taç
lanmıştır. 

Sıyasal iyiliklerinden başka, bu 
paktın önemli bir psikolojik tarafı var
dır ki, bu balkan devletleri ilgilerinde ye 

ni bir devrin açılmasını mümkün kıl
mıştır. Geçmiş zamanların acı deraleri 
balkanlılara göstermiştir ki balkanlılar 
ilerlemelerini, ancak kendilerinden bek
liyebilirler ve bunun için, dışardaki 

büyük devltelerin emperyalist düşün

celerine karşı yöney almak gerektir. 

"Asığ bölgeleri,, sıyasası, balkan· 
Jarın en büyük düşmanı olan bir sıya
sadır. Balkan paktı, bu alanda büyük 
bir kıymet göstermiş ve Avrupanın ka
rışık tanınmış bu kısmında önemli bir 
değişmezlik etkesi olmuştur. 

Balkan devletlerinin sosyal ve eko

nomik kuramlarının bir sonucu olarak 

aralarındaki ekonomik asığlar, bu dev

letlerin sıyasal asığlarmı kuvvetlendir

miştir. Dışarıya karşı birleşik bir yö

ney alınmasının önemi gittikçe daha 

fazla kendisini göstermektedir. Bunun 

iyiliklerini göstermek için türk - yu· 
goslav anlaşmasını ileri sürmek yeter. 

Bu anlaşma dolayısiyle her iki mem· 
leket üretiminde hemen yüzde elli faz
lalık görülmüştür. Bu beraber çalışma 
gittikçe genişletilmelidir. Mesela, Yu· 
goslavya ve Romanya dururken Yuna
nistanın Amerikadan buğday satın al
ması hiç de anlamlı bir hareket değil· 

dir. 

Bu devletler arasında gümrük tari
felerinin kaldırılması ve taşın işinin 

rasyonalize edilmesi bu gibi anlamsız
lıkları zamanla kaldıracak ve balkanla· 
rın gerek toprak altı gerek toprak üstü 
ürünleri bundan fazlasiyle faydalana· 

caktır. 

Bu yolda, kurulması çok arzu olunan 
bir balkan bankasının yapacağı hizmet· 
11' .. i ayrıca te e-r teker saymağa bile lÜ· 
zum yoktur. Bu çalışmalar son olarak 
bir para birliği ile rle taçlandırılabilir 

ve bu suretle finans bakımından dış et
kiden kurtulan balkan paktı dev Jetleri 
diğer balkan devletleri ile birlikte, e
konomik erkinliklerini tam olarak alır 
ve çalışma alanında büyük adımlarla 

ilerliyebilir . ., 

Yunanistan'ın dış sıyasa

sı hakkında bir aytışma 
ELEFTEROFRON partisi başkanı 

B. Metaksas kendi gazetesi olan EFl-

MER1S TON ELLlNON'da yazdığı bir 
yazıda B. Po/itis'in Venizelosa yazıp 

son zamanlarda çıkan bir mektubu do
Jayısiyle, Yunanistanın dış sıyasasını 

tenkid ederek başlangıçta balkan pak
tına karşı aldığı durumu hatırlatmak
ta ve demektedir ki: 

"Bundan bir buçuk yıl önce, bal
kan paktının onaylanması işi iç.in top
lanan sıyasal partiler ~efleri konfeı an· 
sında benim yaptığım tenkidler üzeri
nedir ki bazı değişiklikler olmuş ve an
cak bu suretle Yunanistanı, yeritilmesi 
kendisi için cok tehlikeli durumlar ya
ratoıbilecek bazı yükenlerden geri al
mak mümkün olabilmi·tir.,, 

Metaksas'ın bu yazısına karşılık ve
ren hükümetçi Katimerini gazetesi B. 
Metaksas'ın tenkidi üzerine balkan 
paktrnda değişiklikler yapıldığının 

doğru olmadığını belirttikten sonra di· 
yor ki: 

"Bu şefler konferansı sonunda çıka· 
rılan bildiriğ, pakt kadrosunun içinde 
bulunmaktadır. O zaman B. Metaksasa 
da gösterilmiş olan -bu belgeler bunu 
ispata yeter. O zamandanberi yapılan 

balkan konseyi toplantılarında, bunu 
imza edenlerin yükenlerini her zaman 
sayacaklarını gösterir tarzda yapılan 
gösteriler de bunu ayrıca lberkitmekte

dir. 

Balkan paktı sıyasası, ayrışıklarının 
bütün çabalamalariyle beraber gittikçe 

daha sıkıla~akta, ilerlemektedir. Bu 

ııyasaınuı Yunanistan için ne kadar Ö· 

nemli olduğunu ve ne kadar faydalı 

bulunduğunu anlamak için uğursuz 

mart ayı hadiselerini hatırlamak yeter. 

Bütün Avrupada herkes bilmektedir ki 

uğursuz hadiselerin dejenere olup anı
uluul bir bal almasına engel olan şey, 
ancak ve yalnız ba)kan paktıdır. 

B. Politisin Venizelos'a göndermi§ 
olduğu mektupt3 bah9ettiği "infirad., 

meselesi ise o zaman yani son birinci
kfinun ayında Avrupada olan ve genel 

özleri bakımından balkan paktı kadro
sunu a~an meseleler içindir. Bu mesele-

lerde ise Yunanistanın yalnız kendi a
sığları bakımmdan durum alması, ve 
bu durumu da türk - yunan anlaşmasın
dan çıkan yükenlerle uyumlu bir halde 
bulundurması pek talbiiğ bulunmakta 
idi.,, 

Denizaltı harbları 

Deyli Herald gazetesi, "Denizaltı 

harbları,, hakkında yazmış olduğu bir 
betkede diyor ki: 

Almanyanın Londra deniz andlaşma

sında deniz altı harbları hakkında ko· 
nulmuş olan esaslara katışması, üzerin-

de durulacak bir meseledir. Her ne ka

dar Fransa ile İtalya henüz bu andla~

mayı resmiğ olarak onaylamamış ise 
de beş büyük deniz devleti bu esaslar 
üzerinde birleşmiş bulunmaktadırlar. 

Bugünkü günde öteki deniz devlet
lerinden de bu esaslar üzerinde söz al
mak evgin bir ihtiyaç halini almıştır. 

Fakat, Londra andlaşması, bir mad· 
desinde "denizaltı gemileri de deniz 
üstü gemilerinin bağlı olduğu kayıdla· 
ra bağlı olacaktır ... demektedir. 

Bu azdır. Bize kalırsa denizaltı ge· 
milerini bütün bütün ortadan kaldır

malı ve bunların sivil halka ve sivil 
tecim gemilerine saldırmaların ıyasak 

etmelidir. 
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Almanya'ya karşı tutul
ması gereken sıyasa 

28 h::ıziran 1935 carihli Deyli Herald 
gazetesi "Almanya., başlığı altında yaz 
dıgı bir baş beıkede diyru ki: 

İşte biiylik bır memleket ki iki bu
çuk yıluanberi büti.ın enerjisini dünya
da kendisine kar:iı uyanmış olan hınç 
ve öfkeyi ortadan kaldırmağa harcıyor. 

İşte biiyük bir ulus ki, yenilmiş ol
manın bütün acı ve kayıblarını özün
de duymuş ve haksız yere elinden .ı

lınmış olan öteki devletlerle eşitlik 

hakkını ele ge5;irmeğe uğraşmıştır. 

İşte büyük bir devlet ki geçen har
bın sonunda yenenlerin kendisine zor
la kabul ettirdikleri zorlu andlasma 
maddelerini ortadan kaldırmış ve kom
şularını kuşkulandıracak derecede si
lahlanmağa koyulmuştur. 

Bu Almanyaya karşı bizim duru
mumuz ve güdeceğimiz sıyasa nedir? 
Bu öyle bir sorudur ki İngiltere'nin 

bütün düşünen işçi acunun un kafasın
da ve vicdanında üzüntüler uyandır

maktadır. 

Eğer soğuk kanlılıkla ve durgun
lukla düşünecek olursak bu sorunun 
cevabı açıktır. 

Biz nazilerin bir takım çetin işler 

yapmış olduklarını biliyoruz. Falmt bu 
böyledir diye na.zi Almanyayı kamu
nun düşmanı bir Parya hüıkümeti gibi 
görmeğe yeltenenler de bu düşiinlerin
de lojikten çok uzaklaşıyorlar. 

İş bir defa bu yola dökülecek olur
sa o zaman diktatörlük altında bütün 
özgürlükleri tanımıyan öteki uluslara 
karşı da böyle davranmak gerekir. 

Bu soruyu bir tarafa bıraikacak olur
sak o zaman bir başık~sı yo1 alır: bütün 
hareketleriyle harb sevgisini, harb fi. 
lozofisini aşılayan ve bu yolda duygu
Jnr uyandıran taşkın nazi Almanya, ba. 
rış için bir tehlike kaynağı olmıyor 

mu? 

Böyle dilşiinüyoruz. Bizc;e öteki u .. 

luslara yeritilen iki barış prensipi Al· 
manyaya da yeritilmelidir. 

Birinchıi, ne Almanya, ne de başka 

bir devlet, karşılarında blrleşiık oJaraıt 
bütUn devletleri görmeksizin hariba gi~ 
ri§llleğe kıyışamamalıdırlar. 

İkincisi, Almanya barışı sımsıkc 

tuttuğu ve ondan ayrılmadığı halde 
kıe:ndisini ıızlandıran bUtUn kayıdlar 
kaldırılmalı ve ona bUtUn bir eşitlik 
hakkı bağıılanmahdır. 

Aklm ~ dihl':istliiğUn istediği, ba
rıtm istediği biricik yol da bu değil 
midir? 

Irak 
Ekonomik durum 

Noye Zürher Saytug gazetesi Ira. 
kın eko-nomik durumu hakkında §Un/a
rı yazmaktadır-

1936 nisanında Bağdatta, Mısır, 

Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen gibi 
arabca konuşan ülkelerin çağrılarak ka· 

tılacakluı bir "Arab ülkeleri endüstri 
ve tarını sergisi,, açılac&ktır. Bu sergi 
dolayısiyle Ira.kın son yıllar içinde 
ekonomi alanında yapmış olduğu ileri
lik de gösterilecektir. Irak hurmaları 
ile tahıl çıkıtı son yıllar içinde çok 
yükselmiştir. Musul petrol alanların. 

dan son dört ay içinde borularla Hay
fa limanına 980.750 ton petrol getirile· 

rek çıkc:t yapılmıştır. Iralk hükümeti 
her ton için dört İngiliz altın şilingi 

almaktadır. Irakta yapı işlerinde de 
büyük bir canlılık görülmektedir; es
ki ev ve yapılar yıkılmakta yerlerine 
yenileri yapılmaktadır. Nitekim son 
yıllar içinde iki milyon ingili:t lirası 

tutarında Bağdatta 6827, Musulda 
1491, Basrada 338 yeni yapı yapılmış
tır. Bağdadı Musula bağlayacak olan 
yeni demiryolunun geçeceği Zab üze. 
rindeki büyük köprünün de yapılması
na başlanmıstır. 

Bu köprünün yapıhnasına başlan
ması üzerine Büyük Br.itanya ile de
vam etmekte olan görüşmelerden son
ra Irak d~miryollarının mülkiyeti mese .. 
les: hakkında görüşülecektir. Bundan 
başka Irak demiryolu ağı Sudye demir
yollarına bağfanacalk ve ~u snretle Ak
denizle doğrudan doğruya bir bağla
nım kurulmuş olacaktır. 
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Ucuz şeker, pahalı şeker 
},ahı·il{alarımız ne k.adar şeker çıkarıyor. 

Bizler ne kadaı· şeker yiyoruz? 

Ş ı._ ı· t Ju .. ciiriilmeo8İ. uıtılj üzerine na.ti bir etki yaptı? .. Ye-eRer ıa ının 'f 

. 1. ·ı·ıme.ine baflanalı daha bir ay bile olmadığından bu-
nı ıatrn yen ı 

kamlara dayanarak izah etmeğe imkan yoktur. Bununla bera -
:u ra l l ak yogaltımın yüzde yirmi, yirmi b8f arttığını ıöyliye oer gene o ar 

biliri~. .. .. . . . . 
Y · galtman .alına girenin ara1ında koylulerın ve çıfçılerın 
enı yo ~ . 

k al C. oldukları görülmektedir. Çok yakın bır zamana kadaı 
en ço ı . . 
liat yüksekliği dolayısiyle Jeke1'i bellı ~amanla:.Ja ve az mıkdarJa 
yiyebilen köylünün bugünkü fiat dolayısıyle de.gıfen durumu yarın 

için çok umut vericidir. . 
Şehrimizde reçel mevsimi olması dolayısıyle en fazla toz şeker 

aarfedilmektedir. Köylü, fabrikala> için ektiği pancar fazlasından ve 
üzümden yaptığı pekmeızle balının yanına şekeri de bir beslem 
maddesi olarak koymaya bCJ§lamı~tır. Bugüne kadar dünyanın en az 

feker yiyen uluslarından biri r.' amız gibi u!usun sağlığı bakımın -
dan düzeltilmesi gerekli olan c!mJmu en kestırme yoldan kotarmaya 
karar veren hukümet ilk iş olarak ulusal şeker endüstrisi kurmuş 11e 

liatları clü,ürmüştür. Bu yazı bu tedbirlerin ne kadar gerekli ve ve. 

r;mh olJujunu. anlatmaktoJrr: . 

Çok önemli bir yiyecelt madde11i o

ıan şekerin üretimi aşağıda izah ede

cegimiz bir tarımsal üretime dayandığı 

için ulusal ekonomi bakımından önemi 

çok büyüktür. Yiyecek bakımından ö

nemi ve tarımsal yeri sezildiği için 

memleketimizde şeker fabrikalarının 

.. rulması girişimleri yarım asır öncf'

-,e kadar cıkar. Ancak bırakığlar ve-

111İ1mesine kadar varan izinler ve ~ğış

Jııımalara kar~ın şc ker fabrikaları lıuru

ı.nıyordu. O zamanlar işin pek büyük 

.atoaomik önemini gereği gibi yeritil~

ibikce k ulusal bir hü•kümeti.miz yoktu. 

Bundan dolayı !?eker endüstrisinin te

mcileri (5 nisan 1925) tarihli şeker ka-. 

nununu çıkaran cumuriyet hükümetı 
tarafından atılmak nasip olmuştur. 

Bu k·anundan aonra kurulan Alpul
lu ve Uşak fabrikaları, her yeni doğan 

d .. uı· kolunun karşı kaldığı çocuk en us . 
hastalıklarını geçirdikten sonra Eskı-

h' r ve Turhal fabrikalarının kurul-
fC 

1 
• kan olmuş ve bugünkü bütün 

ma.sına ım . .. . 
• 1 kapataıbılecek uretım er-

ihtıyacımız . 
. b. ·eker endiistrimız kunılm\IS-krnde ır ~ 

Bu fıııbrikaların Uretimieri aşağı ( ~ıd 
tabloda görüldüğü gibi artmıştır: 

Yıl Ton 
1926 615 

1927 5.284 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

4.567 

8.207 

13.124 

22.YOO 

27.571 

65.557 

58.797 

Aynı yıllar içinde dışardan getirdi

ğ.imiz şeker mikdar1armın artıp ekı;ili

şi aşağıdaki tabloda görülür: 

Yıl Ton 

1926 62.970 
lr27 61.514 

1928 63.473 
1929 69.588 

1930 63.291 
1931 44.342 

1932 29.336 

1933 17.756 

1934 3.728 

Yukarda yazıh şeker üretimini sağ

lamaık için pancar ekimine ayrılan alan 

ULUS 

ile alman ~car mıkdarları aşagıda 

gösterilmictir-

Yıl alan Pancar 

dekar Ton 

192(> 4.900 4.729 

1927 48.460 34.931 

1928 58.450 27.490 

1929 52.710 53.518 

1930 95.160 87.571 

1931· t36J&O 157.404 

1932 153.7 50 178.280 

1933 255.670 499.119 

1934 310.000 
Memleketimizde şeker yoğaltımı 

çok düşkün bir derecededir. 
Bu yoğaltım 1929 ve 1930 senelerinde 

75.000 Tona, yani nüfus başına 5 kilo· 
ya çıkmış iken son yıllarda 53-55 tona, 
yani nüfus baı§ına 3,4 kiloya düşmüş bu

lunmaktadır. Halbuıki 1933 senesinde 

nüfus başına düşen şeker mikdan: 
Danimarkada 54.2 
İsveçtc 42.1 

Hollandada 41.1 

Belçikada 27 .8 

Çekoslovakyaaa 
Avusturyada 
Alman yada 
Yugoslavyada 
Romanyada 

kilo ol mu stur. 

26.7 
25.4 
23.1 
5.7 
5.2 

Tahılın ve gene1 olarak toprak ü
rünleri ile ham maddelerin çok dü§tüğü 
son dünya buhranı yıllarında bizde de 
azalan alım kuvvetinin bir sonucu olan 
bu düsüşii tabiiğ bulmak lazım • 
dır. Zira şeker fiatları 4 - 5 yıJ 

danıberi hemen hemen durlu bir düzey

de kalmış bulunmakta idi. 

Bugün şeker fabrikalarımızın üretim 

kapasitesi 75-80.000 Ton'dur. Bu -
na karşı hükümetimizin yeritilmesine 

karar verdiği önemli dü!?ürmedcn 
önceki fiatlar kaysaydı yoğaltımın el

li bin tona ve belıki daha az bir mikda

ra düşmesinden korkulabilirdi. Halbu

ki yüksek kapasitede olan fabrikaların 
az üretim yapmak yükümünde kalma

ları şekeri gittikçe pahalıya mal etme
lerine dayanabilirdi. Bunun tersine fiat 
ucuzlatılırsa halkın fazla seker yoğalt -

masr ve dolayısiyle de şekeri ucuzlat • 
mak mümkün olacaktır. Fazla yoğaltım 
birinci pJanda ulusun sıhhiğ kuramını 

kuvvetlendirmektir. Bundan sonra yo -
galtım fazla pancar üretimi demek oldu
ğundan geniş topraklarımız pancar eki· 
mi ile faydalanmış olacaktır. 

Çünkü bu ekim çiftçiyi tarlası 

nı derin kazmıya, çok eyi bakmağa, 

gübresini iyi kuUanmıya yükümlü bı
rakan bir ekimdir. Bu ekim çiftçiyi 
dikkatli bir bekleme ve bunun sonucla
rı ile faydalanmak zorunda bırakan bir 
ekimdir. Ve son ola·rak pancar topraık
tan, mesela tahılın ihtiyacı olduğu bes

leyici maddeleri, almadığı için bu çok 
iyi hazırlanmış topraklara pancardan 

sonra eıkilecek ürün1erin de randımanı 

da artmaktadır. 

Demek ki çok pancar üretimi geniş 
bölgelerimizin genel ekim düzeyinin 
yükselmesine hizmet etmektedir. 

Çok şeker üretmek fabrika -
larm yüksek veya tam kapasite ile 
çalışabilmeleri demektir ki 35-40.0oo.ono 
liralık ulusal kapitalin bağlandığı şekeı 
fabrikalarının güven altında bulunma
sı demektir. Çok şeker yoğalttmr dev-
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Memleket Postası 
Aydında türlü çalışmalar ve 

ürün durumu 
Bu ay Kızılay haftası parlak ve .ıen 

gin törenle yürüyor. Haftanın ilk günü 
Halkevi aalonunda bir toplantı yapıldı 

Halıkevi mızıkaaının çaldığı er.kinlik 
marşile başlayan toplantı O.şan dok
tor B. Nafiz Yaıganm kua bir söylevilc 

Kızılayzn ~annet 

ıldı ve ardınaan aoktor B. Sükyman 
bir konferans verdi. B. Hüseyin Bayka 
ra piyanoda parçalar çaldı. 

Kurum hafta dolayısiyle kurağında 
bir eşya piyanogsu hazırlamıştır. 

Dün de 130 yoksul ve kimsesiz ço
cuğu sünnet ettirdi. 

Krzılayın verdiği ayakkabıları ve 

entarileri giyen çocuklar hayırsever 

Aydın otobüsçülerinin ayırdııkları oto· 

let gelirinin yükselmesi demeıktir. Ge

lirin artması önce mikdarın ziyadeli • 
ğinden, ondan sonra da şeker üretimi
nin artması ile nisbetli olarak yükse· 

lecek yoğaltım resminden doğmakta

dır. 

Yapılan hesablar göstermiştir ki şe
keri toptan olarak yirmi beş kuruşa 

satabilmek için bugünkü 55000 ton üre
timde yalnız 4,1 kuruş yoğaltım resmi 
almak kabildir. Halbuki yoğaltım ve 

bundan ötürü üretim 75.000 tona çıkar

sa aynı satış fiatı korunarak 3 kuruş 

fazla yani 7,1 kuruş resim almak kabil

dir. Böylelikle halka hiç bir fazla re

sim veya fiat yüklemeden hazneye 

3.000.000 lirayı aşan bir fazla gelir 
mümkün olabilecektir. 

Halkımızın fazla şeker yoğaltma

sı imkanları sağlanmış mıdır? Sorusun1 
derhal evet cevabı verilebilir. Fiat düş

mesinden önceki zamanda halkımızın 

şeker için harcadığı para yuvarlak bir 

hesab ile 20.000.000 lira idi. Şekere ge
ne yalnız bu parayı harcarsaık şimdi·ki 
fiatlara göre 80.000 ton şeker yoğalta

biliriz ki bundaın önceki yoğaltmıya gö

re hemen % 50 bir fazlalık demektir. 
Yoğaltmanm bu dereceye çıkacağını 

kuvvetlendiren bir sebeb de 929 ve 930 
yıllarında şeker yoğaltımımızın 75.000 
tonu asmış bulunmasıdır. 

büalerle önlerinde Halkevi mızıkası o
larak ıehri dolaştılar. Oraya ve Parti 

kura&ları önünde gösteriler yaptılar. 

Parti kurağında o•ta okul direktöru 
B. Refik Yıldırım telli oğlu Kızılay 
ve kızıl haç hakkında önemli bir söy-

ettirdiği çoculdsr 

lev verdi. Çocuklu sOeJ yurda gıderek 
büti.in Aydın hekimlerinin elibirliğiyle 
sünnet edildiler. Şarbaylıkça da çocuk

lara şeker dağıtılmıştır. 
Dün akşam eilel bahçede kurum par· 

lak bir de garden parti verdi. Bu ak
şam da sanatlar okulu talebelerinin eğ

lence leıinde piyango çekilecektir. 

Kızılay kurumunda, bu hafta da ye

niden birçok üyeler yazılmaktadır. 

Bu ayın 26 ıncı günü Bozdoğan'dan 
Nazilli'ye gelen 20 numaralı Nazilli 
zafer otomobillerinin 26 kişilik bir 

kamyonu her %aman olduğu gibi dışını 

da üstünü de doldurarak 38 kişi ile ve 
hııla yol alırken kuruova kahvesi ön
lerinde önüne bir manda arabası çtk
mış, §Oför direksiyonu kırmış tarlaya 
saparken hendeğe batarak devrilmiıtir. 

Şoför hemen kendisini dııarı atını:j, 
yolculardan ilci bayanla bir bay yara~ 

lanmıştır. 

Ben Nazilli zafer otomobillerinin 

fazla adam ta~ıdıklarını birçok kereler 

yazarak ilgililerin dikkatini çekmek is· 

tedim. O yazımın çıktığı ve Aydına 

geldiği gUn Aydın Şarbayile birlikte 
köşk Sultanhisar araıında Nazilli za
fer otomobillerinin 28 numaralı otomo· 
biline içi Ustü çamurlU'kları adamla do· 
lu rastladık. Şarbay telefonla emir ve

rerek ~oförün vesikasını aldırdı ve pa
ra cezası kestirdi. Daha büyük kaza
lara uğramamak için hemen bu iti bir 

düzenine koymak gerektir ıanırrm. 

Geçen yıl sivrisineğin çokluğundan 

sıtmanın çoğaldığı yazılan Kuyucak 
ve çiftlik ovalarında ııtma uvaşı bu 

yıl pirinç ekimini ya&ak etmiştir. 
Aydın Halkevinin bir nisan 935 de 

hapisveinde öğretmen Saip yönetimin· 
de açtığı okuma yazma kursuna dün 

tur. •-'"""'!'-----~-------------~ ... --~------'!'!!!!'--------------------- ·--!!"!9!!!~!!!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!mm--
T efrika: 117 dı. Ciyallo antika' dan yapılma bir direğe ta idi. Birinin ayaklarında gümüş tokalı fo- pek ağır bir yük olacaktı. Mastro Nikola, ba· J!:ll s· un rom mu 

San lVlichelenin kitabı 
·rurJcçeye çevıren: ıvasııhı l:JA Y DAR 

v~zan: Akse/ MUNT 

1 
da pek cok şey yoktu, fakat para 

Oda ar yacak şeyler vardı. Hiç biri lü
fle alu~a:eıo· ildi, hiç biri çirkin değildi, biblo 
zumsuz t>·yı' oralarda bulamazdınız. Beyaz · ·.. berı 
gıbı ote 'lkellerin birkaç tablosu, Dürer'in 
d~varlara 1 ası, bir yunan alçak kabartması 
hır sulu b~ zaikle örtülü döşemeye iki eski 
asılmış~· i ~i masaların üstünde birkaç ki
halı serıllll ~ ' Faenza ve Ürbano'nun elle · 
tab duruyor u;aydam çanaklar içinde, her ta
rind~n çı~:de idi. Küçük kiliseye giden yo
raf çıçek ıçı da bütün ağaçların en asalı o
lun iki ~anındaha şimdiden kocaman ağaçlar 
lan servıler, Evime adım vermiş olan küçük 
olmuşlardı. k benim olmuştu; bana kitab 
kilise de art~ecekti. Beyaz duvarlarım, eski-
11alonluğu e kil&e rafları çevreliyordu. Or
t1en kalın~ ç_:tab

0 

dolu, biiyük bir masa var
tada, üzerı kı 

bazalt'tan oyulma bir Horüs dayanıyordu. tinler vardı. Onlan uykularında tedirgin et- şmı kaşıyarak, sfenksi San Michele'ye kadar 
Yazı masasının üstünde, İsa'dan önceki dör· tiğime çok canım sıkıldı ve sonsuz itinalar- kimin çekip çıkaracağım sordu. Tabiiğ o ve 
düncü asırdan kalma bir Medüz başı yüzü- la gene eski türbelerine yerleştirdim. Küçük ben ... 
ıne bakıyordu; onu ben denizin dibinden çı- kilisenin dışındaki gotik direkli yüksek kub- Küçük kilisenin altındaki romalılardan 
karmıştım. Çinkueçento'nun yapmış oldu- be bana pek güzel göründü. Böyle direkler kalma iki küçük oda, yıkılan tavanların tozu 
ğu büyük Floransa çeşmesinin üzerinde bir şimdi nerede? toprağı ile dolu idi, fakat duvarlar, bir adam 
"kanatlı utku,, yükseliyordu. Pencerenin Ö- Parmaklıg-m önünden adayı seyreder· 

.. boyu yükseklikte, tertemizdi ve kırmızı fon nünde Neron'un kırık başı, içinde anasını 0 • ken Mastro Nikola'ya, sfenks'in yerini ha-
l .. k d k" k ·ı · d · d" .. ldu üzerindeki çelenklerle danseden nenfolar unceye a ar ure cı enne ov urmuş o - zırlamamız gerektiğini söyledim, kaybede-
ğu körfeze bakıyordu. Büyük kapının üzerin· cek vaktimiz yoktu. Mastro Nikola sevinç sanki daha dün oraya resmedilmişlerdi. 
de, Floransa şehrince Eleonore Duze'ye veril- içinde idi. Neden hemen gidip sfenksi ara- Mastro Nikola sordu: "Tiber'in eseri mi?,, 
miş ve onun tarafından da, San Michele'de mıyordttk? O nerede idi? Nero Antiko'dan yapıtını , asma yap-
geçirdiği günlerin anısı olarak bana arma- Karanın herhangı· bı"r tarafında, bı·r R"- raklı ı'nce k 1 l "k d .. 

v- enar an o an mozaı oşemeye ğan edilmiş olan renkli camekfuı parıldıyor-
du. Romalılarca yapılmış mermer kaldın- ma imparatorunun unutulmus köşkünün yı- dikkatle bakarak: "Hayır,. dedim, "bu dö-
mın beş metre kadar aşağısında, bir temel kılan altında yatmakta olduğunu söyledim. şeme daha eskidir, Avgust zamanından kal-
kazarken, rastgele bulduğumuz, küçük bir Kırmızı mantolu bir adam, şimdi durduğu· madır. İhtiyar imparator da Kapri"ye bayı-
türbede gömülü iki papas, beş yüz yıl önce, muz yerden ilk defa denizi seyrettiğim lanlardandı, burada bir köşk yaptırmağa 
nasıl kollarını put biçiminde göğüsleri üze- zaman, bana her sım anlatmıştı. Şimdiye başlamıştı. Nerede? Bunu ancak tanrı bilir! 
rine kavuşturarak tabutlarına konmuşlarsa, kadar onu hep rüyalarımda görmüştüm. Ba· fakat köşk bitmeden Roma'ya döndüğü sıra-
öylece, sakin uyuyorlardı. Rubaları toz ha- kışını, aşağıda, limanda duran beyaz yata da Nola'da ölmüştü. Büyük bir adam ve bü-
line gelmişti, kurumuş bedenleri parşümen doğru kaydı ve sfenksi istediğim vakit gi- yük bir imparatordu o, fakat inan bana, Ti-
kadar hafiti, fakat yüzlerinin çizgileri yerin- ! dip bulacağımı söyledim. İşin gliçlüğü ona her hepsinden büyüktü . ., 
de ve elleri, göğüslerindeki puttan sıkmak- denizi geçirtmekte idi, çllnkü gemim için (Sonu var) 

• 



son verilmiş ve kursta ders gôrenlerın 

smaçları yapılarak ba arılıgı görillen 

89 kasanıga diplomaları dagıtılmı tır. 

İncirin ilek - erkek incir - atma işi 

bitirilmiştir. Kuraklıktan sürgünler 

fazla kaçamadığından - uzamadıgından

ürünün doğumu azdır. Yalnız eyi ba

kılan ve tavını saklayan bahçelerde u

rUn gene geçen yılki derecede varsa da 

:ilk oranlamaların tersine genel durum 

blikımından rekolte geçen yıla göre üç

t~ iki olacaktır. Yalnız ürünün kalite 

noktasından cok temiz olacağı sôyleni

yor. 

Önce de yazdıgım gibi bu yıl Aydın

ch. her yer gibi sebze çok noksandır. 

Bu yüzden domates 10 kuruşa düşcbil-

41. Fa.ulya ve salatalık yok gibidir 

Patlıcan ve biber de çok az döküyor. 

P'akat bundan zarar gören yoğaltman· 

ler oluyor. Yoksa üretmcnler Urünlcri

nl yilkaek fiatla satmakla geçen yıllar

dan dıaıha çok kaı:anç elde ediyorlar. 

Uray daimi kurulu ekmek narkını 

rakamla 10 kuruşa indirmiştir. Şarbay 

aarkın daha indirilmesi için tel yazı ile 

Denizliden un piyasasını sormuştur. 

Y.crli buğdayın kilesi 80 arpanın ki

losi 35 kuruşa düşmüstür. Afyon tohu

mu 10, bakla 3-3,10 arasında satılmak· 

tadır. Henüz afyon satısı baslamamıştır. 

~I 
İki kulüb arasında 

dava mı? 
Güvenç Spor kulübü geçen cu

martesi akşamı Bomonti gazino · 
sunda bir garden parti vermişti. 
O gün için Ankara Giicü kulübü 
de, aynı yerde, bir suvare haıırla
mış, fakat gene o gün Keçiören 
spor yurdunun Keçiören köy ga· 
zinosunda bir garden partisi oldu 
ğunu öğrenerek suvaresini bu a · 
ym yirmisine bıraktığım ilan et 
mişti. 

Öğrendiğimize göre Güvenç 
Spor kulübü, Ankara Gücünün 
suvaresi için bastırdığı biletler ü
zerindeki " Türkiye bisiklet bi 
rincisi., sözlerinde kendisinin olan 
bll ünden faydalanma gayesi gör
müş ve suvarenin geri bırakıldı
ğını bildiren ilanda da kendine zi
yan verecek bir anlam bularak ar 
kadaşmı resmiğ surette protesto 
etmiş ve iki bin 1 ira '':zarar ve zi
yan,, istemiştir. 

Spor tarihimizde ilk rastlanan 
bu hadise Ankara spor çevenlerin 
de bir şaka gibi karşılnamıştır. 
Çünkü iki kulüb arasında hic bir 
önürdeşlik ve geçimsizlik yoktu. 
Bundan başka spor kulüblerimi · 
zin gelirleriyle ancak geçinebil -

ULUS 

diklerini Güvenç Spor kulübünü 
yönetenler herkesten iyi bildikle
ri halde iki bin lira gibi bir kulü
bün kasasına hemen hiç girmiyen 
yükseklikte bir parayı ziyan kar -
şıhğı olarak istemek de ancak şa
ka sayılmak gerektir 

Bu protestonun bu kadarla ka
lacağı umulmaktadır. 

Ankara Giiciinden. 

934 - 935 senesi Türkiye bi -
siklet sampiyonluğunun Güvenç 
Spor kulübünde olduğll görülen 
lüzum üzerine hildirilir. 

I 11 /,w·u bisi hh•tçilni Eti{ nw 
yarı:!ltırrnda 1.-aznndılur 

Eclirne, 8 (A.A) - Dün Edir -
ne - Hasköy - İskenderköy a . 
rasmda 74 kilometrelik bisiklet 
yarışı yapıldı. Y am~a 14 bisiklet
çi girmıstı. Birinciliği Ankara -
nan Niya·li, ikinciliği Orhan, ii . 
çüncülüğü Tala! almışlardır. 

Bu yarışta Edirne bisikletçi -
leri arasındaki derece şudur: 

Bicinci Cahit, ikinci Hiisarned 
din. ücüncü Sadi. 

Yarı* heyecanlı olmuş, ilbay 
ynrısları otomobil ile takih etmiş
tir. 

74 kilometrelik yol iki saat 31 
dakikada almmıstır. Yolun iyi 
ve Edirne bisikletcilerinin yarış 
bisikleti clmamasma karşın yans 
iyi bir surette sonuçlanımstır. 

İlbay sporculara bir çay şöle
ni vermiş. ve bir söylev verdikten 
sonra madalya dağıtmıştır. 

Ankara bisikletçileri bugiin 
Keşan yolu ile Çanakkaleye git -
mektedirler. Çarşamba gunu 
Çanakkale bisikletcileri ile yarış 

yapacaklardır. 

}'erıilmez denilen boht<or Paoli-
1w da :jme.llinge yt•ııiltli 

Bedin, 8 (A.A) - Alman Şmel · 
ling ispanyol Paolino ile yaptığı 
12 ravundluk boks maçında savı 

hesabiyle kazanmıştır. 

f'rmı.wı bi.~ildet turumrn difr -
diincii dumiı somıçforı 

Belfort, 8 (A.A) - Bisikletle 
Fransa turunun dördüncü bö!ilmü 
nün (Belfor - Meç) sonuclan şun
lardır: 

Birirıci: i saat 14 daıdkayla 
J an Erts, ondan sonra Növil, Ver
vak, Romanyalı Mays. Genel sıra 
ile alu birinci vardır. 

24 saat 30 dakika 27 sani\'C ile 
Man, ondan sonra da Spiker, rlö 
Kalüs. Rerman, Verdake. 

/::.mir luwa huııwum Altuwrdu 
lw::.anclı 

İzmir, 8 (A.A) - Bir kaç haf
tadanheri yapılmakta olan hava 
kupasr oyunları sona ermiş ve Al
tınordu ikiye karşı dört sayr ile 
Göztepeyi yenerek hava kupasını 
kazanınrştrr. 

t.\n: ara Etlik erk<~z Iahora-

Merkez Serem Müessesesi icin aşagıda cins ve mikdar
ları yazılı Tecrübe hayvanlarının pazarlık günü 15-7-935 
tarihınc rr.üsa<lif pazartesi günü saat 15 de yapılmak üze
re bir hafta miiddctlc uzatılmıştır. Şartnamesi merkez la
b?ratuvarları Mudürlüğünden her gün için talep edilebi
lir İsteklilerin muayyen olan günde 60 liralık banka te· 
minat mektubu veya bu mikdar paranın hazineye yatırıl
chğına dair makbuzla birlikte Ziraat Vekaleti Muhasebe 
Müdürli.iğüncle toplanaca1. olan komisyona miiracaatları. 

Adet 
150 
100 
100 
200 

Kobay 
Büyük beyaz fare 
Fındık faresi 
Tavşan 

Aııliara C. 

1-2843 

ı1111111ili~ııclt~ıı: 

Sivrisinekleri ÖL O ÜRÜN ÜZ. 

Ankara hapishanesinde ( 45) lira ücretli baş gardiyan
hkla ( 40) lirahk birinci ve (35) liralık ikinci sınıf gardi
yanlıklar açık olduğundan 25 yaşından aşağı 40 yaşından 
yukarı olmayan taliplerin 1 - mekteb şahadetnamesi; 2 -
türk harflerine ait vesika, 3 - askerlik tezkeresi, 4 - sıhhat 
raporu, 5 - aşı kağıdı, 6 - bir vazifede bulunmus veya ay · 
rılmıs ise ona dair bir vesika, 7 - bugüne kadar ne ite işti
gal ettiği ve bir iş tutmuş ise ona dair bir vesika, 8 - iyi 
hal kağıdı, 9 - üc fotoğraf, ıo - nüfus kağıdını tamamhya
rak nihayet 22. 7. 935 pazartesi günü akşamına kadar An
kara adliye encümeni reisliğine miiracaat etmeleri ilan 

Bir sivrisinek ısırı!i''· hummayı tevlit 
edeblllr. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln siv. 
rı ·ıneklerı oldi.lreblleceğlnl zan ettiği
niz vakıt maruz kalacağınız tehlikeyi 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLtT kullanınız. FLiT, h, klkaten ve 
ebediyen öldOrür: Leke yapmaz, taze 
ve IAtif kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
askor resimli sarı tenek&lere dikkat 

ediniz. Fiatfar lcnzilôtlt. 

Umumi Deposu : J. CRESPIN, İst. Galata, Voyvoda Han 1 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
4-7-935 de ihale edileceği ilan olunan vakıf akarlardan 

kiralanmayan 9 parça akarın müzayedesi 3 gün uzanmış
tır. İhalesi 10. 7. 935 çarşamba günü saat 15 dedir. Tutmak 
latiyenlerin evkaf müdürlüğüne gelmeleri. (1656) 1-2844 

olunur. (1674) 1- 2856 

(j.U .K.) 
Gen~I l{omntanlığı 

nkara Sabııalma 
l(omisyonıından: 

l - Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak 
(6000) kilim 25-7-~35 perşembe günü saat 14 de J. Gn. Ko
mutanlığı binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu
lacaktır. 

2 - Şartname parasız olarak her gün komisyondan 
verilir. 

9 TEMMUZ 1935 SALI 

RADYO 
NK it 

19.30 - Çocuk saati 
lA.40 - Musiki: 

Popper Violonsel suiti 
Viyolonsel: Edip Sezen 
Piyano: Ulvi Cemal 

20, - lnbisar Vekaleti saati 
20,10 - Musiki: 

Haydn Trio 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi 
Violonsel: Edip Sez~n 

20.30 - Dans musikisi 
20.50- Haberler. 

---·---
Halkeııi Giizel ·""'"'"'",,. lamıi 

tf•.ııi ba~kmılriındmı: 

Komitemizde açdan bir üyelik 
seçimi için 16 - 7 - 935 salı günü 
saat 18 de bir toplantı yapılacak · 
tır. Şube üyelerinin bu toplantıya 
ııelmeleri rica olunur. ---

Çocuk K"irgnıu• Krırımru (;e -
rıPI merlu>zirıderı: 

Dışişler Bakanlığı ifyarların • 
dan Bay Ahmed evinden 7 parça 
eşya kurumumuza hediye etmiş -
lerdir. Genel Merkez bu hayır s~
ven Baya teşekkürlerini sunar. 

\ 

1 
y 
o 
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1 

1~ • 
o 

~-
Satılık emlak 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. 
11 

Mevkii ve nev'i 
Arslanhane mahallesinde Princihan 
sokağında eski 34·36, yeni 40 kapı. 

Depozito 

3 - İsteklilerin (1395) liralık teminat makbuzu ve ka
nun ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacak olan 
teklif mektuplarım eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar komisyona vermiş bulunmaları. (1624) 1-2842 

M11ha~il1 aı-anıyor Doktor 

Ankara Etlik Merkez 1-'ahoı"alu -
varları l\lüdürlüğünden: 

448 ada, 12 parsel N o. h Zafran hanı
nın 177408/1075200 hissesi 

40 Poyracı mahallesinde Dökmeci soka 
ğmda yeni 14 kapı, 333 ada, 43 parse. 

330 

No. 1ı evin 3/4 hissesi 112 
44 Sakarya mahallesinde N ezirağa soka

ğında yeni 14 kapı, 610 ada, 2 parsel 
numaralı evin yan hissesi bO 

45 Er.zurum mahallesinde Yağcı sokağın
da eski l yeni 11 kapı, 369 ada. 12 par· 
sel No. 1ı dükkan ve ahırın 3/4 hissesi 75 

Yukarda yazılı mülklerin bedelleri peşin verilmek şar
tiyle ve açık artırma ile satılacağından istiyenlerin satış 
giinüne tesadüf eden 22. 7. 935 pazartesi saat 16 da banka· 
11'·-., ..,, nler· (1664) 1-284(\ 

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 
göndenneleri ilan olunur. 

ı - 2813 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGl VE 
BELSOCUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kahul eder 

Muhasebeci ve 
tnütercim 
ARANIYOR f 

Posta kutusu (509) Anka-
ra, müracaat. 1-?.7f\n 

Müessese motörü için aşağıda cins ve mıkdarlan ya· 
zılı maddeler pazarlık suretiyle alınacaktır. Bu madde • 
terden mazotun evsafında değişiklik yapılmı~ olduğun .. 
dan pazarlık bir hafta müddetle uaztdmıştır. Şartname
si her gün için müdüriyetten talep edilebilir. İsteklilerin 
16 temmuz 1935 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Zira 
at Vekaleti muhasebe müdürlüğünde toplanacak olan ko
misyona 60 liralık banka teminat mektubu veya bu mik • 
dar paranın hazineye yatırıldığına dair makbuzla beraber 
müracaatları. {1667) 

Kilo 
2350 

230 
200 

1400 

Mazot 
Kahn vakum yağı 
Hafif benzin 
Ga7. 



Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 

Yenifehirde 1167 inci adanın 22 ve 1325 iDd .. _. 2 
panelleri içinde ıuyulu Belediye mali 53 ve 7'.5 • •• ... 
rabbaı ana fazlası on beş gün müddetle açık arurmaya 
bnulmqtur. Muhammen bedelleri ikişer liradır. Talip o
lanlamı ıs temmuz 1935 perşembe günü saat anda Heap 
leleri direktörliliüne müracaattan ilin olunur. (1592) 

ı-2740 

1 LAN 
1 - Belediye için şartnamesine göre 42 parça mobilye 

~cak ve 6 parça tamir ettirilecektir. 
2 - llulıammen bedeli 2700 liradlr. 
ı - Muvakkat teminatı 202,5 lirada'. 
4 - İstekli olanlar ihale günü otan 12-7 935 cuma gü

al saat on beşte kOmisyona getmelillirler. (1517) 1--2628 

İLAN 
Mevkii Nr: Bir senelik kira B. Muvakkat temin-ltı 

Lira K. Lira K. 

Hal 29/1 l200 90 

1 

Atpuan 29 112 8 40 
33 51 20 3 84 depo 

1 :_ Yukarda~ iki diıkldn ile bir depo 31-5-936 gü
nüne kad• açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 _ Şartnamesini prmek istiyenler her gün muhase-

beye gelebl1irler. 
3- İhale 11-7-935 ,...embe günü saat on beşde artır 

ma ve eksiltme koı.,.unc:la yapılacaktır. (1518) 2129 

lLA N 
Cezatandmlan esnaflar 

Yeıılala mahallesinde 2 nmnanrda frrmcı Salih ve Ko
yunpazarmda 1 JRm181'&d• kanaat fmm sahibi Satrlnuf 
hamur .,,,.. çıkardığından yinniıer lira Hamam önün -
de ıa&ıil mektebi karpsmda 28 numarada bakkal Almıed 
boak aucuk attığmdan bet lira, Ö.ztürk mahallesinde 9 
amnarada bakkal Remzi ıekeri ve hamızı noksan gazoz 
•taimdan bq lira, Sanayi caddesinde Tayfur kıraathane 
ilinde kanpk kahve attığmdan bet lira, İbadullah cadde
linde 26 numaralı diikk&nda helvacı Yusuf Ziya patikadan 
yapdıml helva sattığından beş lira, istasyon geçit yerin
cle bakkal Anlan sulu sirke sattığından bet lira bafü para 
ceusıyle cezalandırıkmflardır. 

(1677) l - 2855 

İLA?\ 
Cezalandmlan esnaf 

Ulucanlarda fınncı Ziya, Yenişehirde Halk hnnı müs· 
_]D~l!f!~llebmed. İWlelptp maha"~:* Nad, ~ 

yihı lbeDDCle firma lluatafa, ~~.....,.. 
fmncı Mehmed, Mildafaaihulmk caddesinde 11 numarada 
fmncı Mustafa, Ulucanlarda 11 fama !b-. 
Akköpriide 12 n•ananlr ima 1-mm' ek • 
mek ~ yiıtıd,... ura • Bale; c9ddeljnde 
10 n......ıa p..,. ~w• 2,111 eri u ıaros çıkanbtm • 
.. MI lira ... ~ c ..... caa'NMlmhmflardır. 

(1673) 1-2854 

iLAN 
Jlileaclere edil• 20 teneke benr.in 10. 7. N5 çarpmba 

saat - bette aç* artmna Da AblacMm. İatekli • 
saat - bette levuım direkt&tttlGDI 1.ımeleri. 

(1'81) ı- 2857 

Aynca: 20.GOO. 12.CJOO, ıaooo liralık lknmlyeterle 
20.000 liralık mtlklfat vanm. 

Ankara LevSZJ111 Amirliii Samı 
Alma Komisyonu ilin1an 

ı - Klrldareunde 725 fd' ton kur1I ot ft -....O ka
pelı ..na- illaıeaı 16.7.1935 -1ı slnll ...._. .,_. 
..-ııc1a~. . . 

2 - K1liib ot"8 tahmin bedeli ~375 lira ~e ilk t~ina
tr JIO! liradır. S..mo taıuniıı edilen bedeli 10005 lira ve 
.. teminatı 751 Jiram . 

3 - Ayn •1ft ~teri ıcırk1afelı satın alma ko-
OUI onunda berctiİı C&iilebilecektir . 

4 - bil~e . . . eoletill teldıf mektllplan-
ale glntl .._ IU'mek ıstı)' idareli ıatm alma k~ 

:.S n re11me .. := kad~~6 da komiıyonda ha 
ve iNiCi• 1-2668 

c'~~~.Ja.-: •. 

ULUS 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 

Sabrı Alına Komisyonu ilanları 

aoo TON DOKtbl KOKtı 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan yukarda mikdan 

ve cinsi )'azılı malzeme asked fabriblar amam mücllrlüi8 
satm alma kamiıyonunca 18 tennmlS 935 tarihinde peqem
be ~saat 15 de kapalı ad ile iliaJe edilecektiL lmtna
me paruız olarak komiayondan verilir. Taliplerin nmvak· 
kat teminat olan ( 405) lirayı havi teklH mektaplanm mez
kftr gUnde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kammnn 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezk6r gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1586) 1-273' 

456 TON KOKKOMORO 
Ta';""in edilen bedeli (10944) lira olan yukarda mikda· 

n ve cimi yazıh malzeme askeri fabrikalar umum mikliir· 
lüiü samı &ima komisyonunca 18 temmuz 935 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edileeektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (793) lira (80) kurap havi teklif 
mektuplarım mezkftr gtinde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkftr g6n ve aatte komisyo 
na müracaatlan. (1585) t-2737 

iLAN 
Bir sene zarfında Kayq İ8taayonuna gelecek ve gide

cek lSOO.~ ton fıfYaDJD vagondan tabliye, fabrikaları
mıza nakil ve fabrikalanmızdan Kayaş İstasyonuna nakil 
ve vagonlara yükletilmesi. 

Tahmini bedeli 2200 lira olan yukarda yazılı 1500-2000 
ton eşya nakli işi 24 temmuz 935 tarihinde-çarşamba giinii 
na! 14 d~ as.keri fab~ikalar. satmalma komiayonunca açık 
eksıltme ile ihale edılecektır. Şartnamesi param olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
165 lira ve 2490 nmnaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazdı vesai.kle mezk6r gün ve saatta komisyona muraca-
atlan. (1650 1-2&41 

650 KİLO YUMUŞAK 3200 KİLO BEYAı 
KÖSELE SABUN 

Tahmin edilen bedeli 
( 1240) lira olan yukarda 
mikdan ve ciDsi yazrb mal
nme ukerl fabrikalar u-

2800 KİLO ARAi
SABUNU 

Tahmin edilen bedeli (1920) 
lira olan yukarda mikdan 
ve cinsi yazdı mabeme u-

mum müdürlüğü satmalma keri fabriaklar umum mü-

TaJunin ecti1al ~ lira olan 408530 kilo ek· 
mek 10 tanıDaS uJ5 •nba g6aii mt ı 5 de X.-11.-. 
pda komisyon binaamda kapalı sarf umliyle ahppcakt ... 

&artnameai her sün komisyanda priılebilir we 2 lira be
del mukabilinde aJınahitir. tateklilenn 3DOl 1ira 98 1mnJt 
tmı ibaret nnwakkat temiNt makbum veya mektaplartm 
Ye Jranmal be1pleri havi teklif mektuplarmm ebiltme a.. 
atmdm bir mt eneline kadar ~ beşJranhltna 
wrmelcri. (M79/l41&} t-2571 

Eml" E 
Muhammen

Bulundugu Cmsi kıynıeti 
ilah al Lira 

Yenişehirde Hane 
Şehit Nuri 
sokağında 

tsmetpaşc. Hane 6466 
mahallesinde kah ehane 
Uznnyolda dbldtln 

V ~an 

komiayonnnca 22 ıemm11z dürmet atm alma kom•· .. :lllirfl••~••~~ n...ıl!ll ..... r.1;1-.. ı ~~=:::Ot!l~~~~~ ati -t 15 de açık....... ı· _____ .,...._~ 
ile ihale edilecektir. lartaa- 14 de açık eüUtme ne iha-

le edilecektir. Şartname P• 
me pmum olarü konu• rasrz olarak komiıyaadan 
yandım verilir. Taliplerin verilir. Taliplerin lllllYak· 
muvakkat teminat olan (93) kat teminat olan ( 144) lira 
lira ve 2490 nmnarah kanu· ve 2490 numaralı kanunun 
DUD 2· ve 3. mmddelerindeki 2 ve 3. maddelerindeki vesa-
veaaikle maker gün ve •· ikle mezk6r gün ve saatta 
atta komiayoaa miirlcaat· komisyona müracaatlan. 
lan. (UilS) 1-2782 (1612) 1-2781 

Milli Müdafaa Vekileti Satın Alma 

Komisyonu ilinlan 

İLAN iLAH 

Bitlia pm; .. a için 
lOOODD kilo Wırilra 8llD bi
palı zarfla ekailtmeJ! ko -
DUl"IUI*'• !JaaJıli .dm• 
muz 935 puarteli pnil sa
at 15 dedir. llahammen fi· 
atı 12,000 lira ilk teminat 
800 liradır. ş.nnaınemm 
g6nbek isti.yenle&' ber gün 
ekailtmeye girecekler temi
natlariyle birlikte teklif mek 
tuplarmı ihale uatmclan bir 
mt evel Bitliltıe AMeıi aa
tmalma kamia~ wr • 
meleri. (1561) t-2851 

ILAll 

1 - T•hrnin edilen fiatı 
1804 lira 60 Jmrat olan 
700.000 ,üt ... epk ek • 
liltme ile aatm almeCaktn· 

2 'haleli .. 7. 915 per· 
tembe slD8 uat 11 dedir. 

S - tık ..Unat 135 lira 
35 lmrllftur. 

4- Şartmmcai parasız 
•hnak istiyenler her gün ve 
ebiltmeye girecekler de 
ilk teminatmakbu veya mek 
taplariyle anman 2 ve 3 
6ndl madclelerinde yuılı 
•eajblarıa birlikte ihale 
&bil ve ..tmda M.M. V. 
8*tlil .- k~iayonuna 
gelmt:hft (1~7.0) .-.285Z 

1 - HcpM,io tahmin e • 
auen fiatı 2010 lira olan 50 
il. milçlbı cölmar tahtası ıo 
Jıl. mjJdbı çam dilmesi 31» 
kilo ambal&J çemberi 211 kilci 
kurgun mWıril ıo kilo kur • 
fUD tıell 5 kilo ı•• mda a • 
çık ekailtme ile satm alma • 
caktır. 

2-tha•eai 25. 7. 935 per 
pmbe günü saat 14 dedir. 

3 - llk temınat 150 lira
dır. 

4 - Şartııameııni para • 
az almak istiyenler her gün 
eksiltmeye girecekler ilk 
teminat mektup veya mak • 
DuzJariyle ihale aatmda il. 
il. V. Satmalma kıamiayo • 
Duna gelmeleri. (1671) 

1-2853 

iLAN 

Milli Müdafaa Vekileti 
İnpat Şubesinde kqif, ço
ialtına, kopya, daktilo ifl• 
rinden Qbyan ve bu gibi i§9 
leri bir 1ene mliddetle becea 
rebilecek kimteleriıı ehliye-
tini teabit ettiımek 8&ere 
meZkir pbe midUttüi6ne 
miira aatlan. (ll ) 

~ 

Paz 
Mali 

1 - Puarlıja konulu it (Maliye ~ • !eti Milli E• 
ilk Müdüriyeti ile Muntazam borçlar ......... ; do.J 
odalarına aaWt raf imali) 

Kefil bedeli <•> lira 18 kurutfor. 
a) Şutname 
ll)Ltif.-.U 
c) Proje 
lsti,..ler .. ....-... laltff cedMli Ye ........ ..... 

Ye ta&illt a ... k jpa Eeelllr MlıdalriJllılfıil:İll ... _ .. 
... bilir. 

3-............. _ .. .......... 
rljetbıde J&Pdacalmr. 

4- Ebiltme puarlik umlile ,.........., 5-....... ._ _ _. ......... 
1111 muYÜlrat t in rt nmhı• Ye ~ 
........ feal .Mltet •A isnh laat. ••r•mııt.a:~ı 

(1587) 

M'alıammen bedeli 100.000 lira aıa8 3181 T-o11 ~ 
bpab Arf asulil ile eblltmeJe kom:ılİlll•r. 

.. ~iltme 15. Alaat& 935 tarilaW)udaıan ~ 
pnü saat 15 de Ankarada Balranhk makeme mldilrl~ 
ele yapılacaktır. 
• Taliplerin tekliflerini 'ticaret odam velilaw ve 6250 
liralık muvakkat teminadan ne birlikte 15 aiuatoe 115 
~ gfhıl mt 14 e kadar malztme müdürl~ ~ 
dı etmeleri lfanndır. 

1.utller lla lmauatakl ~ Ura ı•+ tmn .. 
de Ankarada Babnbk malzeme 11n~1Uiilnden alabDlr 
er. (1547) t-2681 



SAYIFAS ULUS 9 TEMMUZ 1935 SALI 

Alullt aile re.isi t'\ iıw hir J<'RIGi -
DAİRE ı;oğuk ha' a dolaln alır. On -
dan t•clt-ct·ği istifadenin n~ hii) iik ol
tluğmıu ~ok iyi he ahlanu~tn·. 

FRiGiD tRE 
yaz giiult·rinin arkada~ı, bıhhatiui ko
ruyan lmyıunn yarclımcısuhr. 

Pek çok kimseler soğuk hava dolabını bir lüks eşya zanne
derler. F R İ G İ D A İ R E in gösterdiği satış kolaylığı saye 
sinde soğuk hava dolabı bir ihtiyaç haline girmiştir. İlk taksi 
olarak verecğeiniz on lira Sa}esinde evinizde daima: Taze ye
mek, buzlu içki ve günlük yumurta ve tereyağı bulabileceksi . 
nız. 

FRİGİDAİ-RE sizi bir nok adan tereddüde düşürebilir: E-
LEKTRİK SARFİYATI. Bunu FRİGİDAİRE sizden evel 
düşündü, ve mühendislerine bu çetin meseleyi de hallettirdi. 
FRİGİDAİRE ancak 50 mı mluk bir elektrik lambası katla 
cereyan sarfeder. Onun büt"i l muvaffakiyeti de böyle idarel' 
olmasındadır. 

Bourla Biraderler ·ve Şsl •. 

HezarPn caddesi 
Bevoilu: i.stiJdal caddesi 

Ankara: Bankalar caddesi 
İzmir: Gazi Bulvarı 

. . . . . ; ,.. .. l!' .......... ·:., . . 

PARANIZI: 
Hükumetin ve dört miHi 
Bankanın 1 milyon lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

·ı>APAZAR I 

Tür icar Bankası'- lllll-

Y A ı, ı R ı N ı z .. 

Vadeli mevduatınızın faizin'il 

a .!» 

1 a1acak~ıııız. ---------
Sizi • o 

çı 

Bankanın bütün şubelerinde 

,,Faizleri her ay başında kuponla 
ödenen hesab,, açdmışt ır. 

Merkez şubesi, Ankara Işıklar caddesi. Muamelat 

P.T.1". Başmiidürlüğü;ıdt~ıı: 
Telsiz irsal istasyonunda bulunan 6-8 metrelik 487 di

rek buradan alınarak şimendifer istasyonuna açık eksilt
me ile naklettirilecektir. Muvakkat teminat 11 liradır. İs
teklilerin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle 19 
temmuz 1935 cuma günü saat 15 de komisyonumuza mü-
racaatları. (1610) 1-2779 

ANKARA İFLAS MEMURLUGUNDAN: 
Müflis Hayım Albukrek ve biraderleri şirketine ait Ankarada· 

Anafartalarda kınacı zade hanında 9 numarada mevcut hırdavat 

elektrik lamba ve malzemesi ve ampuller, tıraş bıçakları yazı ma· 
kinesi, yazıhane eşyası. ve saire muhtelif eşya pazarlıkla müzayede 
suretile ve toptan ve perakende olarak satılmasına alacaklılar ka· 

rar vermiş olduğundan 11-7-935 perşembe günü saat 11 den itiba· 
ren akşama kadar pazarlık suretiyle ve ertesi cuma günil saat 10 
dan itibaren açrk artırma suretiyle satılacaktır. 

fstiyenlerin Ankarada mezklır Kınacızade hanında hazır bu· 
iunmaları ilan lounur. 1-2847 

Aıık:ara iııhisaı·lar 

Başmüdiirlüğüııden 
İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğü binasının dahilinde 

boş sandık koymağa mahsus bir sundurma yapılması 194 
lit a S kuruş ve avlunun pannaklıklan arasına boyalı tahta 
kımma.s1 37 lira 96 kuruş ki ceman 232 lira bir kuruş kesil
miş oJduğundan 9.7.935 tarihinden itibaren 20 gün açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme temmuzun 29 cu pazartesi günli saat on beşte 
Baş Müdürlükte yapılacaktır. İsteklilerin komisyona gel· 
mel eri ilan nlıınur. ( 1 n~Q) ?S4f\ 

Telefon: 2316 

Dr. CEMS'lo 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz KJn 

zuk eczanesi, her eczanede ~·u· 

lunut, Ciddf ve müesııir biı na· 

sır ilicıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: OksürüğO 

kati tekilde durdurur. 

lmtıya.ı sahibi ve Bapn..ı 1 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neırlyatı idare eden 
Yuı İtleri MUdUrU Naeuhi 
BAYDAR 

Çınkırı csddtsi cıvarmdı 
Uluı Barımevind• buılmış· 
r.-. 

;;s -

ı ...---- SİNEMALAR 1 
1 YENi' 1 

BU GÜN BU GECE 
HAYATTA BiR DEFA: 

Camilla Horn - Güstave Fröhlich 
Talebi umumi üzerine Hayatta b;

def a filminin imtidadmca 
Yalnız 4,4~ seanslarmd9 
BiTMEMiŞ SENFONi 

Gösterilecektir. 

(KULÜP) 
BU GECE 

HER ŞEY KAZANANIN 

Gündüzleri iki filim 

1 - Her şey ka~ananın 
2 - Atını sür süvari 

Geceleri yalnız bir filim gösterilir. 


