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Orta Ana olu'da 
• 

Adımız, andımızdır 

yükselen eser 

Moskovtı, 26 ( A.A.) - lkiııri .'fot•

)'6l Stratosfer baloırn bu Hub<ıh 14a<d :;,2,; 
de hat•<fycı yiikselmi:: ve H <le 1'uln yöre

~irıde yeı·e inmiştir. 

ller yerde 5 ku rıu 

Cimma Sultanlığı Hadisesi 
• 

iç Bakanımız bir söglevile tarihin büyük tanıdığı 
iki dost ulusun el birliğini öğdü 

Italya Protesto 
Habeşistan bu protestoya verdiği cevabta İtalyan 

salmılarmın yersiz olduğunu bildiriyor 

11M!r Bankın, lşlemege başlayan, Kay
.~rideki büyük dokuma kombinası 

ATATüRKün gezisi 
için Ernuvelin 

bir yazısı 
Paru, 26 ( A.A.) - Anadolu 

.A..,_...nın özel aytart bilcliriyot: 
Atatürk'ün Ruıya'ya gideceği, 

Bökreı ve Belgrad' a uğrıyarak dö
neceği haberi üzerine yazdığ~ bir 
betkede Ernuvel gazetesi, Cenevre
cle boğazlar meeeleıi konuıulur -
Ma, görülen dayanıtMayı hatırla
t.rak diyor ki: 

« Gezi realiteye dayanan türk 
- ruı dostluğunun yalnız savgal ve 
banted bir kıymeti olduğunu g6a

hren bir göateri olacaktır. •> 

Not: Yaptığımız ger,inlemeye 
g&-., Moıkoua. Tahran ve be. n 

göretler imlıftnlı i•e de içinde bu
lunduğumuz .nida böyle bir gezi
ye lııarar verildiğine dair berkitici 
blr belge yoktur. 

Bakanlar Kurulu 
toplandı 

Bakanlar kurulu dün saat 17 
de toplanmıt ve toplantı geç vak
te kadar devam etmittir. 

B. R. Peker gidiyor 
latanbul, 26 (Telefon) - C. 

H. Partisi Genel Sekreteri B. Re • 
ceb Peker yarın Loyd Triyeıtino 
vapuriyle A'Vl'Upa'ya gidiyor. 

Kibrit fiatları ucuzluyor 
l temmuzdan baılıyarak bil -

yük lıutu kibritler 50, küçük ku • 
tu Jnöritler 40 paraya ıatdacaktır. 

Dost İran hakkında 
yanlış haberler 

AA.kara, 26 (A.A.) - Basında, 
Mmr gazetelerinden alınarak İ
ran hakkında çıkan kötücül haber
lerin tamamile asılsız olduğu İran 
büyük elçiliğinden bildirilmiştir. 

Dünkü~~~==·· ~in 1 ci dizinin ikinci böleğinde: 
« uçakcılığın bugünkü ilerleyi
ıi böyle devam edecek olursa, 
AQntpa kıtasının her hangi bir 
uormdan öbür ucuna gidip, 
çarpısıp, aynı günde geri rJ. 
mek isteyen bile olmıyacaktır>t 
cünilesindeki «isteyen» heli -
mesi,, c<işten» olacaktı • Bağıf 
dleyerek düzeltiriz. 

iki giln önce Sümer Bank' ın 
Kayseri' de kurduğu büyük doku 
ma fabrikasını görmeğe giden lç 
Bakam B. Şükrü Kaya'nm ötey ak
tam Ankara'ya döndüğünü yaz -
mıttık. Bakanımız, kendisini kar
tılıyanlara duyuşlarını anlatırken 
Orta Anadoluda yükselen bu bü · 
yük eserin bir kurtuluş anıtı oldu
tunu ve türk endüstrileıme hare
ketinin başarısına haşh batma bir 
misal bulunduğunu söylemiştir . 
Öğrendiğimize göre Bakan'm fab
rikayı göreti dolayısile fabrikaca 
verilen tölen heyecan ve nete için· 
de geç vakitlere kadar devam et -
miı ve toplantıda bütün türle 

tlbaylıklarda 

Değişiklikler ve yeni 
atanmalar 

Cumur Başkanlığının onayın -
dan geçen ilbaylar arasındaki de
ği,iklikler ve yeni atanmalar ıtun -
lardır: 

Urfa ilbayhğma eski Erzurum 
ilbayı Necati, Denizli ilbaylığına 
Çoruh ilbayı Ekrem, Çoruh ilbay· 
lığına Karı ilbayı Cevdet, Kars il
bay vekilliğine mülkiye ispekter
lerinden Osman Nuri, Mut ilbay
hğma birinci genel ispekterlik 
asayiı direktörü Niyazi, Ağfı il -
baylığma birinci genel İspekterlik 
güvenlik direktörü Burhan, Van 
ilbaylığına Burdur ilbayı Saib 
Burdur ilbaylığma Sinob ilbayı 
Abdülhak, Sinob ilbaylığma Ça -
nakkale ilbayı Süreyya, Çanakka 
le ilbaylığına Urfa ilbayı Nizam
eddin, Mardin ilbaylığına lstan -
bul güvenlik direktörü Fehmi, Es
kişehir itbaylığma Mardin ilbayı 
Talat, Çorum ilbaylığma İçel il -
bayı Hakkı Haydar, lçel ilbaylıiı· 
na mülkiye İspekteri ve lıtanbul 

(Sonu Z inci sayıl ada) 

ve rua mühendia ve teknisyenleri 
bulunmuşlardır. lç Bakanımız ta -
rihin büyük tanıdığı iki dost ulu
sun elele vermesinin hu güzel ve 
yüksek eserini değerledikten son
ra iki ulusun dostluğuna dayanak 
olan fikirler hüküm sürmekte de
vam ettikçe bu gibi eserlerin de 
her iki taraf ta ilerliyeceğini ıöy -
lemiş ve İnsan tarihinin bu en bü
yük hareketine baş olanları kutla
mak gerektiğini ilave etmiştir. 

Fabrika üç gündenberi dene · 
me işletmelerine başlamıştır. De -
neme işletmeleri her grupta başa
riyle devam etmektedir. 

Roma, 26 (A.A.) - Sultan E
bucafeı·'in ölmesi üzerine Cimma 
sultanlığma bu kez Habeşistan ta
rafından el konması hakkında, 
İtalya, habe! hükümetine her tür· 
lü saknı kayıtlarını bildiren bir 
nota göndermiştir. 

ltalya'ya göre, sultanın ölümi
le sultanlığın durumunda bir de -
ğişiklik olmamıştır. 

Bildirilen saknı kayıtları ise, 
1891, 1894, ve 1925, 1926 tarihli 
uzlaşmalarla İtalyan etgerlik böl
gesi İçerisinde bulunduğu tanın -
mış olan bu yerlerde kendi hak ve 
asığlarım korumak üzere ltalya -
nın ilerde alacağı duruma ilişik -
tir. 

Verimli bir bölge olan Cimma 
sultanlığı egemenliğini korumut 
ve Habeşlerin katma planlarma 
daima karşı koymus biricik islim 
devletidir. Cimma devleti, habeş 
İmparatorunun korumasını, ancak 
dinastisini korumak tartiyle kabul 
etmişti. Bugüne kadar onun top 
raklarına ne bir habet işyar, ne de. 
bir habeı ordusu girememiştir. 

İtalyan - İngiliz görüşmeleri 

B. Mıısoliııi bütün önergeleri reddetti 

Hahe~ mc-ıdt·l"İ harı~ yo hı ile kotal'ılanuyacak. 

Roma, 26 (A.A.) - Eden - Mu
solini konuşmalarının sonunda B. 
Musolini'nin lngiltere'nin araya 
girmesini kesin olarak reddettiği 
sanılmaktadır. 

Bay Eden tarafmcian izah edi
len İngiliz tezi şudur: 

lngiltere hükümeti, ancak ltal
ya ile kendisi arasında imza edil -
miş olan 1935 paktını değiştir· 
mekte özgürdür. Fransa tarafın. 
dan imza edilmiş olan 1906 and. 
laşmasiyle, uluslar sosyetesi tüzü
ğünde değitiklik yapılması lngil
tere'nin elinde değildir. 

8. Eden ltalya'nın, Eritre ve 
Somah sömürgelerini Habeşistan. 
dan geçen bir demiryolu ile birlet
tirebilmeai hakkında bi.r önerge 
yapmıştır. Bu yapılırsa lngiltere 
bu zarara karıılık, Habeşistana 
Kınnızıdenizde bir çıkat verecek
tir. Habeıistan statüsünün kökün· 

den değiştirilmesini istiyen B. Mu
solini bu önergeleri reddetmiştir. 

Meselenin arsıulusal sonucu -
nun ftalya'nm uluslar ıosyetesin -
den çıkması ve Lehistan ile Ma · 
caristan'ı kendisi ile beraber sü -
rüklemesi ihtimali olduğu ıamlı · 
yor. 

B. Eden Romadan 
ayıiliyor 

Roma, 26 (A.A.) - Bugün 12 
de buradan hareket edecek olan 
Bay Eden Paris'te duracak ve 
fransız hükümetine Roma konuş . 
malanm izah edecektir. 

Bay Eden, hareketinden önce 
Bay Suviç'le son bir konu§ma ya

pacaktır. 
(Sonu Z inci sayı/ada) 

Sultan Ebucafer hundan ild ay 
önce ölmüştür. Kendisinin atulan
mış olduğu yayılmıştı. 

İtalyan notasına Habe-
şistan'rn cevabı 

Adisababa, 26 (A.A.) - Ha • 
beş hükümeti, dün, ltalya'mn 
Cimma sultanlığı hakkındaki no
tuma cevab vermiştir. Bu cevab -
ta, italyan saknı kayıtlarının yer· 
siz ve esassız olduğu, Cimma ıul
tanlığınm ötedenberi habet İmpa
ratorluğunun içinde bulunduğu ve 
buradaki İtalyan hak ve a11ğları -
nm ancak İtalya - Habeıistan and
latması hükümlerine bağlı oldu • 
~u sövlenmektedir. 

----~~~~!!!""'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!m 

Kronik. 

Gömü 
ATAY 

Hocalarla, hacdarla, el açara/C 
diz çökerek, Jai bCJftnda yafmut 
yakarı•ına çıkanlar olJufana ifiti 
yoru;z;. Orada, tuzlu alın teri il• 
acı göz )'afınclan ba§lıa ne bulu • 
nur? Büyük gömü Jağlarr~ ara • 
•ındaki yarıklarda, çatlak topra • 
ğın altında, ormanlardadır. Ana . 
dolunun •uauzluğunu ancak ka • 
ma, beton ve teknik giderebilir. 

Bütün insanların göz yarı blr 
kuyu doldurup bir tarla mlaya. 
maz. Kaçıp giden bulutları he
nüz tutup sağamıyoraak, kazma • 
mızın demiri sert, betonumuz kuv· 
vetli, •u ayağımızın altında, ya• 
huJ dağlarımızın eteğindedir. 

iklim satın alamayız. Anadola 
tabiatın az verdiğini teknikle ta 
mamlıyacakttr. Teknik, nehirlerl 
çeviren, yeraltı sularından göller 
kuran, dağlar aranncla deniz bi • 
rihtiren, çölü ormanlCJflıran, yara
tıcı teknik, bin lıergül kuvvetinde 
teknik! 

Bulutları ela, bir gün, yalnı.z 
onun giicü ile, kUflar gibi avlayıp 
koyunlar gibi sağacağız. 

Tarihin bile yollarını çeviren 
kı..rak, yalnız, yirminci aıır insan
lığının tekniği ile yenilebilir: Ha
cı hoca yakaruı, buluta yaloar -
mak, havava üfürmekle Je~l! 

~~~~~~~~~~ 

Okurlanmıza 
''Yabancı gazetelerde okudukl:ı. 

11mız,, a ayırdığımız dördüncü sa

yıfamızd:ı bundan sonra hergüa, ar
sıulusal önemi olan bir meseleyi e
le alarak, bunun hakkında dünya 
gazetelerinin yazdıklarrnı türkçe 
ye çevirip okurlarımıza sunacağız . 

Diin, a/m:ın • ingiliz deniz arı. 

laşmasmrn yankılarile, buna göre 
. alman donanmasrnm alacağı du

rumdan bahsetmiştik. Ok.ur/arımız 
bugün ayni sayrfada, başlıca A vru-.. 

. pa ga?,etelerinin. B. Eden'in Parü. · 
göreti hakkında yazdıklarım buJa. 
caklarllır. 

Yarınki sayımrzda, gene doı 

düncü sayıfada B. Yevtiçin çekıl 

mesine ve Yugoslavya durumumı 

öbiit günkü sayımızda da arsrulusctl 
yazarlar kongresine yer ayıracağız 

1 
A rsrulusal meseleler hakkında 

etraflı bir fikir edinmek imkanını 
verecek olan bu §ekilden okur/aTI 
mızın hoşnut kalacaklanm umarır. 

\; 



~AYIFA 2 

Atatürk ve İsmet İnönü'
nün Y ozgad öğretmenle

rine yöneli 
Y ozgad köy öğretmenlerinin ötey -

gllnkı.i- sayımızda yazdığımız ertiksel 
araştırmalar ve köy kanununun yeritil
mesini kolaylaştırmak için yaptıkları 

toplantı dolayısiyle öğretmenler adına 

İlbay Bay Baran; Büyük Önder Ata· 
tUrk'c ve Başbakan İsmet İnönüne aşa
lıdaki telgrafları vermiş ve Şeflerimiz • 
den u cevablan almıştır: 

Cumur Başkanımız Atatiırk'e 
Ankara 

Çok onemli devrimlerinizden biri o -
n köy kanununun çok ıevdiğiniz tUrk 

köylüsU için daha çok verimli olabilml!
.ı yollanm araştırmak üzere bu gün it
baybkta toplanrnı olan köy öğretmenle
ri Yüce Öndere karşı temiz yüreklerin
de besledikleri en yüksek sevgilerinin 
1t1nulmasma an ayak olmamı istediler. 
Bu pek UnlU ve tüzün dileği yeı:ine ge
tirirken en derin sevgilerimin kabul bu
punılmasıru candan bağlılıkla dilerim. 

Yozgad İlbayı 
Baran 

Bay Baran, İlbay Yozgad 
na kar ı gösterilen temiz duygu -

ı.ra t kkilr ederim. 
Cumur Ba~kanı 
Kamal AtatUrk 

Başbakan 1amet İnönü 
Ankara 

K8y kanununun köylerimiz için da -
çok verimli olabilmesi yollarını araş

tırma Uzere bugün ilbayhkta toplan • 
mıı olan köy l:iğretmenleri yüce Başba • 
bnlarma kal"§t duyduktan derin sevgi • 
lcrinin sunulmasına C>nayak olmamı fs • 
tediler. Bu til.dln dileği yerine getirir • 
l:en onsuz sevgi ve saygı1arımrn kabul 
bu urulmasını dilerim. 

Yozgad İlbayı 
Baran 

Y ozgad İl bayı Bay Baran 
Köy 8fqetmenleri toplantısı dolayı • 

ille hakkımda g8 terilen duygulara te • 
tekkUr ederim. 

Başbakan 

lımet 1n8nU 

llhaylıklarda 
(BB§ı ı. ci sayıl ada) 

ilbay vekili Rükneddin, Maraş il -
baylığma Ankara asıarbayı Mus
tafa Adli, Gaziantep ilbaylığına 
İstanbul liman genel direlrtörü Ali 
Riza, Sivaı ilbaybğma Gaziantep 
llbayı Akif, Van asilbaylığma 
Edremid ilçebayı Mitat Kemal, 
Trabzon ilbay vekilliğine mülkiye 
lapckteri Tevfik Talat atanmı11lar, 
~ydın ilbayı Feyzi ve Tekirdağ il
b yı Azmi tekaüd edilmi lerdir. 
Eski ehir ilbayı İsmail Hakkı Ba
kanlrk emrine alınmı!tır. 

Heı' gün 1eş kelime 
Ulus ba§tanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
ycdc çıkan gazete ve dergile. 
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyı basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarmı kuJJanmıyacaktır. 
KIRK OÇONCO LlSTE 

1-. - Muoalık, Mutabık = Uygun 
Muntabık = Uyuk 
Örnekler: 1 - Fikirlerimiz bi
ribiTine uygun değüdir. 
2 - Hareketiniz kanuna uy· 
gun değüdir. 
3 - Bu masanın ayaklan yer
lerine uyuk değüdir. 

1. - Müeyyide = Berkite 
Ôrnek: Bütün kananlaT deıJ· 
rim savgaıının birer berki • 
lesi olmalıdırlar. 

1. - Mükafat =- Öden 
Ôrnek: Hayır ve hizmet İf· 
lcrinJe en büyük öden, oic
Jan ra!J.ıtıdır. 

4. - Satıh = Yüzey 
Örnek: Ak§am üstü, au yü -
zündeki ı§ın (muzi) kırııık
lara dalclım .. 

8. - Münavebe = SıralQ§ma 
Ôrnek: Gece nöbetçileri ara
larındaki nrala§maya göre 
çall§ırlar. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin osmanh· 
calan kullanılmamnsmı rica ede-

Hav.a tehlikesini bilen 
üyeler 

B. Reşat Altınay İzmir İhtisas mahke· 
mesi z. bxtkfitibi 20, B. Halil Çağma 

İzmir İhtisaa mahkCJDC1>i zabıt katibi 

20, B. Hüseyin Avni İnanç İmlir ih. 
tisaı mahkemesi başkatibi 20, B. Fazıl 
Sanof İzmir ihtisaa mahkemeısi sorgu 

Mlcim1 20, B. Arif Güngören İzmir 
.ibti a mahkemesi müddeiumumi 20, 

B. Hamdi Türey İzmir ihtisas mahke

mesi hf\kimi 20, B. Ahmet Kemal Özük 
İzmir ihtisas mahkemesi katibi 20, B. 

Cevdet Falay İzmir ihtisas mahkemesi 
zabıt katibi 20, B. Mecdi İzmir Devlet 
Bankası direktörü 45, B. İzzet Ulugay 

İzmir Devlet Bankası muhasebecisi 30, 

B. Müfit Erman İzmir Devlet Banka
sı muamelat şefi 25, B. Behzat Örge 
İzmir Devlet B'<l.ınkası kambiyo 20, B. 

Nihat Tuncay İzmir Devlet Bankası 

muhasebede 20, B. Fahri Seyfi İzmir 

Devlet Bankası Cliri hesap 20, B. Ri-

fat lsif İzmir Devlet bankasında baş. 
veznedar 20, B. Mitat Rıza İzmir Dev
let Bankasında muhaberatta 20, B. Ne. 

bi zade Mehmet Ragıp İzmir beledi
ye Mı ırcı 25, B. Hüseyin İzzet ve 
Mehmet Feyzi Akosman oğlu İzmir 

50, B. Aptullah Ömer Midillili İzmir
de mısırcı 25, Süleyman Adamoğlu İz. 
mirdıe bakikal 20, B. Yantov Adato İz
mirde kavaf 20, B. Dr. Memduh Say 
İzmirde liman ve şehir bakteriyolo. 
gu 24, B .Dr. Kemal Aysay İzmirde li· 
man ve şehir doktoru 20, B. Rasim Kt
ti Dinnr'da çiftçi 20, B. Mestan De. 
vecioğlu Dinarda tüccar 20, B. Osman 
Toker Dinarda tüccar 20, B. Ali Al
pa lan Dinarda çift~i 20, B. Hilmi 
Pehlivanoğlu Dinarda tüccar 20, B. 
HUanU Emekli Dinarda tüccar 20, B. 
Mustafa Dedcoğlu Dinarda fabrikacı 

100, B. Osman Kemahlı Dinarda tile. 
car SO, B. Şükrli Doğan Dinarda inhi· 

rlar memuru 24, B. Yusuf Kılıç Di· 
narda inhisarlar katibi 24, B. Niyazi 
Toker Dinarda avukat 20, 

lNGILTERE'DE: 

B. Samuel Hor'a iki soru 
Londra, 26 (J\.A.) - lşçi saylav 

KokS, Commons da dış bakanından şu • 
nu ormu§tur: 

İngiliz - alman deniz anlaşması Ver· 
ay andlaşmasmm silahlar hakkındaki 

maddelerinin yerine geçecek midir? 

B. Hor de "hayır,, cevabını verdik
ten sonra demiştir ki: 

"- Anlaşma imza tarihinden başlı • 
yacaktır. Fakat bunun Versay antlaş • 
masının yerine geçecek olan genel si -
lfilılanma anlaşmasına katılması sıyasa· 

mızın başlıca hedefi olarak kalmaktdır. 

Bunun üzerine By Koks şu oruda 
bulunmu§tur: 

"Alman yükenlerinin Versay andlaş
masına göre yalnız bir taraflı olarak or
tadan kaldınlamıyacağını Bay Bakan 
biliyor mu?,, 

B. Hor sadece: "Demin söyledikle • 
rim buna da bir cevabtır.,, demiştir. O · 
zaman saylav başka bir noktayı ileri SÜ· 

rerek, bu anlaşmanın Almanyaya dışa • 
rıya deniz barb silfilıları çıkarmak, ya -
sağını kendiliğinden ortadan kaldırıp 
kaldırmadığını sormuştur. 

B. Bakan, buna da şu cevabı vermiş 
tir: 

" Versay andla mamnın bu nokta hak 
kındaki hüıkümleri bizim için de. 
ğişmemi tir.,, 

Kendi kendine uçan uçak 
Londra, 26 (A.A.) - Cumartesi giln

kü hava kuvvetleri bayramında, yalnız 

radyo dalgalariyle kontrol edilen bir 
hedef - uçağı görülecektir. 

Bu uçakta 130 beygir kuvvetinde bir 
motör vardır. Uçaklara karşı koruma 
bataryaları deneçlerinde kullanılacak • 
trr. Dalga yayım merke.:ı:inin on millik 
bir çevresi içerisinde, pilotsuz uçabil • 
mektedir. Bununla beraber, içinde tıpkı 
bir pilot rm gibi aynı manevralan 
yapabilmektedir. 

Bu uçak timdiye kadar gizli tutulan 
yaraçlar listesinde bulunuyordu. Onun 
için belki halka gösterilecek, fakat uç -
mryacaktır. 
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İtalyan - ingiliz göriişmeleri 

Deyli Telgraf ne diyor? 
(BIJ§ı ı. ci $3yıfada) 

Londra, 26 (A.A.) - Eden · 
Mu$olini konuşmaları hakkında 
Deyli Telgraf gazetesi şunları ya· 
zıyor: 

''1 - Habeşistan'ı bir «iyi kol'!J
su» olarak tanımayan İtalya bun
dan dolayı, hiç olmazsa Adis-aba
ba hükümeti kıtına yönetim bakı
mından geniş yetgesi olan i~yar -
lar yerleştirmek istiyor. Habeş hü
kümcti bunu kabul ebnediği için 
Habe"istan meselesinin barış yo
lu ile kotarılması imkansızdır. 

2 - ltalva d ... n;z m 0 selesini 
İngiltere ile diplomasi volu i•~ ko-
n? ~c'I. tır. z~mam geline .. l·al • 
ya Londra'ya ekisperler yollıya -
caktır. » 

Konuşmaların. Avrupa bakı -
mından verimli Habes'stan bakı 
mmdan da ters sonuçlara varaca
f!r s nılmaktadır. 
"' 

B. Eden Roma'dan 
ayrılırken 

Roma, 25 (A.A.) - Bay Eden öğle 
vakti Romadan ayrılmış, istasyonda B 
Suvich ile ingiliz ve japnn büyük elçi. 
leri ve bir çok şahsiyetler tarafından 

selfiıntanmıştır. 

Resıniğ l)ildiı'İ 

ç k:arı1dı 
Roma, 26 (A.A.) - Dün akşam, 

Bay Musolini ile Bay Eden, saat 17 
den 18,30 a kadar Venedik sarayında 

konuşmuşlardır. 

Resmiğ bildirikte deni.yor ki: 
.. Avrupa ır.eselelerini gözden ge

çirdikten sonra, 3 şubat tarihli Londra 
bildiriği ve Stressa konferansı ile çi
zilmiş olan programın, Avrupa durlu
ğundan yana olarak ilerideki gelişimle
re açık bulunduğunu gördük. Konuşma· 
]arımız sırasında Habeş meselesi de gö
rüşülmüştür.,, 

B. Edenin B. Laval ile 
görüşmesi 

Londra, 26 (Anadolu Ajansı) -
Royter ajansından: Yarın Bay La
val ile görüşecek olan Bay Eden, fran. 
sız bakanına, Musolini ve öteki italyan 
hükümet adamlariyle yaptığı konuşma~ 
lar hakkında izahl~ verdikten b~şka, 

hava andlaşması ve diğer Avrupa işle· 
rinden doğan meseleler haık.kında da 
c:ev<'p verecektir. 

Bay Laval bunları, Roma gezisinden 
önce Bay Edenden sormuştu. Fransız 
hükümetine verilecek cevap ingiliz ka• 
binesinin bugünkü toplantısında ince. 
lenecektir. 

Sinemayı aydrnlıkta da 
seyredeceğiz 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet bul. 
mantarından R. Novitsk:i, gündüz ay
dınlığında sinema gösterecek bir açın
da bulunmuştur. 

Bu yeni tarzın yertilmesine iki ay
na yetmektedir. Aynalardan biri perde 
ödevini görmekte, daha küçük olan öte. 
kisi ise perdenin üstüne konan sinema 
objektifinden çıkan ışı·k huzmesini kı· 
rarak perdelik yapan ayruıya yansıtma. 
ya yaramaktadır. Iıık, ıinema makine· 
sinden birkaç metre önündeki ufak ay· 
naya, arada kaybolmaması için, kapalı 
bir boru içinde verilmekte ve bu suret
le perde ödevini gören ayna, gUneş zi. 
yası altında da, gayet açık ve kabartma 
olarak resimleri gösterebilmektedir. Bu 
yeni tarzda çık yerde günün her han
gi bir saatinde sinema göstermek imkft. 
nı vardır. 

Yakında Moskova parklarından bi· 
rinde dünyanın ilk gUndüz sineması ku
rulacak ve lşlemeğe başlıyacaktır. 

~ 

Almanların bulduğu 
•• •• \J 

gorunmez şuvag 
Bertin, 26 (A.A.) - Havas ay. 

tarından: Bcrlin fizik ilimmenleri • 
nin görünmez bir ışık buldukJan 

söyleniyor. Bu şuvağın esası Herç 
dalgalarının istenilen yönete gönde· 

rilebilmesindedir. Dalga uzunluğu 

10 santimetredir. Bu şuvağrn işler 

j çizgisinden başka bir yerde tutul • 
ması imkanlı olmıyacaktır. Parazit· 

lerin, feding denilen dalga düşklin· 
~ lüğUnün, yağmur ve sisin bu şuvağ 
1 

Uzerinde hiç bir etkisi o1mıyacaktır. 
Deniz fenerlerinde ışık yerine bu 

Herç şuvağlan kullandacak ve aynı 

zamanda bunlar gözle görülmiye -
ccktir. Bir vapur bu şuvağ içinden 

geçince vapur içindeki hoparlör k<lp
tana bulunduğu bölgeyi bildirmiş 

olacaktır. Berlin'de yapılan deneçle-

~ rin iyi sonuçlar verdiği bildirilmek· 
,, tedir. 
ı= 

~:!rnmnııı~ııııı 

ITALYA'UA 

İtalyanın harb karan 
Roma, 26 (A.A.) - Royter aytarı 

bildiriyor: Bay Suviç bu s.z.bah Bay E. 
denin Romadan hareketinde kendi ini 
uğurlamıştır. Bay Edenin habcş mese. 
lesine ilgili önergelerini italyan hükü· 
meti kabul edilir değerde bulmamıştır. 

Roına'da genel olarak düşünüldü~ü
ne göre. ğer .Habeşistan boyun eğmez 
yahut sınır hadiselerini ortadan kaldı
racak bir çare bulunamazsa İtalyanın 

yapacağı biricik hareketi harbe baştı. 
mak olacaktır. 

Sefere hazırlanan yeni 

i talyan tümenleri 
Napoli, 26 (A.A.) - 3 ikinci ildlnun 

tümeni adını taşıyan faşist tümeninin 
sefer hazırlrkJarı başlamıştır. Askerler 
Libyadaki süel hareketlere ginni§ bu
lunduklarından ancak iki ay talim gö
receklerdir. 

n. l\f usolininin damadı 
bakan oldu. 

Roma, 26 (A.A.) - B. Musolininin 
damadı ve basın ve propaganda asbı5a
nı kont Gareazzo • 5jiyano, bakan ol. 
muştur. AS'bakanlık da bakanlıj;a çev
rilmiştir. 

Eski Habeş imparatoru 
Milano, 26 (A.A.) - Corriera Della 

Scra'nın yazdığına göre eski habeş im • 
paratoru Ligyasu, Ualunl hadisesi çıkar 
çıkmaz kuvvetli bir asker kolunun gö.1. · 
altmda Adisababa'dan elli kilometre u -
zakta bulunan Adisalem kalesine gön
derilmiştir. 

Alman uzman ve subayla
rı Habeşistana gitmemiş 

Berlin. ~ (A.A.) - Alman uzman. 
tarından katınç bir salgıtın Habeşista
na gittiği hakkında verilen haberler 
resmiğ kaynaktan yalanlanmaktadır. 

Alman uçmanlarınm Habef ordusunda 
çalışmakta oldukları hakkındaki du
yumlar da yalanlanıyor. 

Panama'daki hava acını 
Panama, 26 (A.A.) - Dünkü hava 

acınında ölenlerin sayısı şimdiye kadar 
on dokuzu geçmiştir. Karlos Gardel ti. 
yatro kumpanyası üyelerinden dört ki. 
taracı genç ha1itabaneye yatırılmıştır. 

Srbbiğ durumları ağırdır. Yaşasalar bi
le kör kalmalarından korkuluyoL Ka. 
zaya uğrayan uçağın içinde Karlos Gar· 
del ile beraber on beş yolcu vardı. Al· 
man uçağındaki sekiz yolcudan da dfü. 
dü ölmüştUr. 

f'ransadaki sıyasal birlikler 

B. Laval bir diyevle 

durumu aydınlatacak 
Paris, 26 (A.A.) - Hükümetin sıya. 

sal birlikler hakkında takınacağı duru• 
mu soran sol partiler salkuruna B. La• 
val, cuma günü bir diyev yapacağım, 

bunun bazı birliklerin toplantılarının 

uyandırdığı kayguyu gidereceğini öy. 
lemitir. B. Laval, parlamento tarafından 
verilen ayral yetkilerin finansal kalkın
mayı başarmak için gerek olan genel dü
zenin korunmasını elde etmek imkanını 
verdiğini bildirmiştir. 

Fransanın yeni seçim . . 
pro1esı 

Paris, 26 (A.A.) - Sosyalist ı;ayhv. 
lardan Bracke'nin önergesi üzerino, 
parlamento, ı;eçim ıkomişyonunu seıkis 

gün içerisinrte, nisbiğ oruntama esası 

Uzerine kurulu bir seçim proj si hazır· 
lamak ödı:vini vermek karanm önümil.s• 
deki perşembe günü t;örUşmeyi 239 

karıı 320 ·>yla onaylamıştır. 

Fransız ordusu 
arttınlıyor 

Paris, 26 (A.A.) - Süel kuvveuerın 
artırılması ve başlıca, geçen nisanda sa
lıv~r.Hecek 0>lan askerlerin ü~ ay daha 
ıillh altında tutulması yiizünden edf· 
1en caypnyı kapatmak hedefiyle, par
lamentodan 297.613.860 franklık ful 
para iatenmiştir. 

Paris borsası 
Paris, 26 (A.A.) - 25 tarihli ParJı 

borsa dunımu: 
Borsa daha çekingen bir duruma gir .. 

miştir. Aşağı dereceye düşen alış veriı· 
ler arasında, yerli değerlerin hemen hep. 
si de önceden kazanmış olduklarını kay.. 
betmektedirler. 

Fransız ulusal fonduları da ağırlıli 
gösteriyorlar. Buna karşılık arsıulusal 

değerler bozuk düzendir. Silveyşlerle 

mağdenler tutğun, royal dutch dursu.ı. 
dur. Rio Tinto ağırJaşmrştır. 

YUGOSI.A VY A 'DA: 

Yugoslav kabinesinin 
bildiriği 

Belgrad, 26 (A.A.) - Bakanlar ku. 
rulu, hUkümeitn bildiriğini hazırlamak 
üzere üyesi arasından özel bir komit 
seçmiştir. Komite, başbakanın başkanlı. 
ğında Spaho Koroşetz v Auer Stef~. 
noviç ile kurulmuştur. 

Belgrad, 26 (A.A.) - HükUmet l(. 

yesi yarın Oplanaç'a giderek kıral A· 
1eksandırn mezarı önünde ıınygı göı. 

tcrisi ve bir de ayin yapılacaktır. 

Komünist öğretmenlerin 
• 

grevı 

Belgrad, 26 (A.A.) - Devleti koru
ma hakyeri tarafından Bclgrnda ynktn 
"çingeneler adasında,, kapsak tutulmak
ta olan, altısı kadın olmak Uzere 39 ko
münist öğretmen başka bir hakyerinde 
sorguya çekilmelerini sağlamak hedefi 
ile beş gündenlıeri açhk grevi yapmak
tadırlar. 

Dün, bunlardan 31 ki inin dilekleri 
yerine getirilmi se de, öbür arkada la • 
nmn da aynı elyemi görmelerini elde 
etmek için, greve devam etmeğe kardr 
vermişlerdir. 

Yunan azrsmın bilancosu 
Atina, 26 (A.A.) - 1 mart ayaklan

masının sonucu şu olmustur: 252 si 
yüksek ereceli olmak üzere 1935 subay 
ordudan uzaklaştırılmış. bak • k ve 
genel kurumlar işyarlarınd.ın bir ço u 
işten çıkarılmıştır. 
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}'arı . ıyusul 

, ·aıısada ı)artiler 
Eski anlamrmla parlamentocıılugu 

ya~tan tektük memleketlerden hirı de 
üçüncü cumuriyettir. 

Frangm düfüp düşwiyeceği gürül. 
tlilerl arasında, irsnsız parllattntosu, 

ilci kabineyi arka arkaya düşürmekle 

yıJJardanbui alııık olduğumuz "bil~ 

y.üJc,, iılerden birini gördü. Ama üçün
cü keresnide kıyı1amadı ve Lava/ k&. 
binesin/n ötekilerinkinden farksu. O · 

lan dileklerini yerine getirdi. Şıı vaı 

ki bu sırada, sağdan sola doğru birçok 

pazarlık/ar yapıldı, elde ~dilebilecek 

oylarla beraber sağ• doğru ncleriıı ya. 

pılması, ola doğru da ne gibi :jeyleı i 
11pmalctan salunmak gnt'kti~i ivice 
hesapla neli. 

O gilndenberi Lava! kabinesİllin e
linde, frangı tutmak bahanesi ile bır 
takım üsnomal betgiler bulunmakta
dır. V• gene o gündenberi, Fransız 

partileri kaynayıp durmaktadır. 

Sol partiler, "cumurluğun korun. 
ıusı,, Dl ikide birde ileri sürerek tı· 
dikallerin t.t orta/arma kadar sokul•. 
bilmekte n dinliyecek kulak bulmak

tadır. 

"Ateı haçlılar., yahut "action fran
sılse'cilet,, gibi sağ kurumlar da, ko. 
manirm tehlilresinl ~nlemeğ• çabala
dıklarmı &ıNtsı geldikçe haykırmakta. 
dırlar. 

Bir yanda11 da ingiliz, fraıısrz, al

man "e&ki savaşçlları,, arasında buluı
malar yapılmakta, ateşli söylevler söy. 
Jenmektedir. Bu da gösteriyor ki, da
va, sadece Fransız partileri arasında 

değildir. Alman faşizmi, tıpkı bir za
manki komintern gibi, iki büyUk Av
rupa demokrasisinin içinde bir faşist 
dalgasını çözmeğe ve böylece, kendı 

dış sıyasasrnı o memleketlerdeki fıı.. 

ıist kuvvetlerine caşıtmak istiyor. 

Bu olur mu, olmaz mı? Bunu dü. 

ıünmek zamanı gelmemiştir. Yalnız 

denilebilir ki, faşizmlerin biribirlerini 
taşıması bir kural olamaz. Çünka ita/
yan faşizmi ile alman faşizmi arasında 

ilk günlerde göklere çıkarılan dostluk, 
fOk geçmeden bir sabun köpUğU gibi 
dağıldı ve ortada sıkıcı bir geçimsiz
lik kaldı. 

Şu var ki, laıiunlerin yarınki ge. 

t;imsizlikleri bugünkü yardımlaımala. 

rın:ı engel olamaz. Bilinen ıeyler ara

smdadır lıJ, ita/yan faşizmi gibi alman 

f B§izminl de kışkırtan, ileri iten ve ik· 
tidara getiren hep lngilteredeki muha. 
f azakl.r kuvvetler olmuştur. 

Nitekim, alman • İngiliz eski savaş
sıları arasındaki yakınlB§malarda önem
li söz söyliyenlerden biri de Prens dô· 
gal'in kendisi olmuştur. Eğer bu gibi 
detaylar gözden kaçırılmazsa, görülür 
ki, Fransadaki sol partileri ıu günler

de bir araya iten .<Jebepler hiç de kUçük 

değildir. 

BOylllr Ônderimiz geçenlerde ame. 
rikan gazetecilerine yaptığı diyevde, 
A vrupada savqı istiyenlerle istemiyen. 
/eri tarihiğ bir geni~görürlükle biribi. 
rinden ayırmış ve tehlike çıbanının ;ı. 

~erine parmağını koymuştu. Fransız 

ve İngiliz demokrasilerini şu günlerde 
bulandıran parti kavgalarını gözetler. 
ken, büyüğümüzün dediklerini göz 6-

nünde tutalım. 

Burhan BELGE ---··----
Muğla'da mağden çıkatı 

Muğla, 26 (A.A.) - Mağden 

resminin indirilmesi yüzünden e
limiz mağdenlerinde çok çalışma
lar vardır. Dış memleketlere sa
tış da artmıştır. Yalnız mayıs a
yı içinde elimiz mağdenlerinden 
dış memleketlere üç bin 410 ton 
manganez, 7 .629 ton krom, 1150 
ton zımpara mağdeni çıkarılmış· 
tır. Bu mağdenler yüzünden eli
mize 14.697 lira girmiştir. Ha
zirana kadar bir yıl içinde de yal
nız mağdenlerden elimize 127.187 
lira girmiştir. 

/)iişiirıiişler 

Çirkin llir hal 
Bahçe gibi, gazino gibi, bütün lca. 

musal yerlerde, herkesin camnrn iste· 
diği ve elinden geldiği kadar eğlenmek 
hakkıdır. Ancak bu hakkın bir sınırı 
vardır: Kendisi eğlenirken ba~ka/arını 

rahatsız etme~k ve batkalarrnın canr 

nr sıkacak hadise/ne meydan vurne
mek. 

Ne kadar acınacak haldir ki, içine 
biraz fazla kalabalığın toplandığı ve 
içki şiplerinin açıldığı eğlence yerle. 
rimi7.de, sık sık, ya uzun ağız dala~ma
Jariyle veya yumruk ve tokatrn da ka
nştığı glirültülerle biten tat ... rz ve .ı;;. 

nirlerimizi bozarak zt>vkimizi kaçıran 
hadiselere ra.-;tlarız. 

Geçen gün de böyle bir halle kar~ı . 

Jaştını. Bir bahçede oturuyoruz, müzik 
çalıyor ve ortada bir iki çift dans edi. 
yorlar. Bir aralrk, ispirtoyu fazlaca ka. 

çırmış dört be~ erkeğin oturduğu ma. 

sadan iki gene ayağa kalktr ve pistin 
üzerine çıkarak beraber oynamaya bi.Ji· 
/adılar. Aralarında yabancıların da bu · 

lunduğu birçok aylelerin karşısında bır 
erkeğin damlık etmesindeki çirkinliğı 
bir göz önüne getirıniz. Bütün hazır 

bulunanlar bu hareketi haklı olarak 
kendilerine karşı bir saygısız/ık saydı. 

Jar. Masalardan itiraz sesleri yiikseldi. 
Dans eden çiltler de protesto etmek 
ister gibi çekildiler. Meydanı boş bu. 

ları ve koca pistin üzerinde tek başları
na kalan iki gene gene aldIFış etmedi. 
ler ve kendi özel malikanelcrindeymiş 
gibi rahat ve çevrelerinden habersiz 
dönmeye devam ettiler. Bu sefer de 

çalgıcılar güzel bir jestte bulundular 
bu uygunsuz harekete bir son verme/· 
için çaldıkları parçayı ortasında kcsı

verdiler. 
Sipsivri o-rtada kalan geneler, her 

yandan yükselen kahkahalardan yaptık
ları gafın farkına vararak masa/arma 
çekilecek veya oradan uzaklaşacak yer
de, orta yerde bağırıp çağırmaya baş. 
ladılar. içlerinden biri çalgıcılara kü
fürler yağdırdı, kanundan, haktan, hür. 
riyetten bahsederek yanlarrnda oturan 
kadınların yüzlerini kızartacak çirkin 
sözler söyledi. Bir garson geldi, gar
sonlar geldi, b~garson geldi, polisler 
geldi. Fakat hiç kimse bu sirke gibı 

keskin genci susturamadı. Hemen bıı 
saata yakın bir zaman, bir yandan çal· 
gı ve dans devam ederken, bir yandan 
da onun öteye beriye koşmasınr, bağırıp 
çağırmasını ibretle seyrettik. Tabiiğ

dir ki orada bulunanlar da sinirlendi. 
fer ve zevkleri kaçtı. 

Burada şunu söyliyelim, bilrıııyen 
/erimiz öğrensinler ki kamusal bir yer. 
de iki erkeğin ortaya çıkarak ctans et
mesi ayıptır, çirkindir, hiç bir mede. 
ııiğ memlekette görülmiyecek bir hal· 
dir. Geııclerinıİ7., i~pirtonun aleviyle 

birle~en cazbandrn ezgileri kanlarını 

kaynattığı zaman, arkadaşmın elinden 
tutup ortaya fırlamadan önce, bu h11. 

rcketlerinin orada haur bulunanlar ü
zerinde yapacağı etkiyi göz önünde 

tutsunlar. Kendilerine güvenemiyen. 
ler, gülünç olmamak için, haddinden 

fazla içmemelidirler. 

YAŞAR NABi ---··----
Halke" iıule eskrim dcr~leri 
Halkevi spor komitesi eskrim 

derslerine fazla önem vermekt"
dir. Bu kere Halkevinde salı ve cu· 
ma günleri olmak üzere haf tada 
iki defa değerli bir macar öğret· 
men tarafından erkek ve kadınla 
ra ders verilmektedir. 

Bu temiz ve çok faydalı spo· 
run memleketimizde yayılması i
çin gençlerimizin bu fırsattan fay
dalanacaklarını umuyoruz. 

Alıınordu iılman kurulu 
başkanliğmdan: 

Yurt nizamnamesi mucibince sene
ıtk umumi kongre 4 temmu.ı 935 per. 
şembe günU saat 18 de yurt binasında 

yapılacaktır. • 
Yurdumuz üyelerinin bulunmalarını 

dilerim. 
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l ST AN BUL 1'ELEFON LARI 
... ... 

İdman Cemiyetleri 
Birliğinin büdcesi 

lstanbul, 26 - idman cemiyet
leri birliği bugünkü toplantı:)ında 
nomal ve üsnomal büdcelerirıi 

203 bin lira olarak kabul etmiştir. 

Üsnornal büdcc sonbaharda ya
pılacak balkan olimpiyatları ve 
Sovyet Rusyadan 29 birinci teşrin 
bayramına gelecek Sovyet spot· 
cularile yapılacak değetler için
dir. Genel merkez Ankaradaki 
başkanlrk kuruluna beş yıllık ça
lışma programı yapması için yet
ki vermiştir. 

Tıb Fakültesini 
bitirenler 

l:>taııbul, 26 - Üniversite tıp 
fakültesinden J J i kadm olmak ii 
zere 40 talebe çıktı. Bunların 1 S i 
asker. 14 ü sivildir. 

İstanbulda ekmek 
fiatı 

fstanbul, 26 - Unun fiatı çu· 
valda 850 kuruşa çıktı. Narh ko 
misyonu ekmeği bir kuruş daha 
artırdı. Bugün Tarım bank.ası fab. 
rika buğdayı çıkardığı için piyasa
da u11un çuvalı 660 a kadar düştü 
ve buğday 20 para ucuzladı. Narh 
komisyonunu11 ekmek için hir ka 
rar vermesi bekleniyor. 

Alınacak yeni vapurlar 
lstanbul, 26 - Gemi almak İ· 

çin Almanya, Holanda ve Dani
markaya giden kurul başkam 8. 
Sadettin "labrikalarrn önergeleri
ni ve modellerini bir temmuzda 
göndereceklerini ve bunların icin· 
den beğenilenlerin Ekonomi 

0

ba 
kanlığcnrn onamı alrndıktan sonra 
gemiler ısmarlanacağrnı., söyledi. 

Denizciler bayramı 
lstanbul, 26 - 1 temmuzu de

nizciler büyük törenle kutlayacak
lardır. Ankara vapuru gece gezin 
tisi için hazırlandı. 

Eski Hal boşalıyor 
lstanbul, 26 - Uray kabzımal 

lardan eski halin 30 hazirana ka· 
dar bo!jaltılmasmı istedi. 

Büyük Adada plaj 
lstanbul, 26 - Büyük Adadaki 

Yürükali plajrnın yapılması ıçın 
açılan yarışmaya beş mimar girdi. 

Fırtına yüzünden 
kazalar 

lstanbul, 26 - Eve/ki günkü 
yağmur ve /rrtınanın sebeb olduğıı 

kazalar birkaç tanedir. Edirne ve 
yakrnlarrna yağan yağmurlardan 
tren hattı bozulmuş, seferler 12 
saat aksamıştır. Haliç lenerindt 
bir dıvar yıkılarak altrnda iki ço 
cuk kalmış ve ağır yaralanmıştır 
incirli ve Arnavut köyleri arası· 
na düşen bir yıldırım bir korucu· 
yu ağır yarallımıştır. Sıhat direk· 
törlüğü kurağrna düşen başka bır 
yıldırım yardımcı direktör B. Sa· 
minin odasına girmiş ve telefonu 
yakmıştır. Ramide bir ahırın da· 
mı çökmüş, altında elli inek kal· 
mış ve bunları kurtarmak için it
laiye gönderilmiştir. 

Avrupaya gidecek artist 
lstanbul, 26 - Güzel sanatlar 

akademisinde A \'rupa konkuru sı· 
nacmda birinciliği B. Talip ka· 
zanmıştır. , 

Ankarada yiyecek, 
içecek fiatları 

l>tmwtes: 
'U~ dört aydır, sıcakların birden bi

re artması, bu mevsimlerde Ankaraya 
gelen ürünil hemen hemen dôrtte bire 
indirmiştir. Bu hal hele domates üze
rinde .etkisini göstermiş ve bu Urünü 
bozmuştur. Şimdilerde Mersin'den va· 
gonlarla domates getir ve üç kuruşa 

kadar inerken, bu yıl pek az gelmekte 
ve toptan kilo u 8 kuruşa satılmakta

dır. Dükkanlarda perakende olarak 25 
- 30 kuruşa aatılmasmın sebebi, dük
kanda domatesin bir iki b'Ün içinde bo· 
zulmağa yüz tutmasından ileri geliyor. 

Halbuki kuraklık olmasaydı, demir
yollarmın gösterdiği kolaylık yüzün 
den domatesi beş kuruşa almak imk 'i rı lı 
olacaktı. Mersin'den Ankara'ya kilo ba-
ına elli para navlun alınmaktadır. Ba· 
yındırhk Bakanlığının gösterdiği bu ko
laylık bütün et"nafı sevindirmiştir. Yal
nız yağmursuzluk yüzünden Uç dört 
gün sonra. domatesin toptan satışının 

20 kuruşa kadar çıkacağr sanılıyor. 

Yerli Urün çabuk yetişirse bu pahalılı· 
ğın cabuk önü alınacaktır. 

Kabak. semi::.otu, lıiyar 
Beypazarı çok ürün yetiştimıeğe 

başlamıştır. H er gün kamyonlarla Bey
tu gelmekte, kabak S ve semizotu 3 ku
pazarından dolmalık kabak ve semizo
ruşa kadar kantarlanmaktadır. Adana 
ve Mersip'de hiyarlar kuruduğundan 

fiatı yükselmiştir. lstanbuldan gelenle
rin tanesi 3 - 4 kuruşa verilmektedir. 
İki üç g üne kadar Beypazarından gele
cek hiyarların fiatı düşüreceği bekle· 
niyor. Başka yıllarda hiyar buıünlerde 
30 - 40 paraya veriliyordu. 

Bamya, paılicnn: 
Mersin, Iunir ve Antalyadan gelen 

patlıcan 20, sivri biber 20 - 22,S, dol
malık biber ıs kuruşa kantarlarunakta
dır. 

İzmir mahsulü bamya 25-30, Vezir. 
hanından gelen ayşekadın 14.tS kuruşa 
verilmektedir. Adapaurının patatesi 1'J 
kuruştur. Halbuki başak yıllarda bu va· 
kitler Ankaranın v çevresinin patates· 
lcri de yetişiyor ve fiat 6.7 kuruşa ini
yordu. 

Sarnı ·""". soğun: 
Geçen yıl pahalı alınan tohum yilzün· 

den sarmsak bu sene yüksek fiathdn . 
Mersinden gelen sarımsak 20 ve kuru 
c;rığan 'i l,.ııru ştur. 

1'iirlii yemi~ler: 
Yemiş bol gibidir. Her yıl yağmur

dan kurtlanan kiraz. bu yıl da kurak· 
(J 

lıktan kurtlanmıştır. Kiraz çok aa: gel· 
meğe başlamıştır. 1 S-30 arasında kan • 
sındadır. 

Sabanca ilk şeftalilerini de gönder· 
meğe başlamıştır. 25-30 arasında kan· 
tarlanma.ktadır. Erik 6.12 ve lzmirden 
gelmeğe başlayan armut 12.18 arasın· 

d'ldır. 

Bursa, Tavşancıl ve Sabancadan vış· 
ne gelmeğe başlamıştır. 15-20 arasında 
kantarlaıımakta ise de bu yıl yerli vişne 
çok olduğundan bir hafta sonra fiatlaı 
çok dü ect'ktir. 

Künıes lıayııanları: 

Kümes hayvanları içinde en çok sa. 
tılan piliçtir. Yine-bilecek derecede bil· 
yümüş olan piliçleri köyluter 7 ,20-10 ve 
perakendeciler de 12,S-lS arasında "1tı· 

yorlar. 
Et fiatları kuzu 30, koyun 40 kuru. 

şadır. Kasaplar da kuraklıktan şikllyet 
ed:vorlar. Mevsim yağmurlu olsaydı bu 
fidtların düşeceği tabii idi. Kırlarda ot 
olmadığından, celepler sUrUlerini otlat· 
makta güçlük çekiyorlar. 

Buz: 
Ankarııda şimdi en çok s:ıttlan buz. 

Dikkat C(liniz 
Basın Genel Direktörlüğün

den: 
"Vaktiyle abone ve ilan dolan

dıncrhğı yapan ve gazeteleri ba
kanlar kurulu kararı ile kapatılan 
bazı kimselerin şimdi halkımızın 
hava tehlikelerinden korunma i
şine verdiği ehemmiyetten istifa
de ve bazı hayır cemiyetleri ismi
ni istismar ederek hava hücumla
rından ve zehirli gazlerdcn korun
ma mevzuu üzerinde yazılmış der
me çatma kitaptan yüksek fiat
larla şahıs ve müesseselere zor
la sattıkları yapılan tahkikattan 
anlaşılmıştır. 

Halkımızın vatan müdafaasına 
ve şeflerin emirlerine gi>sterdiği 
derin alakayı istismar eden bu 
soysuzlar hakkında şiddetle taki
bat yapılmakla beraber halkımızın 
bunlara karşı müteyakkız davran
maları temenni olunur.,, 

İzmirde yoksul çocuklara 
yardım 

İzmir, 26 (A.A.) - C.H.P. ta
rafından korunan kimsesiz 250 
yoksul çocuğa şehir gazinosunıa 
tutan B. Murad tarafından bir 
akşam yemeği verilmiştir. Ça
ğırılanlar arasında C.H.P. çoculc
lan koruma ve kızılay ve şchri
mİ 7. öksüzlere yardım kurulu baş
kanları ve daha bir çok kimseler
le basın oruntaklarr bulunmakt.a 
idL 

Uşakta sergi 
Uşak, 26 (A.A.) - Dün has. 

kevinde beş ilk okul öğretmen
lerinin el işlerinden bir sergi • 
çılmıştır. 

Çocukların sergide gösterdik. 
teri işlerini halk beğenmekte ve 
sevinç duymakta ve öğrctmenlo
ri kutlamaktadır. 

Bugünkü sayımızda geçen 
kılavuz kelimeleri 

Agılamak = zehirlemek 
Ası ğ = Menfa.at 

Belitmek = Tayin etmek 
Betke = makale 
Düşün = mülahaza 
Etki -= Tesir 

Er tik = meslek 
Evre .. safha 
Gelişim = inkişaf 

Göret = Ziyaret 
İnançlamak = Temin etmek 
Karşın = rağmen 

Kesin = Kati 
Okan = Okyanuı 
Ortalama = vasati 

Sağlamak = temin etmek 
Sömürge = mUstemlcke 
Subay = zabit 

Üretim - istihsal 
Yomlak - atfetmek 

Yöney = Cephe 

dur Evelce Bomonti fabrikası günde 
1000-1200 kalıp çıkanyor ve her kalıbı 
toptan 60 kuruşa veriyordu. Bir kalıp U 
kilo gelmektedir. Orman çiftliği bua 
fabrikasını kurunca. günde 480 kahp ka. 
dar çıkannağa başladı ve fiatı 3S ku

ruşa indirdi. Şu halde buzun kalrpll 
alınınca kilosu iki kuruştan biraz fu. 
laya gelmektedir. 

Orman çiftliği belediyenin buı 

fabrikasını da kiralamış, öteygünden iti
baren işlemeğe başlamıştır. Belediye
nin fabrikası gün<k 800 kalıp kadar 
çıkardığından buz sıkıntısı kalmıya. 

caktır. Memurlar kooperatifinin gün
delik çıkardığı buz da 50 kalıp kadar. 
ılrr. 

~l!!!""'"!'!!""'"--~~~~---.....~~~~~~~~!!!!"'11"......-~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~~~--~~~-----~~~ 

Çiftlik lolianta ı cuma günü Bankalar Caddesinde 
buzlu ANKARA BtRASINI 

açılıyor: Çoli nefis, temiz ve çeşidli yemel<lerle 
ancak burada bulabilirsiniz. 
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ı .,,etuınde Pıyer Mil bu b.'l~lık altın. 

4:ı yawıgı bir betkcde diyor ki: 

J ır memleketin bir ordusu olduğLJ 
zaman • hele u orduya aahib ohan mem-
1 ketin başlıca endilstrigi harb endüs
tr.isi ise - bu ordu ya kullanılmak için, 
yahut da bunu kullanmadan istenilen 
tsYi elde etmek içindir, bu şekil daha 
t.ydah olur. 

Birkaç yılckınberi Almaınyanın "göz. 
lıe görülmiyen., bir ordusu var.dl. Yani 

Almanya, Jena harbmddn sonraki ai
Jaklanma sıyasa&ının aynını güdmiiftü. 
Du sıyasa o zamanlar, abdal bir adam 
olııauyan Napoleon'u cta aldatJJuitı. Kim
_,.e belli etmeden hazırladığı bu or
du Me Almanya Napoleon'u önce Layp
...,de, IOllre da Yater-lo'da yendi. Ge. 
De aynr tipte, fakat gözle gl:Srünür bir 
~ ile 1870 de Fransayı yendi. 

Almanya bugün de gene aynı ,eyi 
l!'Pıyor, f1ılkat görllııilrde ffkilerine 
6.a..emiyen ıutodlarla: bql.mgıçta blr 
-* ordusu: eoıına "aeleerlife buırla
m.., 1.Wlulİyk yetiftlrilen görünmez: blr 
Oldu; en &Onra da. toplımılmı.t Ukıcr
lılrden meydana gısleıı H g6.r:le g6rlilen 
titr ordu; yani bir aeu &M:e yapılan te· 
rıtD- aynı. .Mmaaranm bunu yapmaısuıa 
~ eec çıkarmadL Zaten onun bunu 
fllPma6ının önUne geçmenin bel.ki de 
6mkanı yoktu: Bir solucanın Ocafa&I bar
.ıcta kalırsa, bedeni de çabucalk orta. 
p çıkl'V'Crir; bunun gibi, görUnilrde 

ortadan kaldmlmıı bir orounul' <Subay
ları, komuta.nlrğı, yani kafası Jce.Jırsa 

b\ı ntomutanlık, bu kafe orduyu yeni
den kur.ar. Bu subayları öldüımenin. 

llQtlamanın da imıkinı yoktu. Bunun adı 
miden olduğu gfbl timdi de Raybe-
1'11K" dir. 

Şimdi, bu ordu vardtt. O halde ye
oıidcn söyliyelim: bir orduya malik o. 
Junduğu zaman bu ya onu .hıllanmak, 
,.ııut da onu lkullanmeıdan i~tenilen !)O· 

pi elde ıetmek içindir. 
Neyi elde etmek için? Giyecekainiz. 

Dk yalnız Avrupayı ve Almanymım 
Avrupada kaybettiği veyleri geri al
mak istediğini göz önünde tutuyoruz: 
ib:ldilik on yıl için aözU geçmiyecek 
otan Polonya lkoridoru, yubn Silez
P. yukarı Adij, Oypen ve Malmcdi, 
lkzvig (bunlar bir şey değil); Alzas 
L.oren, ki Lokamo ıaındlaşmasma göre 
bundan bahsolunmıyacaktır; Avustur
ya (bu daha ciddidir.) Kısaca, yaprak 
pprak yenecek fakat yapralkları az ve. 
p çok güçliildc kopaınlacak bir engi
mtrl 

Siz bir enginar yemeğe başladığınız: 
~an ne yaparsınız? Önce dış yap· 
tıdclardan başlarsınız. Almanya için 
dıı yapraklar onun baştanbaşa kaybet
tiği eski sömürgeleridir: Yani birer 
parçası Fransa'ya geçmiş olan Kame. 
run ve Togo değil, Afrika'nın, Alman. 
manynnın elinde ıiken ingilizlereıe a
lman doğu ve batı kısımları; Avustu
l91ya, İngiltere ve Japonyanın elinde 
bulunan büyük Okan sömürgeleri. 

Hitlerin bunları düşünmediğini 
0

san
mayınız, zaten o bunları Sir Saymen'e 
MSylemekten de geri kalmamıştır. Nu
vel Depeş gazetesinde B. Mişel Larşen, 
Almanyanın sömürgelerini yeniden eli. 
ne geçirınes;ni istiyenlerin başında o. 
lan doktor Şn .. •ye ve ülkenin hakilciğ 

ekonomi Füreri olan doktor Şaht'a yo':'
duğu bir düsüneeye işaret etmekte. 
dir. 

"Ortalama bir gelişim evresine gel
miş olan bir milyon kilometre murab
baı bir sömürge devamlı bir surette 
100.000 veya 200.000 kişiyi işgal eder 
~ tecim denkleşmesini yılda 100 ile 

200 milyon arasında iyHe§tirir. Alman. 

yanın bu ortalama gelişim evresine eril
miş olan sömürgeleri 1914 de 3 milyon 
kilometre murabbaınr buluyordu. Alman 
ya bunları muhafaza etmiş olsaydı i§
eizlerinin sayısı yarım milyon kadar a
salaeak ve dışarıya gönderdiği malla
rın değeri de apğı yukan yarım mil. 
J011 mark kadar artacaktı.,, 

Bu fi.kir, birlbirine uymayan ld 
dlişün doğuruyor. 

Birincisi Almanyanın eski sömilrge. 
lerinden ancak birçok göçmen alabile
ee.k, nüfusunun artanını barmdırabile

oek bir yer gibi bah9Ctmekte olmMt• 
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Laval · Eden koııuşmaları e 
lngilterenin Almanya ile ynptiğı 

deniz anlaşmasından sonra ortaya çı
kan durum hakkrnds lransız ve italyım 
hükümet adamlarile konuşmak üzere 
Parise gitmiş olan B. Eden'in bu yol
culuğu halckında Jransız gazeteleri u. 
mutsuz yazılar yazmaktadırlar. 

Zl haziran tarihli La Repüb/ik ga. 
zetesinden: 

İngiliz hükümetinin yabancı dev
letlerle uzlaşma bakanı B. Eden dün 
akşam Paris'e geldi. Şahsına karşı du
yulan sempatiye rağmen, Londra de. 
niz uzlaşmasından doğan sıkıntıyı da
ğıtmak için ço'k çalışması gerekecektir 

B. Piyer Le.vat bugün yapacakları 
konuşmalarda kendisine, dostça bir a. 
çrklıkla anlatacaktır ki İngilterenin tel: 
başına görlişülere girişmiş olması 

Franaa'ya da biraz hareıket öz.gUrli1ğü 
vermektedir. 
Açık söylenirse, bu demektir ki ken

di silahlanmamız için ve orta Avrupa, 
İtalya ve Rusya'yr ilgileyen görü~leri
mh için 1ngiltercnin iznini almayabi. 
Hrfıı:. 

B. Eden, herhalde, bunun bir mese
le olamıyacağı, çünkü bütün bu işlerde 
hilkUmetinin Fransa gibi düşündüğü 
cevabında bulunacaktır. Bununla bera
ber böyle dostça sözler Fransanın in. 
giltereye lkarşı sarsılmış olan güveni
ni tekrar diriltmeye yetmiyece.ktir. Bu 
güven, ancak, iki hükümet Avrupa mc
celelcr.i.nde yeniden elbirliğiylc hareket 
ettikleri zaman kurulacaı'ktır. • 

B. Eden Paristtn Romaya gidecek. 
Londra'da söylend!ğine göre, İngil

tere, B. Musolini'nin yanına en yetkili 
devlet adamlarından birini göndeımek
le her şeyden önce, İtalya • Habeşistan 
OOdisesi dolayrsiyle iki memleket ara-
1nnda.1cl gerginliği giderecek bir nazik 
harekette bulunmak istemiştir. 

İngiliz hlikümet merkezinde düşü. 
nillüyor ki iki devlet adamı arasında 

açık bir izahlaşma belki Habeşistan me
selesinin barış yoliyle kotarılmasına 

imkftn verecek veya hiç olmazsa Rom&ı 
hükümetini, Londra hükümetinin kcn· 
disine kaışr dostluğundan bir şey ek. 
silmemiş olduğuna inandıracaktır. 

B. Eden, herhalde B. Musolini ile 
beklediği açık görüşmeyi yapacaktır, 

fakat İtalyanın Habeşistandaki istek
lerinin küçüklüğü hakkındaki ingiliz 
umudunun yerine geleceği pek kesin 
değildir. 

Gerçekten, İngiliz resmiğ çevenleri 
umuyorlar ki İtalyan Eritre ve Somali
sinde ltalyaya ekonomik avantajlar ve 

bu iki sömürgeyi demiryollariyle biri. 
birine bağlamak hakkının verilmesi İ· 
talyayr, bu iki sömürgesini tehdid al
tında sanmaması için, yeter de;ecede 
yatıştıracaktır. 

Fakat İtalya bu işe şimdiden dddiğ 
olarak girişmiştir ve hoşnud olmaık için 
belki de kendisine hakikiğ bir manda 
verilmesini istiyecektir. 

B. Eden, bundan başka, ingiliz. al. 
man eksperlerinin deniz uzlaşmalarının 
pratik sonucları hakkındaki çalışmala-

dır. Bu sömürgeler arasında, ancak bir 

tanesi böyle bir rol oynayabilir: İkli

mi ve durumu bakımından avrupahla. 

rın birleşmesine elverişli olan Tangan. 
yika'nm yüksek yaylaları. Fakat Tan
ganyika İngiltere'nindir ve onu rahı:t· 
sız etmek zamanı daha gelmemiştir. 

İıkinci düşün, açık olan mübalega
larına karşın, bütün sosyal devletlerin 

içinde yaşamak istedikleri ekonomik 
otarşi dolayısiyle, prensip bakımından 

doğrudur. Buna göre, sömürgeleF ana 
yurdun tecim, endüstri ve tarım bakı
mından lüzumlu birer ilavesi olurlar. 

Bu, eski rejimde olduğundan başka bir 
şeıkildc, fakat elde edilen veya edilme. 
si istenilen sonuclar aş.ağı yukarı aynı 
olmak üzere, "pakt kolonyal., e geri dön

mek demektir. Bu fransaya, sömürge

lerinin kendisi için aldığı öneıni itiraz 
götürmez bir şekilde göst-:ren bir ders· 

tir. 

rının yatıştırıcı ödevinde kendisine 
yardım edeceğini umuyor. 

İngilizler, uzlaşmaların izin verdiği 
gemilerin yapılmasını oldukça uzun bir 
zamana bağlıyarak alınanların kazancı
nı azaltmak istiyorlar. Şimdi eksperle
re esas olan rakam 7 yıldır. 

Bu çalışkan eksper görüşüleri bizi 
ingilizlerden daha az ilgiler: Londra. 
daki son görüşülerde en önemli hadise 
Streza birliğini bozan alman diplomatik 
manevrası olmuştur. 

Fakat İngilizler bize B. Eden'i gön
dermekle Almanyaya bir diploım.tik ut· 
ku vermek istemediklerini gösteriyor
lar ve onlara ancak teknik bir kıymet 
vermek suretiyle uzlaşmaların anlamı
nı küçültmek istiyorlar. 

Biz, B. Eden'in Paris'e ve Romaya 
gitmesini ancak bu anlamda hayırlı bir 
beldek olarak selamlayabiliriz. 

23 haziran tarihli 
geztesinde de Ga/lus, 

g6ret,, bD§lrğı altında 
zıda diyor ki: 

Entransijan ga

" Faydasız bir 
yazdığı bir ya. 

B. Eden, hükümetinin aldığı tavır 
hakkında bizi inançlamak için Parise 
gelmiştir. Bunu başaracağa benzemi
yor. Doğruyu söylemek lazım gelirse 
b.ı iş epiy güçtü. Bize danışmadan A~ 

manya ile yapılan özel bir anlaşmanın, 
Londra ve Stresada yapılan anlaşmay.ı 
bozmıyacağına B. Eden bizi nasıl inan. 
dırabilir? Zaten bu iş hakkında lngiı
terec!eki düşüncenin de bizdeki gibı 

olcuğunu anlamak için Londra gaze. 
telerini okumak yeter. Tayms gazete
si şunları yazıyor: "Hiç olmazsa şekli 
bakımından, Londra anlaşması, Stre
sa ıle ba§lka toplantılarda konuşulan 

tek yöney,, prensipinden ayrılmıştır.,, 

Evet 1 itiraf ebnek zorundayız ki 
fransız • ingiliz yöneyi bozulmuştur. 

İ§in doğrı.su, İngiltere doğrudan 

dol!ruya kar§ılaşacağr tehlikeli uzak-

lngiltcre - Bana "dörtler anla§ması, 

Zaten • bunu iyice göz önünde tıı· 

talım • , yaptıkları diişiinlerde Şaht ve 

Şne fransız sömurgelerinin Örnt!gını 

göz: önünde bulundurm~~şlardır. Bun. 

dan daha açık bir şey yoktur, çünkü 

harbdan önce 3 milyon kilometrelik 

yer kaplayan alman sömür 6eler.i, on· 

]arın bahsettikleri "ortalama gelişime, 
varmış bulunmaktan çok uzaktı. 

Büyük Okan üzerind~ki sömürge 

ler hiç gelir getirmiyorlardı. Afrika

nrn doğu ve bausındakilerin verdikle

ri fayda pek büyük değildi. Togo ve 

Kamerun bunlara göre biraz daha fay. 

dahydılar ama çok değil. Bütün bu sb. 
mUrgcler 500.000 işsizi yaşatacak Vt' 

yarım milyar marklık bir tecim doğu
racaık halde değildiler. 

Anayurdla alış veriş yapan sömür· 
geler arasında yaptığı iş üçte bir nis· 
betini bulanlar fransız sömürgeleridir. 

'afında 
laştırmaık çarelerini araştırmaktadır. Q. 

nun için deniz silahları hakkında ayrı 
konuşmalar yapmıştır ve hava silfilıla

rı için de konuşmalar yapmağa hazır
lanmaktadır. Kara silahları onu kor. 
kutmadığı iç.in, bu silahlardan biç 
bahsetmemektedir. Faıkat bizi asıl kay
gulandıran, kara silahlarıdır. lşte bu 

yüzden İngiltere kendi asığlarınr bi. 
zimkilerden ayırmakta ve vaktile ingi

liz bakanlarının imkansız gördükleri 
"ayrı kalma,, sıyasasına geri dönmek. 
tedir. B. Baldvin: "Sınırımız Ren neh 
ri üstündedir., diyor ve B. Mak Donald, 
İngilterenin, topraklarımızın güvenli. 
ğine ilgisiz kalamıyacağını söylüyor
du. Enginlerden gelen rüzgar bize ba. 
rış için o kadar güven vermi§ olan bu 
sözleri dağıttı. 

Hitler tarafından, sesinin kısıldığı 
bahanesile kapının önünde bırakılan 

Sir Con Saymen gene onunla görüı
mek için ısrar ettiği zaman biraz kay. 

gulanmrştık, ama, Stresadaki sözler 
yüreğimizi rahat ettirmişti. Fakat ne 
yazık 1 Birkaç hafta sonra Prens d8 
Gal Almanyaya, geçmiş günlerin unu

tulduğunu inançlıyordu. O zaman, bir 
defa için ve kral aylesini, hükümetin 
işine hiç karışmadan hüküm sürmeğe 

bırakmak zorunda tutan kuralın tersine 
olarak Prensin fena hesaplanmış biı 

söz söylediğini sanmıştrk. Bugün ise 
onun, ingiliz sıyasasının değiştiğini 

bildirmek işini üzerine aldığını anlı
yoruz. 

Seçim işleri bu değişiklik üzerinde 
ne dereceye kadar etki yaptı? Bunu 
kesin olarak belitmek güçtür. Kesin 
olan lngilterenin, rahatça hükUm sür-

mek için Avrupadaki kuvvetleri biri
birinden ayırmak yolunda.ki eski oyu. 

nuna yeniden başladığıdır. Tanrı izin 
versin de, İngiltere günün birinde bu 

yüzden acı acı eseflenmesin 1 

havasını çalsanız al 
(La Repüblik. Paris) 

Ne ıçin? diyeceksiniz. Çünkü bunlaı. 
dan, kuzey Afrikası gibi olanlarda 
1.200.000 avrupalı ile 12 milyon yerli, 
Çin Hindistanında da 20 milyon yerJ; 

vardır. Üretim ve alış veriş nüfusun 

çokluğu ve bu nüfusun yaptığı çalışma 
nisbetindedir. 

Şu halde, bir harb olur da Almanya 

bunu kazanırsa, Fransa'dan yalnız Al. 

sas . Loren'i değil sömürgelerini öe 

alacak ve İtalyanın sömürgelerini de 

ele geçirecektir. lngiltere'den ise şlip· 

hesiz., işe yarar görünen güzel Tangan· 
yika'yı alacaktır. • 

İ§te, düşünmemiz gereken budur. 
Her şey on yedinci ve onsekizinci aan· 
daki gibi, Avrupa devletleri "armud 
sapları,, içi.n döğüşürlerken İngiltere. 
nin, kimse sesini çıkarmadan zengın. 

liğini ve büyilk1Uğünü sağlayan uzak 
ı toprakları ele geçirdiği ramanlarda ol· 
duğu gibi. olup bitecektir. 
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Konuşmalardan sonra B. Ltıvcı/'ır. 
gazeteci/ere okudu{,u b "ldiriğ ~udur: 

"İngiltere ile Alm.mya arasında 

yapılan deniz anl:ı ""ası hakkında B. 
Edenle, faydalı goruleıı bütiın şeyleri 
konuştuk. 

Bundan sonra şımdiki arsıulusal 

durumun ortaya çıkardığı Avrupa me. 
selelerini ele aldık ve son üç şubat ta
rihli Londra bildiriğine dayanarak, 
hükümetlerimizin yapacağı iş birliği

ne verilecek şekli gözden geçirdik. 
Londrada konuştuğumuz ve yalnır 

bizi değil, Avrupadaki başka hükU. 
metleri de ilgilendiren bütUn mesele
leri kotarmak için pratik çareler bul. 
mak, bize lüzumlu göründil . 

B. Eden, yaptığımız konuşmaları 

hlikümetine bildirmiştir. Romadan dö. 
nerken, kendisile yeniden konuşaca

ğım. 

• B. Eden ve ben, Frıansa ve lngilte. 
renin birge olan şu ödeve bağlı kal

maları gerektiği hakkında uyuştuk: 

Birge güvenliğin örgUtlenmesi su~tile 

Avrupa barışının kurulmasına en ııkı 
bir şekilde çalışma'k 

Alman görüşii 

Edenin yeni yolculuğu dolayısiyle 
22 haziran 1935 tarihli Berliner Tage. 
biat gazetesi yukardaki b~Jılt altında 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

··· Bize öyle geliyor ki, Bay Edenin 
bu defa batının hükümet merkezlerin
de yapacağı diplomasi turnesi üzerin
doki yıldız, kendisini Moskovaya kadar 
götüren yıldızdan bambaşkadır. lki de
fadır, mukadderat ile bağlı bir mesele. 
yi bavulunda götürdü; fakat, mesele o 

zamankinden büsbütün başka bir biçi. 
me girmiştir. O zamanlar, sonradan 
Stresada kararlaştırılmış olan bir sıya
sanın yeritilmesi düşünUlüyordu. 

Eğer Edenin bugünkü göretinin 
karakteri değişmiş bulunuyorsa, bunun 
da sebebinin bir kısmı, Romanın Tuna 
konferansı henilz daha sağlam bir ka
zığa bağlanmamış ve batıda düzelecek 
olan şeyler henüz daha yapılmamış ol. 
du halde, geçen aylar l!jinde bftfrf

lemiyen bir çok işlerin, önemli bir tu
tarda başarılmış olmasında aramak la. 
zrmdır. Bay Eden bu geri kalmış olan 
işleri de düzeltmek istiyor. Fransızla. 
rın yalnız bir taraflı olarak güvenlik 
kurmak düşünceleri, önceleri de söy· 
1endiği gibi, Almanya lizerinde baskt 
yapacak biçimde çok önemli ve esaslr 
bir ilerleyişte hızlandı; fransızlarrn is· 
tedikleri de zaten her vakit bu idi ve 
İngilizlerle elele vererek çalışmak ve 
İngilizlerin silahlanma fikirlerine uy
mak için her zaman iler.i sUrdiikleri 
şartlardan biri de bu olmuştu. 

Halbuki bugün yepyeni bir durum 
daha şimdiden baş göstenni§tir; batı 

gözil ile bakılınca, bu durum, her ne o. 
tursa olsun, Edenin bu yolculuktaki 
gayeleri üzerinde kesin olduğu kadar 
yatrştmcr bir etki yapacak ölçildcdir. 

Fakat buna şimdi bir d~ alman ini. 
sivatifi katılmıştır. Bu inisiyatif çok 
mutlu bir inisiyatiftir; çünkü kendisi
le birlikte daha bir tanesini ortaya çı· 
karmıştır. Bu da alman • ingiliz deniz 
görüşmeleri işidir. Bu iş iki hafta için. 
de bitirilmiştir; halbuki eskiden son. 
suz ve yıllarca süren görüşmelere lü
zum gösterir ve sonunda. andlaşmayı 

yapanlardan biri veya öbüründe bir tat
sızlık etkisi bırakırdı. Bu suretle, Av
rupanın, alman gayeleri üzerine, ister 
kötü niyetle isterse ıçtemlikle çöktür. 
düğü güvensizlik ve şüphe dolu aiı or. 
tadan kalkmış oldu. Biz. gayet pratik 

düşünülmüş ve baştan aşağı gerçeistçe 
olan bir andlaşma yaptık ve bunu ya
parken de. ortalığı toza dumana boğıın 
istekler ileri sürmedik. lngifü sil~hla
rının ölçüsü ile kendi siHihlarımızın öl
çüsU arasında her vakit için ve durlu 
olmak üzere bir uza bulunmasını bız 

kendimiz istedik. 
Bir noktayı fransızlan hatırlatmak 

isteriz. Fransa dış işler bakanlığı, ana
nacrhğı üsnomal olarak kuvvetli. çok 
yüksek kapasitede işyar Ye diplomasi 

sanatının bütün incelikleri ilt. ~ilhŞ<An 
yönetmenleri olmakla tanınmıştır. Fa
kat. güttüğü alman aıyat1aaı Ye yaınıı 
son beş yıl içinde de olsa. fransız kahi
nesinin sıyasal bakımında, tarih, bıı ~e
çen beş yılın k~cırılmıs. ı,;rc'lı. 'ırı::at-
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Fener - Güneş karması 

Bükreş'e gitti 
İstanbul, 26 (A.A.) - Fener

bahçe - Güneş karma futbol takı
mı, Bükreşte iki maç yapmak üze
re, bugün Karol vapuru ile saat on 
beş buçukta Romanyaya hareket 
euniştir. Birinci maç Yüventüs ta
kımı ile 2 temmuzda, ikinci maç 
C.F.R. takımı ile 4 temmuzda ya
pılacaktır. 

Uşak sporcuları 
Uşaık, 26 (A.A.) - Uşak karışık ta

kırımı 30 haziranda İzmir karışık ta. 

-lunu ile maç yapmak üzere bugünkü 

trenle İzİnire gitmiştir. 

Trabzonda fındık ve 
yumurta piyasası 

Trabzon, 26 (A.A.) - 934 ü
rününden stok fındık kalmamış
tır. 935 ürünü iç fındık a1evra a
ğustos yükselmesi 50-55 kuruş a
rasında oynamaktadır. Kabuklu 
fındık ağustos 22-23 ve eylUl 19-

20 kuruştan aranmakta ve satıl
m2ktadır. 

Yumurta ova malları 400 ta
nesi 160 kuruştur. 
L 2!±S 

larla dolu olduğunu saptayacaktır. Bu 
fırsatlar, Almanyaya karşı, Fransaya 

ve dolayısile Avrupaya karşı kaçırıl

mıştır. Berlin, dJha 1931 yılında Avru

panın silahlanma meselesi hakıkında Pa
risle görüşmek girişiminde bulundu. Ü
çüncü Rayhş'ın doğuşundan sonra çok 
geçmeden, bir türlü kımıldamayan Ver

say andlaşmasını harekete geçirmek is
tedi. Esaslı hiç bir şey yapılmadı. An
cak, Bartunun da bulunduğu kabine çok 
haf:f olan alman önergesini geçen yı
lın nisanında kesip attı. 

Alınan sıyasasmm 1933 denberi gilt

tüğil gaye, Almanya ile Fransa arasın
daki güç ve çetin meselelerin aydınlan
ması için imkanlar hazırlamaktı. Geçen 
yıl silahlanma meselesi dolayısile 

Fransanın ngilereye nota vermesinde 
olduğu gibi, bu yıl da Fransa, Sovyet • 
fransız bağlaşmasmı Almanyanm kar. 

ıısma dikti. Biz bu suretle korkunç bir 

tekilde biribirimizden ayrıldık; bu ne 
sonuç 1. Biz imkanlar hazırladık, fakat 

Fransa bu fırsatı benimsemedi. 
Umudumuzu kesmiyoruz. Alman -

&ngiliz deniz andlaşmasmın Fransa i
çin, kendisini Almanya ile İngiltere a
rasında olan biten işlerin almış oldukla
rı gerçeistçe karakterdeki sıyasaya uy. 

duracak işaret olabileceğini düşünmek 
kuvvetini kendimizde hissediyoruz. İ
tin özü Stresamn zayıf düşmesi veya 
yıkılması değildir; alman sıyasası, al
man _ ingiliz denıkleşmesi sonucunda 

ileri atılmış olan büyük adımla, hiç bir 

zaman Fransanın değerini yahud da 

başkaları ile olan dostluklarını kuvvet

ten dü~ümıek düşüncesini taşım-mak

tadır. 

Yurdun llirçok yer
lerinde yağmur var 

Uşak, 26 ( A.A.) - İki gün
dür hava bulutlu ve serindir. U · 
lubey kamununa yağmur düş

müştür. Dün buraya pek az yağ
mur yağdı. Her taraf yağmur 
bul utla ri le örti~lU. 

Edirne. 26 (A.A.) - 48 saat
tenberi Edirne ve bağlantısına a
ra ile sürekli yağmurlar düşmek
tedir. Yağan yağmur miktarı 55 

milimetredir. Yağmur toprağı i
yice kandırmıştır. Henüz arkası 

kesilmiyen yağmurların devamı 

zararlı sayılmaktadır. Bazı kim
seler yağmurların devamı halin
de nehirlerin taşmasından kork
maktadırlar. 

Edirnede birinci ekmek 9 ku

ruş 10 para, ikinci ekmek 7 kuruş 
30 paraya yükselmiştir. 

~*:/-

Balıkesir, 26 (A.A.) - Dün 
ve bugün Balıkesir ve çevresine 
bol yağmur yağdı. Yaz ürünü için 
faydalı olan yağmur çiftçiyi çok 
sevindirdi. 

:f.*:{, 

Zile, 26 (A.A.) - İki aydır 
yağmur düşmeyen şehrimize dün 
akşam yağmur yağmıştır. Yağmuı 

ürün için çok faydalı olmuş çiftçi
yi sevindirmiştir. 

Düşen yağmur on bir milimet
redir. 

ANKARA ve İSTANBUL 
RADYOLARI 

Bugünkü programlar: 
19.30 • Musiki: 

Mac Dowell: See Bil der 
Piyano: Ulvi Cemal 

19.50 • Dans musikisi 
20.10. Sporcu konuşuyor 

20.20. Musiki: 
Arcangelo Corelli- Sarabande 
Arcangelo' Corelli: Allegro 

Keman: Necdet Remzi 

Piyano: U1vi Cemal 
20.40 • Haberler 
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tanbul radyosu. 

18.30 Jimnastik. Bayan Azade 
Tar can 

18.50 Almanca ders. 
19.10 Dans musikisi (plak) 
19.30 Salahattin Estegaço. Sigan 

orkestrası 
20. Konferans. 

20.30 Stüdyo orkestra konseri 

21. Radyo caz ve tango orkestra-
ları. Türkçe sözlü eserler. Avnı 

21.30 Son haberler - borsalar. 
21.40 Bayan Rita Mahmut. Şan. 

22. Plak neşriyatı. 

ULUS 

SOVYETLER BIKLlf;l'NDE: 

Tatar cumuriyetinin 15 
yıldaki büyük ilerlemesi 

Moskova, 26 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Tatar erginlik sovyet sos
yalist cumuriyetinin 15. ci yıldönümü 

dola.yısiyle dün Kazan'da büyük bir 
şenlik yapılmıştır. Şenlikte birliğin 

biitün cumuriyetlcrindcn gelen binden 
fazla tlelege hazır bulunmuştur. 

Gazeteler, bunun için, tatar cumu
riyetinin elde ettiği büyük ekonomik 
ve ki.iltürel başarılan kaydetmektedir. 

Devrimden önce, tatar ulusu hiç 
bir şey bilmezdi ve korkuncs hastalıklar 
tatar ülkesinde hüküm sürüyordu. Şim
di cumuriyet bayındır bir ülkedir. İlk 
ve ikinci beş yıllık planla bu ülkede 26 
yeni büyük fabrika kurulmuştur. Çar
lık zamanınla yalnız 35 tatar okulu var· 
dı. Şimdi ilk okullarda 300 bin tatar o
kuyor. Kazan üniversitesi çarlık zama
nında on beş yıl içinde seçgin sınıflar
dan yalnız 6 tatar talebeye diploma ver
mişken son on beş yılda yüksek okul
lardan 2350 tatar diploma almıştır. Sa
yısı on 1..ıeş - yırmiyi bulan yüksek o
kullarla teknik okullarda 10 bin tatar 
okumaktalır. 

Devrim anıklıkh tatar yazıcı, kom
pozitör, artist ve heykelciler yetiştir

miştir. 

Bu yıldönümü doiayısiyle birçok 
kutlama ve selam telgrafları gelmiştir. 
Bu arada Kalenin de bir telgraf gön
dermiştir. 

Stratosfer komutanı 
k. di ;> un r. 

Moskova, 26 (A.A.) - Stratosfer ba
lonunun komutanı Kristop Zil 39 ya
şında ve Sovyetler Birliği komünist 
partisi üyesindendir. Kendisi iç savaşta 
kızıl bayrak mşanım almıştır. 1930 dan 
beri kızıl ordu hava ordusunda çalış
maktadır. Şimdiye kadar 500 saatlik 
uçuş yapmıştır. 

·-· 
lsparta'da parti 
çalışmaları 

İsparta, 26 (A.A.) - Bugun 
saat 16 da Partide ilk parti kuru 
mu oruntaklan ve üyeleri, Curnu· 
riyet Halk Partisi ile yönetim baş
kanının başkanlığında bir toplan
tı yaprlmrştır. Bu toplantıda ba i 
kan Remzi ünlü dördüncü büyük 
parti kurultayında gördiiklenni 
ve duyduklarını anlatmış ve hava 
tehlikesine karşı memleketimizin 
sonsuz bir hııla yürümesini söy-
lemiştir. Konuşmalar arasında 

bayanlarımızın giyinişleri de var
dır. Bize yakışmıyan peçe, çarşaf, 
mahreme gibi kılıkların soysa 1 
bir şekle sokulması ve bu işin bir 

memleket ve rejim işi kabul edi
lerek bütün particilerin bu deniş
medeki ödevlerinin büyük olduğu 
karar laştınlmış tır. 

POLON\ A'lJA: 

Polonya'nın yeni seçim 
kanunu projeleri 

Varşova, 26 (A.A.) - Parlamen
tonun - saylav ve senatörlerin - bugün
kü genel toplantısında yeni seçim ka · 
nunu projelerinin ikinci okunuşu yapıl
mıştır. 

Raportör, B. Podoski, bu kanunların 
hedefi önümüzdeki parlamentoyu sıya
sal partilerin aracılığı olmaksızın doğ -
rud.ırı doğruya bütün ulusa dayandır -
mak ve diyet için olduğu gibi sena isin 
de secmenlerin oylarını listelere değil 

doğrudan doğraya adaylara vermeleri • 
nin elde edilmesi olduğunu söylemiştir. 

A vrı~ bloku bu kanunlara karşı d•ı
rmuş. hükümet bloku ise bu kanunla· 

nn hepsini onaylamrstır. 

Polonya' da grev 
Varşova, 26 (A.A.) - Polonya sos

yalist partisi, seçim kanununun değiş -
mesi projesini protesto etmek hedefi ile 
Vnrşova ve Lodz'da genel grev ilan et
miştir. 

Ancak bu greve işçilerin bir kısmı .... · 
muştur. Genel hizmetler ve devlet fab -
·ikaları işçileri buna uymak istememiş· 
ler ve bir çok özel kurumlarda da, işçi
ler yalnız bir kaç saat için işlerini bı -
rakmıslardır. 

Polonyalı ve çekoslovak
yalı izciler 

Varşova, 26 (A.A.) - Spaladaki ar · 
sıulusal izciler kampına gelmek isdyen 
çizin çek ilindeki polonyalr izcilere çok 
hükümeti pasaport vermediğinden Po • 
lonya hükümeti çek izcileri de Spalaya 
çağrrmamaya karar vermiştir. 

Polonya'nm Danzig'teki 
asığları 

Varşova, 26 (A.A.) - Gazeteler 
Lehistanm Danzig'teki türesinin asığ

larr sağlaması lüzumunu kaydediyor. 
Kurier Poreni diyor ki: 
Lehistan biç olmazsa yurddaşları 

için tecim değişi özgilrlUğlinU istiyor 
ıd, bu da, Lehistan - Danzig anlaşma
lanna karşıt olan döviı kontrolunun 
k:aldırılmasınd lüzum gösterir. Eğer 

Daruııg bu noktada Lehistanı yatıştıra· 

mazsa bu hareketiıi, Dandg limanının 

Lehistan tarafından kullanılması hac
kındaki anlaşmaların temelini sarsaca

ğı apaçıktır. 

Öteıyandan Ekspres Poranni gaze-

tesi diyor ki: 
Eğer Danzig özgür şehri, Lehistan 

asığlarına uygun olarak ve onunl3 uz· 
!aşarak para meselelerini kotarmazsa, 
bu asığların başka türlü inanca altına 

alınmasını istemek gerekecektir. 

--ULUS, hazırlanan AN

KARA TELEFON REH · 

BERİ için ilanlar alma -
ğa başladı. 

I 

UACINIK DU\ UKLAR: 

Alman - Yugoslav 
dostluğu 

Gladbek (Vcstfalya) 26 (A .• .6 • • ) 

Almanyadaki yugoslav işçi ve karş. • .k. 
lı yardım örgütleri birliğinin genel 

toplantrsı, Duseldorf alman general 
konsolosu doktor Dantio'da bulunduğu 

halde, burada yapılmıştır. 
Birliğin bundan sonra "Almanyada 

yugoslav işçileri ulusal birlikleri mer
kezi federasyonu,, adı ile anılması ve 
yönetge merkezinin Buer'den Essen'e 

taşınması kararlaştırılmıştır. Birliğin 

ergesi, Almanyada bulunan bütün yu· 

goslav işçi birliklerini ana vatanın ulu
sal sıyasası yolunda birleşmeğe yönet. 
mektir. Bu toplantıda, Almanya ile Yu. 
goslavya arasında dostluk ilgileri bu
lunduğundan, bütün birlik üyelerinin 
alman hükümeti ve ulusu ile çok iyi ge

ç.inmeleri lüzumlu sayılmıştır. 
Merkez federasyonu, Rühr bölge

sinde oturan yugoslavlar adına gene. 
ral Göringe bir telgraf çekerek, baka. 
nın Yugoslavya gezisi ve Belgradda kt• 
ral Aleksandr'ın ölü töreninde bulun

muş olmasından dolayı işçilerin içtcm 

duygularını bildirmiştir. 

Rühr bölgesinde yerleşmiş bulunan 
altı yüze yakın yugoslavyah 31 ağus

tosta kıral Aleksandrın Oplenakdakl 
mezarına görete gidecektir. Şimdi bu 
federasyona, Uç binden fazla Uyclerile 
em. birlik bağlı bulunmaktadır. 

Eski savaşçılarla B. 
Hitler arasında 

Berlin, ı6 ( A.A.) - Eski ingiliz ve 
alman savaşçıları B. Hitler'e bir saygı 

ve sevgi tel~rafı gCindermişlerdir. 
B. Hitler buna cevabında yürekten 

teşekkür etmekte ve eski savaşçıların 

bu toplantısının uluslar anlaşmasına ve 
dünya banşına yardım etmesi dlieğinde 
bulunmaktadır. 

Kamera gene dayak 
yedi 

Nevyork, 26 ( A., A.) - .ı\merikalı 

zenci boksör Yoe Luis eski acun şaın-

J>llyonu İtalyan Karnera'yı yenmiştir. 

Birinci. ikinci, üçüncü ve beşinci ra· 
vundlarda Luis list olmuş, dördüncüde 

berabere kalmıştır. 

Altıncı ve sonuncu ravundda Karne· 

ra Uç kez yere yuvarlanmıştır. Hakem, 

nakautu bildirdiği z.aman Kamera ser

semlemişti. 

Sovyet Rusya ile Kolam· 
biya arasında 

Roma, 26 (A.A.) - Sovyet BüyUk 

elçisi Bay Ştayn ile Kolombiya elçisi, 

aovyet l"lçiliğinde biribirlerine iki mem· 

leket arasında nomal diplomatik ve kon· 

solosluk ilgilerini kuran notalar vermiş

lerdir. 

Ul,US'un romanı Tefrika: 108 

San Michele!nin kitabı 
Türkçeye çeviren: Nasuh.J BAYDAR 
Yazan: Aksel MUNT 

Mis Hol bu nişanı, yaşla dolu gözlerini 
önüne eğip "kabrime birlikte götüreceğim,, 
diyerek kabul etmişti. Ben de, bu düşünce
sine karşı olmadığımı ve her ne şekilde olur
sa olsun, günün birinde, öteki dünyaya gö· 
çeceğinden umudunu kesmemesi gerektiği
ni söylemiştim. Ancak onunla İngiltere el
çiliğine gideceğini hiç sanmamıştım. 

en büyük gününü yaşamış, Lord Dafrin 'i;ı 
kendisine karşı pek sevimli davranmış ve 
herkesin kendisine gülümsiyerek bakmiş, 

tuvaletinin çok beğenilmiş olduğunu söyle
di. 

Eve~ Mis Hol ile istediğiniz kadar alay 
ediniz! ancak, düşününüz ki dünyada Mis 
Holler kalmadığı zaman alteslerin hal ve 
hareketlerinin jurnalrru kim tutacak, onlar.ı:n 
Villa Bor geze' de dolaştıklannı bacaklan 
titriyerek ve başım önüne eğerek kim sey
redecek, kim onlar için ingiliz kilisesinde 
tapmacaktır? İnsanlar boş şeylere değer 
vernıiyecek kadar akıllı oldukları zaman on· 
lann nişanları ve nişan kordelaları ne ola
cak? Bunların topunu birden Mis Hol'a ve
rip neden artık bu bahsi, bir daha açılma
mak üzere, kapatmamalı! 

Cevab ise şöyle yazılmıştı: 
"Ekselans, 
"Nişan meselesinde, şimdiye kadar ba

na yol göstermiş olan prensip; bir nişanı an
cak onu kazanmak için hiç bir şey yapma
mış olduğum vakit almaktı. Resmiğ defter
lere bir göl gezdirecek olursanız bu prensi
pi, yıllardanberi, dinsel bir saygı ile yerine 
getirmek suretiyle elde etmiş bulunduğum 
dikkate değer sonucu görmek imkanını bu
lursunuz. 

yapmış olduklarının yanında benim Mesina
da yaptıklarnn anılmağa bile değmez. Ge· 
çirdiğim tehlike, kendi beyinsizliğim yü
zünden, açlıktan ölmek tehlikesiydi. Yan
baygın birçok insanları, suni nefes aldırma 
yoliyle, ölümden kurtarmış olduğum yalan 
değilse de bunu hangi hekim, hangi hasta 
bakıcısı veya kıyı koruyucusu yapmadı? 

Bakınız bu iş nasıl oldu? Kıraliçenin yıl
dönümünden dolayı ingiliz elçiliğinde yapı
lan törende bulunması için Mis Hol'a bir 
kart almıştım. Sevincinden sarhoş olan Mis 
Hol kendini tuvaletini hazırlamağa vererek 
günlerce görünmemişti. 

Tören gecesi, elçi ile tanıştırılırken Lord 
Dafrin'in monokglunu iyice yerleştirerek 
gözlerini Mis Hol'un göğsüne diktiğini gö
riince ne hale girdiği.mi siz düşününüz. İyi 
ki Lord Dafrin tam irlandalı idi de kahkaha
larla güle güle beni bir köşeye çekip Mis 
Hol'u ~sturya elçisinin gözünden uzak 
tutmamı rica etmekle kaldı. 

Gece eve cli)nerken Mis Hol hayatmm 

Birkaç gün oluyor ki dostum, Roına'da
ki İsveç elçisi bana bundan yirmi yıl kadar 
önce kendisine yazmış olduğum bir mektu· 
bun kopyesini gösterdi ve aslım, vaktinde. 
okunup düşünülmek üzere, İsveç'e, dış ba· 
kanhğma göndermiş olduğunu söyledi. Bı1. 
depremde yapmış olduklarıma karşı, İtalyan 
hükümetince verilmiş ~lan Mesina madal
yasını, nazik davranmış görünmek İ· . 
çin, teşekkür ederek kabul etmem hakkın· ı 
da, Roma'daki İsveç elçiliği tarafından ba· 
na: yazılan resmi! mektuba verdiğim cevabdı. 

Mektubunuzla bana önergediğiniz yeni 
usul ki yapmış olduğum ufak tefek hizmet
lere karşı kamusal bir minnet edinmektir. 
bana pratik değeri şüpheli bir iş gibi geli
yor. 

Buna boyun eğecek olursam vicdanım 

sarsılacak ve ölmez tannlarnn bana küse
cekler. Ben Napoli'nin koleralı mahallele
rinden kimseye görünmeden çıkmış oldu
ğum gibi Mesina'nm yıkıntılarından da öy
lece kendimi çekip çıkarmak arzusundayım. 
Gördüklerimi hatırlamak için madalyaya 
lüzum yoktur.,, 

YİRMİ BEŞİNCİ BöLttM 

Mesina 

Kim oldukları bilinmiyen ve öylece unu
tulan ytizlerce insanın, hayatları pahasına, 

Depremden önce kendisine mutfaklık 

etmiş olan koğuktan ihtiyar bir kadını ya' 
mz başıma kurtardığımı bilmiyor değilim. 

Ancak sokağa çıkarır çıkarmaz iki ayağmm 
kırık olduğunu görerek onu orada bırakı· 

verdim. Ne sargı bezi ve ne de ilaç olmadı· 
ğmdan yaprlacak başka bir şey de yoktu. 
Sonra, bir gece, bir avluda. çırılçıplak bulup 
yattığnn mağaraya götürdüğüm yeni doğ
muş çocuğu da unutmadım. Y avrocuk, sar• 
dığım paltomun içinde, sabaha kadar, za· 
man zaman parmağımı emerek, mışıl mışıl 
uyumuştu. Ertesi gün onu Santa Tereza 
sörlerinin yıkık kiliselerine götürüp - tam 
bir hafta bütün Mesina'da bir damla süt bu· 
lunamadığı için - açlıktan bağırmakta olan. 
kendi gibi, on iki bebeğin arasına bırakmıt
tnn. 

(Sonu var) 
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lstanbul Sıhhi l\'1r esseseler arttırma eksiltme komisyonun an 
İstanb~Jdaki S~hhi müessesel~r~n .1935 ma 1i yılı umum ihtiyacı a:ı?ağıda yazıldığı üzere ve her şartname mucibince ayn ayn ek:sıltm eye konulmuştur. 
1 - Cms. ve m~k~arları, tahmını f'lat muva k.kat teminatları, ihale gün ve şekilleri hizala rında gösterilmiştir. 
2 - Eksıltmc ışı İstanbul Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Tıp talebe yurdunun ekmek şartna.-n esi 126 kuruşa ve et sartnamesi 203 kuruşa ve akliye hastanesinin ekmek şartnamesı 189 kuruş ve et şartnamesi ise 130 kuruş l>edel 

mukabilinde yurt ve müesseseden alınabilir. 
Diğer şartname ve nümunelcr de ait oldukları müesseselerde görülebilir. 
4 -. E'-~ilt_m~~e gireceklerin 935 yıl~ ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazı h belgeleri ve eksiltmesine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mek 

kıplarıylc bellı gun ve saatten evet komısyon a müracaatlan. (3353) 

Cinsi 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağhç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuz Tereyagı 
S~bun 
Zeytin yağı 

Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri 
Makarna 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Un 
Pirinç unu 
f nnik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru Barbunya 
Patates 
Kuru soğan 
Yeşil Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üziim 
Soda 
Süt 
Kase yoğurdu 
Taze Bakla 
Çalı Fasulya 
Ayşe kadın 
Barbunya 
İspanak 
Semizotu 
Sakız kaba~ 
Bamya 
Patlıcan 
Yer domatesi 
Sırık domates 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru ot 
Benzin 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Kriple kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç 
Karaman 
Kuzu 
Sığır 

Sade yağı 
Sabun kalıp 

Sabun toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 

Kuskus 
Un 
Pirinç 
Bulgur 
Patates 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
ı ·uru \izi.im 
~- • 'l 

Tıb talebe yurdu için 
Azı Çoğu Tahmi11 

Fi. 
215,700-280.000 

3,000- 3, 900 
1,500- 1,950 
7.000- 9.100 

66.680- 76,650 
1 1,000- 14 ,300 
1,100- l,430 
5.000- 6,500 
( 1)00- 7 ,800 

00- 5.200 

9. 
50 
50 
35 
45 
77 

140 
28 
38 
30 

70,vDO- 91,000 1,75 
5,000- 6,500 45 
ı,000- 1,300 70 
2,000- 2,600 22 

50- 65 22 
50- 65 22 

6,0 V- 7 ,800 11 
. )- 650 22 
500-- 650 20 

13,000- 16,900 24 
2,500- 3,250 18 
3,000- 3,900 16 
1,600- 2,080 10 

12,000- ı5,600 7,50 
12,000- 15,600 5 
1,500- 1,950 17 

600- 780 18 
1,500- 1,950 45 
l ,500- 1,950 20 
3,000- 3,900 8 
5,500- 7,150 12 
3,000- 3,900 7,50 
5,000- 6,500 7 
1,500- 1,950 11 
4,500- 5,850 12,5 
4,500- 5,850 10 

6,000- 7 ,800 7 ,5 
1,250- 1,727 5 
4,000- 5,200 5 
1 ,000- 1,300 30 
6,000- 7 ,800 10 
5,000- 6,500 5 
2,000- 2,600 7 
4,000- 5,200 4 
3,000- 3,900 6 
6,000- 7 ,800 5 
3,000- 3,900 4,. 
900- 1,170 3,S 
900- ı.170 2,5 
500- 650 4,5 

5,500- 7,150 35 
200- 260 250 

1,500- 1,950 230 
130- 170 1450 
135- 175 1750 

] 5,000- 19,500 3,~ 

M. Teminat 

1890,00 

Y. 3045,19 
526,82 
150, 15 
137,50 
~22,30 

117 

149,44 

287,62 

45,04 
64,35 
10,72 

9,75 
104,20 
43,87 

62,40 
85,75 
.58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

406,96 

20,62 
187,69 

a8s,ı2 

184,87 
229,69 
51,19 

~ksiltme Sekti 
.arihi 

5-7-935 
8-7-935 
8-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
10-7-935 
12-7-935 

S. 14 kapalı zari 

S. 14 kapah zarf 
S. 14 kapalı .zarf 
S. 14 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. ıs Açık 
S. 15 Açık 

12-7-935 S. ıs Açık 

15-7-935 
15-7-934 
15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-935 

ı 7-7-935 
17-7-93'5 
19-7-935 

ı 9-7-935 

19-7-935 
19-7-935 
22-7-935 
22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
24-7-935 

26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. ıs Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. ıs Açık 
S. lS Açık 
S. 15 Açık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. ıs Açık 

S. 15 Açık 

S. ı5 Açık 
S. 15 Açık 
S. ı5 Açık 
S. lS Açık 

S. 14 kapalı zarf 

s.ı5 Açık 

S. 15 Açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. ıs Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

Akliye ve asabiye hastanesi için 
Azı Çoğu Tahmin 

Fi. 
400,000-420,000 

?0,000- 35,000 
4,000- 5,000 
9,000- 10,000 
2,000- 3,000 
8,000- 12,000 
8,000- 10,000 
8,000- 10,000 
8,000- 12,000 
3,000- 3,500 

35,000- 50,000 
0,000- ı ,000 

20,000- 25,000 
8,000- 10,000 
3,500- 5,000 
4,500- 6,000 

35,000- 42,000 
20,000- 25,000 
35,000- 45,000 
15,000- 20,000 
8,000- 10,000 

10,000- 12,000 
8,000- 10,000 
1,500- 2,000 
ı,500- 2,000 

10,000- 15,000 
20 000- 2;. 000 

9 
50 
4S 
50 
35 
70 
28 
14 
38 
30 

1,75 
45 
20 
20 
ıs 

11 
24 
11 
7,5 

11 
ıo 

ıs 

ıs 
45 
20 
s 

12 

M. Teminat 

283S 

1938,75 
76S 

31S 
i42 

78.75 
65,63 
33,75 

581,25 
49,50 

756 
206,25 
253,ı3 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

5-7-93S S. 14 kapalı zarf 

5-7-93S 
8-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
10-7-935 
12-7-935 
12-7-935 

15·7-935 
15-7-935 
17-7-935 
ı 7-7-935 

17-7-935 

17-7-935 
17-7-93S 
19-7-935 

19-7-93S 
19-7-935 
22-7-935 

S. 14 kapalı zarf 
S. ı4 kapalı zarf 

s. ıs açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. ıs açık 
S. 14 kapalı zarf 
s. ıs açık 

S. 15 açık 

S. 15 açılt 
s. ıs açık 
s. ıs açık 

s. ıs açık 
s. ıs açık 
S. 15 acık 

Cinsi Azı Çoğu Tahmin 
Fi. 

Kase yoğurdu 40,000- 50,000 7 ,5 
Taze bakla 10,000- 15,000 7 
Ayşe kadm ıo.000- 15,000 12,5 
İspanak ıo,OOO- 15,000 7,5 
Semizotu 4,000- 5,000 5 • 
Sakızkabağr 10,000- 15,000 5 
Patlıcan 20,000- 30,000 10 
Yer domatesi .S,000- 10,000 5 
Arpa 3,500- 5,000 4,S 
Kepek 1,800- 2,500 3,S 
Mısır kırması 2,500- 3,000 4,S 
Benzin 12,000- ı5,000 35 
Odun O- 2,000 240 
Kriple maden kömürü O- 500 ı450 
Kok kömürü 700- 750 1750 
Mangal kömürü 20.000- 20,000 3,25 

M. Teminat 

281,25 

641,25 

33,50 
393,75 
360 
551,25 
984,18 
52,50 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

22-7-935 

22-7-93S 

24-7-93S 
24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. 15 açık 

S. 14 kapalı zarf 

S. ıs açık 
S. ı4 kapalı zarf 
s. ıs açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 
S. 15 açık 

Heybeliada sanatoryomu için 
Cinsi Azı Çoğu Tahmin M. Teminat 

Fi. 
Ekmek 20,800- 22,750 9 
Francala 11,200- 12,200 13,S 
Dağlıç eti 14,000- 26,000 50 
Kuzu eti ı ,050- 1,950 50 
Sade yağı 2,240- 4,160 85 
Tere yağı 700- ı,300 ı40 
Sabun ı,050- 1,950 28 
Zeytin yağı ı,400- 2,600 38 
Zeytin 700- 1,300 30 
Günlük yumurta 70,000-130,000 5 
Mutfak yumurta 28,000- 53,000 ı,n 

Yakacık suyu ı,829- 3,395 50 
Kaşer peynir 910- ı,990 70 
Beyaz peynir 9ıo- 1,990 45 
Makarna 700- 1,300 25 
Tel şehriye 130- 163 25 
Arpa şehriye 130- 163 25 
İrmik 140- 260 20 
Un 1,680- 3,120 11 
Pirinç 3,500- 6,500 24 
Kuru Fasulyt. 700- 1,300 ı6 

,, Barbunya 630- 1,170 16 
Patates 6,300- 11,700 7,5 
Kuru soğan 3,500- 6,500 5 
Süt 10,850- 20,150 12 
Yoğurt 2,590- 4,180 20 
Kase yoğurdu 3,500- 6,500 7 ,S 
Prasa ı,750- 3,250 5 
Lahana 1,400- 2,600 4 
Kereviz 1,120- 2,080 10 
İspanak 2,380- 4,420 7 .S 
Taze bakla 2,ıo0- 3,900 7 
Patlıcan 3.500-6,550 10 
Taze bamya 560- 1,040 30 
Cah fasulye 840- 1,560 11 
Sırık domates 800- 800 7 
Yer domatesi 700- 5,700 S 

Sakız kabağı 2,800- 5.200 5 
Enginar 2.100- 3.900 6 
Ayşe kadın 2,100- 3.900 12 
Semiz otu 1,400- 2,600 S 
Barbunya 1,050- 1,950 10 
Kırma arpa 1,625- 3,250 5 
Saman 2.100- 3,900 2,S 
Kepek 1,400- 2,600 3,S 
Kuru ot 910- 1,690 4 
Arpa ı,625- 3,250 4,5 
Odun ıos- ı95 250 
Kriple maden kömilrü 35- 60 1450 
Kok kömürü 175- 325 1950 
Mangal kömüril 2,SOO- 5,200 3,S 

370,00 

1048,00 
267,38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 
18ı,3S 

108 

291 

41 
36,53 
70 

475 
13 

Çocuk hastanesi için 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Yumurta 
Beyaz peynlı 
Makama 
Şehriye 

Pirinç unu 
lnnik 
Pirinç 
Kuru fnulu 

Azı Çoğu TahmiD 
Fi. 

37 ,000- 38,000 
24,000-- 25,000 
2,000- 2,500 

450- 500 
3,500- 4,000 

\0.000- 15.000 
350- 400 
1.000- 1,500 

9 
50 
85 
ı40 

28 
1,7J 

45 
20 

450- 500 25 
450- 500 11 
150- - 2()c' 20 

12,000- 12,500 24 
1 .000:- ı .soo 1 *' 

M. Temiııat 

256,50: 
937,50: 
159.38: 

52,50: 
84 : 
19,68: 
13,50: 

31.88: 
4,13: 
3 : 

225 : 
18 : 

Eksiltme 
tarihi 

Şekli 

5-7-935 

5-7-935 
8-7-93S 
8-7-93S 

J0-7-935 
10-7-935 
10-7-93S 

12-7-935 
12-7-935 

12-7-935 

15-7-935 
1S-7-93S 
17-7-93S 

17-7-935 
17-7-935 
19-7-93S 
22-7-935 

22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. 15 açık 

S. 14 kapalı 7.8 f 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. ı5 acık 

S. 14 kapalı ad 
s. ıs açık 

s. ıs açık 

s. ıs açıtt 
S. ıs açık 
s. ıs açık 

s. ıs açık 
S. 15 açık 
s. ıs açık 
s. ıs açık 

s. ıs açdc 

s. ıs açık 

s. ıs açık 
S. 15 acık 
s. ıs açık 
S. 14 kapalı ad 
S. 15 açık 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

5-7-935 
5-7-935 
8-7 935 
8-7-935 

10-7-935 
ı2-7-935 

ıe-7-93S 

15-7-935 
15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-935 

S. ı5 açık 
S. 15 kapalı zarf 
S. 15 açık 
S. ıs acık 
S. 15 açık 
s. ıs açık 
s. ıs açık 

S. ı5 açık 
S. 15 acık 

S. ı5 açık 
s. ıs ac;ık 

S. 15 acık 



Cinsi 

Patateı 
Kuru soğan 
Siit 
Pancar 
1spanak 
Bakla 
lakızkaba• 
Aytekadm 
CJ•b 
iMRya 
Semizotu 
Bel!elya 
Pır ... 
Kereviz 
LMona 
DOMeteı 
Jh.ginar 
PaNıcan 
AFpa 
laman 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Od*1 
~ok kömt1ı'tl 
Msıtgal kıönıüri 

~~ 
Fu:~e.ü 
iade yağı 

Azı Çoğu Tahmin 

5,500-- 6,000 
3,000- 3,500 

23.000 30.000 
3,000- 3,500 
3,000- 3,500 
3 000- S,500 
3 ·~00-- 4.000 
3,' f\0-- 4,000 
~·00- 1,000 
500- 600 

1,000- 1,200 
200-- 250 

3,000- 3,500 
%,000- 2,500 

400-- 500 
3,500- 4,000 
5,500-- 6,000 

Fi. 
7, 
5 
12 
7 
7 
7 
7 

12,5 
11 
30 

5 
10 
s 
4 
4 
5 
6 

ll,000- 12,000 10 
3,500-- 4,000 4,~ 

3,500- 4,000 2,5 
3,500- 4,000 4 
8,50<>--- 4,000 3,5 

144- 144 35 
250- 300 230 

300- 400 1750 
9,500-- 1 o.ooo 3,5 

il. Teminat 

33,75ı 
13,13: 

270 

3<MJ,90ı 

43,50ı 

3,87: 
51,75: 

525 : 
26,25: 

Eksiltme Sekli 
tarihi 

17-7-935 
19"-7-935 
22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 14 kapalı zart 
S. 15 açık 

Kuduz tedavi müessesesine 
Am Çoğu Tahmin 

Fi. 
ı.ı,~ 14,000 9 
1,000- 6,000 50 
1,000- 5,000 50 
700- 1,000 85 

1,400- 1,600 25 
200- 300 25 

1,400-- 1,800 24 
500- 700 16 

l 4,000- 18,000 4,S 
\00- 250 250 
'ro-- 80 ı 7 50 

M. Teminat 

§)4,50: 

262,50: 
63,75ı 

30 J 
5,63: 

32,40: 
8,40: 

C50,75: 
28,12: 

105 1 

J!;ksiltme tarihi ve 
şekli 

5-7-935 S. 15 açık 

5-7-935 
8-7-935 

15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-935 
24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. ıs açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesi 
Mu Azı Tahmin 

Fi. 
1118.000- J6,000 
lS,000- 12,500 
2,000- 1,500 
3,000- 2,000 

g 
47) 
47) 
85 

M. Teminat 

189 
599,25 

191,25 

Eksiltme tarihi ve 

5-7-935 
5-7-935 

8-7-935 

şekli 

15 
14 

15 

Açık 
kap ah 

Cinsi ,Çoğu Azı 

Tere ya~ 800- 600 

Sabun 1,500- 1,200 
Toz sabun 400- 300 
Zeytin yağı 1,500- 1,000 
Zeytin tanesi 400- 300 
Günlük yumurta 73,000- 40,000 
Mutbak ,, SS,000- 20,000 
Beyaz peynir 1,100- 900 
Kaşar peyniri 300- 250 

İrmik makama 1,200- 1,000 
Şehriye 1,200- 1,000 
Un 2,500- 2,300 
Patates 2,500- 2,000 

Çalı fasulya 1,200- 800 
Barbunya ,, 500- 300 
Tosya pirinci 4,500- 3,500 
Soğan 3,000- 2,500 

Yoğurt 3,000- 1,800 
Kase yoğurdu 7 ,000- 3, ı;,)() 

Süt 12,000- 10,000 
Enginar 600- 400 
Taze bezelye 300--- 200 

Semizotu '450- 300 
Taze bakla 500- 700 
Kabak 1,500 1 ,200 
Pancar 200- 150 
Hıyar 1,800- 1,600 
Taze bamya 450- 350 
Domates kır. 1,800- 1,600 
Taze biber 300- 200 
Patlıcan ı 2,000- 11,000 
Dolmalık biber 600- 500 

,, domates 300- 250 
Yeşil salata 7,000- 5,000 
Kırmızı turp 800- 700 
İspanak 2,500- 2,000 
Havuç 300- 250 
Kök kereviz 800- 650 
Salamura yaprak 200- ıso 
Lahana 700- 600 
Pırasa 700- 600 
Kamıbahar 300- 200 
Çalı fasulya 1,500- ı.ooo 
Ayşekadın 1 .000- 600 
Taze barbunya ı.000- 600 
Kriple maden kömürü ı 60 ton 
Kok kömürü 50 ton 

Tahmin 
Fi. 

140 
28) 
25) 
38 

120 
s 
1,75 

45) 
70) 

25) 
25) 
11 
7,5(' 

16) 
10) 
24 

~ 

20 ) 
7.r.;) 

12 
8 ) 

15 ) 
15 ) 
10 ) 

05 ) 
07 ) 
02,50) 
30 ) 
05 ) 
12 ) 
10 ) 
10 ) 
07 ) 
01,25) 
01,25) 

7,50) 
08 ) 

10 ) 
25 )' 
04 )' 
05 )' 
ıs )' 
11 ) 
12 ) 
10 ) 

1450 
1950 

M. Teminat 

84 
39 

42, 
9 

904,65 

52,88 

29,07 

20,63 
14,07 

18,15 

85 
11,25 

84,38 

108 

104,22 
174 
73,15 

8-7-935 
10-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
12-7-935 

12-7-935 

15-7-935 

15-7-935 
17-7-935 

17-7-935 

17-7-935 
19-7-935 

22-7-935 

22-7-935 

22-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

Eksiltme tarihı ve 
şekli 

15 
15 

15 
15 
15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

ıs 

15 

15 
15 
15 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 

açık 
açık 
açık 

Ankara l.Aw••~ .Aınirliği Satm 
.t.ltM~wilinlan 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 

1 
~ 

1 
i 

Askeri Fabrikalar Ummn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu il8nlan 
Blldtehlr garnizonundaki asker ihtiyacı için 110.000 }JJ.evkii Nr: Bir senelik kira B. Muvakkat temin~t! 

llilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. L" K Li K 
d E 

. ıra . ra • 
Eksiltmesi: 29. 6. 935 cumartesi günü saat 11 e skı- Hal 29/1 1200 90 

f9hinie kolordu Ntm alma komisyonunda yapılacaktır. Atpazan 29 112 8 40 
lartname mesai zamanlarında her gün komisyonda ,, 33 51 20 3 84 depo 

IGl"etsiz olarak görülebilir. Şartnamenin sureti bir lira 45 1 - Yukarda yazılı iki dükkan ile bir depo 31-5-936 aü-
ı.urut ücret mukabilinde komisyondan alınabilir. nüne kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 1:11 

Etin tahmin bedeli 29.700 liradır. Muvakkat teminatı -2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase-
IWl'/ lira 50 kmıqtur. beye gelebilirler. 

latekliter teminat makbuzu ile birlikte teklif mektub- 3 - İhale 11-7-935 perşembe günü saat on beşde artır-
ı.mıı eksiltme saatinden en aşağı bir saat evet komisyo- ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (1518) 2629 
u vennif olacaklardır. Ve ticaret odasında kayıdlı olduk-
..._. dair veailRa ibraz etmeleri mecburidir. (1375) İ L A N 

ı - 2386 1 - Belediye için şartnamesine göre 42 parça mobilye 
t LAN yaptmlacak ve 6 parça tamir ettirilecektir. 

.-e, pylldl, ve ayvacık garnizonlarının senelik ihti- 2 - Muhammen l:>edeli 2700 liradır. 
yam olan 855000 kilo un kapalı zarfta münakasaya konul- 3 - Muvakkat teminatı 202,S liradır. 
muftUr. .. 4 - İstekli olanla~ ihale günü Qlan 12-7-935 cuma gü-

2 .:... Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuru§ 25 san- nu saat on beşte komısyona gelmelidirler. (1517) 1-2628 
tim olup ihalesi 11-7-935 tarih perşembe günü saat 15 de İLAN 
Bayramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 _ Atpazannda çayha-

3 _ Münakasaya girecekler verecekleri un'un şerait nenin altmda 27 ve 28 nu· 
"evsafını öğrenmeleri için bulunduğu mahallin satın al- maralı ufak dükkanlar 31_5. 
ma komisyonlanna müracaat ederek öğrenebilirler. 936 gününe kadar açık artır-

4 _ Münakasaya girecekler 5204 lira 38 kuruş muvak- ma ile kiraya verilecektir. 
ut teminat makbuzu ile münakasa kanununun 2, 3. üncü 2 _ Muhammen bir sene-
aıaddelerlne göre istenilen vesikalarla birlikte münakasa- tik kira bedeli (50) liradır. 
den bir saat evel komisyonda hazır bulunmaları. (1425) 3 _ Muvakkat teminat 

1- 2535 (3.75) liradır. 

1 

çarşamba günü saat onda 
Belediye Levazım Direktör
lüğü odasında yapılacaktır. 

S - Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün Levaznn 
Direktörlüğüne müracaat e-
debilirler. (1465) 

1 - 2565 

KIMY A MALZEMESi 
Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin ecmen bed• 

li ( 100000) lira olan yukarda cinsi yazılı malseme ukerl 
fabrikalar umum müdürlüğii aatm alma komisyon~ 
10 temmuz 935 tarihinde çartamba gllnG saat 14 te pazar
bkla ihale edilecektir. Şartname (Bet) lira mukahillnd41 
komisyondan verilir. Tallblerin muvakkat teminat olaa 
( 6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddel .. 
rindelri vesaikle mezkGr giin ve saatte komi.yona mm. 
caatlan. (1453) 1 - 2558 · 

İLAN 

5400 ili 8000 KİLO SiôlR ETİ 
Tahmin edilen bedeli (1840) lira olan yukaroa mfk<lan 

ve cinsi yazılı et askeri fabrikalar umum mUd UğU aatm 
alma komisyonunca 11 temmuz 1935 tarihinde perşembd 
günü saat 15 de açık eksiltme ihe ihale edilecektir. Şart-
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (138) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1413) 1-2625 

t LAN ~ 

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

1LAN 4 - Şartnamesini görmek 
İstanbul kumandanlığı birlikleri için beher kilosuna istiyenler her gün muhue-

BİLİT 
1 - Kanarada kompra- 400 ili 800 kilo Ispanak 

300 ili 400 kilo Semiz otu 
sör tesisatı ile elektrik terti-tahmin edlen bedel 84 kuruş olan 58,000 kilo sade yağı ka- beye gelebilirler. 

palı .zarfla eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi 16 temmuz s _İhale 8-7-935 günll 
935 sah günü saat ıs dedir. Şartnamesi 246 kuruş mukabi- saat on beşde artırma ve ek· 
li Fındıklıda İstanbul kmnandanlığı satın alına komisyo- siltme komisyonunda yapı· 
mından alınabilir. Eksiltmeye girecekler 3654 liralık temi- tacaktır. (1458) 1-2549 
nat mektubu veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
ttncü maddelerindeki vesikalarla birlikte ihale saatından İLAN 
bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. (1493) 1-2615 1 - İtfaiye memur ve 

•-------------------•• müstahdemini için (66) çift çizme aleni eksiltmeye çı • 
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
HARIT A VE PLAN iŞLERi, ETOD- Meıha mütebusııı 
LER APLiKASYON, PROJE, Nl- F. HAEUSLER 

, 880) liradır. 
( 3 - Muvakkat teminat 

,. 
1

,66) liradır. .. _._._,.. _____________ _. 4 - İhale 14 - 7 - 935 

RENGi, NIVELMAN, PIQUET AJ, Diplomalı Geodet 
SONDAJ iŞLERi lstan'bu1 • Galata 1335 

Posta lCutu su 

200 ili 300 kilo Taze bakla 
batmm isWu gı"bi onarma· 200 ili 300 kilo Domates 
lar yaptmlacaktır. Keşif ak· 350 ili 500 kilo Lahana 
çesi 3017.10 liradır. 600 ili 800 kilo Pırasa 

2 - Keşif ve şart kağıt· 200 ili 300 kilo Yer elması 
larmı görmek için baytar eli- 80 ili 100 kilo Karmbahar 
rektörlüğüne gelinecektir. Tahmin edilen bedeli (654) lira olan yukarda mik· 

3 _ Usterme 3.7.1935 ta- dan ve cinsi yazılı sebze askeri fabrikalar mnum nıiidü"' 
rihine rastlayan çarşamba lüğü satın alına komisyonunca 11temmuz1935 tarihindt 

perşembe günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edile-
günü saat onda baytar direk· cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. T.,. 
törlüğü odasında açık eksilt· liplerin muvakkat teminat olan (4) lira (91) 1alrw ve 
me ile yamtacaktır. 1 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindekl vesaiki• 

4- İğreti tutak akçesi mezktr gün ve şaatte komisyona ınürar:uıtlan (1510\) 
226.50 liradır. 1--2473 • t-2126 



' 

SAYlf'A. 1 

1 LAN 

(66499) lira ffada ihale edilen (728) adet munt.em ok-
ijen cihazları müteahhit ifayı teahhüt etmediğinden bu 

kerre müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle 
satın almacaktır. İhalesi 15.7.1935 pazartesi günü saat 14 
dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak üzere (333) 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan 
verilecektir. Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatin
de ve 2490 No. lu kanunda gösterilen vesaikle ve (4574) 
lira (95) kuruşluk teminat mektubu ile birlikte M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1507) 1-2624 

let oroloji Eıı._ ti tü ·ii 
J)irel\:törlüğüıı(leıı: 

EnBtitümüz hizmet kamyonu ihtiyacı için eksiltme ve 
artırma kanununun 46 mcı maddesinin A f ıkrasma göı e 
pazarlık suretiyle 3500 litre benzin satın alınacaktır. Pa
zarlık 28-6-935 cuma günü saat 10 da Keçiören caddesi ü
zerinde bulunan Ziraat Vekaleti Tohum ıslah istasyonu 
binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
yukarda yazılı glin ve saatta komisyona başvurmaları. 

(1482) 1~2587 

1,ürk Hava Kuruıno .. .. ~ 

BUYUK piyango~ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19 uncu tertip 3 üncü keşide 11 temmuzdadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Aynca; 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık mükafat vardır. 

Cizre: A~keri Satın Alma 
Koınisyon11 Reisli ğindcıı: 
Cizre garnizonunun senelik ihtiyacı olan 17942 l kil'l 

unun kapalı zarf ile 11-6-935 günü yapılacak beher kilosu 
12 kuruş 7 santim üzerinden tesbit ve kolordu K. Arzedıl
mişse de mezkur komutanlıkça bu fiat pahalı görüldii
ğünden kapalı zarf usuliyle 15-7-935 günü saat 10 da iha
lesi takarrür etmiştir. Taliplerin mezkur gün ve saatta 
yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle komisyonda hazIL" 
bulunmaları ilan olunur. (34781151 l) 1-2630 

Ankara Evliaf 1üdürliiğünden: 
25-6-935 de ihale edileceği ilan edilen vakıf yerlerden 

bazılarına istekli çıkmadığından artırma müddeti üç gün 
uzanmıştır. İhalesi "8-6-935 cuma günü saat 15 dedir. Tut· 
mak istiyenlerin Evkaf Müdürlüğiine gelmeleri ilan olu-
"nur. {151S) 1-2627 

Ankara· belediye reisliğindeıı: 
1 - İtfaiye meydanında belediyeye ait buz fabrikası

nın bir sene müddetle işletilmesi artırmaya çıkarılmıştır. 
ı - Şartnamesini görmek istiyenler hesap işleri mü-

dürlüğüne geleceklerdir. . 
3 - İhale, 4 temmuz 1935 perşembe günü saat onda 

hesap işleri müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
" - Muvakkat teminat 500 liradır. 

Etlik merkez lahoratuval"ları mü · 
dürlüb»iinden: 

Mrkez serom müessesesi için aşı ve serom tecrübelerin
de kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarları yazılı tec
rübe hayvanları pazarlık suretile satın alınacaktır. Şeraiti 
öğrenmek istiyenler laboratuvarlar müdürlüğüne ve eksilt
meye gireceklerin de 5 - 7 - 935 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beşte Ziraat Vekaleti muhasebe müdürlüğün· 
de toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1433) 

Adet 
150 
100 
100 
200 

Kobay 
Rat yani büyük beyaz fare 
Beyaz fındık faresi 
Tavşan 1 - 2491 

Tarsıı~ Belediye Başl{anlığınd n. 
Hayvanla çekilir, el ile işler hava tulumbası vasıtasiy

le leğımlan temizler tahminen {760) lira kıymetinde bir 
adet l~ğım temizleme makinası açık aksiltme ile 28 hazi
raa 935 günü saat 10 da satın alınacaktır. İste~lilerin şart
name örneklerini belediyemizden aramaları ılan olunur. 
(1389) l - 2429 

1 
Daima gen~ 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin Kremi 

.,,, 
Elli senelik bir maziye malik 

ve dünyanm her tarafında tak· 
dir kazanmış gilzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet g6rmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk· 
lan izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan. 
mrştrı. Balsantln kremi katiyen 
kurumaz tentnbin latif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana ' 
çrkarabilirsiniz Bir defa Balsa· 
min kullanan ba ka krem kulla. 
namaz. Tanılmrş ıtriyat mağaza. 
larile büyük eczanelerde bulu· 
nur. 

27 HAZf RAN 1935 PERŞEMBE 

Gençlere, 
hulasa 

ihtiyarlara, ailelere 
herkese büyük bir 

Kolaylık abatlıkl 
hüliüınetiıı Sermayesinde 

llaııl{anııı iştiraki 

Milli b. 
ve dört 
l>ulunaıı 

ınilli 

a 
''Aydan aya faizleri kuponla ödenen 

vadeli mevduat;, 

ismi le yeni hir lıe ah açıyor. 
Yatıracağınız ı•aranııı ·faizini 

Her 

Satılık çocuk arabası 
Çok az kullanılmış yeni, 

güzel çocuk arabası ucuz sa
tılacaktır. Görmek istiyenler 
Yenişehir Dikmen caddesin
de 20 numaraya veya 39l2 
telefonda B. Hüseyine sora-
hilirler. 1-2616 

ay _başında 
Muntazam alacaksınız. 

İstanbul Deııiz Levazım Satın 
Alma Komi yonundan: 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü ilanları 

. 47492 kilo koyun t-ti, 24167 kilo kuzu eti 4 temmuz 193 
perşembe günü Hat 15 de Kasımpaşa'da komisyon bina 
sındıı. kapalı zarf usuille alınacaktır. Koyun etinin beher 
kilosuna 41 kuruş, kuzu etinin beher kilosuna 43 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. Ş~rtnamesi her gün komisyonda görü
lebilir ve yahut 149 ırnru~ bedel mukabilinde alınabilir. İs· 
teklilerin 2239 lira 76 kuruştan ibaret muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu ve kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri. (3365) 1-2486 

İLAN 

Muhammen bedeli. 11250 lira olan 150 ton Mazot 
9. 7. 1935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle An
kara da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 843, 7S liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 
4. üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk mü· 
dürlüğünden almabilir. (1444) 1 - 2555 

İLAN 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 
2646,15 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince 
işe girmeğe kanuni manile
ri bulunmadığına dair be
yanname ve tekliflerini ay· 
m gün saat 14,30 a kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri 
Iazımd1r. 

Bu işe ait şartnameler 175 
kuruş mukabilinde Ankara 
Eskişehir ve Haydarpa~a 
veznelerinde satılmaktadır. 

(1478) 1-2613 

iLAN 

• resinde parasız olarak dağı· 
tılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf ma
kinesi Muhammen bedeli: 
5250 lira. (1438) 1-2522 

Kiralık ve satılık ev 
lsmetpaşa mahallesinde U· 

lucak sokağında No: S ev birin· 
ci kat üç oda bir mutfak, ikin
ci kat dört oda bir mutfak. 

Aynı evde alt kata ve yahut 
2547 -- 1638 telefona müracaat. 

Almanca ders 
Bir alman bayan (mekteb 

muallimi) her metot ile en 
çabuk almanca öğretir. 

En iyi referanslar var. 
Posta kutusu (173) e miı-

racaat. 1-2618 

Acele 
SATILIK ECZAHANE 

Demiryolu üzerinde Orta A. 
nadoluda iyi bir eczahane çok 

müsait şeraitle satılıktrr. Almak 

istiyenlcrin 1stanbulda şark ecza 
deposunda Bay Hasana ve An· 
karada Diş tabibi Bay Hasan Na· 
ile miir:ır,,:.t hrr 1--?«;7fi 

DAKİK, HASSAS, SAôLAM ve BAS11 

İtte; bUtün dünyada tanılmıı olan 

R E V U E Saatlerinin 

başlıca evsafı bunlardır. 

REVUE saatlerinin yeni koleksiyonunı 
görmeden saat almayınız. 
Ankara'da, Rrza Tevfik, Bankalar cad
desi 8 1-2409 

ZAYİ 

Zencirli cami ile Saman pa
l(arı arar.mda penbe bir mendil 
iç.inde tomar halinde bulunan 
evraklarımı kaybettim her kim 

~uldu iMt insaniyet namına aşa. 
ğ'ıdakl adrC6e getirmeleri rica 
olumır. Getiren memnun edile. 
oekt1.t. 

Anafartalar caddesinde MU· 

hendis hanında 5 No. odada 
Afyonlu Ati Agfilı 

1-2622 

Lüks mobilye 
Antika oymah Avrupa ma

mulatı yemek salonu, yazc
hane tesisatı, salon, piyano, 
fevkalade elbise ve çamaşır 
dolapları satılıktır. Tele-
fon 3947 1-2620 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankrrı csddtsi cfrarında 

1 
Ulu!l Bssımevinde basılmış· 

t~ J 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 No. ar· 

sa satılıktır. Telefon 2291. 
1-2573 

Doktor 
Ali Maruf tlnveı 

DERl, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MUTE HASSI Si 

Tabakhane caddesi başındcı 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9.1:: 

ve 15-20 ve kadar kabul ede 

ZAYİ 
Taşımakta olduğum tatbH 

mühürümil zayi ettiğimden "' 
yeniden kazdıracağımdan eski 
sinin hükmü kalmamak Uzerı 

gazetenizle ilSnını dilerim. 
Bayezit oğlu Daylan 

1-2617 

Dal{tilo aranıyor 
İsteklilerin Anafartalar cad 

desinde Dr. Nizameddin apar 
tıman ikinci kat lnteı inşaat fe 
hiirnsuııı:ı bas vurmalı:ırt 

İlk eksiltmesi feshedilen 
ve muhammen bedeli ile 
mikdan aşağıda yazılı sey· 
yar telgraf makineleri 5-8-
1935 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın 
alınacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin 393,75 liralık 
muvakkat teminat vermele
ri ve kanunun tayin ettiği 

vesikalar ve işe girmeğe ma
nii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine venne· 
Jeri Iaznndır. Bu işe ait şart· 
nameler Haydarpasada te
sellüm ve sevk müdürlüğün· 
de Ankarada Malzeme dai· 

1 i SİN.EMALAR 1 
[ YENi 

BU GECE 

SAYGON lSYANI 
Gündüzleri iki filim 

1 - Saygon İsyanı 
2 - Fedora 

'.Ayrıca: KUKURAÇA, iki kısım-
lık renkli ve şarkılı cazip bir eser 

GECELERİ YALNIZ 

lKULüPI BU GECE 

GÖRÜNMIYEN ADAM 

Gündüzleri iki filim 

1 - Kadın Avcısı 

2 - Cesaret Kıralı 

BİR FİLM GÖSTERİLİR 


