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TARl1\1DA iOEAL TiPLERE DOGRU 

K orağa dayanır . 
• • • tohumlar yetıştırıyoru7. 

Kurulan dev· 
let endüstrisi, iç 
ve dış pazarlar. 
la bütün yo • 
ğaltım kaynak • 
ları, üretmen -
lerden , tarını 
maddelerinin en 
iyisini istemek · 
tedir. Toprak Ü· 

· rünlerinin de • 
· ğerini kaybet r 

tiği son ydlar • 
da, ürünlerimi • 
ze alıcı bulabil
mek için, üstün 
vasıfları taşı -
ması Tarım Ba· 

f 

kanlığmca bir "ana iş,, olarak e
le alınmış ve hu gaye ile Ankar~ 
Adana, Eskişehir, Yeşilköy, ! 

Buğday başağı 

dapazarı, Nazillide birer "arıtn."" 
istasyonu,, kurulmuştu. 

Memlekette yetiıen bütün bit
kilerin üzerinde incelemeler ya • 
~an bu örgijt,; &on zamanlarda 

Çiftçimiz i~ naşında 

-deneçlerin verdiği müsbet sonuç
ları gören köylü bütün tabiiğ sı • 
natlara karşı garantili olmak va • 
sıflarım taşıyan bu tipleri almak 
ve arıtma istasyonlarmın ekin ya
raçlarmdan faydalanmak için 
baş vurmald:adır. Bu; yeni ekim 
tekniğini kavramaya başhyan 
türk köylüsünün tarım hayatın · 
da en mutlu bir hadise sayılmak· 
tadır. 

Arıtma istasyonları; ellerin -
deki en yeni tohumluk temizleme 

1 makineleriyle köylünün buğdayı· 
nı da temizlemekte ve onla~a iyi 
lohum ekmenin şartlarını da öğ
retmektedir. Bu kurumların ya -
nıbaşındaki tarlaların kendi top~ 
raklariyle aynı vasıflan taşıdığı 
halde, kendi ürünleriyle kıyastan 
mıyacak kadar. ü.stün olması, köy 
lüyü garantili ve bol para kaza
nabilmek için toprağın özel ye · 
tiştirme şartlarına göre hazırlan -
mış tohumu kullanmak yükümün
de bırakmaktadır. 

Arıtma İstasyonlarının bul • 
duğu yeni buğday ve arpa tipi bü· 
tün memlekete yayıldıktan sonra, 
artık Ortaanadolu kuraklık yü 
zünden sıkıntı çekmiyecektir. Ku
rak giden bu yılda, kuraklık çe -
ken yerlerde, arıtma istasyonla 
rmm kendi topraklarından alc' 

Tohum yeğritim istasyonlanndan oftintfe 

buğday, arpa ve çavdar gibi tahıl 
maddeleri üzerindeki etüdlerini 
bitirmiş ve bunların içinden ku· 
rağa, hastalıklara, hava etkileri
ne karşı en dayanıklı olan tiple -
ri bulmuştur. Bu tipler; kuraklık 
ba,lamadan önce yetişme devro 
sini bitiren, ani hava değişildik -
ferine karşı koyabilen, çabuk ye
tişen tiplerdir. Arıtma istasyon -
larının yam başlarında yapılau 

ğı sonuca bakılarak bu hüküm 
verilmiştir. 

.Bu yıldan sonra, Ankara çev
resmde yalnız bu tip buğdayla 
ve devletin kontrolu altında ge • 
niş deneçler yapılması tasarlan • 
maktadır. Bu deneçlerden son • 
ra en önemli ve büyük işe giri • 
şilecek; bütün memlekette bütün 
tarrm maddeleri ile devlet arla sı-

(Sonu J üncü ıayıiada) 

Adnmz, andımızdlt' 

Ağacın değerini 

bilen bir yurddaş 
Muğla, 9 ( A.A) - Fidan ye· 

tiştirerek paranz halka dağıt • 
mayı kendisine if edinmiş olan 
yurcldcıtlardan Muğlalı Bay Meh~ 
med Ali, bu yıl da bahçesinden 
halka 15 binden fazla asma çubu. 
ğu, yüz elli ka1ar şekerpare, 200 
ceviz ve çeşitli er~k. kays· v~ bun
lar gibi meyva ağaçları dağıtmış· 
tır. ..... __. 

General Kondilis 
Romayı geziyor 
Roma, 9 (A.A) - Yunan as· 

başbakanı ve sü bakanı general 
Kondilis dün sabah buraya gel· 
miştir. General Roma valisine 
ve hükümet ileri gelenlerine kar -
tmı bırakmıştır. Bundan sonra 
Romanm anıtlarını gezmiş ve 
harb gönüllüleri başkanı tarafın -
dan şerefine verilen öğle şölenin
de bulunmuştur. 

General öğleden sonra Kapitol 
da yapılan bir kabul töreninde 
bulunmuş ve buna hükümetin ile
rı gelenleri de katışmıştır. 
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Montevıdeo, 9 ( A.A) - Dün çıkan fırtı· 
nadan uçak hangar/an yıkılmış, bir kaç uçak 
parçalanmış, ağaçlar yerlerinden sökülmü1 
ve evler yıkılmıştır. 2 ölü, 250 yara1ı oardır. 

Her y<'rdc 5 kuru~ 

EKONOMİ BAKANIMIZ RUSYA'YA GİTTİ 

8. Bayar hareket eder -
· ken diyevde bulundu 

İstanbul. 9 
(A.° A} - So~ .. 
yet Rusya 'ya 
Türkiye'nin sev• 
gi)erini götüren 
Ekonomi Baka • 
nı B. Celal Ba .. 
yar hareketin• 
den önce Ana • 

. dolu Ajansmıt 
şunları söyle • 
miştir: 

" · B·· ··k d t - uyu os . 

~ 

memlekete git • 
mekten duydu -
ğum kıvanç çok 
_derindir. Sov -
yet ulusuna Tür 
kiyenin saygı ve 
sevgilerini eriş -

B. Celıil Bayar Mr yolcıılıığa çıkarken 

tireceğim. Biliyorsunuz ki endüs
trileşme alanında sovyetlerle yap
tığımız emek birliği son zaman· 
larda çok güzel sonuçlar vermi! · 

----~-----------·-..-----------~--~ 

tir. On beş yıldanberi büyuJC 
komşularımızla her vakit artan 
bir dostluk ve çalışma birliği yü • 
rüttük. Bunun ekonomik alanda 
belirm~leri de çok verimli olmuf' 
tur. 

Halleşistana karşı · İtalyan saldırımı 
llaşlamak üzere mi? 

Londra, 9 (A.A) 
Romadan öğreniyor: 

-- Röyter ' 

İtalyanın Haheşistanla uzlaş -
mak girişiminden vazgeçmek is -
tediği, çı.in Ü böyle: bir girişimin 
hiç bir faydası olmıyacağı dü,ün 
cesinde bulunduğunu söylemek -
tedir. Her şey İtalyanın süel ha • 
reketleriyle istediğini elde etmeli 
niyetinde olduğunu göstermekte 
olduğu gibi uzlaştırma görüşme
lerinin kesilmiş olması da buna 
uygun sayılmaktadır. 

Bazı çevenler, süel hareketle
re habeş İtalyan anlaşmazlığının 
uluslar sosyetesi taraf mdan ba. 
kılacağı tarih olan 15 ağustostan 
evel başlanılması arzusunu gös • 
termektedir. Bu suretle uluslar 
sosyetesi bir olut karşısında kala. 
caktır. 

ltal)'<tn - luıbe~ uz~ma i~l 
gene su.ya diiştii 

Lahey, 9 (A.A) - ltalyan. 
habeş uzlaşma komisyonu, top .. 

'Habeş imparatoru Haz1e Salise 

lantılarmı bellisiz bir tarihe ka
dar geri bırakmağa karar vermiş
tir. 

(Sonu Z. inci saylfada) 

Yeni kalkınma planımızda Soy 
yetlerle aym şekilde elbirliği ede
ceğimize şüphe yoktur. Sovyetle
rin ekonomik alandaki büyük ha· 
şarılarım yerinde ve yakından gö
rebileceğim için çok seviniyorum. 

Aynı kalkınma yolunda yüri.i· 
yen uluslarımız bu tanışı, ve an • 
laşışlardan herhalde fayda göre • 
cektir. 

Türkiyeden ayrılırken şimdi • 
den Birleşik Cumurluklara ve on

. ların sayın vönetgerlerine sonsuz 
sevgiler yollarım.,. -·----

B. Zekai Apaydın 

Moskovaya vardı 
Moskova, 9 (A.A) - Yeni 

Türkiye Büyük elçisi B. Zekai 
:Apaydın bugün Moskovaya gel
miştir. 

Moskova, 9 (A.A) - Bu sa. 
hah buraya gelen Türkiye Büyük: 
elçisi 8. Zekai Apaydın öğleden 
sonra dış bakanı B. Litvinofla 
görüşmüştür. 

Havalarımızı çelik kartalların kapladığı gün, yurdun 
hava tehlikesinden kurtulduğu gün demektir! 



Fil.·ir ı•e Edebiyat 

Yarının adamı 
Arsıu]u al yazarlar kon&r@ i 

ve ötekiler 

Kongre ne kararlar verdi? 
Geçen ayın son günlerinde Pariste Mütüalite tarayın -

da toplanan "Arırulusal yazarlar kongresi,, rıJe görüşülen 
konuları "Yabancı gazetelerde okuduklarımız,, ıayıf amızda 
uzun boylu anlatmı§tık. Bu kongre, eJebiğ çeııenlercle derin 
yankılar bırakmam :ık im kansızdı. Nitekim kongre için ve 
kongreye kar§t bir çok ya z.ılar yazılmağa bO§ladı. Bug~n! 
leonvenin dııında kalmı§ yazarlann görüılerin& göıteren ıkı 
yazı ile kongrenin kararlarını aıağıya koyuyoruz: 

Geleceğin güneşli bir kılığa ıbürün-
4üğU Akdeniz kıyılarında entelcktilel 
ıtlbirliğinin edebiyat ve arlar komitesi 
geçenlerde yeni adamın gelişmesi me· 
ıelesini görüştü. 

Ba§ta Pol Valeri olmak uzere, bir
tok parlak Avrupa şöhretleri, belçika· 
b Destre, romanyatı Helen Vakaresko, 
kalyah Koppola, çeik Karel Çapek ve 
kansız Hanri dö Juvnel, Jül Romen, 
Levi - Brül yarının adamının karakter
lerini araştırdılar. 
Yarının adamı nasıl olacaktır? Tek

.nik mi, yoksa geniş kültür mü? İş a
damı mı, düşünce adamı mı? Devlet 
için mi yaşıyacak, kendisi için mi? Yı
iın için mi, elit için mi? 

Niı görüşmelerinde hazır bulunmak 
terefini kazanmadım \•e bu görüşmele· 
fin genel ritmini ancak entelelktüel el· 
birliğinin Siok gUzel dergilerinden öğ
rıenebiliyorum. 

Fakat biliyorum ki üyelerden bir· 
19kları bugünWi gerilemeden kayguya 
lüpnü§lerdir ı 

Elli yıl önce, diyor Levi - Brül, tim· 
4i konuştuğumuz "yığınlara verilecek 
Wiltür derecesi,, bh mesele olamazdı. 
Miç kimse bazı çocukları lkültür hak· 
ından yokıun bırakmayı batınndan 

~remezdi. Bu noktada duraıksama 
göstermek lıuıanların kendi haklarında 
ibtaledikleri fikirde biz inan etil-silişini 
iepat etmektir. 

hveç delegeai B. Stromberg de ten· 
kide.ilerde görülen -güvenıizliğe esd 
etti: 

İnsanlığın hür aytışmalara 4htiyacı 
yardır; Laramigiyer'in Napolyon'a söy· 
keliği şu sözlerden ilham alınmalıdır: 
''Sir, ancak dayanıklı bir tere dayanı· 
labiHr.,, 

J.:t: 

Franaa'da bugünkil örnc-kler üzerin· 
&n hüküm verir ve 20 yılda meydana 
gelen evrimi ölçer.sek bunlardan ne SO· 

auçlar çıkarabilir, ne öngörüler ileri 
eürebiliriz? 

11könce ellkiıinden daha az naziklik, 
ıdaha az gülilmseme; yığınların duru· 
munun ağırlatması, orta 'mıfların pro· 
letaryalaşmaaı bunun tek sebebi değil· 
cir. Hakik'at şudur ki şimdi halk çek· 
tiği ukıntıların daha farkındadır, bun· 
)arın haksızlık ve haysiyet kırıcılığını 
Gaha iyi seziyor, eı:.utiden bunları katla
nılır yapan birçok disiplinler ortadan 
ılraıkmış ve yerine başkaları konmamış
tır; teknik utkuların tinel utkulardan 
on defa fazla olması bir yana, istekler
de, olanla olması lbımgelen arasında 
ıld -bilyük uçurumu daha açık gösterecek 
tarzda artmıştır. 

Harbertesi genclerinin bir başka ka· 
ıüteristifi: en ferdci memlelret olan 
Fransa'da bite ananasal ayle ve ertik 
anlayışını düzelten ve hakiki bir nevi 
INlhtlılık veren kollektif sarhoşluklar 
.tıeıvki. 

Sonra da, hem yığınlara kültürün 
daha fazla dağıtılmasına doğru ve hem 
de eskiden elit denenldt'de bir hüma
nizm yokluğuna doğru çifte eğilim. 

Fakat bütün bu noktaları göz önün
de tutarak yarının adamından bahseder
lıııen karamsar olma~ a hal\ckımız var mı? 

Bizim yerimizi alacaklar hakkında 
böyle karanlık görüşleri haklı gostere
cek hiç ey yoktur. 

Onların barbarlığa doğru gittikten 
6ogru değıld ir. 

Bugun,ol gelen o yal de i :ne kul-

türleşmeye vakit bırakacak surette iş 
saatlerinin azalmasiyle sonuclanmazsa 
bütün ekonomik dengeyi bozabilir. 

Ortodoks ve sosyal dinlere göre ya
kında çalışma, hayatın kanunu ve he· 
defi olmıyacaktır. 

Alnının teriyle çalışmak, milyonlar
ca insanın iş beklediği lbir dünyada ke
sin bir yüküm olmaktan çıkabilir. 

Özgürce seçHmiş ve insaflı bir su
rette sınırlanmış iş ve rahat dinlenme 
umanlarınırı getirdiği bahthlık yeni· 
den meydana çıkacaktır. 

Ve biz, belki de, oldukça güç bir sU
rü ara devirlerden sonra, büyük öcü
müzü alacak, ve yüksek uzlaşmalara ve 
barışmalara varacağız. 

Yadısanmış, ezilmiş hümanizmin öcü 
ve arsmlusal'la ulusal'ın uzlaşması. 

ötey akşam sıyasal ufkun en solun
da yer alan kuvvetli partilerden biri 
adına konuşan arkadaşımız Moris Te· 
rez'in kültüre değer vermekten bahse
den sözlerini dinlerken bu kanağatımız 
kuvvetleniyordu. 

Kayguluları yatıştıracak, felaket ha
bercilerini yalanlayacak faydalı evrim. 

Yarının adamı, yolunu, bizi ürkü
ten standardizasyondan ba§ka yanda 
bulmalıdır. 

Ve bu yol boyunca o, kendini ya
dımsamamalı, kendini bulmalıdır. 

Piyer Cara/ 

Bundan bir hafta önce, MUtUalite 
sarayında bir arsıulusal yazarlar kon
gresi toplandı. Şüphe&iz ıkl, bu kongre· 
de, isminden de anlaıılacağı gibi, her 
uluıtan ve aynı samanda her çeşidlen 
yazarlara raatlandığını aanıyonunuz. 

tı böyle değildi. 

... Uluslar arasında srnır tanımıyan 
bu dü§ünürlcr toplantısının başlıca ka· 
rakteriıtiği, fikirler arasına sınırlar 

çekmek oldu. Bu kongrede BB. Mor
yak, Pol Moran, Hanri Bero, Lakrötel, 
Şarl Morras ve Marsel Pnıst giıbi ya
zarlar görülmedi. Halbuki, arasında ya
zarların büyük çoğunluğu bulunmayan 
bir yazarlar kongresi, bir yanatlar gru· 
pundan başka bir şey değildir. Gerçi iç· 
lerinde tkıymetsiz olmıyanlar da vardı. 
Andre Jid'in ismi edebiyatçı olara:k say
gıyla selamlanma.dan anılamaz. Politi
kacı Jid için aynı şeyi söyleyemiyecc· 
ğim. Büyük bir zekaya sahilb olmak yet
mez. Bunun aynı zamanda ölçülü de ol
ması lazımdır. B. Jid'in büyük zeka· 
ıında ölçilyli meydana getiren ahenkli 
nisbetler bulunduğunu sanmıyoruz. B. 
Jid sıyasadan söz açtığı ve kafa dava
ıını ideolojilerin davasiyle karıştırdığı 
zaman başında kocaman mantarlar bit· 
miş sanıhyor. 

Aynı zamanda ıstırablı, belbağlama· 
lı ve ilhamlı &Hiyle "çağıltılı Rabölc· 
den sonra fransız klasiık edebiyatının 

maddiğ gerekliklerden uzaklaşarak ol
gunlaşmaya çalıştığını,, söyliyen B . 
Jid, ilave ediyordu: "Bahtlı insanlara 
bahtlı insanlardan bahsetmek, işte ede· 
l>iyatçının rolü budur.,, bu yarıyarı~ 
doğrudur, fakat B. Andre Jid'in isteye· 
rek savsadığı tarihiğ ve sosyal sebeb· 
!erden ileri gelmiştir. Edebiyat, dün· 
yanın bütün memleketlerinde konuşan 
insanları konuşturur, emreden insanla
rı emrettirir, iş gören adamlara i~ gör
düriir. Raböle'den sonra, Fransanın dü
şünen ve iş gören cemiyeti çok daraldı. 

Halk vakit vakit mmldanıyor,fakat hiç 
konuşmıyordu; emretmiyor, başeğiyor ; 

iş görmiyor, çalışıyordu. T arihsiz<li . 
(Sonu Sinci '>ayı/ada) 

loış HABERLER 
Haheşistana karşı 

İtalyan aldırıını 

haşlamak üzere mi? 
(Bqı ı. ci sayıfads) 

Hemen hareket edecek olan komis· 
yon Uyeleri bu mesele ile ilgili bükü • 
met delegelerine fikirlerini bildirmiş • 
terdir. 

lngiltcre, hala lwbt>.ş /w,.birıin 
öniine geç11rnğe ~lı§ıyor 

Londra, 9 (A.A) - Fransız hükü
meti ile sıkı değette bulunan İngiltere 
hükümeti, habeş - İtalyan anlaşmazlı

ğının türlü evrelerini büyük bir önem 
ve özenle göz önUnde tutmaktadır. 

Şimdiye kadar hiç bir karar ahn 
manuştır. 

Bu sabah Sir Samuel Hor. Bay E • 
den ve uluslar sosyetesi genel sekre • 

teri Bay Avenolün görüştükleri mese
leler arasında italyan - habe davası 

ile uluslar sosyetesi arasındaki ilgi de 

konuşulmuştur. Bir kaç gün daha Lon

drada kalacak olan Bay Avcnol per -
şembe günü başbakan Bay Baldvinle 
görüşecektir. 

Bu arada bir çıkmaza girmek iııere 

olduğu söylenen İtalyan - habeş uz • 

laşma komisyonunun çalışmaları hak • 
kında buraya fena haberler gelmekte
dir. 

Bununla beraber, f ngiltcre hu küme ti 

italyan - habeş anlaşmazlığına barış • 

çrl bir kotarma yolu bulunacağı hakkm 
daki umudlarınr büsbütün kaybetmiş 
değildir. 

Habeşistanda başlıyacak bir harbın 

tehlikeli sonuçlarını anlayan ingiliz hU· 
kümeti bu yolda elinden geldiği kadar 
çalışacaktır. 

ıyasal çcı·enlı•rin 'tliişii11celeri 

Londra, 9 (A.A.) - Uluslar aoı;ye

tesinin ftalyaya karşı bir basınç politi
kası güdemiyeceği genel olarak anlaşrl
dığındanberi, sıyasal çevenler, İtalya, 
Habeşistana saldırırsa uluslar sosyete
si tüzüğünün 16 maddesine dayanmak 
imkanını görmektedirler. 

Eyi haber alan çevenlere gore İtal

yan - Habeş anlaşmazlığı için tek kur

tarma yolu, Roma ile Adisababa'nın 

Fransanın araya girmesiyle, anlaşma· 

landır. Bu çevenler Paris ile Londra 
arasında yapılan konuşmaların, Habe· 
şistanda harb başlamasının önüne geçe· 
bielcck bir anlaşma ile sonuçlanacağını 
ummaktadırlar. 

Sir Samuel Hor bu ayın on birinde 

lngiltcrenin dış politikası ve hele İtal

yan - Habeş anlaşmazlığı karşısında

ki durumu hakkında bir diyevde bulu
naeölktır. 

Bir profesifrii.11 iwlyan - lwb, • .,. 
meselesi hcık·kmcfo irıgili::: 
gazetecilerine si)yletlikl,•ri 

Londra, 9 (A.A.) - Profesör Bay 

Stanley J evons, Morning Post gazete
sinde, Bay Eden'in, Roma'da, Habeş 

meselesinin sonuna eriştirilmesi gaye
siyle yapmış olduğu önergelerin esası 
hakkında bazı gizaçılarda bulunuyor. 

Daha 1935 yılında, İngiltere, Mavi 
Nil bölgesinde bir takım bırakığlara 

karşılık, ingiliz Somalisinden bir top· 
rak şeridini Habeşistana bağışlamağı 

önergemişti. 

Bay Jevons, bu önergede Zeyla lima. 
niyle gene bu limanla Adisababa arasın· 
da bir demiryolu yapmak hakkının da 
Habeşistana bağışlanması noktasının 

bulunduğunu söylüyordu. 
Fransa ile Habeşistanın itirazları 

karşısında suya düşen görüşmelerden 

İtalyanın haberi olmamıştı. Bu profe
sörün bu gizaçını yoruyan aynı gazete
nin diplomatik yazarı diyor ki: 

"Bay Eden'in Romaya gideceği sı

rada, elde hazırlanmış başka bir planı 
bulunmıyan ingiliz hükümeti Zcyla li
manını Habeşistana bağlıyan bu eski 
projeyi meydana çıkarmıştır,, 

Almanyanın )7Cni 

harb ..... 
yaı>acagı 

o·emileri 
~ 

Berlin, 9 (A.A) - Almanya
nın 1935 yılı deniz programı çık
mıştır. Bu programa göre yapıla · 
cak harb gemileri şunlardır: 

1 - Yirmi altışar bin tonluk 
ve 28 santimlik toplar taşıyacak 
iki kruvazör. 

il - Onar bin tonluk ve 20 
santimlik toplar taşıyacak gene 
iki kruvazör. 

ili - 1,625 er tonluk ve 127 
milimetrelik toplar taşıyan 16 
distroyer. 

Bunlardan bir kaç tanesinin 
yapılmasına 1934 de başlanmıştı. 

iV - iki yüz ellişer tonluk 
yirmi parça denizaltı gemisi ki 
bunlardan bir tanesi geçen 29 ha
ziranda denize indirilmiştir. 

V- 500 tonluk 6parça deniz 
altı gemisi. 

VI - 750 şer tonluk gene iki 
parça denizaltı gemisi. 

Uçak taşıyan gemiler yapıl • 
masr gelecek yıl düşünüleceği gi
bi, değer bakımından eşitliği sağ
lamak için daha başka gemilerin 
yapılması da gelecek yıla hıra • 
kılmıştır. 

B. 1"'itü]e lio 
f_,ondrada 

Londra, 9 (A.A) - Romanya 
dış bakam Bay Titülesko Polonya 
elçisini görerek uzun uzun görüş
müştür. 

İngil terede işsizler 
Londra, 9 (A.A) - lngiltere· 

deki itıizlerin sayısı, 24 haziran
da 200,110 kişi idi. Bu şimdiye 
kadar kaydedilen en aşağı bir ta 
yıdır. 

e yorku su ha. h 
33 kişi öldü 

Nevyork, 9 (A.A) - Nevyork 
ilinde bu seferki ıu baskını şim • 
diye kadar olan su baskınlarının 
en zorlusudur. Bu yüzden 33 ki
şi boğulmu!, 1 O milvon dolarlık 
da ziyan olmutlur. Cumartesi ıü· 
nündenberi yağmurlar durma • 
dan yatmakta, göl ve ırmakların 
suları yÜkselmektedir. 

800 nrntre )·Ü:;me rekoru 
Detroit, Amerika- 9 (A.A.) - Yüzü

cü Ralf Flanagan özgür yüzüşlc 880 
yarda dUnya rekorunu 10 dakika 7 ,6-10 
saniyede kırmıştır. 

Bundan önce dünya rekoru 10 daki
ka ıs 4-10 saniye ile İtalyalı Medica'nın 
üzerinde idi. 

Tiirk - f r<ın:nz tecim gi>riişme· 
leri b041adı 

Paris, 9 (A.A.) - Tecim bakanı, 

türk • fransız tecim görüşUlerinin açıl· 
masr törenine başkanlıık etmiştir. 

Bakan, yanında B. Faik Kurdoğtu 
bulunan B. Suadın başkanlığındaki türk 
salğıtını selamlamış, geçenlerde Tür
kiyeye yaptığı geziyi hatırlatmış ve 
salgıta fransıı hükUmetinin bir uzlaş
ma elde etmeği dilediği hakikında inan
ca vermistir. 

Pa,.t'f borsası 
Paris, 9 (A.A.) -- 8 temmuz tarihli 

borsa durumu ağır bir açılıştan sonra. 
değerler borsası daha iyi bir yönet tut
muştur. Fransız rantlarının §idedt1i bir 
ilerleme göstermesi üzerine yerli değer· 

ler de iyi bir durum göstermekteclir. 
Tektük değerler henüz bu havaya uy
mamaktadır. 

Arsıulusal fondalar düzensiz gidi· 
yor. Royal dutch sağlamdır. 

Rio tiuto tutuluyor. Süveyş önemli 
l:Jir tepki yapmıştır. 

İsveç üzerinde uçan 
yabancı uçaklar 

Stokholm, 9 (A.A.) - 1933·34 yılı 

kışında lskandivanyanm kuzey bölgesi 
üzerinde uçup kamoya pek çok heyecan 
veren ve şimdiye kadar kimin olduğu 
bilinmeyen uçaklar hakkında •apılan 

inceleme üzerine genel kurmayın yazclı
<gı rapor çıkmıştır. Bu incelemeler, han
gi ulusun olduğu beJli olmayan bir ta· 
kım uçakların gerçekten, kuzey iskan· 
dinavya bölgeleri üzerinden ve pek yiik· 
sek uçmuş olduklarını belli etmiştir. 

Bir takım hadiseler bu uçakların, bh 
zaman için olsun, Norveç kıyıları açık· 
larrnda bulunan bazı gemileri uçak mer
kezi olarak kullandıklarmr göstermek· 
t edir. 

ALMA1 YA'DA: 

Alnumlar Avusturytl lıiikiimetini 
~m;luyorlar 

Berlin, 9 (A.A.) - Viyananın sora• 
vr başlığı altında bir yazı neşreden Fol• 
ki şer Beobahter gazetesi diyor ki: 

Küçük anlaşma Viyananın Habs· 
burglar hakkındaki hareketinin anlamı· 
nı iyice anlamışlardır. 

Fransız ve İtalyan kurmayları ara .. 
smdaki anlaşmalar doğrudan doğruya 

Avusturya sınırına karşıttır. Ve bu ile• 
risi kin tehlikeli ihtimaller dogurabi• 
lir. 

Orta A vrupanın ıbuJanık durumunun 
soravını bu durumu ağırlaştıran Avus
turya bükiimeti taşımaktadır. A vustur .. 
ya egemenliği hakkındaki dilşüncel"rı 
Viyana hükümctine tehlikeli yollara a• 
tılmak hak'kınr veremz. 

A iman uzrıum işçileri ~ ulxmcı 
memleketlerde Çt.ılışmıyacak 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman uzman iş

çilerinin yabancı memleketlere doğru 
akın etmelerinin önüne geç~k için hU. 
kümet bir takım tedbirler almıştır. 

Diln neşredilmiJ olan bir ıbuyrultu1 
iç ofisinden izin almaksızın . yabancı 

Ulkeler için alman işçileri tutulmasını 
yasak etmektedir. 

lNGtL TERE' DE: 

lngilterenin 70 kruıazöre 
ihtiyacı var 

Londra, 9 (A.A.) -Deyli Telegraı 
gazetesi, İngiliz kruvazörleri sayısının 
elli tane olarak daraltılmasının gelecek 
yıldan sonra yilıkümsel olamıyac:ağını 

yazmaktadır. İngiltere bundan sonra 
kruvazör sayısını en aşağı altmışa cıka
racaktır. 

Amirallerden Jelliko, Beatti ve Ke
yes f ngilterenin güvenliğini sağlamak 
için 70 kruvazöre ihtiyaç olduğunu soy· 
lemt>ktedir. 

ıyasal göriişnwler 
Londra, 9 (A.A.) - Bu sabah s;ıka· 

rılan resmiğ bir bildirikte B. Avenolun 
Sir Samuel Hor ve B. ~den ile dı§ ba· 
ıkanlığında ayrı ayrı konuştugu ve bu ko· 
nuşmalarda, yakında uluslar sosyetesi 
konseyi ite genkurulunun inceleyecegi 
meseleleri aytıştığr bildirilmektedir. 

l ' rman ulıısal kurulunda 
kırallık me5ele&i 

Atina, 9 (A.A.) - Ulusal kurulda 
geneloy hakkındaki görilşmelere karr. 
şan, kıralhğın ateşti yanatlarından B. 
Buhulis, geneloyun ortaya atılması il· 
zerine yeni rejimi sağlamak için bir na
ip atanmasını istemiştir. 

1922 de ölüm cezasına çarpurılmrs 
olan eski bakanlardan B. Stratos'un og
lu, kendisinin de kıralcı olduğunu, fa. 
kat kendi hükümetinin şefleri 1922 de 
öldürüldükleri zaman buna karsı gelm"· 
diğinden dolayı krrallık etmeye layık 
olmayan eski kral Yorginin tekrar tah
ta çrkarılma ma yanat bulunm:ıdrgrnı 

söylemiştir. 

Bay Stratos bu şekildeki duyguları· 

nın keneli seçıcilerinin duygularına U· 

yup uymadığım bilmediginden sayl~·

hktan çekilmeyi ödev bildig ini ayrıca 
soylemiştir. 

Kurul bu ç kilmeyi k ul etmi tir. 
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Sıwr • \ • HABERLER Kelimelcriıı anlamı
na dik]{at edelim 

Atinalılar Istanbul karma 1 Ç 
takımını 3 - l yendiler --..!.---~----------------------
İstanbul, 9 (A.A.) - Şehri

mizde bulunmakta olan Atina kar-

ISTANBUL TELEFONLARl İstanbulda gazeteciler 
kulübü 

Bükreş elçimiz Ankarada 
Bükre, elçimiz B. Hamdullah 

Subhi Tannöver dün ,ehr;mtze 
gelmt,tir. 

Geçen ytl gene bu siitunlarda çı~~rı 
. d bir Anado·Ju gazetesının 

bır yazım a, ·ıe iki kan-
kahvede çalışan üç çalgıcı 1 d, 

jj • t o ı~ 
tocu kadının tropundan tıya r . ., . 
bahsedişini ele ı1arak kelimelerın anl.~
mma hiç dikkat ermeyişimizi ve bu yuz-

nd rması gereken bazr 
den saygı uya r . · 

.' 1 . k .. ültü!iümüzü tenkıd etmış-
terım erı uç · iste 
. h ·a·s ler insanı, ıster -

tım Bazı a ı e • 
· k dönmek zo-mez, ayni konuya te rar 

runda bırakıyor. . 
rkadaşlarm ısraııle , 

Geçen gece, a . b .. .. k harf-
e bir bahçesinin, üzerwde uyu 

i " t keUmesi yazılr kapısrn
ler/e oı;r~ ".k G çi serin bir yerde 
dan içerı gırdı . er , 1 k 
,,.:r kaç saat geçirmek, bjraz hava a. ma 
• b'" ük bır sa-erg~site t>uraya girerken, uy . 

nat kıymetile kar!Jılaşnıayı .bek~::::::; 
d k Ancak ııe de olsa, bır .. 

u · ' ._,, kendını 
kezinin şehir bahçeswue, . : 

ıner 4' eret kelıınesı 
belli bir anlamı olan op ". "ddi 

. t pdan bıraz cı -
ile reklam ed•n bıt r~l me~ de hakkı
lik ve halka ,.ygr be e 

mızdı. 0 t/e u-
H albulti böyle olmadı. pere . 

h . blr ilgisi olmayan bır ka-
zak yakın ıç " karması 
bar• numaraları ve tuJO.at,, 

• ._ s•%<le yerli mDziğinden tutu· 
seyretti•· u ·ı ı 

d balesine söule esptı er • 
nuz da s/$z e ' h' b't 

t;zde ~arlularına kadar ıç ı 
ne v• s kU ük bit sanat izi bulun
tar11f ında en ç k 
mayan bu oyuna operet adını. v~r~e 
halkla alay etmektir, bu bir. Jk~ncıs~ . • 

1 I ·n çoluk r.ouuğun geJdıklerı bır ay e erı , :s d ~ nı 

k ••l bahr..enin bir bat olma ıgı amu- Y • " 
.. önünde tutmak ve söylenılen soz-

fe:~n, yapılan esprilerin bira~ daha te-
. üz kızartmıyacak nevıden olma-

mız, y . .. k .. 
.sına dikkat etmek gerekır. Çun u, oyu-
nu, daha fazla dayanamryarak, yarıda 
bırakıp, çocuklarile beraber dışarı fır
lamış ayleler biliyoruz. Gerçi en kala
balrk yerlerde halka kar§ı yapılmış ~n 
uygunsuz, en ileri gitmiş bareketlerın 
bile bizde, bir kere olsun, yuhalandığı. 
ıslıklandığı görülmüş değildir. Ancak, 
halkımızın bu sonsuz sabrından, bu sr
mrsız nazikliğinden faydalanarak, ak
im almıyscağı aşkınlık/ara ba~ vurma
nın da bir sonu olmak gerektiğini iyi 
biliyoruz. Ve düşünüyoruz ki halk se
sini çıkarmıyorsa hükümet. her halde, 

susmcyacaktcr. 
Bir müzik devrimi yapmaya, bu sa

nat alanında batının izinden yürümeye 
karar vereli daha bir yel olmadı. Bekle
diğimiz sonuçlara. operaya ve büyük 
senfonik orkestraya varmamız için za
man ister. Ancak, hız kaynağından henüz 
bu kadar az uzakla.şmı~ken Ankaranın 
göbeğinde, türk halkının müzik zevki
ni, bir yandan en kötü bir alaturka saz
la, bir yandan da alafranga denilen fa.
kat ne olduğu belisiz ve operet adı ta
§ıyan bu çe.'jit bir müzikle büsbütün a
şağı/atmaya çalışmak kimsenin hakkı o
lamaz. 

Orduevi, güzel orkestrasile Yenişe
hirin ihtiyacım karşrlryor. Eski ~ehir 
kcsmrndaki tek bahçeyi hep böyle bozuk 
düzen çalgı talumlari/e yalnız faydasrz 
değil, ayni zamanda zararlı bir hale ge
tirmek i çin kazanç düşüncesi yeter bir 
sebeb sayr/amaz kanaatindeyim. 

YAŞAR NABi 

Ş. Karahisarda '•kızılay'' lıaftas' 
Ş. Karahisar, 9 (A.A.) - Bugün sa

at 14 de krzrlay üyeleri halkevinde top· 
lanarak kuruma fazla gelir getirmek 
duygusu ile haf~nm ağustos ayı iç.inde 
yapılması ve hafta sonunda gençlerden 
bir kurul tarafından kızılay adına bir 
eğlenti yapılması i«in bir program o
naylandı. 

ma takımı, ikinci karşılaşmas~nı 
gene İstanbul kanna .tak.~mı ıle 
yaptı. Birinci maçında i.iç u~e .be~ 
ıabere kalan yunanlıların ıkıı:~ı 
maı;ta alacağı sonuç n:erak e~ıl~~ 
yordu. Bunun içindir kı azat gunu 
olmadrğr halde stadyumda eşi pek 
az gör:.llen bir kalabalık toplan-
mıştı. 

Yun;mlılar alana ta..rn saat 17.45 
te çıktıfaı Ve halkı selamlıyarak 
alkışlandılar. Bir dakika sonra ~.a 
İstanhul karışık takımı çıktı. To-
ren kısa sürdü. 

Oyuna atinalılann avuta kadaı 
dayan:-\n bir hücumu ile ba~~~ndı. 
K-ırn-ıa takımın buna verdıgı ce
vap gecikmedi. Ve canh, çabuk bir 
oyun başladı. 

İki takım da daha üstün bir du
rum elde etmek için canla başla 
uğraşıyor. Fakat ne atinalılar ne de 
istanbullular ağır bir baskı kura
madılar. 

11 inci dakika: ilk sayıyı yap
mak atinalılara kısmet oldu. Bek
lerimizden birinin yanlışı, yunan 

sol içine bir gol fırsatını bağışladı. 
Ve atinalılar bundan faydalandı-
lar. 

İstanbul karışık takımı, yenil
miş durumdan kurtulmak için b~
.. ün varlığı ile uğraşıyor. Bunun ı
çin top boyuna yunan yarı alanın
<la oynanıyor. 23 üncü dakikad.a 
Saban Bakladan aldığı güzel hır 
pası i;i kullanarak beraberlik sa
yıEmı yaptr .. 

Birinci devre bu sonuçla bitti. 
İkinci devrede İstanbul takımı 

küçük değişikliklerle çıkmıştı. 
Hakkının yerine Fikret ortaya gec;· 
miş, Şeref sol açığa almmıştı. 

Bu devrenin ilk d;)dkalarında 
yunanlılar daha ağır basıyorlardı. 
Nitekim 17. dakikada, yine aynı be
kin hatası yüzünden, yine sol iç 
güzel bir sayı çıkardı. İstanbul ta· 
kımı bu gole cevap vennek için bü
tün enerjisini kullanıyordu. Fakat 
yunan defansı ,sıkı bir oyunla is· 
tanbullulara fırsat vermedi. Hatta, 
43 üncü dakikada, bu baskının çen
berinden kurtularak üçüncü bir sa
yı yaptı ve maçı 1-3 galip bitirdi. 

Tarıında ideal 
tiplere doğrıı 

( Başı 1 inci sayıiada) 

kıya ilgilenecektir. Bunun ıçm 
arıtma istasyonları yeni bir ça -
lııma devresine girmiştir. Bu ça
lışmanın gayesi, her \3tasyonun 
kendi çevresinde yetişen topr ' · 
ürünleri üzerinde yaptığı incele -
meleri mümkün olduğu kadar hız
la bitirmek ve her cins füün üze
rinde ideal bir "tip,, bulmaktır. 

Bu hal, tarım istasyonlarının srk
laştm1masun ve çoğaltılmasını 
gerPkli kılmıştır. 

Devlet ekonomisinin, yet;s -
mesini lüzum1u gördüşü İç ve dıs 
paz;ıırl:::orda alıcı hula.n bütiin 
maddelf>r için, bu "ideal tip,, le· 
bulunduktan sonra. başka cin" 
tohum ek•iri•1'"livecek ve gerekir 
s .. hın .. un için bir de kanun çıka 
rılacaktır. 

T. f-'ava kurhmundan: 
Türkkuşunda yeniden açılan bir uçuş grupuna 

orta tahsili bitirip liseye devam eden gençlerden on 

kişi doktorca görülerek alı nacaktır. Bu şartları haiz 
olan talebe ile üyelerin nüfus kağıtları ve mek
teb hüviyetlerile on temm uz çarşamba günü akşa
mına kadar Hava Kurumu Genel Merkezine başvur-
maları. 1 - 2848 

Uçucu talebeler Rusyaya 
gidiyor 

1stanbul, 9 - "Türk kwju., mı 
bitiren ve iclerinden biri kız olan 
sekiz taleb~ uçu~ öğrenmek için 
yarm Çiçerin vapuru ile Rusyaya 
gideceklerdir. Türk hava kurumu 
baskanr Rize saylavı B. Fuat Bul· 
ca ·kendilerini kahul etti ve başa. 
rılar diledi. Gazetecilere de "Türk 
ku~u ,, nun yetiştireceği talebel~r 
ve calısma sistemini anlatan bır 
diy~vd~ bulundu. 

Romanyadan göçmen 
geldi 

İstanbul, 9 - Bugün Roman
yadan Nazım vapuru ile üç büyük 
göçmen takımı geldi. Bunlar Ça
nakkaleye yerleştirileceklerdir. 

Bir antika mermer 
bulundu 

İstanbul, 9 - Cağa/oğlunda ya
pılan bir yapı temelinde iki buçuk 
metre uzunluğunda ve bir buçuk 
metre genİ§liğinde bir mermer 
bulundu. Mermerin üzerinde zen 
gin mozayıklarla işlenmiş dört ka
dın başı ve bir lıaç vardır. Çok kıy
metli olan bu parçamn Bizanscn 
ilk devirlerinden kalma olduğ u 
sanılmaktadır . 

Bir tren kazası 
l s tanbul , 9 - Dün akşam 21 

de Yenikapıda bir tren kazası ol
mustur. 63 numaralt marsandizin 
Ye~ikapı istasyonuna brraktığı 
kömür yüklü iki vagona makasta 
gene bu katarın makinesi çarp
mış, vagonlardan birini yol kena
rındaki evlerin iistüne ötekini d<.• 
yola devirmi:;~tir. Vagonlar parça
lanmıştır. insan kayıbı yoktur. 

Sultanahmed kazıları 
lstanbul, 9 - Sultanahmedde 

yapılan kazılarda yeniden önemli 
izlere rastlanıldı. Kazılar ilerli
yor. 

Berline giden binici 
subaylarımız 

İstanbul, 9 - Arsıulusal bİnİ· 
cilik yarışma deneçlerinde bulun
mak üzere üç binici subayımız bu
gün Berline gittiler. 

Esnaf bankası genel 
kurulunda 

İstanbul, 9 - Esnaf bankası 
genel kurulu bugün toplandı. U
zun konuşmalardan sonra arıtma 
kurulu işten çekilme arzusunu 
gösterdi. Mesele tekrar konuşul
mak ve bir karara bağlanmak üze~ 

re aksiyonerler on beş gün içinde 
tekrar toplanacaklardII. 

lstanbul, 9 - lstanbuldaki ga
zeteciler lstan.bu/da bir gazeteci
ler kulübü kurmak için yarm An-
kara basın birliği başkam B. Falih 
Rtfkı Ataym başkanlığında bir 
toplantı yapacaklardır. 

(Darüşşef aka) 
talebe alıyor 

1stanbul, 9 - "Darüşşelaka .. o
kulu ayın on beşinde talebe yaz
maya bas.Iryacaktır. Bura ' ' ilk o
kulun dördüncü smıfma geçen a
nasız babasız ve yalmz baba~ız 

J-'oksul çocuklar sınaçla alrnacak
tn. 

Yeni Yat Kulüb açıldı 
lstanbul, 9 - Modada kurulan 

yeni yat kulüb bugün bir toplantı 
ile açıldı. 

Caddeler onarılıyor 
İstanbul, 9 - Tramvay sosye

tesi sözbağındaki açıklığa karşın 
tramvayların geçtiği yoJları düz-
gün bir şekilde bulundurmadığr i
çin uray bu işi kendisi yapmağa 

karar vermiş ve bugün işe ba§la· 
mıştır. Saypalar sonra şirketten 8· 

lınacaktır. 

Yeni mezarlık bitiyor 
İstanbul, 9 - Uraym yaptırdı

ğı yeni mezarlığın sonbahara ka
dar bitmesi kararla§tırılmıştır. 
Mezarlığın kapladığı yer 92 met-
re murabbaıdır. M ezarlrğm çevre
si ne drvar çekilme işi bitmiştir. 
Şimdi bu yer ağaçlandırılacaktır. 

Çankırı çiftçileri de ürü
nün yüzde birini havacı

lığımıza verecekler 
Çankırı, 9 (A.A) - lşyarlar 

aylıklarından yüzde ikisini, çift 
çiler de ürünlerinin yüı:.de b\rini 
hava kurumuna vermeyi yüken -
mişlerdir. 

Sung1-1rluda çarşaf ve ka
feslerin kalkmasından 

bütün halk hoşnud 
Songurlu, 9 (A.A) - Parti ve 

uray yönetim kurulları ile sağlık 
kurulu toplanarak kafeslerin kal 
dırılmasmı çarşaf ve peçenin ku 1 

l.rn1lmamasım kararlaştlrmıc:br 

Bu karardan bayanlar da çok 
sevinmişler ve parti evine gele 
rek sevinç duygularını göstermiş-

ler, peçe ve çarşaflarını atarak 
gezmeğe baslaınıslardır. 

B. Celal Sahir Erozan 
Uzun zamandanberi hasta o -

lan Zonguldak saylavı Bay Ce • 
lal Sahir Erozan biraz iyile~iş 
ve dün akıam lstanbu\a dinlen -
meğe gitmiştir. Değerli ,.,,irimize 
tam sağlık dileriz. 

Güvenlik genel direktörü 
döndü 

Güvenlik işleri genel direktö
rü 8. Şükrü, Şamda toplanan 
Türkiye - Suriye sınır komisyonu 
toplantısında bulunduktan son -
ra ötey gün şehrimize dönmüştür. 

Gümrük ve Tekitler Ba 
kanlığında cezalanan 

işyarlar 
Gümrük ve T ekitler Bakan • 

hğı nisan, mayıs ve haziran ay -
ları içinde 132 işyarı hahrlatma, 
43 işyarı azarlama, 3 iıyarı ayb -
ğından kesme, 4 işyarı işten ~I 
çektirme, 7 işyarı Bakanlık emn
ne alına, 3 i.şyarı işten çıkarma 
suretiyle cezalandırmıştır. Böyle· 
ce ceza gören işyar\arın sayısı 

193 tür. 

Yurd dışındaki vatandaş. 
larımızın hava yardmu 
Hava tehlikesini yoketmek içln 

memleket dışındaki ıoydaşlarun1a 
arasında da çalışmalar başlamıt
tır. lskenderiyedeki kardeşleri -
miz ilk topladıkları 240 mısır li
rasını Türk Hava Kurumu mer • 
kezine göndermişlerdir. Yabancı 
ülkelerdeki yurddaşlarnnızın göa
terdikleri duyganlık derin bir ilgi 
ile karşılanmıştır. 

**"' 
Samsunun 69 köyünün tütün · 

üretmenleri bir toplantı yaparak 
hava tehlikesini yoketmek icin 
tütünlerinden her yıl yüzde iki 
bırakmayı kararla-şlnmışlar ve b11 
karara bütün tütün üretmenleri -
nin uyması dileğinde bulunmuş • 
tardır. 

M uğlada bağcılık ve 
meyvacılık ilerliyor 
Muğla, 9 (A.A) - Muğlacia 

bağcılık ve meyvacılık gün geç . 
tikçe yayılmakta ve ilerlemekle -
di r. Yalnız Muğla içinde üç yfrı 
hektar kadar bağ yetişmiş ve ye
tiştirilmektedir. Bu yıl on bin -
den fazla ağaca çeşit1i meyva aşr
lanmıştn. 

Dünk~ü İstanbul gazetelerinin başya7~ları özetleri 

• de Dr. Muhlis oto 
Cumhurıvet turizm işleri etra
flnda yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Bizde zaman zaman yapılan yayına 
karşın, haıı kurumların, mesela beledi
ye seyyah işleri subesi, ekonomi baıkan
lrğında kurulmakta olan turizm bürosu 
özel bir mahiyette olmakla beraber dev
letten az çok yardım gören, turizm ve 
otomobil kulübü ve yeni yeni türeyen 
muhtelif semtleri güzelleştirmesi cemi
yetleri yazık ki çok müspet bir iş yap
mış değildirler. Ve böyle münferit ça
lıştıkları takdirde çok önemli işler ya
pamazlar da .. bu işi benimseyecek, sü
rekli olarak onunla uğraşacak esaslı ve 
merkezi bir kuruma şiddetle ihtiya,Ç 
vardır. Bence bu işi memleketin her ta
rafında şu.besi olan ve önem itibariyle 
daha aşağı otm1yan tutum ve ekonom; 

--------------------------------• t asarruf ve iktısad - işinde önderlik 
ebnis olan tasarruf ve iktısad cemiyeti 

iizerine alabilir. İşin başına da vüksek 
kUltür ve ekonomi tahsili görmuş . Av
rupa lisanı bilir ve turizm arsıulusal 

teşkilStından anlar bir uzman - müte· 
hassıs _ getirilirse bizde planlı bir tu
rizm faaliyeti başlıyaıbilir.,, 

ZJlMJlN da Zaman im-
zalr yauda cleni

liyor ki: 
"Bizim kanaatimizce ne İtalyanın. 

İngiltereyi büsl?ütün kızdırmak işine 

gelir, ne de İngiltere eskidenberi dost 
olduğu İtalyayı tamamile kırıp geçme

yi ister. 
Binaenaleyh bütün bu meselelerin, 

Habeşistanın İtalyaya bir miktar erazi 
vermek ve iktrsadi menfaatler temin et· 

mek suretiyle halledilmek ihtimalini 
hal§. kuvvetli görüyoruz. Nitekim Deyli 
Herald ve Kronikl gibi ingiliz gazete

leri de ıböyle düşünüyorlar. Maamafih 
İtalyanın hareket tarzı b:;a.1. ela ateşh 
oynamağa benzediği cihetle ani bir m
filak karşısında kalırsak ona da şaşma
malıyız.,. 

KURUN da Asım Usun ~u 
yansı vardır: 

Bu yıl hüokümetçe yaprlcın yeni lıir 
talimatnameye göre buğdaylar borsa. 
tarda, borsa bulunmayan yerlerde pa

zarlarda müstahsil elinden satın alma· 
caktır. Şu kadar var ki talimatnameye 

bir madde koymak başkadır, bu mad
deyi tatbik etmek gene başkadır. Uma
rız ki bu yıl artık bu tUrlti sızıltdar 
duyııhnrvacaktır. 
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.. . 
r uo ·n ıveıı 
rolü 

29 hazıran tarihli Deyli Tele
gral gazete i, "Ban yapıcımn te
şekkür gormiyen rolü,, başlığı al
tında yazmış olduğu bir ha be-tke-
de diyor ki: 

Öyle göruluyor ki Avrupanın giı

venli mi sa la k için yapılac olan 

göruşmc ve ko alar i iliz kalıi e· 
sinin · umüzde i toplantısına ve pa

zarte i gu iı parlament d yaıulm .ş o
lan konu m 1 ra. a ag lı 

olacaktır. 

ya donmuş olan B. Eden bu· 
a ma p k ogsc sa l 

verecek e} ler anlatnuş de ıldır ve 
Stresa'da uç devlet ar ında kurulmuş 

n peki tirilcmemiş-

imdılik bir ke lme (ruptu-
t · gayet l!.alro 'k olan 

3 şubat 

programı u erinde yiırünmege devam 

dil ceg: bı :dirilıyor. 

Ne İtalya, ne de Fransa hükümei
nin ingrnz • alman deniz anJaşm S1 ü
zerinde İngil re tarafından verilen 

inancaları önceden umulduğu_ şekilde 

kabul etmemı oldukl'arı anJaşrJ:makta

dır. 

Bundan ba§_ka onlar, böyle teker 

teker konuşmaların bırge yöney~ boza

cağını ile.rıyc sürerek, bundan sonra 
tekrarlanmaması için ayak diremc-kte

dirler 

Bu, yalnız bir etiket meseles? dcgıf
dir, ondan daha ilerilere gıtmektedır. 

Fransa. şimdı Almanya ile deniz silah
lanma ı i inde kendi kendine bir an
la ma yapan İngilterenin yarın, öbür

giın hır de hava anla ması yapacagm· 
dan ve ıki anla mayı ·r defa cebi

ne yerle tirdıkten sonra öteki ilgili 
e alimz var a ke dıniz 

görun ... y ce nden kor": yor:. 

zın 

n dolayı Parıs ve Roma gazc
bır k ku uyanın ş ve yazıl n 
F ile İngı1terenin de 

ı ni ellere d ma 
da kotarmaları ileri 

3 Ş at p ogramı pek gem bır ş Y· 
dir ve onun her bölümiylc uç devlet 
biribirine esit olarak ilgilenmiyorlar. 

Fransa, do~u Avrupa nda giıvcnli· 

ğin kurulması v~ korunması işiyle ya
kından ilgilen ktedir. İtalya ile Tu
na memleketled i !erini bü)lük r ö

nemle goz onunde bulundurur. ıngil· 

terenin ise hu iki mesele ile olan ilgi· 

si ikinci derecededir. 

Litvinofun · barıs bölünmez bir bü
tündur,, sozü haı.a. ayakta duruyor. Fa

kat acaba u, eldeki program tamamiy

le imzalanmc:.aya. kadar hiç bir barış 
anlaşması yapılmaması demek midir? 

Biz t> fikirde degiliz. Sonrdan da 
yapılma gerekecek yleri ön eden 

yapm t ne sakınca vardır? 

ki biı: söz vardır ı d ha e 
ir- Ikn: t vınd 

Biz d al • 

cektik. 

Bund n k h b • it ly n an-

laşmazlı·ı, Avr payı guvenb e ru 

gotiır n yolun uzerine kara bir gölge 

yıgını yı mı tır. 

İtalyan az t lcri. karşılık ornxk
sizın baı 11 karumak ve knrtaunak ö

d vini üz rıne almı olan İn "ite.reyi 

bir ya.'1kesıci gibi gösterdiler 

İncilterenin bu aracıhgı yapmaga 

kalkışması, İtalyan gazetelerine birden 
lbirc elli yıllrk dostlugu ve İngilizle

rin İtalyanlara gostermiş olduıkları bun

ca ekonomik asığ1ar 'ile yardımları u

nuttunıverdi. 

Dışardan go unu u kotu de ol a süel 

bir üstiınJuk B y Musolini'yi hoşnnd 

edecektir. Habe istan meselesi, 3 ubat 
programının kapsamından uzaktadrr. 

fn ilterenin Habeşistanla ilgisi az· 

dır· fakat ulu~?ar sosyetesiyle olan il
gisı ve derretı buyuktür ve do rodan 
dogruyadır. 

lngi!ız kabinesi, Edenin Laval 

ULUS 

ıva a cı g zetele de okuduklarımız 
- ---- -- . ~ 

Ba E<leıı konu lan so ıı·a 
' 

Bay Eden temmuzun birinci g .. nü İngiliz parlamentosunda son Paris ue Roma gö 
retlerini anl.atCVl bir diycvde bulundu. B diyev türlü İngiliz gazetelerinde bir t kım 
;·a ... k•la u1·a~dn- mış'ır. Bun1ardcm bi k:ıç tanesini türhçeye çe iriy:>ruz 

unlarda't cı ':an birge ar:l m, l gilt ren "n Ulusfo r S yetesine ba w 'ı bir sıyasa güt
m ~ten ay Jmıy acağı ve İtalyan - habeş meselesinin Uluslar Sosyetesinin geleceği ü -
zerinde öneml" •kiler yapacağıdır. 

2 temmuz 1935 tarihli Tay mis ga. 
utesind 11: 

B. Eden'ın parlamentodaki dıyevi 

kendisinin Paris'e ve Roma'ya yaptıgr 
goretler hakkında eskide bilinegel

mekte ol n şeylere, ne yazık ki,. pek az 
bir şey katclbrlmiştir. 

İn ilterc hukiımetinin ötekı devlet 
!erle olan ·ı ileri ve İtalya • Habeş du
rumu karşısında k.nı ıl~ davrıır:ıtlma

sı gerekliği ortada oldugu için böylc
bir diyevde hesablı soz söylemek la
zım olduğunu biliriz: fakat Avru
pada oldukça gelişmiş bir halde bulu
nan konuşmalar hakkında biraz daha 
geniş bilgiler vermek imkinsız degildi. 

Biıtün meselelerin her yerden önce 

avam kamarasına bildirilmesi, hükümc
tin yap cafır islerden hl birisinin ora
ya anlatılmaksızın bırakılmaması yo

lunda B. Lansburi bir titizlik goster
miştır .. 

Fakat öyle meseleler vardır ki, bun
ların açık ve genel bir toplantıda göru
şulmesi devlet asrgları için tehlikeli o

la'hilir. 

Harıbtan beri dış bakanlıgmda özel 
bir büro bulunmaktadır ki bunun ku
ruluşundaki erge, böyle hadiselerde ka
moya geregi gibi h her vermektır. 

Uluslar sosyetesi işl ri bakanının 
dün p rlamento<la bıi ·n anı ttıkları 

kendisinin ingiliz - alman deniz anla -
ması hakkında fran \ara h her v rd·
gi. gfnün hadis leri üı:er'nde ko u ul

d u ve Bay Laval'ın iki devl tin bi
ri 'rlerin k r~ iızerl rine a d kl n 

yükenlerden hah tmcsi olmuştur. 

Sözüne devam eden Bay Eden, Fran
sa ile İngiltere arasında bir i ve el bır

ligınin her tarafta gerekli gonildügü
nu de söylemiştır. 

Fakat bu el ve iş bırligini, durumla 

ilgili olan öteki devletlerin dileklerin" 
de uygun bir şekilde bir formule bag
layarak 3 şubat programını gerçekleş

tirmek için bir yol ve çare aranmakta
dır. 

Bay Eden, pek yakında elbette hır 
konusma tarzı bulunacagı umudunda
dır. 

J Iahesıstan meselesine gelince bur.11 
da diyev parlamentoya d ha fazla bil

gi vermiştir. 

Bay Eden, Habe ı tana, denize çı

kıt bulabilsin diye. ingiliz Somalisin
den b" r parÇ,Anın verileceğini, bunun 

icin hükümetin hazırlama. olduğun 

söylediği zaman meclisi az çok ~ ırt
mış ve bu sözler, pek de h şa gıtme 
mistir. 

. . Bu önerge, t ii . parlament'l 
tarafından onaylanmadıkca eritilemi

yecektir. Fakat olup biten hadiseler -.:e 

Uluslar Sosyetesine ka™ takınılan du· 
rum karşısında 1ngıltere h.. üm ti Ü· 

gisız kalamıyacağı için böyle bir öner
geyi ileri sürmüştür. 

Bay Eden, ingiliz metodlarınm, ne 

bencilce, ne de Afrikadaki İngiliz asığ
larının etkisiyle tutulmus yollar olma· 

dı ;mı B. Musoliniye anlatmıştır. 

lngi1terenin Uluslar Sosyetesinde 

üye olması dolayısiyle böyle bir sıya

sa güttüğü. bugün, yarın da ingili:ı sı· 
yasas.ının kökleri Uluslar Sosyetesine 

dayanacağı anlatılmıstır. 

Habeşlere bırakılması öncrgelenen 

deniz çıkıtmın Zeila olduğu ve Habe
şistan içerilerinden gelen tecim yolla
rının bu limandan asığlanabileceği an· 
lasılıyor. 

Bundan başka ingiliz ve İtalyan So-

ve Musolini ile olan değetleri hakkın

da söylediklerini dinliyecek olan top· 
lanusında her §eyden ön ve üst olarak 
bu noktayı göz öniındc tutmak yükü

mundedir. 

B Eden 

malileri arasında bulunan üç köşeli 0-
gaden bcHgesin ın İ tal yaya bırakılması 
için Ha-beşistanın onayı alınması da 
önergel nmiştir. 

Buyuk Britanya doğu Afrikasında· 
ki iki italyan ülkesinin biribirine doaru 
dan dogruya baglayabilmek için elin
den gelen her şe} i yapmak dileğini de 
gösterm; c:tir. 

Bundan başka İtalyan h kiımetine 

lngilterenin butun dileği bu meselcnın 
aklın y .. tacagı bır şekilde kotarılm sı, 
barışın muh faza edılmesi, ve Uluslar 

So yete ınin durumunun korunması ol
dugu ha ında ır kanagat 10erilmek is
tenmi ir. 

Son y'ar için e ıngılız ergeleri hak-

kında İtalyan g tel rinde hakikate 
aykırı bırçok ş y r yazılmış, çizilmı 
fakat son birkaç gun ıçınde İtalyan ba

sınının dili aklını başına almıştır. 
E er ingılizler bu me etede aç göz

hi bir ıyasa giı erdi, bunun bir tek 
çıkar yolu, B. Mu lini ile elele verip 
Habesistanı bir e olarak sbmürmek o

lurdu. 

İtalyan önderının Habc§istan'ın bir 
kısmını, yahut biıtununü kendi kontro
lu altına almak ı::.temis olması küçük 
bir meseledir. Bu sıyasaya bir kulp bu). 

m k dileginde olan italyan basrncıları, 
İtalya'nın somiırge almak yarışında yc

la geç çıktıgınr, onun icin bu işi hızla 
başarması gerektigini söyliyorlar. 

Bunlar, Tunus'un Fransadan ziya
de ltalyaya geçmesi 1azımge1diğini, bir 
zamanlar Habeşistanm bir İtalyan ko

runağı haline konulmasının önergclen
diğini de söyliyorlar. 

Bugün Libya'dan başka Afrikada 1-
talya'nın ıngiliz ve fransız toprakları 
tarafınd n bölünen iki ufak ülkesi var
dır. 

Eritre ve Somali'de İtalya. medeni
yetin maddiğ geli mi için gereken bir
çok tedbirler almaktan geri kalmamış
tır. Fakat strateji bakımından kendi 

durumu iyi değildir ve bundan kırk yıl 
kadar once Adova'da İtalyanları yen

mi olan habeşHJerın bu utkuyu hatır
lıyarak, gene itaJyanlara saldırmak ve 

onlarr oralardan püskürtmek dileğindr 
bulundukları sanılmaktadır. 

Bunlar, İtalyanların kendi toprak
larına ekonomik alanda sokulmalarına 

baş eğmek istemedikleri için, gerç.ek

ten, fena komşulardır. 

Bu dü ünüler anlaşılabilir ve bir 
takımına, belki, hak da verilebilir. 

Fakat bütün bunlar, ltalya'ya, im
zalamış olduğu bir taıkım anlaşma ve 
andlaşmaları çi~ncmek hakkını veremez. 

Onun bugünkü hareketi, Habeşis

tan, Fransa ve İngiltere ile ayrı ayrı 
imzalamış olduğu andlaşmalara uy un 

bulu~tadır. 

Bu hareektler, hem Kcllog paktının, 
hem de Uluslar Sosyetesi tüzüğünün 

tamtersinedir. Bu gidiş. koJlektif siste
mi kolc.Unden sarsmak tehdidini göste-

riyor. Sonra bu hareket, imzalanmış 

ans;llaşmaları da değerlerinden düstir

mektedir. 
Bunlardan dolayı ıngilLı kzrooyu 

İt.tlya'nm Habeşıstana kar ı takındıgr 

durumu dogru ve haklı bulmamakta, bu 

isin daha ıyi kotarılma ı için İngiliz 
hukumetinın alacağı barı çıl ted irleri 

onaylamaktadır. 

2 temmuz 1935 tarıhlı Deylı Tele

graf gazete i yazıyor: 

Dün Bay Eden parlamentoda anlat
tıkları ile zaten Paris'i yarı resmiğ o

larak bilenlere yeni bir şey katmadı. 
Bu diyevin satır aralarını okuyanlaı 

arsıulusal sıyasanın nazik bir durum 
aldığını ve buna karşı pek tetik ve 
dikkatli davranılması gerektiğini anla

mışlardır. 

Bay Eden'in, 18 haziran alman • İn
giliz deniz anlaşması ile sarsılan birge 

yöneyi yeniden pekiştirmek ve sağlam
laştırmak başarısınr elde ettiği görülü
yor. 

Fransız kamoyu ingiliz zikzakların
dan fazlasiyle huylanmış bulunuyordu. 
Bu kuşku ve işkiller ister bütün bütün 
yatı mış olsun, ister olmasın, Fransa 

ve İtalya hükümetlerinin 3 şubat pro· 

gramının çizdiği yolda yurümeği ve fır· 
sat cıkınca İngiliz - alman deniz anlaş
masını d bu programa katmayı en 
dogru iş olarak gördiıkJeri bayıktrr. 

Bu diyevde geçen "pek ya.kında en 
doğru şekilde konuşmalara ba lamıca-. 

ğını ummak için bugtin birçok sebeıb
ler vardır,, sözu, bu meselelerle ilgili 
olan devletlerin uygun bir konuşma 
metodu aramak için çabaladıklarını an. 
latmaktadır. 

.... Eğer İtalyan • habeş anlaşmazlığı 
kuvvete ba vurmak yükümünde bulun
ma.ksızın kotarılacak olursa o zaman, 

biıtün bu meseleleri akamik bir tarzda 

kotarmak kolayca ele gir cektiı. 

Üzerine bütün dikkatleri çeken bu

gün bu kavgadır. 
1914 yılında büyük devletler Lahey 

hakyerinin tüzügünü hala yola koy

mak için konuşurlarken harb patlak 
vermişti. 

Bugünkü tehlike de udur: Birge 

bir yöney kurmuş olan üç devlet, Ulus

lar sosyetesi çerçevesi içinden çrkma

mak üzere Avrupaya eksiksiz bir barı 
gctirmeğe uğraşırlarken bu çerçevenin 
parçalanmasından korkulabilir. 

Uluslar Sosyetesinin geleceği bu 
habeş işinin kotarılması tarzına bağlı· 

dır. 

Bundan dolayıdır ki ingiliz hükü
meti Bay Edene, italyanlarla olan an

laşmazlığı yatıştırmak için ingiliz Sa· 
malisinden bir kısım toprağı Habeşi • 
tana vermek, böylece ona bir deniz çı
kıtı sağlamak gibi beklenilmiyen bir 
önergeyi yapmak yetkisini vermiştir. 

Cibuti demiryolu meselesinden do
layı, bu önerge Fransanrn hoşuna git
memiştir. Ne de olsa, Bay Musolini ta

rafından bir anlaşma esası diye kabul 

olunmıyan bu önerge artık ölmüş sayı
labilir. 

İngiliz ulusu, Bay Eden'in Bay Mu
soliniye anlattığı şu hakikati bütün 
yüreğiyle onaylar: 

"İngilh: dı IJyasası Uluslar Sosye

tesi üzerine kurulmuştur ve bu sosyete· 
nin geleceğini ilgilendiren herhangi 

bir hadise kar§ısında İngiltere duygu· 

suz kalamaz.,. 
1923 yılında Fransa Habeşistanın 

Uluslar Sosyetesine girmesini öncrge

lediği ve bunu İtalya da uygun bul· 
duğu sırada İngiltere saknı göstermiş
t; 

1 O TEMMUZ 1935 ÇARŞAMBA 

Şimdi İtalya, Habe~istanm Uluslar 

sosyeteı;inde i.ıye olacak derecede soy

sallık degeri olmadığını, eğer habeşle

rin sosyete üyesi olarak kazandığı hak

lara saygı göstermekte ısrar edilecek 

olurs , kendisinin bu sosyeteden çeki

lecegini öylcmektedir. 

Bu çirkın çıkmaz içinde Fransanın 
ne durum aldığını ar tırmak ve ince

lemek de gerektir. 

Fransa da son zamanlarda kendi dış 

sıyasasının Uluslar Sosyetesi üzerine 
kurulduğunu ve bunun dısında çııkar 

yol olmadıgını yüzlerce defa söylemiş
tir. 

İiki kuvvetli batı devleti arasında 

sıkı bir iş birliği yapılmasıdır ki an

cak bu işlerin yatıştırılabilecegi umu
dunu verir. 

Bir harb, Uluslar Sosyetesini te
melinden sarsacak ve bu yü~den birge 
yöney de hemen yıkılacaktır. 

Kollektif s · tenı 
tehJil\:ede! 

2 temmuz 193$ tarihli Deyli 
Meyi gazetesi "ltalya ve barış., 
başlığı altında yazdığı bir baş bet
kede diyor ki: 

Bay Eden'in dünkü söylevinde n 

can alıcı cümle "Habeşistanda olup ge

çen hadiselerin Uluslar Sosyetesinin 

elcce w i üzerinde etkiler yapacağı,, 

cümlesi idi. 

Bu kesin bir düşündür. 

Ulu lar Sosyetesi, ya orta yerde bir 
kollektif sistemin yürütülmesi ve ko· 

runması için bir araçtır, yahut da yal

nız sosyal meselelerin ve transit işleri· 
nin konuşulabileceği bir kuruldur. 

Habeşistan meselesinin kotanlı§ 

tarzı, bir deneç olacak ve ulu lar so -

yetesinin ne olduğunu gösterecektir. 

Eğer Uluslar Sosyetesi Afrikada 

barışı koruyamazsa Avrupa'da da ko· 
ruyamaz. 

Eğer Ulusl r Sosyetesi tüzu ünün 

hil:kilmleri yalnız ulusal ıyasalara ve 

ulusal hırslara araç olduğu zaman say

gı görecek şeylerse bunların asığı ve 
değeri yoktur. 

Eğer Uluslar Sosyetesi böylece 

okka altına gidecek olursa yeryüzünd~ 

bir anarşi ve haydudluk egemenligi 
QaŞ österccektir. 

Bay Eden'in söylevinden çıtan an

lam, İngiltere hilkümetinin bu mesele 

ile ~rşı karşıya bulunduğudur. 

Peki, ortakları ne yapıyorlar? Ulu • 

lar sosyetesinin öteki esaslı üyeleri ne 
yapıyorlar? 

Fransa, hep ıya sının Uluslar So • 

yetesine bağlılık olduğunu söyler, du· 

rurdu. Peki, şimdi ne oldu? Cenevreye 

bağlılık Stresa'dan önce mi, sonra mı 

gelir? Fransa, birge yöney'in vereceği 

geçici asığları, Cenevreye kar ı olan 

yükenlerinden daha il tiln mü tutacak
tır? 

Sovyetler Bırliğinden ne haber? B 

Litvinof, bize barışın bölünmez bir bü

tün olduğunu güzel bir söz olarak söy· 

}emişti. Sonra bolşevik partisine giren· 

ler, sömürge halkını emperyalistlere 
karşı korumağa andiçmiş bulunuyor
lardı. 

Uluslar Sosyetesine bağlı olan öte· 

ki devletler ne haldedirler? Bugün teh· 

did altında bulunan kollektif sistemdir. 

Bu da ancak kollektif bir çalışma 
ite kurtarılabilir. 

1'üRK 
ÇOt~UKLAl{ f 

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



Yarının 
(Başı 2. ci sayıfada) 

........ n bir ayrıt ve aynı .zMMMlda bir 

-. olduiu bir uırda, pasif Ye rU.Utaz 
klılr yıjınlarmı csnlandınnıık na.ıl dü
finülebilirdi. B. Jid önemi olan bir 
aolıttayı daha unutuyor. Ralböle'den ön
• halk yaıadr, Villon9la ya~adı, Froa
ur'la ya!&dı. Rönesarıs'dan sonra ya
tamadı, çünkü yenilik nıh faydasına o-
11.Nık, zekayı bogar. Halk Ruso ve Did
ııo ile beraber dogdu, fakat bu ıkadar 
uzun zaman sönmüşse suç Savonarolta
rın, Lüterlerin, Kslvenlerin değil de, 
1rimindir. Şimdi de B. Jid onların yolun

dan gidiyor. 
Jtu9ında bütün bunlar kendisinin 

kayran kaldığı Ruso'da vardır. 
B. Jid Rusoya benziyor. Voltere 

benzemesini daha çok isterdik. Ruso, 
1789 devriminin yenileyici ese}ini b~z
mamak için yanından uzaklaştırmak zo
l'Unda kaldığı sayın ütopist1erden biri-
41ir. 

• • 
B. Jid komünizmin ve ferdin utku

•umı haytkırdı. Bugüne kadar W.e bu 
iki kelime biri birine düflDilll görün
IDÜf tii. Demek ki deiilmİf ve bir arada 

buluaabilirleımiş. 
tyiya ! İyice bilinmiyen komünist 

Meali.ne olan hayranlığından futa çok 

~ tanılan ffkf ıietemleri kü~keeme
einclenclir 1d beti J4d'tn fttopistlitfne ve 

• bunun tehlikesine hükmecliyorum. 

Bu tehlıiıke, bana hiç lbir zaman, ken

diaiae, ıötteriflt ''ar11ıaluial yuuw 
ltongıni,. adını vermit olan bu fikir ve 
his kargaşasında olduğu kadar büyük 
görünmemifti. Utopiet erdeme tapar Jci 

bu kötft. bir sevme uıulüdür. Yapmacık 

Mr ruh YGceliiiyle bir nevi küp •Pi•· 
lıtı onun karakt.er~nı meydana getirir. 

Bu vudlerından biriyle gözü yDkeedtte 
olan ideallerle uğraşırken ite1Gisfyle Ci

üvlerden .kaçar. 
Erdem'den aonra ütopiıt'in ikinci 

bir qkı da inuna kartıdır. Bu aşk, öte..._ ..... ,........~ ......... 
ldenız, fakat her zaman klrtıhk•ıs ot
mıyan bir aşktır: çünkü şarlatanlığına 

eldanan ve ziyanlarını kendileri çeken 

oemiyetler vardır. Utopist'in aylesi için 

it aynı degildir. Karııı, çocukları onun 

inana karşı olan sınırsız seviisiyle 

laellenmezler. Herhalde, onlar, dünit
• itine kendilerinden bqlamamızı 

"1Qerler ve hakları da vardır. Halbu
li Utopilt bunu kabul etmez. 

BUttin ul\llılann bk tek ayle halin

de toplanmalarını istemek, devleti bir 

baba ve yurdd&fları, onun birge çalış

manın yemiılerini hmeffl"li1de dağıt

tıiı çocuklar .. ,..- ; bütün bunlar, 

itopiıti lce1tdi gevreıindt mutluluk dı
inmayı UYtmmt olmaamm doğurduğu 
viclan aabmdın kurtanr. Arsıulusal 

yazarlar kongresinin gürültülü yıldız

ları, işte, doymadan bu hayalle beslen

diler. 

Mösyö Giyyoten 

adamı 
Jurnal dö Mosku guetıesinde oku

dutmnuza göre Paris'te toplanan .. K.ül
tiirü Koruma Ar11ul..al Yazarlar Kon

gresi,. §il lraradarı kabul etmiştir: 
ı _ İlk "Kültürü Koruma Arsıulu

sal Ya.zarlar K~ngresine" girmiş olan 
38 uluaun edebiyat oruntakları, bu kon
gre ile başlanmı' olan işe devam etmek 
gerektiği du"1ncesindedirler. 

Yazarlar, kültiırün korunması için 
bir arsıulusal yazarlar birliği kurmaya 
karar vermişlerdir. Bu birlik, kongre 
He ba.ılanmış olan ilgilere devam ettir
mek ödevini gorec:ek bir arsıulusal bü
ro tarafından yönetilecektir. 

2 - Bu büro her memlekette çevir
me i'inin örgütlen~sine çalışacaktır. 

Çevrimlerin degerini kontrol edecek 
ve bunların ne'ri için tedbir alacaktır. 

3 - Büronun başlıca ödevlerinden 
biri değerli olduğu halde memleketle
rinde yasak edilmis eserlerin basılması 
ve ~vrilmeı:ine yardım olacaktır. Bü
ronun en önemli yuarluı, şahsig oto
riteleriyle bu i-t üze~inde etkin olacak
lardır. 

4 - Bilro, karJılıkh konukçulluk 
esuı iiz.eriıle, yazarların batka memle
ketlerde ce.zilerde bulunmaunı ve otur
masını kolaylaıtır.ıcaktır. 

5 - Büro her memlekette çıkmıt ve 
yayılması istenir &örülen blitün eserle
rin listesini bir dergi halinde neşrede
cektir. 

6 - Büro bugünkü edebiyatın en de
ğerli e.serlerini şevklendirmek ~aı-cle

rini arayacak ve bu ergeyle arsıulusal 
bir edebiyat ödevi k caktır. 

7 - Büro gerekli gördüğü zaman 
ikinci kongreyi toplanmaya çacıracak
tır. 

8 - Ayn ayrı filozofi, edebiyat ve sı
ya.sa eğilimleri olan yazarlardan mey
dana gelen büro, kültür alanında harb 
ve faç.izmle, daha geniş anlamda, mede
niyeti tehdit eden her tehliıkeyle uva
§8Cakttr. 

Kongre ,örgüt isi üzerinde fU k -
rarları almıştır: 

Kültiiriia korwımuı ıçin annalu

aal ya.zarlar girliği 112 üyelik bir büro 
taraındarı yönetilir. 

Büronun başında 12 kişilik bir baş
kanlrk kurulu V'8rdır. Bu kurulun üye
leri tunlardır: Andre Jid (fransız), 

Hanri Barbus (fransız). Romen Rolan 
(fransız), Haynrik Man (alman). To
mas Man (alman), Manim Gorki (rus), 
Forster (İngiliz), Haksley (ingiliz). 

Bernar Şov (ingiliz), SinpJ.er Levis 

(mneı-ikan. Selma Lagerlof (danimar

kah), Val İnklan (İspanya). 
Her memlekette ulusal şekreter

liklcr kurulacak, bunların birliği arsı
ulusal yazarlar birliğinin sekreterligini 

meydana getirecektir. 
:Birliğin merkezi Pariı'tir. 

Arsıulusal büro her yıl en az bir 
kere ve her defasında ayrı bir memle

kette toplQnacaktır. 
Büroda şu memleketlerden yazarlar 

vardır: 

İngiltere (12 yazar), Sovyetler Bir-

l Zonguldakta işçilerin 
sosyal durumunda 

kalkınma 
Zonguldak, 9 (A.A)- İt Ban

kasının Türkiş maden sosyetesi -
nin ilk okul ve işçi evleri yapımı
nın temel atımı büyük törenle ya
pılmıştır. Sosyete, maden bölıe
sinde bir itçi uramı( mahallesi) 
kuracak ve 500 den fazla işçi ay
lesi modern ve sıhhiğ yapılarda 
bannacaktır. Bu uram için hazır 
lanan bet yıllık programm birin 
ci ydmda meydana getirilecek o 
kul ve bekar işçi evlerinin yemek, 
çamaşır ve dinlenme kurağları -
nın yapılmasına bugün başlan -
mqbr. 

Sosyete direktörünün söyle -
vinden İ!ÇİleT ve okul çocukları 
adına söylenen sözler derin yan
kılar uyandırmıştır. 

Parti ilvönkurulu başkanı B. 
Altıokun heyecanlı söylevi duy . 
guları bütiin bütün coşturmuştur. 
Büyük bir dinleyici ve işçi yığını 
kar~ısında işçi ile patronun denk 
ve uyumlu birlikleri ve partimizin 
halkçılık ve ulusal birlik ülküleri 
aydınlatılmıstır. Bt•Pün, cumuri -
yete varasr1' ilP.rİ gelişimlere eren 
111ade'l İKilİğ°nin ve ulu,al ma -
denciliiin bayram günlerinden 
biridir . 

RAOYO 
ANKARA 

19.30 - Tayyarecinin saati 

19.40 - Musiki: 

Haydn: Sonate 

Piyano: Ferhunde Ulvi 

ıo. - Edeıbiyat saati 

20.10 - Musiki: 

GJyde Doer: Regreta 

Mayer: Solode Coııcert 

Philys: Vispere 

H rzberg: Son bul ma 

S ksafon · Nihat Es ng n 

Pı no U i C l 

2030 Dan mu ki ı 

20.50 - Ha erler 

ISTANBl L 
18.30 Yüzme dersleri. Bayan Azade 

Tarcan 

18.50 Fransızca der& 

19 10 Danı musikısi (plik) 

19.50 Monolog. Bayan Halıde 

20.10 Konferans. 

20.30 Stüdyo caz ve tango orkestra

sı. Türkçe sözlü eserler. Bayan 

Birsen 

21.30 Son haberler - borsalar 

21.40 Gitar solo. Mario Paradi 

22. Muhtelif plU neşriyatı -tiği (12), İspaıJ.ya (4), Birleşik Ameri-

ka (8), Belçib (2), Danimarka (.2), Nor

veç (1), İsveç (2), Portekiz (3), Bulga

ristan (1), laviçre (2), Holanda (3), 

Yunanistan (1), Avuıturalya (1)), Ar

jantin (2), Küba (1), Çin (1). 

l 
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Memleket Postası 
Aydın demiryollarmda yeni tarife 

Aydın 6.7.1935 (Özel aytan
mızdan) - Aydın demiryolunu 
teslim almak ve yol üzerinde in
celeme yapmak üzere evelki gün 
lzmirden ayrılan devlet demiryol
lan genel direktörü BB. İbrahim 
Bavbura, tecim direktörü Naki, 

Dnlet Mmiryollnı ~·_, 

yol direktörii Fuat, cer direktörü 
Sedad, hareket direktörü Nüzhet 
ve sekizinci bölge ispekteri Tah
sin ve arkadaşlan dün öğleden 

sonra özel katarla Sökeden Aydı
na geldiler. Kurul şerefine durak 
donatılmıştı. Halkevi mızıkası 

durakta konuklan selamladı. Ko
nuklar otomobillerle topyatağmı 
gezdiler. İlbayı, şarbayı gidip gör
düler. Saat 16 da Nazilliye gitti
ler. 

Durakta genel direktör B. İb
rahim Baybura ile konuştum. Ga
zetemiz adına bana sunları söyle· 
di: 

- Bu gezintiden gayemiz, halk
la temas ederek tecime! ve eko
nomik durumu incelemek. eski 
kumpanyanın yerittiği tarifeden 
sikavetleri dinliverek ona göre 
.. edbir almak ve yeni tarifeleri sap
tanı~k icin etüd yapmaktır. 

Ürün elde edilince, bugünkü 
incir tarifesinden yüzde 40-50, yol
cu tarif esinden de nomal bir had 
olarak yüzde 40 indirilecektir. 

Yolcu vağonlarını iyileştirece· 
ğiz. Aziziye tünelini bırakarak de 
mir yolunu tünelin arkasından ge· 
çirmek ve yol üzerinde li.Jım ge· 
len antımlar yapılarak trenlerin 
hızı artırılacaktır. 

Yük taşımada iki tarifemiz o
lacak; bunlardan biri dökme taşı
ma, biri de kap içinde taşıma tari 
fesi olacaktır. 

Yapacağımız tarife üzerinden 

yıl sonunda elde edilecek sonuca 
göre gelecek yıl genel durumun 
ne olacağını anlıyacağız. 

Ttcim direktörü B. N aıki de.. 
halk biletlerinin bu yolda da ve
ı ileceğini ve geçen yıl olduğu gi
bi lzmire otokarlar iıletmenin 

41ıwlıtlra Aydnl• 

düşünWdüğünö aayledi. 
Kurul puar günti faıire dine· 

cektir. 

llalkevi okuma .alonu 

Aydın Halkevi okuma evine; 
nisan, mayıs ve haziran aylarında 
5844 kişi gelmiş kitap, mecmua ve 
gazete okumuştur. Gelenlerin 
1231 i öğretmen, 2731 i öğrenici, 
976 sı işyar ve 1116 sı başka ertik
lerdendir. Bunlardan 562 kişi ro
man ve hikiye, 4 72 kişi edebiğ, 430 
kisi ilmiğ, 330 kişi ansiklopedik, 
256 kişi tarihiğ ve sıyasal, 465 ki· 
şi sıhhiğ, 512 kişi türlü eserler ve 
• 815 kişi de gazete ve dergi oku
mu,lardrr. 

Lağım .ularile .ulanan ~ler 
Aydın urayı geçen yıl lağım 

karışan çay suyu ile sulanan bah
çelere bu sudan sulanmasını yasak 
etmiş ve su arkmı yıktımuştı. Bu
na karşın bu yıl, iki üç sebze bah
çesinin şehir içinden geçen liğnn 
suyu ile sulandığı öğrenilince şar
hilyhk kendilerine buttu yapma
malarını emretti. Gene bu yolda 
Jevam ettikleri uray doktorunun 
yaptığı cürmü meşhut üzerine ver
diği raporla anlaşılınca, belediye 
yönetim kurulu kararile bu üç 
bahçenin sebzeleri söktürüldü. 

Uraym yurt sağlığı noktasın

dan önemli ve yerinde olan bu k-a
rar ve yürüyüşünü takdirle ana
nın. 
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San Michelenin kiu hı 
Tür.tçeye çevıreıı: ıvasuhı BAYDAR 
Yazanı Ak.sel MUNT 

Pergola. daha fimdidea taze asma yap
.-klarile örtünmiiftü; uzayıp Pim beyaz 
direkler boyunca &illler, hanDDelJeri ve e
pomcaıar her yanı kapbyordu. Çekil...., 
küçük avlusunda. serviler araımda, ce~ 
no•dan direii üstünde danaeden fona diki
liyor, büyük locya'nm tam orta~ Her
külanom tuncundan yapı1ma Hermes otu
ruyordu. 

Yemek odasının önündeki güneşli küçük 
mermer avluda, maymunum Billi çömelmif, 
ubah tuvaletlerinin tamamlanmuı için, u
~ayar~~ sıralarını bekliyen öteki köpek. 
le~ı~ dort yanını sardığı Tapyonun pi
rC;1e~ ~akabyordu. Pire yakalama itinde 
Billının ınarulmaz bir el çabukluğu vardı. 
Onan fınl fml dönen ıözlerinden. zıplayan 
veya sürünen hiç bir şey kaçamazdı. Köpek
ler de bunu pek iyi biliyor ve bu spordan o
lıM kadar ınık atıyorlafdr. Bu da, San :Mi-

~e~e kanununun izin verdiği tek s~rdu. 
Bılh avım, tehlikeyi sezmeğe bile vakıt bu· 
lamadan, yakalayıp yutuyordu. Billi içki iç
mekten vaz geçmiş ve saygı değer bir ma~
mun olmuştu. Şqdacak kadar insana benzi
yordu. İyi terbiye görmü§ olD)akla beraber 
ben arkamı döner dönmez herkesle alaya 
başladığı için biraz şımarık sayılabilirdi. O 
nun hakkmda köpeklerin neler düşünmek· 
te olduğunu kendi kendime sık sık soinDU§· 
tam. Ondan korkmamakta olduklarım um
mana. Çönkü Billi gözlerini çevirince onlar 
da ba§lanru öte tarafa dind6rilyorlardr. Bil
llntn benden başka kimseden korkusu yok
tu. Kötülük . düşihad6fü vakitler buna he
men anhyordum ve yalnız, samrım ki yo
~maz hecaklanmn sessizliği ile bahçede, 
ır şeyler araştırarak, IW'*<fan buraya ko-

9up duran Mia kedisinden biraz korkuyor
du. Bini çok ~ " yaradan ana öyle 
Y~ratmış oldufu için bu llaline karşı gele
mıyordu. Billi kadm libellifiae karp lmeu 
~ildi. ~evanm kana Blbaya. Dk ge.. 
l'U§te, denn bir anıl He liatl•••nştL Billi 
1*ıçedeki incir afacuma '-rinde ana ~ 
ıapırdatu-ken kadm da, .._laaaınt gibi, 
karş1sına geçip saatlerce bna bakanlr. Eli-

za, her vakitki gibi, g~ne doğurmak üzere 
idi ve ben onu başka halde hiç görmemiş 
tim. Bilmem neden. Billi'ye gösterdiği bu 
fazla yakınlık da pek hoşuma gitmiyordu. 
Kadına, başka birine bakmasının daha doğ· 
ru olacağını bile söyle'miştim. 

İhtiyar Pakçiyale, öğle üzeri, kı.zı ile 
birlikte, yelken gemisi ile Sorrenteden ge
!~c~k olan Romalı ertikdeşini karşılamak 
uzere limana inmişti. Romalı mezarcmm 
ertesi akşam işi başma dönmesi lazım gel
mekte olduğundan, o gün öğleden sonra, 
gıöttirüp adanın iki memrhğını ge.zdirecek· 
ler ve akşam da, adamlarım ona. bahçedeki 
taraçada, bol şaraplı bir akşam yemeği ve· 
receklerdi. 

Ktiçik kilisenin çantan Ave MariY.a'yı 
çaldı. O eün, sababm bqindenberi, yakıcı 
güneş altında, durmaksızın çalqmıştım. 
Yorgun ve aç9 hafif yemeğimi yemek tizere, 
yukanki locya'ya çekilmiştim. Aşağıdaki 
~' konaklarım, pazarlık rubalannı 
gtymif. kocaman bir makama tabağı ile en 
iyi San Michele şarabı dolu bir binliğin kar· 
'181118 ıeçmifleidi. Masanın başmda, Kap
rinin iki mezarcm arasında, şeref yerinde 
ranah me.zanı oturayordu. Sonra bahceva-
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nım Baldassare, gemicim Gactano, Mastro 
Nikola ve üc; oğlu geliyor, hepsi de bağıra 
çağıra konuşuyordu. Kadınlar Napoli u
sulü üzere - ayakta, onlan seyrediyorlardı. 
Güneş yavaş yavaş denize gömülüyordu; 
büsbütün tıyanın ardına çekildiği vakit öm· 
rümde, ilk defa olarak, derin bir rahatlık 
duydum. Çocukluğunıdanberi karanlıklar
dan ve geceden firlonüş olan ben güneşin 
tapıcm. neden güneşin batışını ve yıldızla
rın çıkışını özledim? Gözlerimi Tann Gü
neşe kaldirdığım zaman onlar niçin yandı? 
O bana danlmışmı idi? Dizleri üzerinde ça
lışarak ona yeni bir tapmak kurmakta olan 
benden yüzünü çevirecek ve beni karanlıkta 
mı bırakacaktı? Yirmi yıl önce, San Mi
?ıele kilisesinin üzerinden, bu güzel adayı 
ilk seyrettiğim gün. kırmızı 1'11Cltltolu kan
dmcmm bana s8ytemiş oldu~u ~yler doğ
ru mu idi? Cok ışık biz inaanlann gözlerine 
ziyan verdiği bir hakikat mı idi? "Işıktan 
kaçnuzl JŞtktan laçıuz !,. onun şeametli 
sözleri k~.kl~~ .. ?Jllıyordu. Pazarlığa 
boyun egmış, ıstedıgı değeri ona ödemiş 
SaJ?-.. ~~ele~i elde etmek için ömrümün• 
~gunın gerı kalan günlerini ona venni 
tun. Daha benden ne istiyordu? 

(Sonu 



SAYJFA 6 ULU~ 

AKTiF Ciim lllrJ) et Merkt·z B:rnka~mııı 6 l(•mmuz 19:l5 'azıyetı 

KASA: 
Altın: safi kilogram 16.060.983 

Banknot 
Ufaklık 

OAHll.Ub:Kl MUHABİRLER: 
Türk lirası 

HAl:Uç·1 Bl{l MUHABİRLER : 

Altın: Safi kilogram 4.401,260 

Altına tahvili kabil serbest , 
dövizler. 

HAZlNE TAHVILLERl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

karflhğı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele-
10 tedikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

SENEDAT CUZDANl; 

Hazine Bonoları 
Ticart Senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT CUZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak· 
A· ( diyenin karşılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 
B· ( Serbest esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 

Altm ve dövb üzerine 

Tahvillt üzerine 

HtSSEDA RI .AR 

MUHTELiF 

Lira 

22.591.105,54 
13.218.342,-

70i .955,27 

696.802,50 

6.190.737,52 

631.934.75 

158.748.563,-

10.640.380,-

3.000.000,-
10.020,506,1 ı 

30.498.371,46 
4.659.461,94 

25.548,59 

3.220.634,81 

YEKUN 
i 

Lira 

36.517.402,81 

696.802,50 

6.S22.672,27 

148.108.183,-

U.020.506, 11 

35. 157 .833,40 

3.246.183,40 

4.500.000,-

9.472. 750,43 

257 .542.333,92 

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇES1 

TEDAVtrLDEKI BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tcdivat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyı
bakiyesl 
Karşıhğı tamamen altırı olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TUR•· l,,IRASI MEVOUATl; 
Vadesi!: 
Vadeli 

DOVIZ MEVDUAT!: 
Vadesiz 
V:ı<l li 

MUH!~LlF 

Lira 

158.748.563,-

10.640.380,..-

148.108.183. 

10.000.000,-

14.281.137,59 1 

-.-

11.848.721,511 
758.352,80 

Lira ı 
ıs.000.000,

ı.026. 7 56,67 

158.108.183,-

14.281.137,59 

12.607.074,31 

56.519.182,35 

1 
Yıı:KON 257.542.333,921 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % S 1 /2 - A ltm üzerine avans %4 1/2 
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1 Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma ~ • = 
~ ~ 
! Komisyonu ilanları ~ 
! § 

İLAN 

Urdu ihtiyacı için 7 kalem malzemei baytarıye açıt.... 

eksiltme suretiyle alınacaktır. Tahmin edilen fiat (2i'50) 

liradır. İhalesi 12.7.1935 cuma günü saat 14 dedir. İstek· 
liler şartnamesini görmek ve alm:ık istiyenler bedel.:;iz o
larak M.M.V. satın alma komisyonundan veriJecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatinde (l490\ No. 
Iu kanunda gösterilen vesaikle ve (206) lira (25) kuruş
luk teminat mektubu ile birlikte M.M.V. satın alma ko-
misyonuna gelmeleri (1492) 1-2597 

lLAN 

1 - 49.225 lira karşılığın 
da Kamyon Karöserisi ka
palı zarfla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 20-7-935 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesini 24 7 ku
ruşa almak istiyenler her 
gün komisyona uğrayabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayrh kanunun 2 ve 
3. üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 3691 li
ra 88 kuruşluk muvakkat te
minat mektup veya makbuz
larını havi teklif mektupla
rını ihale saatmdan bir saat 
evvel M. M. V. Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(1583) 1~2753 

1LAN 

Ordu ihtiyacı için 165 çift 
seyyar eczayı baytariye san
dığı ile (825) adet ampul 
kutuları kapalı zarf 1"Uliyle 
satmalınacaktır. Ederi 8415 
liradır. Muvakkat teminatı 
(611) lira (13) kuruştur. 

İhalesi 29--7-935 pazar günü 
saat 14 dedir. İstekliler ev
saf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyenler bedelsiz 
olarak M. M. V. satmalma 
komisyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
(2490} No. lı kanunda gös
terilen vesaikle ve (611) li
ra (13) kuruşluk teminat ve 
teklif mektuplariyle birlikte 
belli gün ve saatmdan en az 
bir saat evvel satınalma ko
misyonuna gelmeleri. ( 1682) 

1-2870 

İLAN 

1 - Lüleburgaz garnizo
nu için 265 ton un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Biçilen ederi 34.450 
liradır. 

3 - İlk inanç parası 1584 
liradır. 

4 - Eksiltme 25 temmuz 
935 perşembe günü saat 10 
buçukta yapılacaktrr. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk inanç parasiyle bir
likde teklif mektuplarım i
hale saatından bir saat evvel 
Lüleburgaz,da Tümen satın
alma komisyonuna verme-
ltri. (1684) 1-2871 

1 ophanede lstaobul Le 
vazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonu 
hilnlan. 

İLAN 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 3500 
ton Lavamarin kömürü 23 
temmuz 935 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli, beher 
tonu 14 lira 50 kuruştur. 
Sartna.mesi 254 kuruş muka· 
bilinde alınır. Eksiltmesine 
gireceklerin şartnamesi veç
hile teklif ve vesikalariyle 
3787 lira 50 kuruş ilk temi 
natlannı belli günde saat 
14,30 a kadar Tophanede 
satmalma komisyonuna ver 
meleri. (52-3716/1614) 

1-2784 

1 Devlet Demiryollan ve Limanları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

i LAN 

Muhammen bedelJeri ile mikdarları aşağcda yazılı las· 
tik malzeme 5. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında salın 
alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1480.65 liralık mu· 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika· 
far ve işe girmeğe manii k;\nuni bulunmadığına dair be· 
~ anname ve tekliflerle aynı gün saat 14.30 a kadar komis· 
yoıı reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tes~ltüm ve sevk müdürlüğünde .A.nkarada malzeme daire
sinde dağtılmaktadır. (1607) 

32 kalem lastik malzeme Muhammen bedeli 19742 lira. 
1-2796 

i LAN 
Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı balata 

kayışları 6. 8. 1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliy
le Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 641.25 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
teklifJer ile aym gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada te
sellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dai
resinde dağıtılmaktadır. (1608) 
Balata kayışı 100 m i m 1400 metre) muhammen bedeli 

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

İLAN 
Muhammen bedli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 

25 temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4214 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veınelerinde satılmaktadır. (1658) 1-2860 

Harita umum müdii rlüiünden: 
1 - Mekkari kadromuz dolmuştur. (36) binek ve ko

şum hayvanı satın alınacağından vermeye talip olanlar 
her gün Cebecide Harta Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1672) 1-2863 

An~ara Askerlik şubesi nden: 
Malfıl Zabitan ve Efrat ile Sehit Yetimlerinin 935 sene

sine ait tütün ikramiyeleri 15 temmuzdan 2 teşrin 935 gü
nüne kadar tevziatı vapılacaktrr.Eshabı istihkakın yetledn
deki maas senedi resimleri ve nüfus tezkereleri' ve ikiser . . 
tane fotoğrafı ile askerlik subesine müracaatları ilan olu- 1 

nur. (1678) 1-2865 

10 TEMMUZ 1935 ÇARŞAMBA'. 
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1 i 1 Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
~ Alına Komisyonu ilanları 1 
~ j 

İLAN 
ı - Niğd garnizonunda bulunan kıta hayvanlarının 

ihtiyacı olan 365.000 kilo kuru ot kapalı zarf usuli ile ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 18250 liradır. 

2 - İstekliler şartnamesini her gün komisyonumuzda 
görür ve bedelsiz alabilirler. 

3 - İhalesi 22 temmuz 1935 pazartesi saat 15 Nigde 
eksiltme komisyonunda vaptlacaktır. Teklif mektuplan 
ihale günü saat 14 de kadar verilmis butumnalıdcr. 

4 - Muvakkat teminat mikdarr 1368 lira 75 kurustnr. 
(1590) 1-2772 

i LAN 
İstanbul Levazım amirlğine baglr kıtaat ve müessesat 

için 543.000 kilo kuru ot 11.7.1935 perşembe günü saat JS. 
30 da kapalı zarfla ahnacakttr. 'Beher kilosunu tahmitı be
deli üç buçuk kuruştur. Şartnamesi her gün komisyo·ılla 
görülebilir. İsteklilerin 1425 ı :1a 38 ~uru~ ;lk terııinat 
mektup veya makbuzları ile tekliflerini belli gün saat on 
dört otuza kadar Tophanede satın al111a komisyonuna ver· 
meleri. (1485) 1-2585 

İLAN 
Kayserideki kıtaat aratınm "222000'' kilo ekmeğj ka· 

palı zarf usuli ile münaka.:ıaya konulmuştur. İhalesi 12 
temmuz 1935 tarihine müsadif cuma günü saat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 15318 liradır. Teminatı muvakkate mikta~ 
rı 1149 liradır. İsteklilerin ~artnamesini görmek üzere her 
gün müracaat edebilirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 
de teklif mektuplarım ihale sa::ıtinden bir saat evel mak· 
buz mukabilinde Kayserideki a~keri artTrma, eksiltme ko-
misyonuna vermeleri. (1487) 1-2583 

1 LAN 
A - Trabzon kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmeye ko

n ulan takriben 28412,5 liralık 255,000 kilo ikinci nevi un 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukuunda komisyondan parasız 
olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satın alına 
komisyonunda 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 da
dır. 

D - Artırma ve eksiltme kapalı zarfladır. 
E - Muvakkat teminatı 2131 liradır. 
G - İsteklilerin 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 

1 S den evel teklif mektupları ile Trabzon satın alma ko-
misyonuna müracatlan. (1623) 1-2790 

İLAN 
İstanbul komutanlığı için 240 ton una verilen fiat ko

mutanlıkça pahah görüldüğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel 12 kuruş 50 santim olup ihalesi 24 temmuz 1935 çar· 
şamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi 150 kuruş mukabil{ 
Fındıklıda satın alma komisyonundan alınabilir. Eksilt
meye girtceklerin 2250 liralık teminat mektubu aeya mall
buzu 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mektupları ihale saatinden bir saat 
evetine kadar komisyona vermeleri (1695) 1-2877 

İLAN 
S temmuz 1935 cuma günü ihalesi yapılacak olan 24840 

liralık sığır etine mezkur gün verilen fiat yüksek görüldü· 
ğünden yine kapalı zarfla ihalesi 25 temmuz 1935 cumar
tesi günü saat 17 ye bırakılmıştıl". İlk pey 1853 liradır. İs. 
tek1i1erin vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (1693)' 

1-2876 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ziraat Bankası çatılarının tamir projeleri için müra

caat eden zevat teklif mektuplannı azami 15 temmuz pa
zartesi akşamına kadar bizzat levazım müdürlüğüne tes
lim eylemelidirler. Bu tarihden sonraki müracaatlar ka-
bul edilmiyecektir. (1680) 1-2864 

Kıı·şehir flhaylığından: 
Kırşehirde yapılacak ilbaylık evinin yapı işleri eksilt

mesine pey verilmediğinden 2-7-935 gününden 12.7.935 
cuma gününe kadar on gün uzat11drğı itan olunur. (1631) 

1-2804 

~I. M. V. Hav ·~ 1\1üsteşarlı~ndan: 
Hava Müsteşarlığı ınsaat şubesi için bir ins.aat mühen

disine ihtiyaç vardır. Talip olacağa bidayette 126 lira üc· 
ret verilecektir. İstekli1erin İstida, Bonservis, Mektep şe· 
hadetnamesi, sıhhat raporu, nüfus tezkeresi sureti ve hüs
nühal mazbatasiyle hal tercümelerini leffederek Han 
~üsteşarlığma müracaat etmeleri. Fazla talip çıktığı tak· 
dırde müsabaka imtihanı yapılacaktır. (1666) 1-2861 

Çifteler Harası ve .\.y~r 

Deposu Müdürlüğünden: 
Hara için 80 bin kilo yulaf, 40 bin kilo arpa ve depo ı~ ,,, 

de 20 bin kilo arpa, 70 bin kilo yulaf, 2 temmuz 935 taril,in
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

İhaleleri 22 temmuz 935 pazartesi günü saat 13 de baş
lamak üzere Eskisehirde Baytar dairesinde yapılacaktır. 

İsteklilerin ay;ı ayrı bulunan şartnamelerini gönnelt 
üzere Eskişehir Baytar rlairesinde Mahmudiyede Hara ve 
depo Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. (1663-3840) 

t-2867 
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Satılık ev 
İstanbıı1 Ziı·aat Bankasından: 

d Y .. tasyon civarında Narlıca mevkiinde 
Adana a enı ıs · kli b 

k ,... z· t Bankasına birinci derece ve sırada ıpote u-
aın ıraa . f p k ve Nebati 

! ş·nasiler fabrikası namıle maru amu 

Yun:u11 
1s · · Türk Anonim Şirketinin mah olan 1 nu· 

ag ar anayıı k k ıı ı • 
marair fabrikas:ı: dahilinde mesken olara u anı an ç.-
mento bloktan inşa edilmiş sekiz od.alı e~. . 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdık e?.ılmış 9 .. 1..~· 931 ta· 
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncu Noterlıgınce tas-

d "k d'I . 11 Z 933 tarih ve 640/33 numaralı mukavele-
1 e ı mış · · ·· T'"k A 'm Sirke ~erle Pamuk ve Nebati Yağlar Sana~ıı u nonı . -

tinin Bankamıza olan mikdarı malum ~orcunu ıo ... 4. ~35 
tar.h. d -:r""nderildig-i kayden müsbet ıhbamame uzerıne 

1 ın e :,O "h 1 "h' 
de tesvive etmemiş olduğundan işbu borcun.~ a ~tan ıne 
kadar % 9 faiz ve o/o 3 komüsyon, sigorta ucret.~, h~sap 

f kli nukut muamele vergisi, avukat ucretı ve 
masra ı, na • .1 •. • b bo muka 
sair bilumum masarifle birlikte tahsı ı ıçın . u rç . · 
bilinde Bankamrza ipotekli olup yukarda cın~ ~.e ~.~~ ~~-
. f ··stemilatı yazılı Adana Tapu Mudurlugunun 

sa ı ve mu ·ı · k · 
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedı e şır etın t~sar-
nıfu altında bulunan ve 2280 numaral_ı kanuna tevf~kan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lıra kıymet takdır o
lunan :nezkfir ev, 1697 numaralr Z_ir~at Ba~ası ka.mınu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarıhınden ıtıbaren bır bu
çuk ay müddetle açık artt1?.11a~a çıkanlm~şt~;· .~uvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine musadıf pazartesı gunu saat 2 de 
Istanbul Ziraat Bankasmda yapılacaktır. 

Teminat akçesi o/o 7,5 dur. . 
Şartn2.me Galatada kain Bankamızla, Adana, Mersın, 

Ankara Ziraat Bankalarr kapıların asılmıştır. (1584) 
1-2725 

Evliaf f üdürlüğiiııdeıı: 
Madde 

ı - Bursanın lsmet Paşa caddesinde Evkafa ait 101 
103 105 107 109 numaralı arsaya yapılacak otel ve ga· 
raj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif bede
li 19079 lira 39 kuruştur. 

2 - Bu i,e ait prtname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni şartname 
E· - Keşif cedveli ve resim 
lstiyenler bu farlnamelerle evrakr 95 kuruş bedel mu

kabilinde Buna Evkaf Müdüriyeti ile İstanbul ve Ankara 
Evkaf Hey'eti fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-6-935 tarihinden 18-7-935 parşembe 
gününe kadar olup 18-7-935 günü saat 15 de Bursa Evkaf 
idaresinde eksiltme komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat te

minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır. 

A • En aşağı 20000 liralık yapı işi yaptığına dair Ev
kaf Hey' eti fenniyesinden veya Nafıa Başmühendisliğin
den tasdikli vesika 

B • istekli mimar veya mühendis olma.dığı takdirde mü
teahhid ile beraber her suretle şeriki mesulü olmak üzere 
mesuliyeti f enniyeye deruhte eyliyecek diplomalı mimar 
Teya Mühendis göstermesi 

C • Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesi· 
!llİn (A) ve (B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna 
dair vesika 

Teklif mektubları yukarda 3 üncü maddede yazılı ıa
alten bir ıaat evveline kadar Bursa Evkaf Müdüriyetinde 
iromisyona getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komis
yon reisine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektub1a
nn nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 0 1. 
lllL'I ve dış zarfm mühür mumu ile eyice kapatılmıt olması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Madde 

6 - Bu iş için eyvelce müracaat denler ve eksiltmeye 
&_irebilmek için yukarda ikinci maddede yazılı evrakı keş-
fıye ve saireyi yeniden alacaklardır. (1596) 1-2748 

Jandarma Genel 1 omutanhğı. 
J. U. K. ~Aııkara atın alma 

komi~yonundan: 
~Elde bulun~n nümune .. v~. evsafına uygun olarak (203) 

çag torbası 16-ı-935 sair gunu saat on dörtte Ankarada Jan
darma genel komutanlığı binasmdaki komisyonumuzdan 
pazarlıkla satın almacaktrr. 

B!r tane.si için .<~35) kuruş fiat biçilen çağ torbası pa. 
.zarhgma gınnek ıçın (2056) kuruşluk ilk teminatm mal
sandığma yatırıldığına dair karsılık veya banka mektubu
nu almış olmak gerektir. Şartname istiyenlere parasız ker 
misyondan verileceği (1544) 1-2690 

İmar n1iidürlüğüııden: 
Bahriye caddesinde kadastronun 190 adanırı 6. 7. 8 nu

maralı ~arselleri istimlak edilecektir. Sahiplerinin tapu 
eenetlerıyle İmar Miiclürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1647) I-2833 

ULUS 
x 

Etlik merkez lahoı-atuvarları mü • 
dürlüğünden: 

Serem Bakteriyoloji haneleri için 57 kalem alatı fenni
ye açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesini 
almak istiyen isteklilerin her gün için Laboratuvarlar Mü
dürlüğüne ve eksiltmeye girecek olanların da (160) liralık 
banka teminat mektubu ve yahut bu mikdar paranın hazi
neye yatırıldığına dair makbuzla birlikte ziraat vekaleti 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak olan komisyona 
26-7-935 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de gelmeleri. 

(1632) 1~2805 ------
Evl{af Umum i\ılüdürlüğünden: 
Beyoğlunda Mis sokağında 1 No. lu binanın taclilen in

şası eksiltmeye konmuştur. 
A - Keşif bedeli 22134 lira 70 kuruştur. 

B - Şartname ve projesi 1 lira 12 mukabilinde İstanbul 
Heyeti fenniyesinden alınır. 

C - Eksiltme 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 
da Evkaf Müdürlüğündeki idare Encümeninde yapılacak
tır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
E - Muvakkat teminat 1661 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Mimar ve Mühendis ol

maları ve bu gibi yapı islerini iyi bir surette yaptıklarına 
dair vesaik ibraz eylemeleri lazımdır. (1593) 1-2755 

l(a Ja Jı zarf usu Jile eksiltme ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Mer

kez Hrf zrssıhha müessesesi sa tın alma ko -
misyonundan: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Cebeci ca<ldesj 
üzerinde Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı şube· 
si için alınacak dana. 

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

3 - Eksiltme 13.7.935 cumartesi günü saat on birde 
Hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. Teklif mektup 
tarının me?.kur saatten bir saat eveline kadar verilmesi 
şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (607) lira (50) kuruş
hık ilk teminatrn verilmesi ve aşağ·rdaki vesikayı haiz ol· 
ması §arttır. 

5 - Resmi müessesata enaşağı on bin liralık et teah
hüdünü yaptıı1rna dair bir vesikanın gösterilmesi. (1530) 

1-2646 

Ankara Cümhuriyet müddei 
Umuıniliğindcn· 

ı - 2187 lira 20 kuruş kesif paralı. 
Ankara ceza evi elektrik tesisatının yeni baştan ıslah 

ve tamiri açık eksiltmeğe konmuştur. 
2 - Artırma 17-7-935 çarşamba günü saat 15 de Anka

ra Müddei umumiliğinde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 164 lira 4 kuruştur. 
4 - İsteklilerin A. Teminat makbuzu B. İkinci sınıf 

montörlük. Ehliyetnamesini haiz olması veya bu ehliyet 
nameli bir montör çahştıracağıru teahhüt etmesi C. Cari 
seneye ait Ticaret odası vesikası göstermesi lazımdır. 

5 - Şartnameler müddei umumilikten parasız olarak 
verilir. (1533) 1-2686 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğün

den: 
ı. _ Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlığı duvarı 

tesisatının keşif bedeli 56671 lira 50 kuruştur. 
2. _ Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

a - Eksiltme şartnamesi. 
b • Mukavele projesi. 
c - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
e. Hususi şartname. 
f. Keşif cedveli. 

g - Proje: 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira bedel mu

kabilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 
3. - Eksiltme 26 temmuz 935 cuma günü saat on beşte 

Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktrr. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4084 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan ba~ka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazrm
dır: 

Eksiltmeye en azı bir parçada 5000 liralık temiz duvar 
işi yapmrş olduğuna dair vesika olanlar girebilir. 

6. - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten b:r saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarm 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ıa. 
znndır. Poc:tadan olacak gecikmeler kabul edilmez. (1625) 

1-2832 

SAYIFA 7 

Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Baıık.asın<laıı: 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

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

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi. ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi. şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, ciğit anban. koza mağa
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anban, petrol 
ve benzin mağazası. atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafıı:hane, ustabaşı bina,ı, 
müdüriyet ikamet binası, basmuhasebec: binasından ib:lı et 
ve içinde bir adet 350 beygir kuv\'etinde boll:ncik m:ırka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı. bir adet 285 beygir kuv
vetinde Williams markalı buhar nıakincsi. bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojcn. 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon nıotörü ve o kudret
te mütemadi cereyanlı dinamo. bemı:in cilıaz1. rutubetlen· 
dirme tesisatı, bilfımum transmisyon, çırcır makineleri, 
şifleme makineleri ve elyafın tozlarını almak icin makine
ler, vantilatörler. su cihazlan, yangın tesisattı. cenher ke"
me ve delme aletleri. tozları nakil vasıta 1::.ırı, bilumum mal· 
zeme ve yedekler ve sair alatı edevatı bnluııan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Tiirk Anonim Şirketinin rnalı 

olan: 

İ){İ nun1aralı t•ırt•ır fahrika~ı 
Bankamu;a 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedı kıt'a 

senetle bordu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sc:.nav1i 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ôdemesı iciıı yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmem is olduğundan isbu borcun ihale 
tarihine kadar o/c 9 faiz ve c:;. 3 komüsvon, sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair lıilılmum masarifi
le birlikte tahsili için bu borc mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve miistemi
Iatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nis~n 930 tarih 137 nu
maralı tapu senedile şirketin tasarrufu altmda hllhın;ın ve 
2280 numaralı kanuıı mucibince üc yeminli ehli vukuf ta
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez
klir fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bucuk 
ay müddetle acık arttmna\'a cıkanlmıstır. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 ta.rihine müs~clif ·pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır 

Teminat akçesi o/0 7,5 dur. 

Şratname Galatada kain Bankamız. Ankara', Mersin. 
Adana Ziraat Banka1arı kapılarma asılmıştır. (1584) 

1-2726 

Ankara Yük:se]\: Ziraat F_Jnstitü u 
Relctörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 425 lalebeal 
ile 100-120 müstahdemininin 12.7.935 tarihinden 31 ma
yıs 936 tarihine kadar sabah, öğle ve akşam yemekleri pa
zarlıkla ihale olunacağından parasız şartnamesini almak 
istiyenlerin enstitü muhasebesine ve talip olanlarm 1 l. 7.935 
tarihine rastlayan perşemhe günü saat 15 de 5837 liralık 
muvakkat teminatlariyle Enstitü idare ve ihale komisyonu-
na müracaatları. (1525) 1-2655 

Samsun belediye rei.,Jiğindeıı: 
1 - 24-6-935 günlemecine rastlayan pazartesi günü sa· 

at 15 de ihalesi icra edileceği evveJce ilan edilen Samsun 
Elektrik ve su fabrikalarının bir senelik ihtiyacı olan en 
az .. 325, ençok 375 ton ma~ota talip çıkmadığından aynen 
munakasa ve evsafı fennrye şartnamesi dairesinde yeni
den kapalı zarf usuli~le eksiltmeye konulmustur. _ 

2 - İhale 24-7-935 gününe rastlayan çar;amba O'ÜnÜ 
saat onb_eşte belediye encümeninde yapılacaktır. "" 

3 - istekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup
larını muayyen. ~aattan bir saat evvel encümen reisli~inc 
makbuz mukabılınde vermelidirler. 

3 
.. 4 ~ Eksiltrı;eye iştirak edecek şirketler 2490 kanunun 
.~ncu maddesının A ve B fıkralarına göre vesikalarını 

gostermek mecburiyetindedirler. 

.. 5 - İ~bu mazotun muhammen bedeli otuz üc bin üç
yuz yetmış bes liradır. 

Muvakkat teminat 2503 liradır. Bu teminat ihaleden 
evet bankaya yatrrılmrş olacaktır. 

6 - Şartnamenin örneği bedelsiz verilir. (1.572) 
1-2714 

Adliye vel{alctin<len: 
20 Temmuzda başlamak üzere Ankaraya nakledecelt 

olan temyiz mahkemesinin asgari 100, azaıtıı 250 ton tuta
cak olan eşya ve evrakmın şartnamesi mudbince Ankara 
istasyonunda vagondan tahliye ve temyi7. binasma nakli
le yerleştirilmesi pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin e
d~~e.1:1-wbedel 750 liradır. Pazarlık 19 temmuz 1935 cuma gü
nu ogleden sonra saat 14 de vekalet levazım müdüriyeti 
odasında müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin sartnameyi görmek üzere vekalet levazım 
müdür~üğüne ve p~zarhk günü bedeli muhammenin yti.z
de 7,5 gu olan 57 lırahk teminat makbuzlari1e birlikte ek· 
siltme komisyonuna 11üracaatlan. (1598) 1-2i62 



SAYIFA 8 

Ankara Yük · k Ziı·aat En titüsü 
Rektörlüğünden: 

Ank::.ra Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi ihtiyacı için 
qağıda be§ grupta müfredatı ve hizalarında tah.~in _ol~
nan bedelleri yazılı eı ya ve levazım her gurupta gosterıldı
ii üzere kapalı zarf usuli ve aleni eksiltme suretiyle satm 
alınacaktır. Parasız prtname almak ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün yüksek ziraat enstitü muhasebesine mü 
racaatları ve eksiltmeye gireceklerin 12 Temmuz 93S cuma 
günü gurupların üstünde gösterilen saatlara kadar gruplar
daki izahata göre yapacakları tekliflerini Rektörlük ma
kamına veya idare ve ihale komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 

Cuma günii aaat 10 da Aleni eksiltme 
Beherinin 

Cinsi Adedi Fiatı YekWıu 

L. K. L. K. 
Çorba tabağı 300 50 150 
Yemek tabağı 500 45 225 

Katık düzüne 17 50 102 
Çatal 17 50 102 ,, 

7S 153 Bıçak ,, 17 
Çay fincanı maa tat.k 50 Z5 12 50 

Çay katığı t 150 30 45 
Ekmek tabağı 50 85 42 50 
Su bardait 500 10 50 

Sürahi 100 70 70 
Demir kepçe 50 40 20 

Tuzluk 50 ıs 7 so 
Tel nihale 30 20 6 
Tiikriik hokkan so ı ıs 57 50 
Bakır karavana 100 85 85 

YekWı 1128 00 
Cuma aünü aaat 11 de kapalı zarf ile eksiltme 

Erkek talebe elbisesi 402-412 18 57 7650 84 
Kız talebe elbiteai 40- 45 18 50 832 50 
Erkek talebe paltosu 120-130 13 35 1735 50 
Kız ,, mantosu 1 O- ıs 16 00 240 

Y ekWı 10458 84 
Cuma günü .-.ı 15 de aleni eksiltme 

Erkek talebe iskarpini 370-380 460 1748 
Kız ,, ., 40- 45 340 153 
(Beyaz keten iakarpia) 520 200 1040 
(Kız ve erkek talebe için 

YekWı 2941 
Cuma günü saat 16 da aleni eksiltme 

Yün battaniye 30 1450 435 
Beyaz laboratuvar gömleği 300 300 900 
San ,, " 500 300 1500 
Kıtlık spor tulumu 125 650 812 50 
Yazlık beyaz spor fanilası 200 45 90 

,, ,, ,, pantalonu 200 50 100 
Yüz ha•ltlsu 500 35 17S 

Yekin 4012 50 
Cuma günü saat 17 de aleni eksiltme 

Pamuk tilte 25 1225 306 25 
Yorgan pamuk 75 650 487 50 

Yeldin 793 75 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı t tanbul ~abn alma 

komi yonundan· 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için 4000 çift Asker 

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

Z - Tasarlanmış tutan: 20,000 liradır. 
3 - Evsaf ve nümunesi koıpisyondad'ır. Evsafı parasız 

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

lık vezne makbuzu veya }}anka mektubunu teklif mektup
lariyle birlikte saat 14 4e komisyona vermeleri. (3590-1563) 

Te~Viki anayi kanunıından 
• tifade eden müe e e ahiblerine 

İktısat Vekaletinden: 
Sanayi müeuuelerine gönderilmit olan sual varakaları 

mucibince tertib edilecek 1934 Ticari aeneıi İf cedvelleri
nin bet nüsha olarak ıa.tzim edilmesi ve bir nüslıuının ve
kiletimize gönderilmek üzere engeç 31.7.9;JS tarihine ka
dar postaya verilmesi 4iier dört nüıhumm ise yine aynı 
tarihe kadar mahalli ea büyük Mülkiye memuruna veril-
mesi lüzumu ilan olunur. (1589) 1-2742 

Ankara afıa Baş 

Mühendisliğinden: 
Bedeli muhammenesi 3.000 lira olan 100 ton Zongul

dak blok maden kömürü açık eksiltme ile 15.7.1935 pazar
tesi günü saat 15 de satın alınacaktır. 

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

Buna ait şartnameyi '°lamak için her gün Nafıa bat 
mtihendialiğine müracaat edebilirler. (1609) 1-2778 

ULUS 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ! 

Satın Alma Komisyonu ilfuılan İ ! 
.li 

60,000 METRE TORBALIK BEZ 

Tahmin edilen bedeli (18000) lira olan yukarda mik
dan ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 23 temmuz 1935 tari
hinde sah günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan ( 1350) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mcki1r gün ve saatte komis
yona müracaatları .(1650) 

1-2837 

500 Kilo Cam Tozu 
1000 ,, Klorat de potas 

1000 ,, Kalay Varak 
Tahmin edilen bedeli (3050) lira olan yukarda mikda

rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satınalma komisyonunca 25 temmuz 935 tarihinde 
cuma günü saat ıs de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (228) lira (76) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona müracaatları. (1686) 1-2872 

100 Kilo Tenekar 
700 ,, Gomelak 
50 ,. J elitin 

100 ,, Kuru zamk 
1000 ,, Kırmızı Mühür Mumu 
340 ,, Tebeşir 

160 .. Kola 
100 ,, Yemek Tuzu 

Tahmin edilen bedeli (2158) lira olan yukarda mikda
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum r-;,;.·lür
lüğü satın alma komisyonunca 26 temmuz 935 tariıJtnde 
cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (161) lira (85) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona müracaatları. (1687) t-2873 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
Belediyeye ait muhasebe binasının lağam ve tağam 

boruları keşif mucibince yaptırılacak ve tamir ettirilecek
tir. İstekliltrin 26. 7 .1935 cuma günü levazım direktörliı
ğüne gelmeleri. Keşfi (117,5) ve teminatı (9) liradır. 

(1198) 1-2875 

İLAN 

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

2 - Muhammen bedel• 
( 780) liradır. 

3 - Muvakkat teminacı 
(58,50) liradır. 

4 - İstekli olanlar ıhale 
günü olan 15.7.935 pazarte5i 
günü !aat on beşte komis· 
yona gelmelidirler. 

5 - Şartnamesini gör
mek istiyenlerin sağlık işte 
ri direktörlüğüne müracaat 
lan. (1534) 1-2650 

Satılık arsa 
Yenişehir Selanik caddesin

de Muş saylavı B. Hasan Reşitin 
köşküne muttasıl cebhesi 24 de· 
rinliği 45 metre ebadındaki arsa 
satılıktır. isteklilerin Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlük vezne· 
darı Şcwkire müracaatları. 

1-2874 

İş arıyorum 

Saçları 
Dökülenler 

Komojeo Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma
fazalannda bulunur. 

L1N1MANTOL KANZUK . 
ROMATİZMANIN KATI 

OF.VASTOTR 

10 TEMMUZ 1935 ÇARŞA~ 8A 

Satılık fabrika 
İstanh11l Ziraat Bankasındaıı: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi i.ızerinde 
kain ve Sinasiler Fabrikası nam ile maruf: 

Koza anhan, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dai
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi, buhar kazam 
dairesi, biderlik çiğit anbarı, çiğit anhan, balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, zibil 
anhan, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurut• 
ma dairesi, yazıhaneler, 1 No. pavyon (fen müdürü hane
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavyon 
(tamirat amiri hanesi). 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesi), 
amele helası. su motörü dairesi, su deposu binalarından 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharri-
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri 150 

beygirlik üç adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme 
makineleri, temizleme ve prese makineleri, vantilatörler, 
umumi transmisyon, kırıcı makineler, pamuk presesi, nem
leme aleti, kantar, kütlü kırması. su deposu, buhar 
kazanı, demirhane makineleri, marangozhane, makineleri, 
plat, çırcırları, plat cırcırlarmm kuvvei muharre
kesi. lokomobil, Roller gin atelyesi, yedek alat edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin: 

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

tarih ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Sirketinin Bankamıza olan 
mikdan matUm borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
kayden müspet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol• 
duğundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve O/o 
3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukut, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilG.mum masrafla 
birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı've müştemi
latı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22. 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
tarafından cem'an 72.000 lira kıymet takdir olunan mez.
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanqnunun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuli 
ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Te~inat akçesi o/o 7,5 dir. 
Şartname Galatada kain Bankamız. Adana, Mersiıtı 

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

Jandarma Genel Komutanlığı 
(U, K. ) Ankara Sabnalma 

Komisyonundan: 
1-Ankarada Jandarma ve polis mektebinde yaptırıla

cak olan sıhhi tesisat 26-7-1935 cuma günü saat 14 de ka
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Yirmi bin liralık bu gibi tesisat işlerini başarmış 
olan isteklilere (185) kuruş şartname ve teferruatı komis
yondan verilir. 

3 - Keşif bedeli (37000) otuz yedi bin lira, ilk teminatı 
(2875) iki bin sekiz yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede ya
zılı belge ve teminatlı teklif mektuplarını üstenne saatm
dan bir saat evveline kadar Ankara jandarma genel ko
mutanlığında komisyonumuza vermiş olmalan. (1628) 

1-2859 

Ankara llhaylığın dan: 
1 - Onuncu yıl yatı okulu için kapalı zarfla eksiltme

ye konulan ve hepsinin bedeli (9025) lira bulunan 96 ka• 
lem yiyeceği vermeğe istekli çıkmadığından 1 ağustıoe 935 
gününe kadar her pazartesi ve perşembe günleri saat 1 S te 
çıkacak isteklisine pazarlıkla verilmesi kararlaştmlmış
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Ankara 
Kültür Direktörlüğüne ve pazarlık için de temmuz sonuna 
kadar her pazartesi ve perşembe günü 677 liralık inanca 
kaatlariyle ilsüel komisyonuna müracaatları. (1676) 

1-2866 

- Yaz tatili için iş arıyorum -
Robert Kolec, Akademi mezunu
yum. lngilizcem ve türkçem 
kuvvetlidir. Fransızca ve biraz 
almanca bilirim. S. N. rumuzu 
ile matbamıza yazmaları. 

1-2858 

' 
1 SiNEMALAR 1 YENi. j 

lmtıyu sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yaıı tıleri MUdUrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm cıddtsi civırmdı 

Ulua B•11mtvind• bmlm•J· J 
tll. 

BU GON BU GECE 
HAYA1TA BiR DEFA 

Camilla Hom - Güıtave Fröhlich 
Talebi umumi üzerine Hayatta bir 

defa filminin imtidadmca 
Yalnız 4,45 seanalanncla 
BiTMEMiŞ SENFONi 

Göaterileeektir. 

BU GECE 

ATiNi SOR SOV ARI 

Gündüzleri iki filim 

(KULOP] 

1 - Her teY kannanın 
2 - Atını ıür sÜYarİ 

Geceleri yalnız bir filim ıösterilir. 

• 


