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ON ALTINCI YIL. No: 5002 Adımız, anduwzdu· 

ADANA' DA 
])ilin1izdc Öııeliler 

Yeni Karşılıklar Kılavuzu, ti.irk- İleri sözü başa gelerek yapılan 
çenin türlü söz yaratma yollarına bu birleşik sözler çoğalınca ileri 
baş vurdu. Eldeki sözlerle kolay- sözü bunların başında bir önek 
ca karıılanamaz sanılan bir takım değeri almış olur. 
yabancı dil sözleri, dilimizin şim- Önsöz, önek, ... gibi sözlerde 
diye kadar az kullanılmış söz ya- ön; Başkumandan, başpehlivan, 
ratış erkleriyle pek güzel türkçe- .... gibi sözlerde baş, sonsöz, son-
leştirilebildi. gün, sonek . . . gibi sözlerde son 

Bu yollardan biri de dilimizde kelimeleri de - tıpkı ileri gibi · bi-
önek kullanılması ve bunlarla rer önek olarak kullanılagelmek-
- hele terimler için - çok değerli tedir. 
yeni bir zenginlik kazanılmasıdır. Görülüyor ki dilimizde söz bir-

Avrupanın bir türlü kendini leştirme yoliyle yapılan sözlerin 
bencillikten kurtaramıyan bilgisi, bir takımında başa gelen söz tike-
bu önekler işinde - biri ötekini tut- si çokça kullanılarak önek değeri-
maz - iki görüş ortaya atmıştı: ni alabilmektedir. 

1 - Türk dili ve onun bağlı ol- Kılavuz, bir takım kavramları 
duğu Ural - Altay dil ardası, yal- karşılarken bu önek sistemini bir 
nız soneklerle söz yaratır, önek- az daha genişletti. Avrupa kültü-
leri yoktur. Avrupa dillerinin bağ- rünün yarattığı karşılıklı kavram-
landığı lndo - Öropeen dil ardası, ları, 0 diller gibi, önekle anlatmak 
önek zenginliği ile, bu dillerin üs- yolunu açtı. 
tüne çıkar. Kılavuzda kullanılan yeni ör · 

2 - Örnekler, özünde birleşik neklerin başlıcaları şunlardır: 
sözlerdir. Bir söz, başka birçok ı. _ Yat: Fransıcada (im, İn, 
sözlerin başına katılarak onlarda il, ir) gibi kılıklar alan önek, ay· 
bir anlam değişikliği yapar. Bu rılık, yabancılık, yatlık anlahr. ~ .. 
yolda kullanış çoğalınca önce ge- manlıcada arabçadan alınma ola · 
len söz yıpranarak tek sözlüğünü rak kullanılan (gayri) ve (adeı._ ) 
kaybeder ve bir önek olur. sözlerini başa koyarak bu anlamı 

Düzgün düşünen bir kafa, bu gösteriyorduk. Türkçede yabancı, 
iki avrupalı görüşü yanyana ko· başka, ayrı demek olan (yat) sö-

..yunca, bunların biribirini tutma- zü de bu öneklerin yerini tutabi-
dığmı kolayca görür. Neden mi? lir. Bugün dahi \yadel) gibi bir 
Soralım ~u "'.vrupalı bilginlere: kullanılışı vardır. " y e ikle ran-

- Önekler söz birleşmelerinin sızcada yukarda sayılan öneklerin 
doğurduğu bir dil zenginliği mi· ve (non) ön takısiyle söylenen 
dir? sözlerin karşılığını kolayca kura-

- Evet! biliyoruz. Netekim (gayri milli) 
- Söz birleşmeleri yalnız İndo- sözüne karşı (yatulusal), (gayri-

Öropeen ded•~iniz dil ardasının ahlaki: immoral) karşılığına da 
malı mıdır? (yatahliksal) denilebilmektedir. 

- Hayır! 2. - Yanlı: (yat) ile anlatılan 
- Türk dili soneklerle söz ya- yabancılıktan daha ileri olarak 

rattığı gibi, söz birleştirmeleriyle terslik gösteren bir önektir. Türk 
de söz yaratmaz mı? lehçelerinde bu söz, bu anlama 

- Evet! olarak bulunmuştur. Bununla fran-
- Öyle ise, türk diline ne üstün· sızca (anti) önekinin anlattığı dü-

';ğünüz kalır? şünce karşılanabilmektedir. Üs· 
- · • · · manlıcada bunu ancak baş tarafa 
Y-ülüyor ki, öneklerin başa (müzadı) sözü getirerek yapılan 
frna\i§ söz kırıntıları olduğu bir birleıtirme ile söyliyebiliyor-
ve kdilince, bunların yalnız bir duk. Ancak bu da yalnız ( müzadı 
yasa~ut bir dil ardasına özel taaffün) gibi bir iki terimde yer 
de 7S olunda böbürlenmelere buluyordu. Fransızcada (Antimi-

Fahvor. literisme, antisemitisme) gibi söz-
rupada, o fU kalıyor ki türkçe, leri ancak anlatma yoliyle dilimi-
yeni hiç btliğinin verdiği genit- ze çe't'irebitiyorduk. 
yeni Alnıs« içinde söz birleıtir- (Yanlı) öneki bunların yerını 
lcarşıdakilerı,_ kullanmış oldu • tutabilecek gorunur. Ntiekim 
takım ıartlar .ıe kadar bundan (yanttsüel) sözü doğrudan doğru-
ğer elastikiyet mine de az önem ya (antimilitaire) karşılığı olur. 
hs pek uzun .~ü11ilir. 3. - Dış: Fransız dilinde (a) 

Hye kadar ya- öneki ile anlatılan bir değişim da-
--'"'!!!'!l~""""""!~~ı biraz daha ha vardır. Netekim (immoral) sö-

~ar yarı &· zü (gayriahlaki: ahlaka uymaz) 
Aı•ı]{ tcsc}(ı dünkü demek iken, (amoral) sözü (liah-

:s:- ' 'a var- laki: ahlik ile bir ilişiği yok) an-
İ timadı Milli Türk Sigt.mı- lamına gelir. İşte bu (a) ya karşı 

noniın Şirketinde sigortalı'-'z- türkçede (dış) öneki kullanılabi· 
Ankarad~ Büyük Esat bağların lir. 
kain ve bir yangın neticesinde ta- J\4itekim ( dııahlaksal) sözü (a-
mamile yanan köşkümün bedelini '·al) ve ( dışnomal) sözü (anor-
ödeıne ve icap eden muamelenin t) karşılığı olabilmektedir. 
bitirilmesi hususunda gösterilmiş 1 _ Arsı: Fransızca (inler) 
olan kolaylık ve çabukluktan do: "'iyle ve osmanlıca terimlerde 
layı tamamile bir türk müessesesı ~a sözlerin başına (beynel) 
olan mezklir şirkete ve şirketin ~e · mek yoliyle anlatılan ortak-
Ankara acantası Adliyesarayı cad· gın ;Üncesini gösterir. Bu söz 
desinde Gençağa apartmanı 6 nu- bu c .. f arası) nın kısalmışıdır. 
marada Bay Kazım Rüştü ye açık ise b~m (beynelmilel: interna-
teşekkürlerimi sunmayı manevi bu ar.'anlamı (arsıulusal) diye 
bir borç sayarım. mak 1~ylenebilmektedir. 

Ankarada Çocuksarayı cad- derdin r ve bunlara benzer ön -
desinde 50 N o. da kuru yemişçi görün°llimizin aldığı kolaylık 

İBRAHİM .lik, en çok terimler üze
•şılırken kendini göste-

Çif tlik lokantf 1. Necmi DlLMF.N 
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" Yeni faln·ik:aları -
nıız iciıı elli bin ),al -

-> 

ya pamuk~ isteriın. ,, 
Tarsus, 30 (Özel aytarımı~ 

dan) - Başbakanımız ismet lnö· 
nü saat on beste Yenice'ye gelC:\ 
ve Mersin İlb~yı, İlçebay, Mersin 
ve Tarsus şarbayları, C. H. P. ile
ri gelenleri tarafından törenle kar
şılandı. 

Başbakan, kendilerini görme -
ğe gelenleri Adana'ya kadar yan
larına kabul etmişlerdir. 

Tarım Bankasının çifçi borçla
rım bölü ile alması hakkında olan 
kanun icin cifci adına Başbakanı
mıza teŞekkür. edildi. Başbakan, 
cevab olarak, bu kanunu çok seve· 
rek çıkarttığını bildirdi ve "yeni 
fabrikalar icin 50.000 balye pa · 
muk isterim:, dedi. 

Sulama işlerine ilgilenerek hu 
is üzerinde sorular soran Başbaka
n.ımız, bu işin, her yıl iki milyon 
verilmek suretiyle, bölü ile başa -
rılması imkanı olup olmadığıuı 
sordu. Yeni bir müjde olarak da 
bölgemizde petrol bulunduğunun 
anlaşıldığım bildirdi. 

Hava tehlikesi hakkında uzun 
bahisler yapıldı. ismet lnönü, Ada
na' dan şimdiye kadar toplanan 
70.000 lirayı değil, 70.000 tane 
hava tehlikesini bilen üye ynnl 
masını arzu ettiğ:ni söyledi ve 
I', 0 rsin'le T arsus'ta bu yolda ya · 
pılan calı,maları dikkatle gözden 
geçirdi. 

Başbakan Adana istasyonuna 
vardığı zaman orada toplanan bin· 
lerce halkın «yaşa!» sesleriyle se. 
lamlanmış, asker, jandarma ve 
polis tarafından kendisine saygı 
töreni yapılmıştır. Buşbakanmıız 
Adana durağında sayla.vlar, C. H. 
P. üyeleri ve hüküm1?t ileri gelen· 
leri tarafından kar~ılanmıştn·. 

-------·-·--------
ı~ ransız parlamento
s1ında yeni bir gruı> 

Paris, 30 (A.A.) - Parlam~·· 
loda B. Franklen Buyon'un baş 
kanlığı altında yeni bir grup kı:. ~tl · 
muştur. Bu grupun ergesi, ayrış 
partilere ilgili saylavları bir ar~,, a 
toplamak ve sıyasal, ekonomik ve 
sosyal kalkınma için elbirliği i.le 
çalışmalarını elde etmektir. 

Yeni grup bundan ba~ka sos ya. 
list - komünist cephesinin propa 
st"andaları ile savaşmak isteğinde -
dir. 

Tarım bakam B. Katala ile ı·a
dikal - sosyalist partilerden bazı 
saylavlar yeni grupa yazılmışlar · 
dır. 

Polonya deniz kuvvetini 
artırmak istiyor 

Varşova, 30 (A.A.) - Büt~n 
Polonya' da kutlanan yıllık den -
ayramı dolayısiyle Cumur Baı!.:ı· 
nı radyoda söylediği bir diye't · 
deniz kıyısı elde bulundurmanın 
Polonya için olan büyük önemin; 
anmıt ve polonyalıları ulusun 
nizdeki kuvvetini artırmak ;çin 
yardıma çağırmıştır. 

BUGVN 
2 inci sayıfamızda okuyunuz: 

Profesör Somhart'ın yeni 

bir kitabı 

."o/ya, 20 ( A. L) - Poli:\. bir ')·ttbcm

cı ,J,•ufoı lw.ıml111w '.'"·~ttlıl.· ,·cıı11111 bir- ı.:ruıı 
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B. GÖBELS DİYOR Kİ: 

Almanya'da parti 
devletten üstündiir 

B. Göbels ulusal sosyalizmin Almanyaya neler ka -
zandırdığını anlatıyor. Partiden olmıyanların 

tenkid hakkı yok 

Berlin, 30 ( A.A.) - Berlin 
çevresi ulusal . sosyalist birliklt. i 
töreni öğleden sonra, on beş bin 
kişinin toplandığı sper sarayında 
başlamıştır. İş cephesi şefi Ley, 
ve Berlin nazi kuvvetleri şefi F .... .ı 
Jagovun verdiKleri söylevlerden 
sonra 8. Göbels söz almıştır. 

Yapılan t .. n. 
kidlere karşı u -
lusal - sosyaliz -
mi savgayan H. 
Göbels, progra -
mm başarılmış 
parçalarından 

bahsederek de -
miştir ki: 

"- Ülke için
de birlik yaptrk. 
İşsiz sayısını 8 
milyondan iki. B. Göbels 
milyona indirdik. Ülke dışında u · 
lusal krediyi yerine getirdik. Ger · 
çi ayrı ayrı herkesin hayatını in ... 
tarmak içi;ı çalışıyoruz. Fakat bu
gün dış sıyasa mesete1eri her qün
kü lertlerimizi unutturuyor. H · 
kümcti korumak 1cin bir ordu 
dana getirmek ulusal - sosyaliz 
min pratik alanda çalışmllsı de -
mektir.,, 

Bundan sonra Tempelhof n -
nevra yerinde nazi birliklerine 
bağlı vüz yirmi bin kişi büyük bir 

geçit resmi yapmışlardır. Manev . 
ra yeri, gamalı haç taııyan yüzler
ce bayrakla süslenmİfti. 

8. Göbels, burada da bir ıöy -
lev vererek Berlin sıyasasmın yap
tığı tansıktan bahsetmiı ve demiş
tir ki~ 

"- Berlin'i arsıulusallıktan e 
arsıulusal yahudilikten kurtardık. 
Alman hükümet merkezini, onu ze
hirleyen kaldırım çiçeklerine..' 11 

kurtardık .... Ulusal - sosyalizm, pat
ronların kasalarını koruyacaktır. 

işçinin hayatını düzeltmek is • 
tiyoruz. Bunun için sağlık şartl .... .. 
na uygun olmıyan evleri yıkhra
cak ve yerlerine yenilerini yaptı · 
racağız. 

Alman ulusu, bizi dinsizlikle 
suçlıyan, hizmetçi kadınlar gibi 
her mesele üzerinde kavga eden 
bu papasları anlamaz. Biz, alman 
papaslarından çok daha dine bağ
lıyız. Çünkü susuzlara su verdi\C, 
acları doyurduk.,, 

Bertin, 30 (A.A.) - Ulusal 
sosyalist partisinin Berlin bilgesi 
kurultayında propaganda Bakanı 
B. Göbels partiden olmıyanların 
tenkidlerde bulunamıyacaklaruu 
ve alman ulusunun ahlakiğ eğili • 
mini şahsında oruntayan partinin 
devletten de üstün olduğunu söv· 
lem iştir. 

DÜNKÜ SPOR GÜNÜ 

J)iin Aııkaradal{i m aclar tatsız oldu 
Gelecek hafta Selanik şampi

yonu Aris takımile şehrimizde ya
pılacak maç dolayısiyle futbol ..ıla
nı düzeltilmekte olduğund&:..ı Al . 
tınordu ile Demirspor arasın(fa 
dün yapılması lazım gelen şild :::ı~· 
çı geri bırakılmıştır. idman Cemi 
yelleri birliğinin kurağı yanında
ki ekzersis alanında Ankara Gü • 
cü ile Çankaya'mn A, B ve üçüı. 
cü takımları dostça birer maç yap 
mışlardır. Üçüncü takımları maç
larını Ankara Gücü kazanmış ve 
B. takımları berabere kalmışlar -
sa da A takımları arasında yapı 
lan maç, Ankara Gücü eksik takı 
mına rağmen, bir say• farkivle ·: ~ 

.. 

·~ 

"11l-

..> 

tün durumda iken çıkan bir kav -
ga ve bu kavgaya halkın da k<ı -
rışması yüzünden yarım kalmıştır. 

idman Cemiyetleri birliği br · 
fından tertib edilmemiş, disiplin 
hususları sağlanmamış, ha ':cm=-:.t 

şapkası başında ve ceketi sırtır. Ja 
iken yönettiği ve böyle açık ~ir 
alanda yapılan maçlardan bun 
dan daha iyi bir sonuç beklemek 
de doğru olmazdı. 

f, ciddiye alınmadıkça ve sr..,r 
kurallarına uygun hareket ed::..,,e
dikçe yapılacak bu gibi karşıl<.. • 
malardan hic bir tn.vd"' olmad Jı 
meydandadı;. (Sonu 5. incide) 

~ Ha,alarımızı bö)leıı~~k bulutları kapla -
tlı«ı o·ün hava tehlikesinden lıiç bir korku-

e e f B .. d 
muzkalmı)acaktır. Yurddaş. u ı~ı e 
sen başaracaksın. 
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lllrie' -....br.. Alawı cotrafJ1W ba 
__. __.ifor. Alman halle bilpi 
'1u c:ewiia nlkvnu anlatıyor· Ahnla. 

• ....-ı taJ1J1arı kiyHl ve... tıir 
llAts. ... •ı· ... Waaae& (al. ,.. ........ ,.,, ..---fMlefi• 
g&e ~apmak tltsMktir: D~ımcb •İli 

--. 4!im Sllde nun ibrer selbst wil
lefı tmJ Wif.l gibi §eycidir, derla 

'"' atide beraber hayal Jcurma.z. Şe
fi •Hıer. Fakat bu sevpi teü •vmeık· 
ten 1JellMir, tefin ortaya attJjı ffttria 
w il jata .,_ ehn mkdır. 
&ombart i(bel ve heyecanlı bir Hıaa 
He alman ul\llunun bu ıralarmı anlatı. 
yor ve beplini Uç kelime altmda toplu. 
1•: Derin •ııa nek, .,,.a olmaılr, 

--- &fıwWk. •• ma1ara • .,.... 
profellJ', .... .-,aıianillin .. '°"" 
~ ileiil. kalk ve Wiltlir' 9GIJlliz
ml oldııtunu fnll• lıııı!tbyor: Abmn sote 

yalbmi ~bir .thturculuk .. Sa,zL. 
ıle lformatismus'tur. Bu dtlı • 
turcutuğun bulunduğu yerde ferdteriıa 
et...., köklerini aıyual btr ömqia 
varlığm+n .ıan düaturlar tacılfmdaa 
çizilmiftir (lf. 60). 

Bu sosplbmin düıegi.. ekoaıamide 
degil, küttlkdedir • .Fayda ve gealik de
gerlerinin Ust\\nde daha yibek değer· 
ler balun4uğunu .tiifljnen bir ..,.uma: 
tıte alman soayalizminin ırası. B119C>l

yali.zna, Markı aoaya1iaDiaia ietediği 
gibi monotonluktan maktır. Tiidl kW. 
tür luaımları arumda benzerlik değil. 
uyum arat'. Çllnldl a1smn MJJaliHııl. 
,.....,. h.,m ....... * ..eaunı 
fiıhir ujnına &aa etmıes. Bk c1efa içi• 
keaı"1mif, biçilmiı bir py delfü1ir. Ge
.rekirse Ahnanyamn gilııelliği ve iyili· 
ii i~in prenlipt feda edebilir!%. Bu ba· 
budan ~omb.itt kendi 101ya1izmbıia 
clGkterhtcl dejll, tarihçi ve ger9Ciit • 
Biıtoriscb, realistieda ok1uğunu dUtU· 
nUyor. 

llatllaa ba IUl'etlıe yöney alan al· 

- e'konomisd, tu,MU. aınıf kavga. 
n ~- ele uaJctır. Bir sınıf 
varsa bu ulusal smır içindedir. "B&tüıt 
iJÇBer Wdıefinlz 1,, 13.züyle 111.fiğimis 

yolııtm. Y.,UStindeki btitibı ltÇi nnı· 
fım &ôa 6nik1ıl almayuu::a, deıteğimis 
devlet otacaktn. Sosyalizmi gerçeklef. 
tirecek sınıf değil, devlettir. Somban, 
burada ll'ichte'den beri gelen alman dev. 
let aalayıp manasına bağlı kahpr. 
Zaten lleadiai de baıtlarmı Ficbte'dea 
ve Steiı:ı'den almaktadır. 

Preıfetör a.a e1811uı anlattıktan san· 
ra ~ Udlld w lisbctl c1eftcede 
me•elelere dlntlyor: Ulus, n6f-. Irk,. 
sıhhat, tef meeeleJeri. Bu ton meafte, 
almaa ırumm diyemidir. #'llbnr, alda 
hemen plen yalalrı sınıf. apiJ sn:nf 
~ ilgili 41ejildir. Şff, taftn 
tarafmdaa u1Ula .... ırimi .. lr. B-*'a 
bir pıremipe t,..m eaer clbl in ....... 
liyu. Deneçten gelen bit' etas, metıela 
halkm sesi = hakkm sesi, genel yöne. 
tim. plebisit &ibi eaular )nırada değer· 
sızdir. Alman sosyalizım 

1i.ımi olmıılda beraber, 11[1~ 
handir. O lsalde bir soıyal -1 

tinde olmahdır. Sombart bu d"uzenı. 
~ w alınan H&yalizminin 
ba dileni amıflar arasında lm!racaiını 
giz &abde tutuyor. Yalım e~ 
umf lleUme.mdell kaçıyor girlmDek· 
tHi1' Oamı yerine tlrkçede daha zıiy&.. 
4le (emaf) ~ (meslek) kelimeleriy· 
le ifade ec1Beb11ecek (Stand) iııelimli· 
nl tercill ediJıor. Devlet IOSJ&l alanda. 
ld • rlelrleri tamyaeakt muhılfuuına 
;pı..,-, ptline eıitliS1ik Janvet· 
~..-.ve esnaf lwrmnl•· 
.. ,. 'Wlileoektir. Eaaaf ft mesk'k-

ı.a. ,. IS 1111 • Wtrıi:pt nr fakat 
ba ...,.,. -- .... DeTlet 
komto1 edecektir ...... ft 111etdek· 
1eda lailrdyet ~ içinde vadığı-

- diet otaa '-• fldr~nr 
...... MIWtiitplldır Bu .... 

llUJlıeyilii9 .~ .. ıliı«ie il. 

nu111111ya hagiltere 
ile önirdq
liğine girifmiyeeek 

Lon6'a, 10 (.A.A.) - ... , •• 
..U ~ Yer.dili Wr llylev
tle ..... .aJl-iftir: 

•• - Ka,.er'in, inıiliz clenizcf. 
liiitün Wi 4iiliiae meydaa elaa 
mak için semi yapmmaldaki ura 
n, Almanya ile bqawewn eehehl 
o1n•""8. Ahmm inet ıesi, •-1-
d.n olmyafUllUll tekrarla- 2811\1 

imhinnz 1-le koıJınalctaaır.,, 

İngiliz teciminin dunnnu 
Lcmdra, 30-(A.A.) - Haznenin 1915 

fbıawl yılı için pkar.dıp iatatiatilde
te göre ~ter, 1 • .J.97.Ml .Uralık Gir ıart. 
ma p.t.ermelneclir~ Hudar 7.6'>4.031 
liraWttm Açli. bitçenha ıete• yd bu 
ara patıentiii açıktan ii.496.890 lira da· 
ha çoktar. İlk iç aylık rakam!arm. ge· 
ael ürak diitkiin oldukları ve gelecek 
aplana verimı1di üe ilgili olmacWrlP•• 
ttiylenııaw*tedir. 

ISPANY A'DA: 

İspanyada utsuzluğa 
karşı savaş 

Madrid1 IO (A.A.) - Qazeta de 
Maddd, i1t ubat w 90Jal pcbm ba
kanlrjmıa ataudujll kartı l&U§ hak· 
kmdaki bayrultmwıu yapwktadır. 

hpanyada ~ık iyi yapyıı arecı o
larak tanınmayuak olan utau.ılu.k kal. 
clmlnufbr. Efrenci laaatahklara taıul· 
mut oı. Jı;.._.r ,ıa lılel Wr •Wıot 
tuafmdMl ~ retmlğ hutanelerde 
eyi edilmek zonmcladll'. 

Açık bir BO&yal koııku ga.teren ba1. 
ta balamdan Gftkincliii aılııdir4e zorla 
hastaneye yatnıwü ta1acrs•t1r. 

BULGAlllSTAN'DA.ı 

Kırat Boris v erdör. 
torpidosunda 

Sofye., 90 (A.A.) - Kırat Boriı ile 
ı>rem Ki.fil din Varnaya g. ,.,,,~ f'ao. 

11.z Terden torpidolanda Amini Rive 
tarafm4uı wrilefl öile f6leninde bulun· 
muılaıdır: Kırat Borla torpidodan fran
ıu aimar llaılraaı B. Lô"bröne içtem 

bir teıcraf ~-
Terpidolar s.ttniğe ıilmek tuere 

Varn.-. trateklet etmltffr. 

minin ortaya attıktan bQf ideolojiler. 
dir. Alman soısx~ ge.rçeklepnek 
için bunlardan ~ftulmatı4ır. 

SomNrt., bu filaıofi~ ch\1.anaıı •· 
rinia ton haıhsinde devletin plinb eko
nomiye g6zet yapmakla yiikiimlU oldu. 
ğuna ifaret ediyor. 

Bii;•ilk alman eıkonomiatiniıt eeedne 
m değer bl~;!-Qilir? Eeer, dört bet ay· 
danberi alman baaı;:-.ıda epi aytqddı. 
Bugünkü ~l rejim, .:.--d, anlatıl· 

.... ~.iyi gözle ......... değiL 
cUr Bı.ıe göre (atman sosyalizmi) eee. 

ri, lliderciliiJn sağcı qt.iaüerini fazla 
1i&Jfe, IOlcu eğliaihrinf bir parça kan
a-pr . ...,...... _,.,-- .... n. 

wt 1d. Jllıtlanp;a. ....,... J&letl
mia &ittlkve .,,,.....,... ... •· 
idi ~ .. kitllbmdald IOS)'alisme 
Jllbacı deliktir JejeNJir. Bmer, cle.Se· 

tin W~ ıehirdea siya.de ldSye. en
dtistd ft tecbnde topla•=t w tamam
lanma hadieeleriAclea dJade orta amı· 
'fa eheritü bir ...... glWAlmealac, eko. 
nomik bayatı ytizde yüz devletleıtlr· 
meık yeriae pllab bir ekonomiye çeki· 
.,... N-.yonal - aosyalkmin. ıolcu ti· 
limlcrıy1e besi en ,azar1'ar, §llphem 
W çaın,.. w.a1 ~erc:eklerdil'. 
•teÇıa eter .bakkmda yapılan t,enlti .. 

H2 

Danzigin ekonomik du • 
rumu w: Pelou)'a 

.................. ~-dl ....... -~ ... ---·~-~-
endüstriıi ilk altı ay itinde 7rlhk pıt. ka Damijin firıamal SIJUUlnm kendi 
nm yüzde 49.5 ini blprlra tı milyar asığlan bakımından da Ç6k kötU oldu-
267 milyon rublelik liretilll ,..,anıtır im ,_.-.myor iri: 
Bu miktarda 1934 yılınm api .devresi· "'l>anaiiia bayındırlığı ancak Po. 
ne nilbet1ıe yble 25.S fadııllk ..mı. ıae,&nm ~ yaptslı tecime da· 

Fo.nt lbetimi 6 mlleyıa S Mn tea Ue ~. 1la""1kl. dhizleııe 1ııaau-
1t34 -ydınm ilk altı ayma ahltede ,.a.. tin son "'l1ar poloeyalı tıedme iti 
de 23.C>, demir 12-mily• M1 W. aıea ile soda ~ aymak w bqb W. 
yl.zc1e 35, çelik s ... .,._ 811 llilı ton Ue liman -aıatacalc.tır. Ba he Damifin te. 
ylzde as, trömlr • ...,.. '55 Wn ton eimhıe zarar veı:e~r. 
Be yiizde iZ.fi •ıteu1ııba. Pu1lilrk l.ırır· 
da yüzde 9, atlmin)'OIDC1a ,tbde 7 .8 • 
sldsillffin"k y6* St.7, kerh• .-ki. 
nelet'de ytlzde ısı. ylk ............ 
yil%de 131, kamyonda yüw 30- v.e tl'lk
tarlle ytı~ 18.S fil' 

Sovyetler Biri~ 
havacılık çalışmalaq 
llolıkcwa, 30 (AA.) - SoYyetler 

bidiği memez yürütüm komitesi,- Sıov· 

yetler birliği ı. mükerrer • tıaıonuaun 
•n llÇUIUDcla bulunarak 16.000 metrt. 
ye yiibelmek ve init sıNUOda çekin· 
mezlik ve becerilik göstermek aauetile 
hiildimet tarafında lrıeaclilerine verilen 
Ck1eri bqıarım Zille: PrilatMi ft Veri. 
soyu .. Lenüı" nifan*yla ve 1035 metre· 
den paraflde alla• k, -.U Bzeriode 
adama w pce atlama nllorlamu iman 
yedi lcadm ~ (:llilralfte.. Babuç
lrina, YakoYlea. B---. J'* n • 
bya, Bloldm( w Gural) ile fİlat ladt 
ft Mataaıju da (kml ydfbs) ..-n17la 

kayrıumttrr. 

B. Ruzvelt kömür işçileri 
nin grevini geri bıraktı 

Vqiqton, 30 (A.A.) - B. a_..ı. 
tin •~ii aztrine.,,..,.....,. v .... 
ken., 6ql~an B. Coa Lftil; puartıeai 
gllJril ~ pwia ......... nı 
emmmlftk. B. Lıma1a 1ı6alr itçile. 
mıt grevden vaıgeçirecelı _.....,_ U· 

bip oım.maıma ıatmea. igilerin bilf
qmn dileğini yerine getirecekleri a. 
mtmaktadn'. 

B. Levta'in bba1 ettili bırakıpıM 
gecejea.cllr. Bu durup11 ltcllerin, Wn· 
dile~ine kömtır endltltrhi için klçllk 
N.R.A. yı adayan B. Runelte olan cü· 
venlerini ghtermeıktıe4'ir'. Bay Levis, tı
çilerin patronlan .için c1eii1 fakat B. 
Rıuvelt için bır~yı bbut ettikle· 
rini.taytemt§tir. 

Eser hakkmck yqıJac:ak Wr ıen~d 
daha tiya&J IOl)'al ve fi!OsOfDI f iklr. 
ler hakkında ileri ıtırülebilit. Almıan 

auma i1ifen uyıfalarm birer ıeyi laU
k:im olmaktan ziyade claha gek almanb· 
ğı baldı olarak aeven bir alman bilp· 
ninin enfüti biltdimleı'i oldujwıu aöJll· 
yelim. Bir franlu, bir ttırk soıyol~u 
c1a &ansızlık wya türldUk bakkmd8 
ıynı bikiimteri ileri silrer. Hatta ms-

yaJ - demokrat bir almuı mitefekkiı'I, 
met1el8 .... pıenıtipi., nc1ea Ayade •• 
mo\ra•nia ıhmm ırwna elverifli ol· 

duğunu ipret edebilir. Nete.kim 19ttv 
dea 1932 ye kadar AlmaDJ9YJ ~ r. 

denler buna inammttarch. Sonra t)u ıra. 
Jar buglhı içlıı &irer nim oı.a bile acı· 
ba belli blr tarih devreainin aıitadılı. 
bundan clolayı tarihti birer ttrfn olla 
vuıflu delil midir? Nihayet Jombarc 
m aoayatizm anlayıp, acaba ald IOSJle" 
lizmin davaaım 11nu dıpnda bu.._.tı 
kadar ayn bir iSz tapmıJor .-ı Baıwn. 

1a beraber 1934 yı11 ..- r•zrl•'f • 
lan e&er; M.e ~ ~ile .-.P 
Hım antitezinia. y-1 blr ~ top • 
.c 

laDdıtmı dfqilndllrilyor Bu HOtui 

:S.«elia ~-· ~ 1"~·· 
~ 

~ bir tllrkte bıra~iııllriif 

trALYA'DA 

İtalyaya gelen g~n 
italyaıilar 

Roma, 30 (AA.) ""'~~ .. 
~ve.._riU....SIU,._; .. ..._ 
luaan italyaa 9lelıorindea U tJia çocuk 
bunfa aeJmeye "l ...... rdır. Bunlar 
dqarda oturan italyanlar ~tiaia 
parasıyle bir ka; Jaatta • ~lerindt 
kalıcaklarda. 

Bir otobüs kazası 
Kazablanka, 30 (A.A) - Ralaat I • 

lar bulunan bir otoblla llonplye yab. 
mnda dwrilıait ve fcinthk:Uerclan do. 
kusu iHmllf. 23 1 y.vılanmı.ııı • 

Bugünkü saymazda geçai 
kılavuz lretimelıeri 

Araç= Vallta 
Asığ = Menfaat 

---~:ı~!;e 
Phwılal • tlaB 
GtW7 - Ceımb 
Ghted - Teaahtlr 
Harca .,. ı.ı.araE 

Karptbk = Tezat 
Kan = Hafriyat 
Kuıey = limal 
l)aili = Alakadar 
0nm- ..... 
Tecim - Ticaret 
Tören - Meraainı 
Tan11k = Harika 
9uçlamak = !ttnam. etmek 
Sonuç • Netice 
O'retim - lıtihaal 
Onıtrdetlik = Refakat 

Nötllr = Bitaraf 
Oretim = tatlhsa1 
Yeritmok -= TatbJk e~k 
Olut • Emri vaki 

deki ilim ICV&iai. 781'4 Jle.JCCIQ.ı ~ 
prp11or. Bu 1np ~.bu. llcyec:aıa, &1-
.ı * UllQbJa biıibiriae ~ 
ır.uiA baıtlugıCll..rp '!M .. , Al. 
manya lçiaı AU..Jir ~ • .U. 
.ıU, dilftlnce ile t#ftk•ıuadakl illll• 
ila ılllotımı;r: l>üfllııco •• ,... lı8ll 
iiıetl ve oı.. TQrldxe ;.pn bu 
düstur, b bir ders llıaynaiı oı.a. 
Wır. 

s,ıbra (alman sosyalizmi) d9l8 ve 
ıa,ıl Tirldye lçhı den verici ayıfalar 

iaPJOr. Sombart, 1tlyik &MllltdtilD 
açtığı uçurumdan, "'elı.ıonomik,, in blltllllli' 

cemiyet değederlııe ~ 

yet ediyor. B..,Jılr ......_ bellUz or• 

tara~-.... ır.bıt "-111 memW.tıe. 
dllla ........ bu Jatatbja dDiru ,a.. 
dl,-. A.- Jelli bir IOSJ8l .,... 
"Tarldyede geti..-fe bqlayan fmW 
bpitatt.zmı. alman elı:onomistlain 



TEŞ! 

.... 
Yan - Sl)"(lHlH. 

iı· bakıma göre .. 
A vrup,uiaJii !>Ifa!>al dedirgenlık da. 

ile C"Çtu.di. Bunumer paktlar, ister re
Vtİ«yolMl İ:;tenen muahedeler yanından 
ietıeruıtiz hatta şu yahut bu devlet-in si
Jalanrması balumaıdan görün, Mkmtı 

.. allfNmıftlf'. 

:;.. son ilti yıl içiitG•lıi dı~ :;ıyaıı;; 

HMhlıltlan. savaştan önceki kırk yıltn 

Wı11dmn :.ısamaz ta,ardı. Tafı B.jınan 

,._ak &Jbi, AuM.pa diplomasi:;i, sanki 
1#t- •~ atef alabilmek için be~ on kere 
lNmH etmeğe mecburdur. Böyle olduğu 
halde, lNr d~vlet, yorulmaksııın, yıl. 

ıualı.sıWM amaclarzm elde etmeğe çıtlı

flf'O"'· Yorrıcw, ağır ilerleyen bir çalrş
m.ı 

So11 sıya:;a canlı/ık/aıına yol açaıı, 
A.Jmanyadalu' içdurumu11 değişmesi ol. 
11U1ftur. Versailles'i tsnryan bir rejırııİJJ 

'!J""-İni onu tanrmıyan bir rejim a/m.a, 
ı'litikli devletlerin buna göre tedbir aJ
ıııaları, ilti yılrn takvimini bir alay 1-ıg. 

dffeıttle doldurmağa yetmiştir. 

Ve g•c-çekten, bir bakıma göre, AJÜ. 

t411 bu !IOft ilci yılrn canlzlıkları, Almaıı
y .. ı• Jıeodilıi yeni biçiminde tanrtması 
ile öt.ır:ihrin onu böylece tanımafarın
,.._ ibarettir. 

9ı'IMI yapm•ğ• izinli olmayan bıı

Mman,.a • silah yapan bir Almanya 
YluMer sosyetesine girdiğine se ... i

ııaıı bir Almanya - Uluslar sosyetes:n. 

den koUarını sallaya .sa/Java çıkan bir 
Aılmanya. 

Bir~lc koııtroJJara boyun egen biz 
Aclmanya - b1ımlardan hiç birini isteme. 
~bir Almanya. 

Hem kendi hem de ötekilerinin eııı
puyalizminin kurbanı bir Almaııya • 
Yeni ve taze bir emperyalizmin ürper. 
meJPrini geçiren bir Almanya. 

Eski Almanya ile yeni Almanya •· 
ıuınd;ıki bu farklar, 10 milyon ı'nsanJa 
.4.vrupamn göbeğini tutan bir mı:mleket 

için bile o kadar çok deği~iklilclere yol 
:ıçmazdı, eğer bu 10 milyonluk memle. 
ltet ayni ıamanda dünyanrn en ileri tek· 
n;ğini elinde tutan bir memlelı<et olma· 
:rı idi. 

Almanya. Avrupa durumunu "P':ı 

değiştirmi!Jtir. YaJnrz kendisi de, kaı~ı 
tazyıkı duymuyor değildir. Kendisinin 
ist.eklerine bir sınır çizeceği gün, IJU 

k.aqı tazyik de duracaktır. Tehlike, is. 
teklerirı ve isteklerle beraber karşı ta7.· 

yıkın artmasındadır. Gerçi, büyük sa
vaşın bıraktığı yorgunlukla korku, en 
kuvvetli devletlerin diplomasisini bile 
gakaralmaz çakmaklara çevirmiştir. 

Hazmetmek kabiliyeti artmış, ''cevaz 
haddi,, genişletilmiş, sinirler rok daya. 
nrklı olmuştur. Şu var ki, menfaat men
faattir. Jıesap da hesaptır. A vrupanrn sı
yasal durumu, hep gene Almanya etra. 
frnda döndüğüne göre, onun istekleri 
ve karşının tedbirleri, Avrupadaki sr
yasal canlılık/arın bugüne bugün yüz
de 75 kaynağıdır. 

Fakat, şöyle bir bakınca, ihtiyar Av. 
rupada, bütün bu canlrlıklara rağmen 

yeni hiç bir şey yoktur. Bütün mesele, 
yeni Almanyanın kendini onatması, 

karşıdakilerı'n de onu onamak için bir 
takım ıartlar koşmasından ibarettir. E. 
ğer elastikiyet azalmazsa bu oyıın da
ha pek uzun sürer. 

Burhan BELGE 

Acık~ tesel<l{ür 
.:ı. ' 

İtimadı Milli Türk Sigorta A-
nonim Şirketinde sigortalı olup 
Ankarada Büyük Esat bağlarında 
kain ve bir yangın neticesinde ta
mamile yanan köşkümün bedelini 
ödeme ve icap eden muamelenin 
bitirilmesi hususunda gösterilmiş 
olan kolaylık ve çabukluktan do
layı tamamile bir türk müessesesi 
olan mezkfrr şirkete ve şirketin 
Ankara acantası Adliyesarayı cad· 
desinde Gençağa apartmanı 6 nu
marada Bay Kazım Rüştilye açık 
teşekkürlerimi sunmayı manevi 
bir borç sayarım. 

Ankarada Çocuksarayı cad
desinde 50 N o. da kuru yemişçi 

İBRAHİM 

J) ·· şiinü~lcr 

Her ulu~a J,ir laBrı 
Son zamanlarda yepyeni ve tarihte 

efiİ görülmemiş bir hadise kaı-şı.sında

yız: BaZI Avrupa uluslarında hıristi

yanlığı bırakarak paganizme dönmek 
için kımıldanışlar var. Eski ve unutul
muş tanrrlar, gömülü oldukları yerden 
çıkarılarak yeniden put/a,ıtırılmak is
teniyor. Birçok yeni yol göstericiler 
de, eskisi kovulunca yeri açılacak olan 
tanrrlrk için, kimisi ate.şi, kimisi atı, 
kimisi bir ku-iu ileri sürüyodaL 

Gerçi. yığın halinde bir dinden bir 
ba1tka dine geçiş, insanlrk tarihinde sık 
Mk görülür. Ancak, bu hadiseler, nis 
betle geri dinlerden, daha ileri, dah" 
mantrkjğ, daha rasyonel dinlere geçiş 
şek/İnde olmuştur. Bir ulusun binlerce 
yıldan sonra, binlerce yıl önceki dini
ne dönüşünü tarih yazmış değildir. 

Fakat dikkat edersek göriirüz ki bü

tün bu eğilimler, yerine iyice yerleşme. 
mi.ş bir toprak parçasının çökiiııtülerle 
sarsılışını andırrr. Bfr bu haJJere ancak 
yenilmiş ve gelişim imkanları eskisine 
bakarak daralmış, ve ekonomik buhran
dan büsbütün sıkıntıya dü:şmüş uluslar
da rastlıyoruz. Ve biliyoruz ki ideale 
aç olan bir takım gençliklerin geçici 
hayranlıklarını bit zaman için kendisi. 
ne çeken bu hareketler, halcikiğ ve cid
diğ bir ihtiyaçtan doğmadığı gibi, ce
vab vermek istediği sıkrntılarrn da hiç 
bir zaman karşılayıcısı olamryacaktır. 

Her zaman daha rasyonele, her za. 
man daha ilmiğe giden insan cemiyeti 
ni bugünün en ileri ve büyük dinleri 
bile doyuramaz bir hale gel~işken çok 
eski çağlarda en ilke insanları karıdr
rabilmiş olan bir takım putıa'rın bugün 

yeniden dirilebileceğine inanmak hii

yük bir saflık olur. 
Yalnız biz bu hareketlere bak;ırak 

~u sonuçlara varabiliriz: 
1 - insanlık, ekonomik buhran ya. 

nrnda ve belki de daha fazla onun do
ğurduğu e~i görülmemiş bir cemiyet ve 
ahlak buhranr içinde kıvranmaktadır. 

Yığınlar, büyük bir sıkıntı içinde bo

calıyor ve bu arada en akla sığmaz. en 
çocukça, en tuhaf görünen düşünceler 
ve inanışlar bile bir kısım halkın kafa
sında yer bulabiliyor. Bir körün nereye 
gittiğini bilmeden elleriyle boşluğu 

yoklayarak ve sendeliyerek yürüyüşü. 
ne benzer hallere rastlıyoruz. Bütün 
kıymetler yıkılıyor, ve bu arada en sar
srlmaz sanılan diniğ inanışların bile, 
büyük bııhranlarrn fırtınası önünde bir 
yaprak gibi siiriiklenebileceğini görü
yoruz. 

2 - Uluslar arasında eşi görülme
miş bir ulusçuluk yarışı vardrr. Bu ya. 
rış yalnız ekonomik alanda değil, fen, 
sanat ve ahlak sahalarında da, her ulusu 
bfr otaqi kalesiyle çevirmeye doğru 
gidiyor. Ulusal ekonomi, ulusal sanat, 
ulusal edebiyat, ulusal kanunlardan 
sonra şimdi de bu ulusçuluk aşkrnlrğı
nın son evresi olarak ''ulusal tanrı,, 

istenildiğini görüyoruz. Bu hadisede 
basit bir halk psikolojisinin belirisini 
görebiliriz: Yabancı veya düşman say. 
dığı ulusla aynı tanrıya tapmak iste
memek. 

Büyük harbtan sonra, harbın mo. 
dern araçlarla ne korkunç bir felaket 
ha/iııe "geldiğini görmüş olan uluslar 
araswda karşılıklr anlaşma ve dayanış
ma hislerinin kuvvetleneceği, insanlık 
ve arsıulusallık fikirlerinin genişliye. 
ceği hemen herkes tarafrndan umul
muştu. Gerçekten harbertesi'nin ilk yıl
ları bu umudlann gerçekleştiğ'i hissini 
verecek kımıldanışlarla doludur. Fa. 
kat sonra ekonomik buhran ve belki de 
daha başka sosyal sebebler araya girdi 
ve insanltk, harb yıllarrndan uzaklaş

tıkça hürriyetin dehşetini unutarak, 
birdenbire bir geriye atılışla, bütün u
mudları boşa çıkardı. 

Buhran arttıkça taşkın ulusçuluğun 
ve düşmanlığın kızgın yelleri insanlı
ğm üzerinden .laha kuvvetle esiyor. Ve 
bu cehcnnemiğ güvensizlik havasından 
ise buhran artıyor. Gördüğümüz bütiin 
bu aranzşlaı· hep bu çıkmazdan kurtul. 
mak içindir, ~ncak baş vurulan çareler 
derdin genişliğinde ve büyüklüğünde 

görünmiyor. 

ULUS 

• 

Adanada yeni C.H.P, 
kurağı 

Adana 30 (A.A.) - Yapılmakta olan 
C.H.P. binası bitmiştir. Parti bürosu 
pek yakında yeni yapısına taşınacak ve 
şimdiki yapı tam amile hal kevine bır'.'l. 

:tılar;ciktır. 

Adanaca 
.., 

yagmur 
Adana, 30 (A.A.) - Çoktcnlıeri bek. 

lenen yağmur güney köylerile, Ceyhan 
ve Osmaniye taraflarına yağmıştır. Yağ· 
mur şehrimiz çevresine düşmemiştir. 

Adanada bulunan eski 
eserler 

Adana, 30 (A.A.) - Amerikalı B. 
Kuşmanın l;a!?kanlığmda ve şehrimiz 
m!.ize direktörünün gözü önünde Tar. 
susta Gözlü kulede yapılmakta olan es

ki eserler araştırmasından önemli so
nnçl<ır alınmıştır. Sıcakların artmasın. 

dan salgrt çalışmasını şubat sonuna 
bırakarak İstanbula gitmiştir. Bu yılki 

kazı çalışmalarında 700 den fazla eser 
bulunmuş ve bunlardan Tarsusun 4500 

yıl önce Çukur ovanın en bayındır bir 
şehri olduğu anlaşılmıştır. Bulunan par
çalar sehrimiz müzesine taştnma<ktadır. 

Adapazarda deprem 
Adapazan, 30 (A.A.) - Bu sabah 

saat 3 de on saniye sürerek herkesi uy. 

kudan uyandıran bir deprem olmuştut 

Zarar yoktur. Depremden sonra 4.30 da 

başlayan yağmur bol olarak bir saat ka· 
d<ır sürmüştür. 

Her ~ün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile· 
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyı basan gazete ac· 
tık bu kelimelerin osmanlı
calarrm kullanmıyacaktıt. 

KiRie YEDlNCl LiSTE 
1. - Şayia = Yayıntı 

Örnek: Halkı yayıntılarla si
nirlendirmek doğru değil -
dir. 

2. - Rivayet = Söylenti 
Örnek: Solya'da dolaşarı 
söylentilere göre hükümet 
tekrar değişecektir. 

3. - Sulhperver= Barışçıl 
Örnek: Biz barışçılız, fakat 
aymaz değiliz. 

4. - Gafil = Aymaz, boş, dalgın 
S. -Riikn =Örkün 

Örnek: Hükümet örkünl-.. 
rinden birinin •Öylediğinc 
göre .•• 

Not: Gazetemize gönderile"::k 
yazılarda bu kelimelerin osmanlı· 
cS\lan kullamlmamasını rica ed"' . 
l'IZ. 

Vurgunculara karşı 
Adana, 30 (A.A.) - İlbayımız ba~

karıh~mda toplanan vurguncularla Sil· 

. vaş komisyonu uray narkmdan fazla 

şeker satan yedi şeker tecimerinin cu. 
muriyet genel savamanlıgına verilme5ı· 
ni kararla!itırmıstır. 

Pamuk kurdlarryle savaş 
Adana, 30 (A.A.) - Ovamızın bir 

kısım köylerindeki pamuklarda görülen 
helyotis kurdu i1e önemli bir savaş ya.. 
pılmaktadır. Önce Akdam ve Akdeğir
men köylerin(1e görülen bu kurdlar, Kı-

lavuz ve Kirhasan köylerinde de görül. 
müş ve tarım işyarlariJe ilaç ve araç 
gönderilerek savaşa başlanmıştır. İli· 

mizde bulunan ve hiç bir faydası olma
yan sakız ağaçlarına fıstık aşısı vurul. 

maktadır. Tarım direktörlüğü Antep· 

ten fıstık kalem aşısı ve aşıcı ustas1 is
temiştir. Bunların bir iki güne kadar 
şehrimize gelmesi bekleniyor. 

. . Nüfus sayımı ıçın 

Ereğli, 30 (A.A.) - Bu yıl içinde 
yapılacak genel nüfus sayrmı hazırhk

larınr gözden geçirmekte olan nu:na. 
rataj ispekterleri buraya gelmişlerdir. 

İlk okullardan çıkanlar 
Adana. 30 ( A.A.) - 1934-35 ders yr

lı <:onunda sehrimizdeki ilk okullardan 
1 'i' kız ve 461 erkek talebe çıkmıştrr. 

Bando konseri 
Cumur Başkanlığı Bandosunun Ka

mutay bahçesinde vereceği konserler 
programı: 

1 tenunuz 1935 pazartesi 
1. Kısım 

1 • Mozart- Marş, Türk 
2 - G. Pare- Pastoral. .. 

3 - Mendelson: Uvertür: Rüyblas 

4 • Sen-Sans: Dans, Maıkabr 

2. Kısım 

5 • Verdi: Fantezi, Ayda 

6 • Dvorjak- Dans, Slaviş No. 6 

RADYOLAR 
ANKARA 

19,30 - Di;ıçinin saati 
19,40 - Musiki: 

Meyerbeer (Şeytan Robert) 
Hubenstein (Azra) 
Massenet (La nuit espagnole 
Tchaikovsky (Onegin opera 
sından arya) 

Bizet (Carmcn "Toreador,, 

Ses: K. Çekatovski 
Piyano : Ulvi Cemal 

SAYIFA"' 

Havacilığımızı kuvvet
lendirmek için ça lı~alar 

Başbakanımızın hava kur. ..ı. 
kurultayında tarihi~ söylevjni ver
diöi gündenberi memleketin L~ 
yanmda hava tehlik-?sini bilen ü · 
yeler yazmak ve y\H-tenleri belit -
mek için yapılan \:alışmalar ve 
haUcımızm bu vo!da '{Österd:ğ: bü
yük ilgi nmudlarm i.istünc!e çık -
mırtır. 

Yurdumuzu karadan ve deniz
den olduğu gibi havadan da her 
türlü tehlikeleri önliyebilecek ka
dar kuvvetli bir hava ordusuna 
hib etmek için türk ulusunun hiç 
bir özveriden geri durmıyac~ğı 
fikrini ileri sürenler yanılmamıt. 
lardır. Her gün illerden gelen bir 
çok telgraflar, bava tehli!::~ine 
karsı çalışmaların durmadığı, ya• 
vasl!'l.madı::rt, bütün uvanrkh~ı ve 
canlılığı ile devam ettiğini ve &r.. 
gütlerin gitgide geni'iled: w; • an -
latıvor. 

Her dilediğini ve dölendiğini ba 
şarmış olan türk ulusu bu hayati 
hedefine de varmakta gecikemez
di, gecikmiyecektir de. 

~~~ 

Adana, 30 (A.A.) - Hava tehlik~ııi
ni bilen üye yazımı artmaktadır. Yalam 
dün üye yazılanların sayısı 66 kişi ve 
verdikleri para 1750 liradır. Bu iş için 
ayrılmış olan komisyon pek yakında 

1':-öylere çıkacaktır. 

Hava tehlikesini bilen 
üyeler 

ADANA'DAN: 

BB. Garip oğlu İbrahim y~dmı 10 
yıllık yüken 20, Bizim oğlu Ati yardım 
10 yıllık yilken 20, Bakkal Hasan Er
zincanlı 25, Bekir oğlu Osman 20. Ap 
oğlu Hasan yardım 20 yıllık yilken 20,. 

Mahmut oğlu Hamit yardım 10, yıllık 
yüken 20, Aş~ı oğlu Garip yardım 10 
yıllık yüken 20, Hamit oğlu Hasan yar-

dım 10 yıllık yliken 20, Savatlı oğlu Ha
lil yardım 50 yıllık yüken 20, Bahattin 
oğlu Mustafa yardım 50 yılbk yükeo 

20, Mustafa oğlu Temür yardım 50 yıL 
hk yüken 25, Yusuf Müdevver yardan 

30 yJllık yüken 20, Dimitri Kokonaki 

yardım 200 yıllık yüken 30, Batman oğ

lu Süleyman yardım 25 yıllık yüken 20, 

Mehmet usta nalbant 20, Yusuf Sami 

çerçi 20, Ali Galip Akbay yardım 20 

yıllık yüken 20, Cemal Hüseyin 20, Mal 

mut Uzun yardım 20 yıllık yüken 2S, 
Bekir Akgtineş yardım 30 yıllık yüılcen 

30, Mehmet S:.ıbuncu yardım 30 yılhk 

yüken 30 

Lastik fabrikası Gislaved Limitel 
20, - Ziraat Vekaleti saati 
20,10 - Musiki; 

Orkestra konseri (Pl~kta; 
20,30 - Dans musikisi 
20,50 - Habcrkr. 1 

şirketi İstanbul Eyüp Bahariye Aralık 
sokak No. 1, 1000 

Behiç Erkin Budapeıtıe Ttirkiye el. 
çisi yıllık yüken 200 

Dün Karadeniz havuzunda yapliacagınr önce bı'ldirmi.~ olduğumuz yüzme yarışmaları geri bırakılmıştır. Bunuoıa 

beraber dün, orası, denize karşı duydukları özlemi avutmaya çalışan birçok sporcularla dolu idi. Resimlerimiwe kumlar 
Yaşar NABİ iizednde dinlenen ve atlayış ekzersizleri yavan gençleri görüyorsunuz. 
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Ya~ 'lav) a iç sıya-l;:·a
·m~la he lenıni eıı 

ı ·r d n Bilik 
~ 

Be/grad, 26 haziran 

B. Yevtiç. u~uk antant konferan
smd n ve P ris yolculuğundan birkaç 
gun once, par! mento faşist k nadının 
abrışları altınd "e hiç beklenmiyen ir 
zamanda düstu. O, kendi yardımiyle 
seçilmış olan ve kendisini açıktan açı

G-3 tenkid etmek istemiyen parlamento. 
da duşüru)mi.Hi olmayıp Rejam'ın guve

nine dayanarak ve ülkede barış koru
mak dilegiyle iş başına gelmiş oldu
iu için Rejans, Yevtiç'in ülkede ruhig 

!Nkunu yerleştiremediği, guçlük içinde 

ııapılan seçimden doğan kayguları or. 
'3dan kaldıramadıgı gibi bunların bü
yümesine sebeb olduğunu anlayınca 

!ekilmiştir. Büsbütün ters bir yönette 
)'İkÜmek i!(in programında barış ve sü
kim unsurlarını getirecek bir şahsiyet 
ı&zımdı k>i, u yarı sola doğru, isteni
Ja. bürıriyetiere dognı, özgen seçim ve 
~azı ve söz hurriyetine doğru kesin bir 
ad.ım demekti. 

B. Yevtiç'in duşmesine sebeb, iç ba. 

kanı 1il. Popoviç, tuze bakıanı B. Koyiç 
ve iki sayJavın seçim mazbatalarının 
·Melenmesi sınsındaJti söylevleri ol. 
du. Bu söylevlerdeki sertliık. bir göz

dc:ıfı sckhnde yankı yaptı. Halbuki bu, 
yanlı bir anlayıştı. İç sıyasa mesele-
8'nin bir kavga havası içinde ortaya 
atılmasını hiç kimse, hele kırat Alek
sandr'ın filtir ve ulktisunü oldugu gıbi 
korumak ısinı üze ıne alanlar istemi. 

yordu. Tamtersi heı kes yeni bir hükıi
meti bekliyor, bu hükumetin, yugoslav

lar arasındaki anla mazi klan ortadan 
ldırmasını ve boylece ayrış'ın hiç ol

mazsa bir parçasına parlam ntoya gel. 
mek imkanını vermesini dileyordu. 

Tarım uninlerinın degerini yüksel

t cek bir hukumet isteniyordu. Hatta 
hırvatlar, on seçimde bütun kredisini 
k ybctti i i ıleri sürd· ' leri Yevtiç hü

kumeti yerıne lbir d.ktatörlügü bile ka
bul ediyordular. Böylece ayrışın ruhlar 
tlzerind ki kınav krizle daha etkinleşti. 

Buti.ın bunların sonucu B. Yevtiç'in 
§Ckılmesi oldu. Kabinesini yeniden kur. 

duy a da bu ıkinci kabine bir saat ya. 
şadı, çı.in' u ilk toplanışında finans ba

kanı B. Stoyadinoviç'le üç hırvat baka· 
nı çekilerek bütün hukümetin ç kilme. 
sine sebeb oldular. 

Birinci perde böylece kapandı. İkin· 
cı parti i e daha s nsasyonel oldu: O da 

kiikaya kadar bütün gazetelerin hücum 

ettigi, karıkatüristlerin en guzel bir ko· 
nu saydığı hırvat lideri, bütün ayrışın 

başı Dr. V. Macek birdenbire Belgrad 

sokaklarında, kıra! sarayına gıderken 

görüldü. Prens Paul ile köylüler lideri 

arasındaki uzun görüşmeler si.ı ba>kanı 

B. Zifkovıç'in yanında devam etti. Ye. 
di yıldanberi bir sırplının elini sıkma

mış olan adam birdenbire değişti. Ko
nıık oldugu evde kabul ettiği 35 gazete· 

cıye, Belgrad'da bu kadar sıcak ve iç

ten bir surette k bul edilmesine şaştı
gını ve b rı mak iı re kardesçe uzatı

lan bu el karşı ında çok sevindi - ini 
öyledi. B. Maçek, yeni seçimin ba~lan

m sını i temiş ve ser stçe s çilen par. 

lamentonun, u kenin butiın hayatig iş

lerini kotarmasını ve herkesin bu ko
tarma şckh onunde baş e mesi pr nsi
pini • ilk defa olarak - kabul etmi ti. 

Do tor Maçek'le bu göri.ışme pek 

iyi bir etkı bıraktığı halde Prens Paul, 

butun partilerin şefleriyle görüşmeden 
once hiıki.ımet krızini kotarmak istemf'
di. Bu g rü meler üç gün sürdü. En 

sonunda B. Stoyadinoviç, saraya çağrı

larak bir ' iş kabine,, si kurmak ödevini 
aldı ki u, Yugoslavyanın idaresinde 
sola doğru bir dönüş demek oluyordu. 

B. Stoyadinoviç kabinesini kurmak
ta güçliık çekmedi. Eski hükümet adam. 

Jarı arasında, son seçim kavgalarına 

karışmamış olan tek adam, kendisi idi. 

Kıral tarafından atanmış senatör oldu

ğu ve adaylığını koymaik zoru altında 
kalmadığı için aıyasal tarafsızlığını ko

ruy-..hilmiş idı. Eski bir radrkal ve Pa-
için bir iş arkadoşı olmak bakımından 

B. Stoyadinoviç eski hi"kümette iken 

slaven halk partisi şefi B. Koroşets ile 1 
bu yıl müslümanların tefi B. Spaho ile 

anlaşma tezini savgamı§ ve bu §Cflerin 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
foz l•ulu ti arı altında Anıeril\.a 

Amerika Bir/eşik Dev/erlerinin bir. 
ÇO'lc ıllerini, son zamanlarda, biiyük to?. 

ve kum fırtı11aları kasıp kavurmakta· 
dır. Bu fırtınalar sırasında görülen 

bazı haller her türlü oranlamaları ge
çecek bir korkunçluktadır. Kum frrtı
ı1a/arrnın sebebi ve bunlara karşı alına. 

cak careler hakkrnda ince/eme/er, yap

mak odevıni uzerıne almı~ olan Marga

ret Burke - Vayt, Nevyork'ta çıkan Di 
Naşın gazetesinde bu konu üzerinde 

şunları yazıyor: 

Kapıların altından giren, gözleri ya. 

kan yemek tabaklarını ıalçalayan tozo; 
evlerin ve toprakların üzerine fırtı

nalar halinde hücum eden toza, biz 
güneyliler (k vitamini) adını verdik. 

Bu fırtınalar, kalın bulut-lar halinde 

yükseldiğine, bir sis gibi yerde sürün. 
düğüne veya bir kasırga gibi birdenbi
re ortalığı harman ettiğine göre ayrı 

şekiller alır. 

Bu tozlar nereden geliyor? Bu mese

le bitmez tükenmez aytışmalara konu 
olmaıktadır. Kırmızısı ancak, toprakla· 
rı kiremit renginde olan Oklahc:ma'dan 

gelebilir; kahve rengisi Kansas'ın be. 
reketli topragıdır; karşımızda havayı 

kirli sarı bir tül gıbi süpürene g lince, 
bunun da Tekzas'dan ve yeni - Meksi

ko'dan geldiğini söylüyorlar. 

KORKU VE UMUDSUZLUK 

Bu yeni gök belasına karşı halk ş1-

ka etmeyi deneyor: - Bak bak, diyor 
biri, demin bir k vitamini kasırgası 

içinde amucamın evinin F;eçtigini gör. 

düm. 
Şehirde gene neyse, halk elbiseleri· 

ni v.e esyalarını sandıklara yerleştiri· 

yor, kapıları ve pencereleri ısl k bez

lerle trltıyor, yüzlerine maske takıyor, 

ve böylece silahlanmış olarak başları 

üstunden geçen bulutları seyrediyor. 

Fakat köyde toz fırtınaları geçtikleri 
yere korku ve umudsuzluğu götürüyor. 

Son zamanlarda, geçen sene büyük 
bir kuraklık geçirmiş olan yerde bulu. 

nuyordum. O zaman köylüler henüz da· 
ha umudsuz değildiler. H rhalde işler 

duzelecek, hükümet bize yardım eder 

diyorlardı. Fakat bu yıl köylerden bir 
panik ruzgarı esiyor. Yapılacak hiç. a. 

ma hiç bir şey yoktur. Son geçen toz 

bulutundan sonra kümesleri altında gö· 
müldül:leri toz yığınlarından ayıkla. 

maya bile lüzum yoktur. Cünkü arka· 

sından gelecek bir başka kasırga yeni
den bunları başka bir toz tabakası al

tına gömecektir. Evi temizlemek neye 

yarar? İn~klerin ağzını s mania sar. 
mak, sebzeleri kurtarmaya çalışmak nP

den? Mademki bir iki saat sonra yeni 
bir fırtına her şeyi tekrar altüst ede

cektir. 

HAYVANLAR İÇİN DEVE DİKENİ 

Son yıllarda kum fırtınaları ve ku

raklıkların tchdid ettiği bu topraklar. 

başında bulundukları örgütlerin, küçült 
ve önemsiz görünemiyecek kadar canlı 

ve kuvvetli olduklarını ileri sürmüstü. 

O zaman k.a'bul edilmiyen bu tez şimdi 

kazanmış bulunuyor. 

Gorulüyor ki yeni hükumet birden. 

bire çıkan bir gereklik karşısında di.ı

şünülmeden kurulmuş bir hükümet de

ğil, başındaki şahsiyet B. Koroşets •ıe 

B. Spaho ile birlikte ayrışta bulunduğu 
z man hazırlanmış bir hükümettir. Hat
ta bir taraftan Belgrad'da hazırlanırken 

B. Koroşets'in sürgün bulunduğu ve 

B. Stoyadinoviç'in onu, Kırat Aleksan. 

df''ın izni ile görmeğe geldiği Rab ada
sında hazırlanmıştı. Radikallere, de

mokratların bir kısmına, müslümanlara, 

sloven halkçılara ve bir kısım hırvatla

ra ve öbür taraftan sü bakanı kalmış 

ve bütün ordunun saygısını kazanmış 

bulunan general Zifkoviç'in arka.lama. 

larına dayanan Stoyadinoviç hükümeti 
parlamentoda ülkeyi layıkiyle orunta

yacak ve işe başlıyacaktır. İç sıyasada
ki değişikliğin dış sıyasada degişiklik
ler doğurmıyacağı da söylenebilir. 
Yuro, essiz bir sıyasa_çı ve finansçı o. 

lan B. Stoyadinoviç'ten çok hayırlı iş

ler bekliyor. M. SVETOVSKİ 

da zararlar gene pek büyük değildi ve 
dayanışma ile tehlikenin önüne geçile
biliyordu. Halbuki bu senenin başlan
gıcındanberi durum birdenbire kötüleş· 
ti. Felaket şimdi korkunç nisbetler a. 

lıyor. Şimdi 300 bin mil murabbaında
ki topraklar beraberinde ıstırab ve ö
lümü getiren toz fırtınalarının altında 
inlemektedir. Bütün Kansas, bütün Nab

raska ve bütün Viyaming. Dakata, Mi:.ur: 
ve Yova'nın büyük birer kısmı bu fır

tınalara uğramaktadır; ve Kolorado'. 
nun yarısından fazlası, Oklohama'nın 

hemen her tarafı, Tekzas'ın bütün ku

zey kısmiyle Yeni - Meksiko'nun doğu 
kısmı korku ve deh:ı>et içindedir. 

Geçen sene köylülerin devedikeni 

ektiklerini gördüm. Bundan önce hiç 
bir zaman hayvanların bu kuru saplaı

la beslenebileceğini hatırlarından ge. 
çirmiş değH!erdi. Bu yıl devedikenle

ri bile yeti miyor ve ondan çok daha a
şağı bir bitki olan çöven şimdi köylü
lere eskiden ektikleri altın başaklı 

buğdaylar kadar sevimli gorunuyor. 
Geçen yıl, devedikeni ile beslenen hay. 

vanlar ürkünç derecede zayıflamıştı

Jar, bugün, çövenle beslendikleri için 
hayvanların gözleri sönmiış ve ağızları

nın her tarafı çirkin urlarla dolmuştur. 
Bu zavallı topraklarda oturan köy· 

lüler bütün omurlerince uğaraşarak 

zengin sürülerini meydana getirmişti. 

ler. Bu sürüler onlar için kendi çocuk
ları kadar kıymetliydi. Kuraklık dola
yısiyle AAA isyarları öldürmek üzere 

hayvanları topladıkları zaman köylü· 
ler oJdürülen kendi ayleleri imi~ gibi 

kederlendHer. 

İKİ KOVA KUM 

Kükürt rengi bulutlar toplanıyor. 

Rüzgar esiyor ve çarçabuk kasıp kavu. 

rucu bir kasırga halini alıyor. Fırtına 
öyle dehşetli kı, asistanın makinamın 

yere mıhlı kalması için büyük güçJük

ler çekiyor. Kum gözlüklerimi o kadar 

kaplıyor ki kasırganın bir resmini ala· 
bilmek üzere ancak gözlerimi silmek 

için vakit bulabiliyorum. Gündüz ışıgt 
sararıyor, rüzgar soğuyor. Biraz sonra 

hava o kadar kararıyor ki fotoğraf al· 
marn imkansızlaşıyor. Ve geç kalmış 
olmamak için köyde sıgınacak bir yer 

bulmaya koşuyoruz. 

Orada üç erkekle bir kadın, gözleri 

tozdan körleşmiş, bir lambanın etrafı

na oturmuşlardır. Çocuklar yüzlerincle 

ıslak bezlerle karyolalarına yatmışlar. 

Büyükler de, yüzlerindeki kaba mas

kelerle korkunç bir hal almışlar. Çift

lik sahibi bize son haberleri veriyor

- -Amarillo'ya doğru uçan bir pilot u

çağiyle beraber bir kasırgaya tutuldu. 

Motörü içine dolan tozdan durduğu 

için uçman paraşüte başvurdu. Fakat 

yere ne kadar zamanda indi dersiniz? 

Altı saatte, evet, tam altı saatte. Yan· 

daki çiftlikte oturıtn bir adam yüzüne 

bir damla su duştügü için bayıldı. Za· 

vallıyı teıkNr ayıltmak için başından 
asagı iki kova kum boşaltmak lıizım

geldi. 

GÖÇLER.. 

Simdiden köylüler göçe başladılar. 

En fazla zarar gören bölgelerde ayle
lerden yüzde sekseni ancak devlet yar

dımiyle yaşayabiliyor. Ve yok olan e
kinlerin- haddi hesabı bilinmiyor. Üç 
felaket yılından -sonra artık köylüle
rin dayanma kapasiteleri hiçe inmi;?tir. 

Artık onlar için göçmekten başka ya

pacak bir şey kalmamıştır. Göçenler 
llinuva ve Arizona'da pamuk toplayı
cısı olarak çalışmak umudundadırlar. 

Ben bu göçücü insanları gördüm. 

Bütün eşyaları kamyonlara yüklenmiş
ti. Çocuklar, iplerle bağlanmış şiltele
rin üstüne ırıkmışlar, ağlıyorlardı. Ve 
hepsi, toza karşı kendilerini koruyan 
maskeleriyle, Ku-Kluks-Klan alayını 

andırıyorlardı. 

Hays taraflaı ında, okula gitmek için 
evinden ayrılan bir ırocuk bir daha ge
ri dönmedi. Ana ve babası 

gece geç vakte kadar onu boş yere ara
dılar. Ertesi günü tekrar araştırmaları
na başladılar ve gün kararırken yavru

yu evinden 300 metre uzakta kumların 

altında gömı.ilü olarak buldular. Boğu

larak ölmüştü. Bir çiftçi de fırtına sı-

rasında kendi sebze bahç yolunu 

kaybetmiş ve evini bulmak ıçin sekiz 

saat dola~ması Jazımgelmişti. Polis, 

ikide birde çocugunu kaybeden annele

rin salgınına ugramaktadır. Kumların 

altında kalarak can verenlerin sayısı 

giinden güne yiıkseliyor. 

ÇÖL VE ÖLÜM GÖRÜNÜŞLERİ 

Hayvanların talii bundan da daha 

trajiıktir . ..En küçük bir ku01 fırtınasın

da hayvanlar hemen bir anda körleş

mc ktedir. Öteye beriye uzun boylu ko

şuştuktan sonra bir yere yığılıyor ve 

fazla kum yutmuş olmaktan dolayı ölü

yorlar. Hayvanlarda yapılan otopsiler

de, ciğerlerinin bir çamur yığıniyle 

kaplanmış olduğu görülmüştür. 

Hayvanları öldüren ve insanları ö
lüm tehdidiyle kovalayan bu aynı toz, 
dükkanlardaki eşyaları da işe yaramaz 

bir haJe koyuyor. Otomobillerin motör-

leri durmakta, bUtün yiyecekler kumla 

dolmakta ve ev işleri imkansız bir ha

le gelmektedir. Her zaman değişen ka

sırgalar halinde dolaşan bu toz şimdi 

birleşik devletlerin ekim hartasını de

ğiştirmektedir. 

Yarıyarıya toprağa gömülmüş bir 

pulluk, kumla örtülmüş bir traktör, 

dolmuş bir kuyunun yanındaki bir bey

gir iskeleti, bütün bunlar, ziyan olmuş 

emekleri, yok olmuş servetleri. hiçe git-

miş uzun çalışma yıllarını gösteriyor· 
lar. Köylü, arkasında yıkıcı tozu bıra-

karak doğduğu topraklardan kaçıyor. 

lSI(OÇ DUŞU 

Stresa'darı sonra "inJ!İ/iz.alman derıİ7 uzlaşması,, Fransa için bir oğıık du!i 

oldıı La Repüblik'ıen 

Y eııi hir l\lançuk.uo 
Lemm~radskaya Pravda, Leningrac. 

Uç yıldanbcri Japonyanın, ufak 
aralıklarla, Cinde yaptıgı harb, şimdı 

yeniden ba . lamıstır. Mancuriden, bo

yuna komsu illeri tehdid eden Japon 
ordusu, 1933 de nötiirleştirilen bölgedeı. 

gi.ıneye dogru ilerlemekt dir. Japon mi·. 
litaristleri, kuzey Cinin en büyük iki 

şehri olan Peipin ile Tiyençini de nötür. 

bölge içine sokmak ıçin bu s birleri ·ş· 

gal etmek isteğinde olduklarını sakla

mayorlar. 
Zaten, Japonların verdigi iıltimato. 

mun çinlilerce kabulü, bundan sonra, 

nötür bölgenin bu iki sehirden çok da· 
ha öteye kadar uzanacağı anlamına 

gelmektedir. 
Kuzey Çin'ini de Mançurinin ba

şına gelen hal bekliyor. Şurasını da ha 
tırlatalım ki, japonların bu yeni ilerle 

yislcrinde diplomasi hiç bir rol oyna
mamcrktadır: Anlaşmazlığı askerler or
taya atmışlardır ve onu. drşardan kimse 

yi karıştırmaksızın, bitirmek iıoteiin. 

dedirler. 
Şimdi Çinde olup bitenler, zaten 

aylaranberi hazırlanmıştı. 
1935 yılının başlangıcında, japon

ların eyice etüd edilmiş bir "Cinin il
zerine e 1 koyma,, programı hazırladık· 
larmı görüyoruz. Bu plan, Çine yapı. 
lacak bir "finansal yardım.. sekline 

girmi~tir. 

Yani böylelikle Japonlar, Çindeıki 
ilk - maddeler üretimi Uzerinde adam 

akıllı bir kontrol yapmağa ve Çin pi
yasasının monopoJunu kenilerine hasr 

etmege hazırlanmışlardır. 

Kısaca, Japonya Çinde ustun bır 
rol oynamak ve kuzey Çinine yerleş· 

mek istiyor. Japon planlarına göre, 
Nankin hiıkümetinin kendisi bu prog. 
ramın yeritilmesini kolaylaştıı mak zo

rundadır. Mareşal Şang - -kay - şek ja. 
ponlara karşı yapılan boykota son ve

rilmesini emretmiştir. Tokyo hükümc. 
ti mareşalı, buna benzer yeni hareket
lere sevk etmek düşüncesindedir. 

Çin piyasası için yapılan bu sava~ 
en çok Japonya, İngiltere ... e Amerika 
arasında o1up oifmekledir. çtnClekı ja· 

pon hücumu, doğrudan doğruya bu iki 

hükümetin asığlarına karşı yapılmak

tadır. Am~rika ile İngiltcrenin iş birli· 

ği yapmaları, japonları gerilemek zo

runda bırakabilir. Fakat bu iki mem

leketin sıyasalarında ortaya çıkan kar 
şıthklar. böyle bir iş birliğini imkan. 

sızlaştırmaktadır. 

Mançurinın işgalinden sonrakı ilk 
iki yılda, orada yapılan olutun tanın· 

maması için yapı lan bütiin gösteriler 

Amerikanın basının altmdan konuyor

du. 
Fakat İngılkre, Amenkanın çalış

malarını verimsiz bırakan bir uyuşma 

sıyasası gudüyordu. lngıltere, Ameri. 

kanın yalnız başına başkalarının hesa
bına uğraşacağını umuyordu. Fakat 
bu yüzden, Va§ıngtonda çok tuhaf bir 
deği§iklik oldu. lngilterenin de uzak 

doğu işlerine karışmasını ıstiyen B. 

Ruzvelt. yeni bir taktik kullanmağa 

başladı. Amerika, uzak doğudaki asıg· 

Jarınm İngiltereninkilere göre çok az 
olduğunu ve lngilterenin, kendi asıg. 
larını kendisinin muhafaza etmesi ge

rektiğini söylüyordu. 
Bu taktıgin yankısını, lngiltere

nin Çine arsıulusal bir yardım sagla. 
mak için yaptığı planın tarihinde de 

görüyoruz. Vaşington buna girmcdıgi 
için, bu proje de suya düştii. 

Şüphesiz, bütün bunlar Amerikanı 
uzak doğu işlerine ilgisiz kaldığı an

lamına gelmez. Fakat türlü devletler 

arasındaki manevralar bir türlü bitme 

diği için, Japonya büyük bir iş çevir. 
mek üzere bundan faydalanmıştır. 

İngiliz sıyasasını işgal eden Av· 
rupa buhranı da, japonların Çin'e yap 

tıklan bu ileri hareketini kolaylaştır

mıştır. Bununla beraber İngilterede, 
uzak doğuda bir İngiliz - Ameri.kan 

iş birliği yapılmasından yana olan akış 

gittikçe kuvvetlenmektedir. Onun için 

Japonya elini çabuk tutup, demiri ta. 

vrnda döğmeğe karar vermiştir. 
Bugünkü Çin, büyük devletlerin 

ccvirdikleri işler karşısında bir şey 
yarıacak halde değildir. Kuomintang 

he zamankinden çok, Japonyanın bir 
i olmağa hazır bulundugunu 

~ ektedir Çin buquvazıtı<. ulu .. 



1'us romancılarının en biıyüklerinden 
ve Avrupa a en f la tanınmı farından 
biri olan tvan Tur eny f'in bazı eserleri 
turKceye de çevrilmi tir. Rus ruhunu 
ruı steplerıni cok ince h · sliligi ve tattı 

ilsl(\biyle anlatan bu degerli yazarı:ı 

11 bahar selleri adını taşıyan romanı 
da bu kere Samı ade Süreyya tarafın ~ 

dılımize çevrılmiş Dl.in ve yarın külli
yatının 13 uncu sayısı olarak çıkarılmıs
tır. 

Batı edebiyatları arasında hele ro -
ınan alanında serefli bir mevki sahibi 
olan rus edebiyatının bu güzel eserini 
tanımak bütün turk okurları için hakiki 
bir zevk olacaktır. 256 s:ıyıfa 7 5 kuruş-

•· 
Varlık 

Bu degerli sanat ve fikir dergisinin 1 
.-ıınuz tariWi 41 inci aayıaı da çıkmış
... hk faJdlh ft vel'ieıli bir ıurette ge 
.. illi yıliak çalıtma devrtlini tama!T'' -
P ........ b11 l&Jllllına ikinci cildin fih -
#ti .. ele a,nca 4 887'1fa halinde kat -
llllf\ır, YMnls bw f.ih.ııiMin gözden geri -
Jilmeli bite, bu bir yfflık cıa.Jı9manın ne 
11&cı.r veı>imli .e oleun olduğunu gest 
... Je yeter. 

8- ~ciaJli }'ı&Z ..... ı...Wardır: Na
a.it 8-t-r: cBir tq8itit hakkında temen. 
fA-,. ; Sabri E~d «~az ve perde ar· 
.. dt cıalınan piyal'lo> , Hıizırrahman 
Jl&t .. cClazet•ler ve halk terbi.yesi>, 
~ Macid : «~aı-iiu , Yıaı!.up labFi: 
#'diJalanm , M>düHtek ftnaai - cVik • 
~ llito a..,_.de, JelltndH , Biirhan 
'hid: c OseM' Wiide'e deh' ltat1-rala11> • 
8tlbrt leae : d'iWr ıltH'lfttılarn , Orhan 
f'ltr: tıltıir aene tıüre ıMll'hıpla..> , A. 

8lf.6ar cBir adamın oıwaleru , laid Fa. 
• · t'Otıman ve en , Sabahaddin Ali : 
lae..eM. Bllılllal'dan bafka Vaı>J.ık bu 

.-t°lltnda Veded Nedimlin meınlelleue 
fOk 'aııının-. olen dtön isimli p.I,ı..tm 
~~ ......... 
Ya~ n taneei U, aftı ~ HO JIU • 
~r 

~ugunku fransız yazarlarının en iç
li ~e özlulerinden biri olan Akademi 

1:_ 111ıez iıyelerinden François ~auriac'-
11!"!- -- ~-""!!!!"'!!"'~--~""'!""''!"'""----~~ 

Jar Cıemifeumn bu işe karışması hak
~1nda her türlii umudu kaybetmiştir. 
Çın §İmdi bakikiğ bir ekonomik fela· 
*et geçirmektedir. Bunun başlıca et. 
~elerinden biri de Amerikanın gümüş 

nm "Enger k du umiı,. adlı romanı Pc. 
yami Safa tarafından dılimize ç.evrilmı 
ve 'Dün ve Yarın,, serisinin 14 uncu e· 
seri olarak satı a çıkarılmı tır. 

Yeni fransız edebiyatını inceleyenle 
rin uzerinde mutlaka durmak zoruna 
kaldıkları Mauriac'ın bu tiirkceye ılk 

sevrilmiş eseridir. 
216 sayıfa 60 kurustur. 

Deliliğin psikolojisi 
Londra universitesi profc inlerin -

den doktor Bernard Hart'ın eseri olan 
Deliligin psikolojisi, doktor İzzettin 

Şadan tarafından türkçeye çevrilerek 
edim ve yarın> serisinin 12 inci sayısı 
olarak neşredilmiştir. 

Deliliğin psikolojisi yalnız uzman
ları ilgiliyecek bir teknik eser olmak
la kalmayıp ruh ve fikir araştırmaları 
na m~rakh olan her kültürlü insanı 

enterese edecek degerli bir ilim eseri
dir. 

180 sayıfahk bu kitab 50 kuru' fiat
la satılmaktadır. 

İlim ve felsefe 
Moritz Sshlick'in eseri olan «İlim 

ve felsefe> değerli ilim adamlarımız • 
dan ve yazmanlarımızdan Hilmi Ziyanın 
kalemiyle dilimize çevrilmiştir. Başın
da çevirmenin yazar hakkındaki bir no
tundan sonra «felsefenin buhranı> ,po
zitivirm ve realizm, kaziyelerin med -
Hllü, realite neye delalet eder?, dış a -
lem neye delalet eder?, bahislerini in 
cel1yen bu değerli e.er bütün aydınla
rımızı enterese edecektir. 56 sayıfa 30 

kurustur. 

Ara11tırma ve dü11iincdcrim 
Bay Kadri Kemal Kop, ·Anadolu· 

aun dogu ve cenub dogusu,, adıyle biı 
lı&tab yazmıştı. Anadolunun dogusu 
hakkındaki diğer dütünce ve incelem • 
hrini bu kere "araştınna ve düşüncele
rim,, adı altında bir cildde toplamış· 

tK. Bu eserde Anadolunun dogu krsım
lıuı, dil, tarih, arıkeoloji bakımından 

gözden geçirilmiş, birçok şahsiğ görüş. 
1-den ve isa~istilclerden fafdalanıl

mıtt-ır. 

Vakit yurdu tarafıl'ldan ne redilen 
bu eserin fiatı 60 kuruştur. 

DÜNKÜ SPOR GÜNÜ 
(Başı J. ci sayıfada 

Rt· iktas · \ rfa macı . ~ .. 
ıstanbul, 30 (A.A.) - İstanbul şf1di 

turnuvasının yarı son maçı, bugün Şe. 

ref stadında- Be ktaş - Vefa takımları 

arasında oynandı. Romen atletleri gel. 

m~dikleri için S~ref stadındaki karşı

laşma gı.inun tek spor hareketi idi. Ma

çın ild dömi finali oluşu ve karşılaşan 

takımların kuvveth olmaları bu maça 

karşı oldukça büyük bir alaka uyandm. 

yordu. 

Besiktaşlılar alana, Fenerbahçeye 

. sı oynayao aynı kadro ile çıktılar: 

Mehmed Ali - Hüsnü, Nuri • Feyzi, 

Hasan, Faruk - Hayati, Hakkı, Muzaf. 

fer, Şeref, Eşref. 

Buna karşılık Vefa takımı da şöyle 

idi: 

Şevket - Saim, Hiıseyin • Yahya, 

Süleyman, Mir - Mustafa, Lütfi, Gazi, 

Enver, Cemal 

Hakem Galatasaraydan Bay Suphi. 

Maça Beşiktaşlıların hücumu ile baş.. 

landı. Siyah - beyazlılar, bir hafta önce

ki başarı ile verdigi özgüvenle düzgün 

oynuyorlar. Fakat Vefa müdafaasının 

sert oyunu kazanacağına inanarak oy • 

nayan beşiktaşhları yoruyor. Birinci 

devrede Beşiktaş takımının iyi çalıştığı 

20-30 uncu dakikalar arasındaki arada 

Şeref üst üste iki güzel gol çıkardı. 

İkinci devrede Vefa daha üstün bir 

oyun çııkardı. Beşiktas hatları, sebd>i 

anlaşılmayan bir durgunluk içinde bo. 

cahyor. Buna karşılık vefalılar, gittik

çe artan bir canlılıkla hücumlarını dur

madan tazeliyorlar. 

25 fnci dakikada Enver, Vefaya gü. 

zel bir gol kazandırdı. Bu sayıdan son

ra umutları büsbütün artan vefalılar 

Beşiktaşı daha fazla sDkıştırdılar. Fakat 

sayı yapamadılar. Maçı, böylece 2-1 Be. 

şiktaş kazandı. 

- . --- .... . . --·- - --· -

•1Yasasıdır, ki bu yüzden bütün gü- ı r 
111\iş zararlı bir şekilde Çinden dışarıya 
aktnrstır. Nankin hi.Jkümetinin finan-
tal durumu acıklı bir haldedir. Bu hü
kiinıet aovyet bölgelerindeki Çin komü. 
JIİSt ordularını bozacak kuvvette de
iildir. Butiin bu sebeblcrden dolayı 
Nankinin dıştan gelecek bir yardı
ına ıbtiyacı wrdır ve Japonya bu yar
dınıı ona verecek en eyi durumda olan 
devlettir 

kısaca, her şey japoRların <;inde 
ılerleyişlerini kolaylaşttımaktadır. 

-
t 

. 
Faytonlar, An.kara4a, sayısı hır SiM biraz dıba ualarak, hlr sene biraz daua 

eskiyip yıpranarak, ortadan büsbütün kaybolacağa benziyor. Yukarda makinenin 

1 

geri araçları önünde sürülcliyen dalgasına karşı hali tutunmaya çabalayan son fay- ı 
tonlardan birini görüyorsunuz. 

Y11rd Postası 

Corumda ileri atılmal·1r 
> 

Bu, son gunler, Çorum, yeni bir ça
lısma hızı içındedir. Ataturke, hergun 
daha yakın, d ha gonı.illü olmakla onur
lanan Çorum.ı.ın. bu. urekt n kopan e. 
n r1isine, hayran hayran aygılanma· 

mak bizden olm.yanların kafası ve içi 
kotu olanların ı ıdir. 

Bakıyorum da, umutlarımızın birer 
bırer olusu, yuceliş rşısında, baştan 

başa bir il çevr sınin derin derin sevin· 
cini, övünüşunu seçiyorum. 

Bir ihtiyarla konuşuyorum. içli içli 
esikden dert yanıyor ve biıtun sözleri 
şöyle sonuçlanıyor: 

- Bir genç olmadıgıma, diyor, ne ka. 
dar üzülüyorum .. 

Çorumun yolları, elektrigi, me3ba
hasr, yapılıyor, şehir bayındırlanıyor, 

cvleredek su dağıtddı, diyorlar; ilk o· 
kulaları doğum evini, memleket hasta. 
hanesini öve öve bitiremiyorlar. 

Peçenin tarih oluşuna, bütün Çorum 
kadını bayram yapıyor. Gönüllerin yıl

lardır süren acısının, dinişi bir kadın 

bayramından, ôzgürlügünden çok, baıka 

bir acunun bahtsız yolcul-.rına son bir 
gerçekliği, son bir -kez daha gösteı:mek, 
yolumuza katmak kayıusudur. 

Bu, yapılan, başarılan varhMarden 
katkat çok, yapıkı<:ak, baurrlacak olan
lar da vardır. 

Gonul birlıgı, k fa bırhgı, uHN · 
hği ile Çorum'un yuksek faydalannr • 
ruyanlar, bu, güzel, verimh ulke top•a
gının saglık ekonomi, kültür, sos 
di ine de tam hir dı.i en ve önem ver 
dcilcnind dirler. 

Biz, yarın Çurum"da trahom, belso • 
gukluğunun, firengin1n savasına ba la
nac ına in nanlardanı 7, 

Trenin, Çorum ve bölgesınde buram 
buram dumanlar saçacağına. demir 
ların Çorum bucaklarına da uzanacagına 
bdbağlıyanlardanız. 

Sabah alqam taşgın bir ıel ıibı yel -
ları neşe, cıvıltı, renk içinde kaynattır n 
ışıklastıran çocuklarına bir liee armagan 
ışıklaştıran çocuklarına bir lise arma&an 

Halk Partimizin yeni ve degerli bat
kanının bozkırdan getirdiği, devrim ye
li. tatlı tatlı Çorumu yelpazelemeğe b §· 

ladı. 

fük bavaamın burcu burcu bir koku
ıu ve ylrejlmiı:de atefin. gözümüzrle 
ıhefin. ruhumuzda aevginin tek w,. 
ıembo&U .... : 
-ATATıtR.JC .. 

Cevd9t BAYKAL 

Çorumdan ıirlnilfl•r 

--== s 

Devlet Demiryolları n 
Limanlan Satınalma 
Komi"'~ onu tlanlan 

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

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
2646,15 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin et· 
tiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince 
işe girmeğe kanuni mani1e-
ri bulunmadığına dair be 
yanname v~ tekliflerini ay· 1 
m gün saat 14,30 a kadar ko 
misyon reisliğine vermeleri 

Kiralık ev 
Y enişehirde Menekşe so

kağında tekmil konforlu dtil't 
oda bir avlu olan 3 numara
lı ev kiralıktır. İstiyenler 
içindekilere sorabilirler. 

1-2701 

Lüks mobilye 
Antika oymalı Avrupa ma. 

mulitr yemek salonu, yazıhane 

tesisatı, salon. piyano, fevlralide 
elbise ve çamaşır dolapları •tı
hktır. Telefon: 3947 1--3e20 

lazımdır. 

Bu İ§e ait şartnameler 175 
kuruş mukabilinde An!,.ara. 
Eskişehir ve Haydarpa~a 
veznelerinde satılmaktadır. 

(1478) 1-2613 

tiV 'un romanı Tefrika: 1 

San Michelenin kitabı 
Turkçeye çevıren: ıvasuhı BAYDAR 
Vazan: Alcsel MUNT 

Subay bana, bu üc kişinin ölünceye kadar 
na~ıs ce a ı giymiş ve depremde kaçmış en 

eli haydutlardan, Amedeo'nun ise 
llc eti 1 arca haraca kesmiş, sekiz de-
na kı ş, korkunç bir adam olduğunu 

o ledi. Ben battaniyesinin üzerinde ra· 
. t uyur en Banko di Napoli'ye gire

kasayı soyan ve gece bekçisini öldüren 
ve arkada ları idi. Üçü de sabaha karşı 

a dizilmi lerdi. Ölürken bir papas ça-

olursam Mesina haydualarımn her yere ye· 
tişen ellerinden kurtulamıyacağım da onları 
bilenlerce bana öğretildiğinden ertesi gün, 
erkenden, kıyı koruyucularile birlikte, gemi
lerine binip Recyo'ya doğru boğazı geçtim. 

İlk depremde yirmi bin kişinin birden 
ölmüş olduğu Recyo'nun anlatılmaz ve unu-
tulmaz bir hali vardı. Hele bütün kıyı boyun 
ca, portakal bahçeleri arasına dağılmış olan 
küçük şehirlerin uğramış oldukları felaket 
daha korkunçtu. Eskiden belki 1 talya'nın en 
güzel yerleri olan buralar, şimdi otuz bin· 
den çok insanın gömülü bulunduğu ucsuz bu· 
caksfz bir mezarlıktı ve bu mezarlığın üze· 
rinde de, iki gecedenberi durmaksızın ve bar· 
daktan boşanırcaşına yağan yağmur altında, 
yarı çıplak binlerce kişi, açlıktan uluyarak, 
çılgınlar gibi, şuraya buraya koşuşuyorlardı. 
Daha aşağılarda, deprem son dereceye var· 
mış görünüyordu. Mesela, beş bin kişisin
den belki iki yüzünün kurtulmuş olduğu 
Pellaro' da yolların nerede olduğunu bile bu
lamadım. Korkudan titreşen insanlarla dolu 
olan kilise ikinci sallanışta yıkılarak bütün 
içine sığınmış olanlan ezmişti. Mez•lrk, 

topraktan parçalanıp fırlamış tabutlarla dolu 
idi ve ben bu işitilmemiş şeyi Mesina'da da 
görmüştüm. Kilisenin yıkılan üzerinde, on 
on beş kadar kadın, yırtık pırtık rubalan 
içinde titreyip duruyorlardı. Bunlar ağlamı 
yor, konuşmuyor, başlarını bükmüş, gözleri
ni yarı kapamış, hareketsiz duruyorlardı. 
Bunlardan biri, zaman zaman başını kaldı· 
rıp, birkaç erkeğin arasında, bağıra çağıra 
bir şeyler söyliyen ihtiyar bir papasa bakı
yordu. Papas, vakit vakit, ağıza alınmaz bir 
küfür savurup yumruğunu denizin ötesinde
ki Mesina'ya doğru sallıyordu; şeytanın bu
cağı, Sadomla Gamure'nin eşi ve bütün fe
laketlerinin sebebi olan Mesina'ya ... 

sından öteki iki çocuğu ile babalarını çekip 
çıkarmak için nasıl sabaha kadar çalıştığım, 
iniltilerini nasıl yüreği sızlayarak duyduğu
nu, ikinci bir sarsıntı olur olmaz iniltilerin 
birdenbire nasıl kesiliverdiğini anlattı. Ka
dının başmda korkunç bir yara vardı, fakat 
yavrusu, tanrıya şükür olsun, sapasaglamdı. 

Kadın, konusup dururken çocuğuna me
me riyordu. Çocuk çırılcıplak, yavru Her· 
kül gibi kuvvetti ve hadiselere kayıdsız gö
rünüyordu. Öte yanda, çürümüş birkaç s.,. 
man çöpü altında bir başka çocuk uyuyor· 
du. Kadın bu çocuğu sokakta bulmuştu ve 
kimin nesi olduğunu bilen yoktu. Ben kal· 
kıp giderken anasız çocuk kımıld~ağa bat· 
ladı. Kadın da onu hemen kucagına alıp aı· 
zına öteki memesini verdi. İki bebeğe birdes 
süt veren geniş göğüslü, sağlam yapılı bu 
Kalabriya köylüsüne baktım ve birdenbire 
onun adını hatırladım. O, romaklann Tabi• 
ğat Ana'ıı idi; onun geniş göğsünden yüz. 
bin ölünün kabri üzerine hayatın mnağı akı· 
yordu. Ey Ölüm, hani kargın! Ey kabir, hani 
utkun? 

ı lar, kıyalarrnı açıkça itiraf etmişler ve 
tce ölmüşlerdi. 
~e yazık ki başıma gelenler, süel böl
n içine girmeyip yakınlarında dolaşmak
e heyecan verici haberler aramakta olan 
te aytarlannın kulağına irişti ve teşek
olunur ki adımın yanlışlıkla ikiye bölün 
l beni, bu yolda ün kazanmaktan kurtar· 
'-Gak Y** llllİl'lucle delta çok kalacak 

Dizleri üzerinde, memede bir yavrucuk 
bulunan yanımdaki kadına, dağarcığundan 
bir kuru ekmek parçası verdim. Sesini bile 
çıkarmadan alıp bana bir portakal parçası 
uzattıktan sonra ekmeği dişleriyle kopardı, 
arka tarafmda, ana olmak üzere olan kadının 
ağzına soktu, geri kalan parçayı da bir aç 
hayvan gım keminneğe koyuldu. İlk sarsm 
tıda yıkılan evinden, memedeki çocuğu ile 
birlikte, naaıl lmrtulmut olduğuna bir türlü 
akıl erdirememekte olduğunu, yığınlar ara- l(Sonu var) 
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lstanbu· Sıhhi ~ı i1esseseler arthrnra eksiltme komisyonundan 
İ.gtanb~ldaki S~hhi müessesel~r~n .1935 mali yılı umum ihtiyacı aşağıda yazıldığı üzeı e ve her şartname mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Cıns. ve ~k~a.rlan, tahmıı_:ı fıat muvakkat teminatları, ihale gün ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. ~ 
2 - Eksıltme ışı Istanbul Cagaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - .Tıp talebe yurdunun ekmek şartna."11 esi 126 kuruşa ve et şartnamesi 203 kuruşa ve akliye hastanesinin ekmek sartnamesi 189 kuruş ve et s,artnamesi ise 130 kuru$ bedel 

ııwka•ilınde yurt ve müesseseden alınabilir. ~ 
Diğer şartname ve nümuneler de ait oldukları müesseselerde görülebilir. 
4 -: Eksil~m~ye gireceklerin 935 yıl~ tica ret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazı h belgeleri ve eksiltme3ine gireceği maddeye yeter muvükat teminat veya banka mf"~ 

tuplarıyle belh gün ve saatten evel kornısyon a müracaatları. (3353) 

Trb talebe yurdu içia 
Cinsi 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuz Tereyağı 
Sabun 
Zeytin yağı 

Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri 
Makarna 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Un 
Pirine unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru Barbunya 
Patates 
Kuru soğan 

Azı Çoğu Tahmin 

215, 700-280,000 
3,000- 3,900 
1,500- 1,950 
7,000- 9,100 

66,680- 76,650 
11,000- 14,300 
ı,ıoo- 1,430 
5,000- 6,500 
6,000- 7 ,800 
4,000- 5,200 

Fi. 
9. 

50 
50 
35 
45 
77 

140 
28 
38 
30 

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

50- 65 22 
50-

6,000-
500-
500-

65 
7,800 

650 
650 

22 
11 
22 
20 

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

12,000- 15,600 7,50 
12,000- 15,600 5 

Yeşil Mercimek · 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 

1,500- 1,950 17 
600- 780 ı8 

1,500- 1,950 45 
1,500- 1,950 20 
3,000- 3,900 8 

Kuru üzüm 
Soda 
Süt 
Kase yoğurdu 
Taze Bakla 
Çalı Fasulya 
Ayşe kadın 
Barbunya 
İspanak 
Semizotu 
Sakız kabağ1 

Bamya 
Patlıcan 
Yer domatesi 
Sırık domates 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru ot 
Benzin 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Kriple kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

5,500- 7,150 12 
3,000- 3,900 7 ,50 
5,000- 6,500 7 
1,500- 1,950 11 
4,500- 5,850 12,S 
4,500- 5,850 10 
6,000-
1,250-
4,000-
1,000-
6,000-
5,000-
2,000-
4,000-
3,000-
6.000-
3,000-

900-
900-
500-

J,500-
200-

7,800 
1,727 
5,200 
1,300 
7,800 
6,500 
2,600 
5,200 
3,900 
7,800 
3,900 
1,170 
1,170 

650 
7,ıso 

260 

7,S 
5 
5 

30 
10 

5 
7 
4 
6 
5 
4,S 
3,5 
2,5 
4,5 

35 
250 

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

15,000- 19,500 3,5 

M. Teminat 

1890,00 

Y. 3045,19 
526,82 
150,15 
137,50 
222,30 
117 
149.44 

287,62 

45,04 
64,35 
10,72 

9,75 
304,20 
43,87 

62,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64.35 
21,94 

406,96 

20,62 
187,69 

385,12 
184,87 
229,69 
51,19 

Eksiltme Şekli 

tarihi 
.J-7-935 

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

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

12-7-935 

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

17-7-935 
17-7-935 
19-7-935 

19-7-935 

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

22-7-935 

24-7-935 
24-7-935 

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

S. 14 kapalı zarf 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 
S. 14 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Acık 

S. 15 Acık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 15 Açık 

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

S. 14 kapalr zarf 

S.15 Açık 
S. 15 Açık 

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

Akliye ve asabiye hastanesi için 
Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç 
Karaman 
Kuzu 
Sığır 

Sade yağı 
Sabun kalıp 

Sabun toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 

Kuskus 
Un 
Pis· inç 
Bulr,ur 
Patates 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kınnrzı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soğan 

Süt 

Az1 Çoğu Tahmin 
Fi. 

400,000--420,000 
20,000- 35,000 

4,000- 5,000 
9.000- 10,000 
2,000- 3,000 
8,000- 12,000 
8,000- 10,000 
8,000- 10,000 
8,000- ı2,000 

3,000- 3,500 
35,000- 50,000 
0,000- 1,000 

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

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

10.000- 12,000 
8,000- 10,000 
1,500- 2,000 
1,500- 2,000 

10,000- 15,000 
20.000- 25.000 

9 
50 
45 
50 
35 
70 
28 
14 
38 
30 

1,75 
45 
20 
20 
ıs 
11 
24 
11 
7,!t 

11 
10 
18 
18 
45 
20 
5 

12 

M. Teminat 

2835 

1938,75 
765 

315 
342 

78,75 
65,63 
33,75 

581,25 
49,50 

756 
206,25 

253,13 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

22~ 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

5-7-935 S. 14 kapalı zarf 

5-7-935 
8-7-935 

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

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

17-7-935 

17-7-935 
17-7-935 
19-7-935 

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

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 

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

S. 14 kapalı zad 
S. 15 açık 
S. 14 k~palı zari 

S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. ıs açık 
S. 15 açık 

Cinsı Azı Çoğu Tahmin 
Fi. 

Kase yoğurdu 40,000-- 50,000 7 ,5 
Taze bakla 10,000- 15,000 7 
Ayşe kadın 10,000- 15,000 12,5 
İspanak 10,000- 15,000 7 ,S · 
Semizotu 4,000- 5,000 5 
Sakızkabağı 10,000- 15,000 5 
Patlıcan 20.000- 30,000 10 
Yer domatesi 8,000- 10,000 S 
Arpa 3,500- 5,000 4,5 
Kepek 1,800- 2,500 3,5 
Mısır kırması 2,500- 3,000 4,5 
Benzin 12,000- 15,000 35 
Odun O- 2,000 240 
Kriple maden kömürü O- 500 1450 
Kok kömürü 700- 7 50 17 50 
M an~al kömürü 20,000- 20.000 3.25 

M. Teminat 

281,25 

641,25 

33,50 
393.75 
360 
551,25 
984,18 

52.50 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

22-7-935 

22-7-935 

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

s. ıs açık 

S. 14 kapalı zarf 

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

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

Hevbeliada sanatoryomu için 
Cinsi A7.ı Çoğu Tahmin 

Fi. 
Ekmek 20,800- 22,750 9 
Francala 11,200- 12,200 13,S 
Dağlıç eti 14,000- 26,000 50 
Kuzu eti 1,050- 1,950 50 
Sade yağı 2,240- 4,160 85 
Tere yağı 700- 1,300 140 
Sabun 1,050- 1,950 28 
Zeytin yağı 1,400- 2,600 38 
Zeytin 700- 1,300 30 
Günlük yumurta 70,000-130,000 5 
Mutfak yumurta 28,000- 53,000 1,75 
Yakacık suyu 1,829- 3,395 50 
Kaşer peynir 910- 1,990 70 
Beyaz peynir 910- 1,990 45 
Makarna 700- 1,300 25 
Tel şehriye 130- 163 25 
Arpa şehrive 130- 163 25 
İrmik 140- 260 20 
Un 1,680- 3,120 11 
Pirinç 3,500- 6,500 24 
Kuru Fasulye 700- 1,300 16 

.. Barbunya 630- 1,170 16 
Patates 6.300- 11,700 7,5 
Kuru soğan 3.500- 6.500 5 
Süt 10,850- 20,150 12 
Yoğurt 2,590- 4,180 20 
Kase yoğurdu 3,500- 6,500 7,5 
Prasa 1,750- 3,250 5 
Lahana 1,400- 2,600 4 
Kereviz 1,120- 2,080 10 
İspanak 2,380- 4,420 7. 
Taze bakla 2, l 00- 3.900 7 
Patlıcan 3.500-6,550 10 
Taze bamya 560- ı,040 30 
Çalı fasulye 840- 1,560 11 
Sırık domates 800- 800 7 
Yer domatesi 700- 5. 700 5 

Sakız kabağı 2,800- 5,200 5 
Enginar 2,100- 3.900 6 
Ayşe kadın 2,100- 3,900 ı2 
Semiz otu 1,400- 2,600 5 
Barbunya 1,050- 1,950 10 
Kırma arpa 1,625- 3,250 5 
Saman 2,100- 3,900 2,5 
Kepek 1,400- 2,600 3,5 
Kuru ot 910- 1.690 4 
Arpa 1,62S- 3,250 4,5 
Odun 105- 195 250 
Kriple maden kömürii 35- 60 1450 
Kok kömüri1 175- 325 1950 

· Mangal kömürü 2,800- S.200 3,5 

M. Teminat 

370,00 

1048,00 
267,38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,6S 

117 

24 
52 
24 

181,35 

108 

291 

41 
36,53 
70 

475 
13 

Çocuk hastanesi için 
Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Sade yağı 
Tere yağı 

.. Sabun 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 

Pirinç unu 
1rmik 
Pirinç 
Kuru fasulva 

Azı Çoğu Tahmin 
Fi. 

37 .000- 38,000 
24.000- 25.000 
2,000...- 2,500 

450- 500 
3,500- 4.000 

10.000- 15,000 
350- 400 
1.000- 1,500 
450- 500 

450- 500 
i.50 - 2011 

12,000- 12,500 
1.000- t ,500 

9 
50 
85 

140 
28 

l,7S 
45 
20 
25 
11 
20 
24 
16 

M. Teminat 

256.50: 
937,50: 
'59.38! 
•~.50: 
84 : 
19.68: 
13,50: 

'H,88: 
4,13: 
3 : 

225 : 
18 : 

Eksiltme Sekli 
tarihi 

S-'7-935 S. 15 açık 

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

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

12-7-935 
12-7-935 

12-7-935 

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

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

22-7-935 

22-7-935 

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

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

S. 14 kapalı zarf 
s. ıs açık 

S. 15 açık 

S. 15 açıli 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

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

S. 15 açık 

S. 15 açlk 

S. 15 açık 
S. ı5 açık 
S. ıs açık 
S. 14 kapalı zarf 
s. 15 açık - V<•~ '-

o itme 
;evir. 

Eksiltme Şekl Av
yap 

~tır-

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

10-7-935 
12·7-935 
12-7-935 

15-7-935 
15-7-93.5 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-93~ 

s. ıs açık 
S. 15 kap< 
s. ıs açıl:! 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
s. ıs açık 
s. ıs açık 

S. 15 açık 
S 15 acık 

s. ıs acık 
S 15 aC"··~ 

S. 1 'i a• ' 

;rede, 

ıri:kan 

··-~ 



SAYI 

.;, n i Cogu Tahmın M. 'feminat Eksiltme kli Cinsi Çoğu Azı Tahmin M. Teminat Eksiltme tarihi 
Fi. tarihi Fi. şekil 

p atate~ 5.500- 6,000 7,5 33,75: 17-7-935 S. 15 açık Tere yağı 80(}- 600 140 84 &-7-935 15 

K uru ~og n 3,000- 3,500 5 13,13: 19-7-935 S. 15 açık Sabun 1,500:- 1,200 28) 39 10-7-935 15 
l Üt 2 000 30~ 12 270 22r7-93S 5 aç 

an car .J.000-- j 

+ panak 'J .l 

B akla 3.000- 3,500 7 
s aku:kabagr 3. 00- 4,000 7 

A yşekadın 3.!:ıllO- 4,000 12.5 

ç ah 'i(}O- 1,000 11 

B amya 500- 600 30 
Semizotu 1,000-- 1,200 -s 
B ezel ya 200- 250 10 

'P ırasa s.000- 3,500 5 

Toz sabun 400- 300 25) 
Zeytin yağr 1,500- 1,000 38 42,75 lU-1-935 15 
Zeytin ta 400- 300 120 9 10:.71""935 i5 
Günlük 7 4(), 5 ) 65 12·7~935 l:S 
Mutbalt ,. $,000:-- 20, l,7 ) 
Beyaz y 1,100-. 900 45) 32,81 12-7;.935 15 
Kaşar peyn . . 300- 250 7-0) 

1rmik makarna 1,200- ıJooo 25) 29,07 15-7-935 15 aç 
Şehriye 1,200- 1,000 25) 
Un 2,500-- 2,300 11 28,63 15-7-935 J5 

Kerevi?. 2,000- 2,500 4 Patates 2,500- 2,000 7,50 14,07 17-7-935 ıs 

Lahana 400- 500 4 
Domates 3,500- 4,000 5 
'Enginar S,500- 6.000 6 

Patlıcan ı 1,000- 12,000 10 306,90: 22-7-935 S. 15 acık 
Arpa 3.500- 4.000 4,5 
Saman 3,500- 4,000 2,5 
Kunı ot 3,500- 4,000 4 

Çalı fasulya l,200- 800 lfi} ıı.u 17-7-935 ıs 

Barbunya " SOO- 300 10) 
Tosya pirinci 4,500- 3,500 24 85 17-7-9~ 15 
Soğan 3,000- 2,500 5 U,25 19-7-935 ıs 

Yoğurt 3,000- 1,800 20 ) 84,38 !2-7-935 11 
Kase yoğurdr 7,000- 3,ır;oo 7.S) 

Kepek 3,500- 4,000 3,5 43,50: 2+7-935 S. 15 açık 
Benzin 144- 144 35 3,87: 24-7-935 S. 15 açık 
Odun 250- 300 230 51,75: '26-7-935 S. 15 açık 
Kok kömürü 300- 400 1750 525 26-7-935 S. 14 kapalı zarf 
Mangal kömiirü 9.500- l 0.000 3.5 26.25: 26·'7-935 S. l 5 açık 

Süt 12,000- 10,000 12 108 '.22-7-935 u 
Enginaı 600- 400 8 ) 
Taze bez iye 300- 200 15 ) 

Semizotu 50- 300 15 )' 

Taze bakla 500- 700 10 )' 

Kuduz tedavi 
. 

müessesesıne Kabak 1,500 1,200 05 ) 

Cinsi Azı Coğu Tahmin M. Te "'inat Eksiltme tarihi ve 
Fi. ~ekli 

Ek111ek 12,000-- 14,000 9 94.50: 5-7-935 S. 15 açık 
Et Dağlı 1,000- 6,000 50 
}{uzu eti 1,000- 5,000 50 262,50: 5-7-935 S. 15 açık 

ade Yagı 700- 1,000 85 63,75: 8-7-935 s. ıs açık 
lJiaıtanıa 1,400-- 1,600 25 30 15-7-935 S. 15 açık 
Şehri Ye 200- 300 25 5,63: 15-7-935 S. 15 açık 
l>irinç 1,400- 1,800 24 32,40: 17-7-935 S. 15 açık 
l<:urU Fasulya 500- 700 16 8,40: 17-7-935 S. 15 acık 
.Arpa ı 4,000- 18,000 4,5 60,75: 24-7-935 S. 15 açık 
Odun 100- 250 250 28.12: 26·7·935 S. 15 açık 
!lrok kömuni 70- 80 175( 105 26-7-93ı; S. 15 acık 

Pancar 200- 150 07 ) 
Hıyar 1,800- 1,600 02.50) 
Taze bamya 450- 350 30 ) 
Domates kır. ~ ,800- 1,600 05 ) 
Taze biber 300- 200 12 ) 
Patlıcan 12,000- 11,000 10 ) 
Dolmalık biber 600- 500 10 ) 

" 
domates 300- 250 07 ) 

Yeşil salata 7,000- 5,000 01,25) 
Kırmızr turp 800- 700 01,25) 
1spanak 2,500- 2,000 7,50) 
Havuç 300- 250 08 ) 
Kök kereviz 800- 650 10 ) 
Salamura yaprak 200- 150 25 )' 

Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesi Lahana 700- 600 04 )' 
Pırasa 700- 600 05 )' 

Cinsi Çoğu Azı Tahmin M. Teminat 
Fi. 

E.kmek. 28,000- 26,000 9 189 
itlağhs eti 15.000- 12,500 47) 599.25 
}(uZU ti Z, o= ' 00 ?) 
Sade liığı 3,000- 2,000 85 191,25 

lll!!l1ll!HI l!lll!ll'l!f 1 '! 

.AFlkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

Kl.serideki kıtaat aratının "222000" kilo ekmegi ka
palı H usuli ile münaka-;aya konulmuştur. lhalesi 12 
teınnz 1935 tarihine müsaclif cuma günü saat 16 dadır. 
Tahtn bedeli 15318 liradır. Teminatı muvakkate mikta
rı 11 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her 
gün üracaat edebilirler. Eksiltmeye istirak edecekler 
de ~if nıektuplannı ihale saatinden bir saat evel mak
bUZ lkabilinde Kayserideki asker! arurma, eksiltme ko· 
nıis:ı.una vermeleri. (1487) 1-2583 

İLAN 
.. Kirazlı garnizonunun senelik ihtiyacı olan 578,000 

kilq, kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
:.. Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kurus 25 san

tiıtl;ıp ihalesi 10·7-935 tarih ve çarşamba günü saat 15 
de ramic tümen aun alma komisyonunda yapılacak
tır. 

.. Munaka aya girecekler 3923 lira 25 kuruş muvak
katninat makbuzu ile münakasa kanununun 2, 3 tlncü 
Jlla~crine göre istenilen vesikalarla bfrlikte ihaleden 
bir t evel komisyonda hazır bulunmaları. (1423) 1- 2521 

1 LAN 
ıkkle asken sanat mekteplerinin senelik ihtiyacı o

ıanooo kilo ekmeğe 10 hazir:an 1935 tarihinde 'kapalı 
:ıar. uliyle verilen fiatlar· komisyonca gali görüldüğün
deJıemmuz 1935 cuma günü saat 14-17 ye kadar açık 
ekne suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin m·uham
rn~ deli olan 8000 liraya mukabil teminatı evveliyesi 
~~~O lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebecili
gııatırarak vaktinde mektep satın alma komisyonuna 
IPbatlan. {1402) 1-2446 

İLAN ,~~~~.,~~~~~~ ~~,,. 

kale askeri sanat, 
lerinin ihtiyacı olan 

~lo toz seker 22 tem-
\.5 pazartesi günü saat 
ye kadar acık cksilt
etile atın alınacak
ipler muhammen be-
n 1920 liraya mukabil 
teminatı evveliycsi

kkale askeri fabrika
hasebeciliğine yaur 

1 

aktınde mektep satın 
o. na muracaatları. 
59) 1--26q3 

:~ \lilli 
l Satınnlma Komi )Onu 

l Uiinlnn 

ILAN 
~ 

1 - Hepisinin tahmin e-
d.len fiatı 3804 lira 60 ku· 
nış olan 700.000 çift büyük 
kopcanın ihale gününde ve
rilen fiat yüksek gortildü
ğtin len acık eksiltmesi 5-7-
q35 enma günü saat 11 de 

Ek iltmc tarihi ve 
şekli 

Karmbahar 300- 200 15 )' 
Çalı fasulya 1,500- 1,000 11 ) ' 

5-7-935 15 Açık 
5.7.935 14 kapalı 

Ayşekadın 1,000- 600 12 ) 
Taze barbunya 1,000- 600 10 ) 104.22 22-7-935 ıs açıK 
Kriple maden kömürü 160 ton 1450 174 26-7-935 15 açık 

8·7-935 ıs açık Kok kömürü 50 ton 1950 73,15 26-7-935 15 açık 

Ankar.a belediye reisliği ilanlarr 

t LAN 
1 - Belediye için şartnamesine göre 42 parta mobilve 

yaptırılacak ve ı6 parça tamir ettirilecektir. 
:2 - Muhammen bedeli 2700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 202,5 lira<lır. 
4 - İstekli -olanlar ihale günü olan 12-7-935 cuma gü

nü saat on be .. te komisyona gelmelidirler. {1517) l-2628 

İLAN 
Mevkii Nr: Bir senelik kira B. Muvakkat temin.=ttJ 

Lira K. Lira K. 
Hal 29 1 1200 90 
Atpazarı 29 112 8 40 

•. 33 51 20 3 84 depo 
1 - Yukarda yazılı iki dükkan ile bir depo 31-5-936 gü

nüne kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - Sartnamesini görmek istivenler her gün muhase

beye gelebilirler • 
3 - İhale 11-7-935 perşembe glınü saat on be de artır

ma ve eksiltme komisvonunda yapılacaktır. (1518) 2629 

iLAN 4 - Şartnamesini görmek 
1 - Atpnzannda ça) ha· istiy enler her gün muhase· 

nenin altında 27 ve 28 nu· beye gelebilirler. 
maralı ufak dükkanlar 31-5· 5 - ihale 8·7-935 günü 
936 günilne kadar acık artır· saat 'On beşde artırma ve ek· 
ma ile kiraya verilecektir. siltme komisyonunda yapı· 

2 - Muhammen bir sene- lacaktır. (1458) 1-2549 
tik kira bedeli (50) tiradrr. İLAN 

3 - Muvakkat teminat 1 - İtfaiye memur ve 
(3,75) liradır. müstahdemini için {66) çift 

yapılacakor. 

2 - İlk teminat J35 hra 
35 kuruştur. 

3 - Şartname.:.ini parasız 
almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 

sonra, eksiltmeye girecek
ler ilk teminat mektup v -
ya makbuzlariyle 2490 sayı· 
lı kanunun 2 ve 3. üncü mad· 
delerindc yazılı vesikalarla 
birHkte ihale .gün ve saatın
cla M. M. V. Satın alma ko
misyonunda bulunmaları. 

(1526) 1-2687 

çizme aleni eksiltmeye çr • 
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
,880) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
66) liradır. 

4 - İhale 14 - 7 - 935 
çarşamba günü saat onda 
Belediye Levazım Direktör

lügü odasında yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek 

istiyenler her gün Levazım 
Direktörlüğüne müracaat e· 
debiliı ler. (1465) 

1 - 2565 

• y 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komi ~on ilanları 

İL~N 
5400 na 8000 Kt:uo SIGIR ETİ 

Tahmin edilen bedeli (1840) lira olan yukarda mikd 
ve cinsi yazılı et askeri fabrikalar umum müdürlüğü BC\,t 
alma komisyonunca 11temmuz1935 tarihinde perşem 
günü saat 15 de açtli eksiltme ihe ihale edilecektir. Şa 
name parastz olarak komisyondan verilir. Taliplerin m 
vakkat teminat olan (138) lira ve 2490 numaralı kanun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ve saatte k 
misyona müracaatları. (1413) 1-,262f 

İLAN 
500 ila 700 kilo Kabak 
400 ita 600 kilo Taze fasulya 
600 ita 800 kilo Patlıcan 
400 ila 800 kilo Ispanak 
300 ila 4-00 kilo Semiz otu 
200 ila 300 kilo Taze bakla 
200 ita 300 kilo Domates 
350 ila soo kilo Lahana 
600 ila 800 kilo Pırasa 
200 ila 300 kilo Yer elması 
80 ila 100 kilo Ka,nıbahar 

Tahmin edilen bedeli (654) lira olan yukarda mık 
dan ve cinsi yazılı sebze askeri fabrikalar umum müdür 
lüğü satın alma komisyonunca 11 temmuz 1935 tarihind 
perşembe günü saat 14 de acık eksiltme ile ihale ed·le 
cektir. Şartname parasrz olarak komisyondan verilir. Ta 
tiplerin muvakkat teminat olan (4) lira (91) kuruş v 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik) 
mezkur gün ve saatte komisyona miiracaatları (1514) 

4786 TON LAVAMARİN 
KÖMÜRÜ 

178,5 TON KRİPLE KÖ
MÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 
(64717) lira olan yukarda 
mikdan ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satımıJ.-

. li> .... nmuz 
komısyonunca .. .. 
935 tarihino... ....ıırf~lnu .hsaal t 
15 d ı t' h za ı e ı a e 

p 
• t.c!ektir. Şartname (3) li 

1-2626 

ra (24) kuruş mukabilind 
komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat o 
lan ( 4485) lira (85) kur- ..... 
havi teklif m,.1• ... ıJlarım 

k
,. ..... t: c:aat 14 de mez mr P". 

kn 1 ~ om is yona vermeleri 
.., kendilerinin de 2490 nu-
naralı kanunun 2 ve 3. mad
d er·ndeki vesaikle mezku 

un ve saatta komi" ona 
m·· acaatları. (1555) 1 
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Artık ralıata kavuşuyorsunuz. 

1temmuz935 pazartesi 
· (,fürnudcn İlİlJafl'H hükümctin ' 'C dfü·t hii) i.ik milli baukamn 1.000.000. 

liı-a ile >;('l'lllrl yt> ... İIW i~tirak t•ttiği 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Hü tün şulJelerinde 

n 

---------
---· 
-
§ ----· ----
-----------= -~ ----= -
~ 
i5 = 1 

= ·= 50 liradan itibaıren ii 
1 - -- -= -= --= 1 -----= --Bu sıc. ak günlerde inıtan o ka- kuJu güzel bir TUVALET ---dal" faz~a terliyor ki vücudü İSPİRTOSU çıkardı. ---temH; tutmak i9in muttasıl yı- Bu s1cak günlerde vücudü- ----llannıak icap ediyor. Kolonya ile nüze nefes aldırmak, serinle ----fn'k.tyon iyi ise de güzel bir ko- mek ve rahat etmek icin bu 

lonyaya pc.ra dayandırmak kolay TUVALET fSPlRTOSU'ndan -----= değil!... kullanabilirsiniz. Çünkii yarım ----Bunun ~ARESİ? litresi ancak 70 kuruştur. 
Bunun çaresini inhisarlar Çocuk friksiyonu için bir litre ----İdaresi düşündü ve halkm kaynamış suya bir çorba kaşğı 

t-emi;ılik ihtiyacını karşılamak konulur. Faydasını aile doktorun-
i~n piyasaya bergamot ko- dan sorunuz. ---iııhisarlar mamulatından ---

-----• • -= -----------
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ANKARA ASLİYE MAHKEMESİ BİRİNCİ HUKUK 
[jAİRDSİNDEN : 

• 
Ank.arada l>ankalar caddesinde doktor Salahi l>ey apartımanında 

19.pucıu İlgınlı Mahmuda : 
Karmız Ankaranın Nazrm bey mahallesinde 42 numaralı evde 

nukim Mehmet kızr Fatma tarafından ale····:nize açılan boşanma 
!ava&ının muhakemesinin duruşması 15.7.9...,,, pazartesi saat 14 icra 
?<Jileceğinden mezkur giln ve saatte An~ara asliye mahkemesi bi. 
:inci hukuk dairesinde bizzat bulunmanız ve yahut musaddak bir 

1ekil göndermeniz aksi taktirde gıyabında muamele yapılacağı da
reııiye makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1-2697 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEME
IİNDEN: 

İstanbul Şişli istasyonunda uğurlu apartrmanında 15 numarada 
~rif yanında eski İçel say lavı T'evfik'e: 

Gülnaz vekili avukat İbrahim Kemalin aleyhinize ikame ettiği 
edei muhakeme davasının icra kılınan muhakemesi neticesinde ge
ıip bir defide bulunmanıza dair 25-6.935 saat 14 tarihli davetiyede
n mcşruhattan adresinizin belli olmadığı anlaşılmış ve yeni tebli
tatın usulün 141 inci maddesine tevfikan ilanen icrasına .karar ve. 
ilmiştir. Muhakeme 17-7-935 saat 9,5 a muallaktır. Gelip bir defide 
>ulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi halde hakkınızda gt. 
rap kararı verileceği ilanen bildirilir. 1-2699 

Ankara Cümhuriyet müddei 
Jmumiliğinden· 

1 - 2187 lira 20 kuruş keşif paralı. 
Ankara ceza evi elektrik tesisatının yeni baştan ıslah 

... tamiri açık eksiltmeğe konmuştur. 
. ?.~··dd.\rtırma 17-7-935 çarşamba günü saat 15 de Anka-
a ı.uu eı ... ·ı·-. d 1 k 

3 M 
·k·~ı ıgın e yapr aca tır. 

- uva Ka." • ik 1 4 ı· 4 k 
4 I. kl"l . ~ınat m tarı 6 ıra uruştur. 

- ste ı erın /\. - . kb B İk' . f . .. . ':'ımat ma uzu . ıncı sını 
nontorluk. Ehlıyetnamesını •· · 1 b hı· t 

1
. b' .. 

1 
., .., o ması veya u e ıye 

13me ı ır montor ça ıştıracagım ı ..... 1 •·t t · C C · 
. T' od ik .. ~u e mesı . arı · neye aıt ıcaret ası ves 11sı gostemı .... 1,.. d 

5 Ş 1 iid. d . ·ı·kt !.\Zım rr. - artname er m eı 11mumı ı en pare:._ 1 k 
~rilir. ( 1533) 1-2686 " ara 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Kiralık odalar 
Hacıbayram caddesin

de, aile nezdinde konforlu 
oda1ar kiralıktır. İlan me~ 

muruna müracaatlarr. 
1 - 2676 

Üstünlük Zeis çerçeve ve 
punktal camları ile Revü ve 
Omega saatlandır. Bankalar 
caddesi 
RIZAGÖZLÜKÇÜ 

1-2702 Tel: 3025 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildürU Na&uhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

1 
Ulus Basımevlnde bısıtmış· 1 

l tll'. 

--- Her liirfü mevtlmthı11zı kaimi ede<·ek ve 

i her ay ba~ında faizini -= -

1 Size ödeyecektir 

~ .. llllHtnlHIUlllH111tll111UIHIHlllllUIUl1UlltlltlllllllllllHlltllllllltlltlltllHllttHIHHlltlHIHIHl1~tttt 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamirı Kremi 

•7 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balumin 
kremi memleketimizin kil>ar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnlivaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan. 
mıttrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin 15.tif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an
cak krem Balsamin ile meydana 
çrk.arabilirsiniz. Bir defa Batsa. 
min kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tanıtmış ıtriyat mağaza· 
IariJe büylik eczanelerde bulu

nur. 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 N o. ar

sa satılıktır. Telefon 2291. 

Nafıa Bak.anlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan Z(Q Ton lfı:e<>ıot 

kapalı .zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş\ır. 
Eksiltme 15. Ağ-ustos. 935 tarihine ra.rtl:ıvan perşembe 

günü saat ıs de Ankaı-ada Bakanhk molzeı;\e m4dUr-1ü~n
de yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesı).}a•ı ve 6250 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte ıs ağUtos 935 
perşembe günü saat 14 e kadar malzeme mü~ürliii.ine tev
di etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 5 lira m~abilin
de Arık.arada Bakanlrk malzeme ml1dilrlilğiinc1&n ılebfür. 
lcr. (1547) 1·--2689 

ANKARA BİRt'NCt SULH HUKUK 
SİNDEN: 

Ankara Çocuk sarayı civarında Yeğen bey !;()kagrndtt e.flue-1 ve 

Pi yere. 

Gülnaz vekili avukat İbrahim Kemal'in aleyhinize i~e e~tiği 

iadei muhakeme davasının icra kıhna.n muhakemesi ı'(ce&inde 

gelip bir defide bulunmanıza daır 5.6-935 saat 14 tarihlıavetiye
deki meşrubattan adresinizin belli olmadığı anlaşrlmıf VCl)ni teb
liğatın usulün 141 inci maddesine tevfikan ilanen icrasmtarar ve
rilmiştir. Muhakeme 17.7-935 saat 9,5 a muallaktır. Gelip[r defi· 
de bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi halde bkımzda 
gıyap kararı verileceği ilanen bildirilir. ·1~698 

Anl{ara Valiliğinden: 
Baytar direktörlüğünün icarı altında iken bu k boşal. 

tılan Necatibey mektebi bitişiğindeki hususi idaye aid 
ev mayıs 936 sonuna kadar kiraya verilecektir. 

İhale 8 temmuz 935 pazartesi günü saat 15 dvilayet 
claimi encümeninde açık arttırma suretiyle yap:ı:aktır. 
Aylık muhammen kira bedeli 35 liradır. 

İsteklilerin 30 liralık muvakkat teminat ma.ldt veya• 
mektubla ihale gününde daimi encümene gelmeh. Şera· 
iti anlamak istiyenJerin her giln ınuhasebei huwiyeye 
müracaatları ilan olunur. ( 1561) 1-2695 

Türl{iye Ziraat Bank asından: 
Ziraat Bankasr Merkez binalarının çatı ve sai aks,,.. 

mının tamiratı yapılacaktır. Talip olanların Bankın Ll-
vaz1m Mtidürlüğ"üne müracaatları. ( 1556) ~259-
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STÜDYO EGLENCELERl 

Gündüzleri iki filim 
1 - Bir günlük kibar kadm 
2 - Şahane vals 

GECELERİ YALNIZ 

BEN BİR CASUSTUM 

Gündüzteri iki filim 
ı _ Sürat Şamp\yonu 
2 _ Ben Bir Casustum 

BİR FiLM GÖSTERtl.tR 
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