
Adımız. amhmızdır 

Habeşistan Uluslar Sosyetesinden ne istiyor 

bilmesinden yana değil 
J'-ransa, ya İngiltereyi, ya i talyayı tercih edecek - Anlaşma komisyonWlun 
IOll günü boş geçti - İngiliz işçileri, İtalyayı, dünya banşını bozmakla suç -

lanchrıyorlar ve dünyanın İtalyaya karşı birleşmesini istiyorlar. 
Londra, 25 (A.A.) - De71i 

'felsraf gazetesinin diplomatik 
,._.....10 sandıjma göre, frauız 

büyük elçiai, ital 
ıan • fraıwz ko
•pnelenndan 
dolan anerıe • 
leri Sir Samuel 
Nor'a bilclirmek 

İfİa • °" ba
lanlıjına rit • 
mittir· 

1t.ı,., ulue. 
w 101yeteainin 

1---L Sir Samuel Hor 
11e~ umo • 
mal toplant111nda habet • italyan 
anl&flD&zkğmm bütün evrelerini 
incelemesine engel ol.maya çalıtı -
yor. ltalya'nm selecek dört hafta 
içinde hükümetler arasında ko • 
auım&lar yapılmasım ve uzlqma 
komiıyoauaun kına'YI aüreainin 
............. iatediti .a,lemnek -
-teclir. 

tere, bu auretle F ranaayı ııkıtbr • 
maia da çalıtma'ktad'ır. Bu çeven· 
ler, ltalya'nm Lokarno paktı ile 
doğrudan doğruya ilgili olmadığı· 
nı ve F ranaanın, İngiltere ile ltal· 
yadan birini tercih etmeaini ıers 
tiğini ilive etmekted"ırler. 

(İtalyaya karşı dünya 
birleşırielidir) 

Londra, 25 (A.A.) - Ulusal 
İtçİ partiıi koqreainin kabul et · 

tiği kararda töyle denilmektedir. 
'' ltalyan f atizmi İtalyan ulu -

suna, doiu Afrikaıında füpheli 
tereflerle dolu bir ıerüven ıun • 
maktadll'. Kavgaya aebep olan 
hadiselerin gerçek bir önemi yok
tur. Habetiıtan'da kopacak bir 
harp bütün Afrika' da karıtıklık -
lar çıkarabilir. Böyle bir harp, Av
rupa bantının temeli olan 1Cel'oı 
paktı ile u'uıl-r aoıye•eai tüz""iü
nü tf!hlikeye d"ıürebil·r. 

(Sonu Z. ci sayılada.l 

Yunanistanda kırallığa karşı ciddiğ 
hareketler mi başladı? 

Atina tiyatrosunda bir hadise - Patras, Atina ve 
Pirede grevler 

bebten dolayı ıreY yapac•klarım 
bildirmitlerdir. Polia, aokak top. 
lanblarmı yasak etmittir. 

26, 

1'.Blkuı., 25 ( .4..A.) - Giridila'IJ. 
l'oktiabod köm.iir ocağındaki kMada 31 
kifi ölmiif, 43 kifi de yaralanmıttır. 

C. H. P. 
Dün genyönkurul 

toplandı 
Cumuriyet Halk Partiai ıen -

yönkurulu dün belli toplanbıını 
yapb ve Yuaufili, Bili, ManaY -
ıat, Arapsun ilçeleri parti yönku
rul bqkanlannm ödevlerini onay 
ladı. Partinin iç itleri üzerinde ıö
rütülerde bulunarak kararlar Yer
di. 

Bir köyümüz 
Hava Kurwnuna 1000 

lira yükendi 
Mu;la, 25 (A.A.) - Dün ha • 

Ya kurumundan aeçme bir kural 
Ahiköyüne riderek halkı hava 
tehlikeaine kartı alınacak tedbir -
leri anlatmqlardll'. Bunu gören 
halk akm alun kurulun bulanduju 
yere ıelerek tehlikeyi bilen ve yar
doncı üye yazdmıtlardır. Verit Ye 
üye paralannı ntutan bin lirayı 
geçmittir. 

* * 
Babkeıir, 25 (A.A.) - Hava 

.kurumu için yüken ve verit yekU
nu timdidea elli bin lirayı bulmut· 
tur. ffaya teblikeıini bilen ÜJe aa
yııı liinden güne artmaktadB'. 

BtLDtRiG 

Türk dili bülteninin 
ikinci yılı 

« Kurumun çıkarmakta oldu • 
iu - Türk Dlli • bülteninin 11 inci 
aayııı çdonıftır. Bültenin ikinci 
abone yıhnıa bqlanpcı olaa bu 
sayıda ıenel merkez kurulu ÜJe • 
lerinden Ahmet CeYad Emre'llİa 
Hind - Anupa dilleriyle türk eli· 
lini kartıl&fbrma yolwad"a ikbd 
türk dili kurultayında IÖJleditl 
tez vardır. 

(Türk Dili) nia on ikinci 1&JI-
. ıı da basılmaktadır. Ulu önderi • 
mizin iki büyük aöyleYir:le aiiale • 
nen bu aayıda, kılavuz ça1.,...1 • ., 
ve aentekı anketi üzerine ,...._ 
Yardır. ikinci türk dili kurulta,... 
da aöylenen teslerclen bir bçt da 
01ada y_er bulmaktadır. Pek ,..-. 
da bu aaı-ı da çskacektır. 

Birinci abone yılında .,_... " 
daiıtma yerlerinin iki k..-e c1aı..
me1i )'izinden yayın itimizde ... 
ri kalmalar olmuftu. Yeni ,.1 içia 
abonelere Ye sabcılara da.._. 
itinin abasız yürümesi 1ollan di
tünülmiiftür. Gerek 1eaiclen ...._ 
ne yazılmak ve ıerek ıeçen J!llld 
_aboneJerini yenilemek iatiyenlerln 
doirudaiı dojruJa • latanWdald 
Ankara caddeainde türk kitapçı -
lık limitet tirketi - ne batnrurk 
on sayı İçin abone kartıhlı olua 
üç lirayı ıandermeleri serektir. 

Son gün de geçti 
Pan., 25 (A. 

Atina, 25 (A.A) - Aakerler, 
Atina tiptrolarmm birinde: ıKr· 
ral ıelecek •m•aıene d&n.,..,ıt 
türküaünü çaııran bir artiıti ~
lamıtlar ve dekoTlan parçalamıt- Adananın ilk pamuk ürünü 25 

uıu..ı dil cleYl'İIDİ itini aclaa 
adım koY&lıyan deierli okurlan • 
mgm bültenin yeni 11lmı daha 
Verimli bulacak bir aeYİi İle llai • 
leneceklerine inanıyoruz. • 

>-.. ~ 
ler, B. Laval ile 
B. Avenol ara • 
unda yapılc 11 

ıöriifmeye ço: 
büyük bir ön« ı 
vermektedirler • 
Çünkü ul~lar 
ayeteainin bir 
kotarma yolu 
bulmak üzere 8 · Lav al 

italyan - lıa~ uzlqma k~miayo
nuna verdifigün bugün bıtmek -
tedir. 

Ya İngiltere, ya İtalya!.. 
Roma zs (A.A.) - Diploma· 

tik çeveaİer, İngiltere büyük elçi
n Sir Eric: Drummond'un, italyan 
bükömeti ile yeniden l"Üfnaek içıin 
Londra'... direktif lteldedilini 
__.8 ... dırlar. Sir E.ric Dram· 
'IDODcl. Muolini ile IOD defa, -
&TJD 17 ıinde kollllflllUflu• llM • 
mil italyan çeftlllerinin aandıkla· 
rma ıire, uluslar 101yete1inin oto
ritesine indirileCek her vurufWl 
Lokarno paktmm ölümü demek 
olacainu Fl'&Dl&P aöırleyen lnail-

karet l&JDUtlardır. 
Tiyatronun içindeki dinleyici

ler, birbirlerine girmitler, birçok 
ıilih ablmı9tır. Bu yüzden kimse
ye bir zarar ıelmemitse de tiyat· 
roda panik olmuttur. 

Atina, 25 (A.A) - Patr~'da 
bir tütün fabrikaaınm itçileri, kı· 
rallıim yeniden kurulması proje· 
ıini proteato etmek üzere grev İ• 
lin etmitlerdir. 

Atina Pire ve Selinik'in bir 
çok itçi aendikaları bugün ayni ae-

Türk - f ransız kültür 
sözbağı imzalandı 

Paria, 25 (A.A.) - Hans a • 
jamı bildiriyor: Türkiye büyük 
elçili .ile B. La.al ye ejitİID baka
nı B. Mariorouatan, dün aaat 18 de 
hamız • türk kültür aözbajnu im
za etmitlerdir. 

nda ı-n11ttonın bulundaia bit toplaau lf allq parlaıMntosu -r-

Bütün Çukurova çiftçisi ürününün yüzde üçünü 
Hava Kurumuna verdi 

nkara bisikletçileri 
geldiler 

Ankara'dan 25 haziranda iç 
bin küaur kilometre uzunlaiaada 
bab Türlriyeai ıeziıipe çıkan bet 
kifilik bisikletçi kafileai dün aut 
8 da tehrimize dönmiifl.dir. 

ıttllnadan bit parça ve araaı pamufun yetiıtifı Adana ovası 

Kafile, bu geziıini muY&ffald
yetle ~nnıt ve bu arada aekiS 
bölsede f ederaıyon tarafmclan il• 

raya konan tetvik yarqlarma ela 
ı'rmittir. Ankara biıikletçil.i iMi 
yantlarda her zaman birnicilik, 
ikincilik ve üçüncülük almqbir • 
dır. Ote:v aabab son konaklan olu 
Konya' dan ayrılan biaikletçiler 
bugün aaat 4,30 da Gölbqma ıel· 
mitler ve burada Ankara ıporcu • 
lan tarafmdan karplaimutlardır. 
Biaikletçı1erimizle onlan karpla -
yan ıPGIQllar aaat 8 da Atatürk 
anıtı öniille selerek iki çelenk 
koJlllG!l.-dır. 

Biıikletçilerden B. Orhan ıezi.. 
ye çıkmıt olan kafile adına Yer • 
diği töylevde, \,iıiklet aporunun 
vatan müdaf auı üzerindeki rolün-

AcL.aa, 25 {A.A.) - Yılın ilk 
pamuk ürünü bugün borsaya ıe • 
tirilmit ve bu dirt kilo mııll' pa -
muiu kilosu 25 lira hesabiyle tö . 
renle aatılmıtbr. Pamuk tutarının 
büjiik bir kısmı tehrimiz Kızılay 
kunıJllUD& verilmittir. 

Şehrimizdeki havacılık itleri 
c1Urmadaa ve düzgün bir Pl'OI • 
raaila JÜl'Ümektedir. Çevremizde
ki bütüa ilçe çiftçileri adanalıla -
nn yüsde üç kararına uymuıla~ 

Kültür Bakanımız 
bugün geliyor 

latanbul, 25 (Telefon) - Oç 
gWıdenberi lıtanbulda kültür itle 
rini inceleyen kurulun çahtmala 
nnda hazll' bulunan Kültür Baka
m 8. Saffet Arıkan bu alqam An· 
kara'ya ritti. On bet lfÜD sonra 
tekrar latanbul'a relecektir. 

ı 
Ye Kozan, Kadirli, Oamaniye pi . 
rinççilerinin büyük bir luımı da 
yüzflle on vermeli kabul etmitler · 
dir. (Sonu Z el uvrlad•) 

Adana ve Me in şehirleri içme suyu 
n talasyonu yaptınlacak 

Bir demir boru fabrikasının kurulması 
düşünülmektedir. 

Kamutayın kapanmadan çok 1 
az önce, önemi dol.ıyısiyle onildı • 
iı "belediye imar heteti kanunu, 
yürürlüie gireli çok az bir zaman 
olduiu halde ilk müıbet sonuçla 
nnı vermittir. Kanun ıereiiru: , 
uray kanunu yeritilen ve nüfı .ı 

on binden yukarı olan tehirlerin 
harita ve bayındırlık plinlan ve 
İçme ıulan ile ıpor alanlan ve I&. 
ğım itlerini yaptırmağa yetki& 
olan iç Bakanlığı bu lıler için biı 
"belediyeler imar heyeti,, ~ 

(Sonu 1 anca sayılaü) 



SAYIFA 2 

Nabeşistan Uhıslar Sosyetesindeı:ı ne istiyor ? 
(B'aşı ı. ci ayıfsds) 

i kongl'c i, Habe i tan ile İtalya-
n soravlannı saptamak üzere uluslar 

eo y tesi kon eyinin toplanma&Jnı lngil. 
t.ere bükümctinden istemektedir, Ha • 
be 'atan'm bundan öne ki dile i yerin 
ıetirilerek bu ülkeye vakit kaybedil • 
meksuin tarafsız görmenler gönderil • 
m lidir. 

'Hl~bir devlet İtalya'ya, birioik erge. 
1>İ yeni fa 'st imparatorluğunun nını 

yü seltmek olan bir barbı kolaylaştır • 
amak için ödünç para vermemelidir. 

Bütün dünya ekonomik bir abloka ilan 
etmek suretiyle italyan emperyali t po

tika ma kaflt koymağa dölendiğini gös
terdiği zaman İtalya. tehlikede olduğu ... 
u anhyacaktır. 

beşista.n uluslar sosye -
tesinden ne isi yor? 

Londra, 25 (A.A) - 1ayms gau
inin Adisababa aytarı bildiriyor : 
Dün, dq b anı, uzlaşma komı -

}'onunun erteye atıldığı hakkında İtal
yanlardan bir nota almı tır. Bu mc ele 

mda, .italyanların verdikneri nota 
bununla Uglincü oluyor. Bunda kısaca 
gösterilen sebeblerse bundan öncekı 

notalarda gösterilmiş olan &ebeblerin 
e idir. Resrniğ ıyasal habc çevenleri 
bu son notayı İtalyan görüşünün kesin 
bir ifadesi uymaktadırlar. Habeş ba -
nnına göre, uluslar tıosyet-e5i konse

yinin, biri geniş, öteki ise dar olm.-ık 
E re iki ödevi vardır. Dar ()dev, «sı -

nırlarm çizilmesi> teriminin tarifi bu
unda komisyonda çıkan an1aşmazlık

la ilgilidir. 
Geniş ödev, habcş - italyan dava -

gının bUtilnüne kapsaldır. 
Adisababada umulduğuna göre, kon-

ey, şayet beşinci bir ı;>argıç &'eçmek U
zere her iki tarafı buluşma~a kandıra
mazsa, Mançuride bir inceleme yapmış 
o1an Lytton komi yonuna benzer, ta • 
rafsız bir omisyon atanabilir ve bu 
komisyonun kesin olarak Afrikaya git 
mesi de gerekmez.,, 

Gene bu aytar deyor ki, h~ hü· 

k.funeti, ya başka topraklara, yahud ki 

finansal bir yardıma ka ılık, kendi 

topraklarından bazı yerler bağışlamağa 

her vakit hazırdır. HUldlmet:, Adisaba· 

nın batısında bir demiryolu döşen • 

mesi t \'VunınU öıiifım~ huır ol· 
kla beraber, üel ve yahut ki notür 

ir bölgenin ih ını kabul etmemek • 
tedir. 1talyaya 1 bir nUfuz ba· 
~rılaınamak prtiyle, ekonomik mt>iyaz 
lar verme~ de nt2tdır. 

ltu~olininin ilci oğlu ni;niillü 
U.i,;num oldu 

Roma, 25 (A.A.) - Do u Afrika'.ya 

tmek üzere &önüllU yazılan Duçc'nin 

oğl B. Vittorio Musolini, hnva yedek 

asteğmenliğine atanm tır. 

HenUı 17 yaşındaki karde i Bruno 

da pilot ~vuşu olmu tur. Her iki kar • 

de , 1 ağusto tan başlıyarak doğu Afri. 

kaya gönderilecek dokuzuncu bombar • 

dıman grupuna memur edilec klcrdir. 

l cniden gid4?n <ı iterler 

Roma, 25 (A.A.) - Halkın alkışları 

arasında askerin yollanmasına devam 

edilmektedir. Montelia'da V cliahd, Ga -

vinana tümeninin 31 inci piyade alayının 

ikinci bölüğünU gözden keçirmi tir. 

lrıgili:. llyt(ırl<ırı için <ıjcm 
Londra, 25 (A.A.) - Vörld Press 

Niyuz'un haber verdiğine göre, habe im

paFatoru Habeşistanla, Adisababadaki 
lngitiz basın aytarları arasmda bir da • 
nışman ajan atamıştır. Bu- ajan, impara
torun muhafız alayı subaylarından Al. 
bay Moraitis'dir. 

}apo11ya llab istantı . ·Uah 
~ifodermt>..<li mi? 

Tokyo, 25 (A.A.) - Siıel orunlar, Ja
nyanm 'Habeşistana silah göndermek

e olduğunu ne yalanlamak ne de ber · 
"tmek istiyorlar. 

Bunlar görüniirde, Japonya'yı ıtal -

yan - habeş davasına kanştırmak hcde
file birçok söylentiler dolaştınlmakta ol
duğunu işaret etmelctedirl!:r. 

Japonyanın Habeşistana silah gön.. 
derip g6ndumediğini söylemeğc bu 
orunlar hiçbir lüzum g6rmüyorlar. 

Dış Bakanlığında, Habeşistan'a cep
hane gönderilmesi için hiç kimseye izin 
verilmediği Röyter aytarına öylen -
mi tir. 

lngili:ıs A-abine~i (lrırumu 
inceliyor. 

Londra, 25 (A.A) - İngiliz kabi • 
nesi, haftalık toplantısında Paris v 

Roma eJçiJerinin italynn - ha~ an • 
laşmazlığı hakkındaki <liploınatik ko • 
nuşmalar kktnda gönderdikleri son 
raporları incelemi ir. Bundan başka 
kabine, Habeşistana göooerilmek üze • 
re yapılacak silah çıkatı için verilme· 
si ihtimali olan İ7:in1-er meselec;ini de 
gözden geçirmiştir. 

Roma ile Adisababa arasındaki du • 
rumun, ağırhğıru, hafifletmek için ya 
pılan konu malar başarısızlığa uğrarsa 
Londranın silah çıkatı için izin veril
mesine karşın olmıyacağt söylenmekte 

dir. 

111~.!İllf'r', re A nwrilumm 
el birliği 

Londra, 25 (A.A) - Avam kamara 
smda general Spe:ırs, İngiltere hükil • 

metinin, itacyan - habeş anlaşmazlığı 

meselesinde, Amerika ile danı ıklı bir 
ıuyasa gütmeyi dü · nilp dil üıunediği
ni sormuştur. 

Sir Sannıel Hor, bu aoruya fU ce -
vahı vermiştir: 

- Kellog paktını imza edenlerin 
bu husustaki düşergelerini Amerika 
dış bakanının g~enlerd verdiği di -
yevin ingili% hUkümetindc uyandırdı .. 
ğı hoşnudluiu Londradaki amerikan 

elçi ine bildirdim. 
Avam kamarası, hükümctin, ban ı 

koruyacak en iyi çareleri araştırınalr 

hususunda, Amerika hükümeti ile dai· 
ma elhirliği yapmnğa hazn butunnca • 
ğma inanabilirler .. , 

8. tural k'1bine toplcmıı.•ında 
Fransanın Ceneurede alacağı 

durumu anlattı. 

Paris, 25 (A.A.) - B. Laval bakan· 
lar kurulu topl ntı ında italyan • h 
anlaşmazlığının ban yolu ile halli İ• 

çin Paris, Londra, Roma ve Adisnbaba 
ara ında geçen konuşmaları nlatmı ve 
Fransanın gelecek hafta Cenevrede a· 
lacağı durum etrafında izahlarda bu
lunmuştur. 

Bakanlar kurulu, ne italyan ve ne 
de İngiltere dostluklarını tehlikeye dü
şUrmiyecek ve uluslar ;osyetesinin 

prensiplerine bağlı kalac k olan bu ha· 
reketi bcğenmi lerdlt. Fransız bükü-

· metinin durumu kati olarak belli olmu 
değildir. Anlaşıldığına göre B. Laval 
kati bir programla yola çılanamakta

dır. Konseyin kati toplantı tarihi heniiz 
belli lomamakla beraber bu tarihden 
önce hemen bir çare bulunmasının Lon
dranın arzu ettiği toplantıyı llizum ıu 
hale getirmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber, İtalyanın Adisa
babaya verdiği notadan sonra durumda 
hafif bir iyilik olmu tur. B. Musolini 
sınırlar meselesi bir tarafa bırakıldığı 
ve beşinci yargıç tayin edilmediği tak· 
dirde 1928 andlaşmasına göre olacak o
lan uzlaşma usulünün tatbik edilebile· 
ccği düşüncesindedir. 

Habeş imparatoru ise, uluslar sosye· 
tesinin bir anlaşmaya varamamış olan 
italyanlarla habeşlerin komisyondaki 
müsavi oylarını bunlardan bir tarafm 
lehine olarak müsaviliktcn çıkarması ve 
beşinci yargıçın atanması miimkün ol
mazsa on beşinci maddedeki usulü tat
ibik etmesi lazım geldiği düşüncesinde· 
dir. 

Bu tezler biribirinc kar~ıolcluğu hal· 
de, beşinci yagıçın atanması suretiyle 
bir anlaşma imkanı belki de gene vardır. 
Paris, Londra, Roma ve Adisababa ara
sındaki konuşmalar konsey toplantısı

na kadar devam edecektir ve önümüzde
ki Cenevre konuşmalarını onemli bir 
surette degistirecektir. Bugiın B. Lava) 
İngiltere büyük elçisi Sir jorj Klarki 
kabul rılecektir. 

ULU~ 

FRANSA'DAı 

..4lınan tedbirlerle mmra/ 15 
milyar az<ddı 

Paris, 25 (A.A.) - Finan bakam, 
alınan tedbirler yüzünden bütçenin 51 
milyardan 36 milyara indirildiğini ba • 
kanlar kuruluna bildirmiştir. 

B. Laval pazartesi günU uluslar M>S _ 

yetesi topl ntısında bulunacağından salı 
günü bakanlar kurulu toplanmıyacak ve 
toplantı tarihi Cenevrede i lerin yüril • 
yü üne bırakılacaktır. 

Paris borJ(cuı 

Paris, 25 (A.A) - 24 tcımmuz ta
rihli Paris borsa durumu: 

Borsa, frnnsız franglannın agırlaş~ 
ması üzerine yerli esham üzerinde ge· 
nel surette daha az uygun bir durwn 
göstermektedir. Alış V\:rişin azlığı 

yüzünden hasıl olan farklaröncmsizdir. 
Ar ıulusale&ham düzensizdir • Royal 
dutch aranmaktadır. Para alım satımı 
piyasanın dikkatini çekmekte v girgi
Jere engel olmaktadır. 

POLO Ty A 'DA: 

Polot1ya - J)anzig Jinarıs 
cmJ,l§nuısı 

Varşova, 25 (A.A) - Polony ga
zetesi Danzig tarafından dovir:lcrin dü
zenlenmesi için alınan tedbirlerden 
bahsederek diyorlar ki: 

Danzig bu tedbirlerle anlaşmalan 

bozduğundan ve Polonyanın da a ığ
laruıa dokunduğundan polonyanın al· 
dığı karşılık tedbirler ancak Lehista
nın çıkarlarını korumak içindir ve bun
da hiçbir sıyasal hedefi yoktur. 

Ekonomik denkliğin başlıca şartı iki 
mtnıleket parası arasında değişmiyen 

biı nisbet kurmaktır ve bu nisbetin sÜ· 
rckli olarak korunacağı hakkında inan
calar 15%ımdır. 

A VUST UYA 'DA: 

laziler, "lrıtil;am alaccığız,. 
'diyorlar. 

Vjyana, 25 (A.A.) - Dolfüsün öldü
rfildüğil günün yıldönümü dolayı ile 
naz.Her ,üyelerini, Bitlerle birlikte "ye
ni Avusturya ve yakın olan kurtulu 
günil,, iç.in savaşa çağırmışlardIT. 

Naı:iler tarafından ne redilen bildi
ri~de §Öyle deniliyor: 

"Hiçbir şeyi unutmadık. Biz, nad 
bekçileriyiz. Biı, yalnız üstün olmakla 
kaJmıyacak, intikam da alacağu~ ... 

Viyanada 50 ve illerde menfi propa
ganda yazılan dağıtan 200 narl ibh151 • 
cisi yakalanmıştır. 

RO IANYA'DA: 

Romanyada para 
dü ii.rülmiyeceh! 

Bükreş, 25 (A.A.) - Romanya fi. 
nans bakanı, hükümetin para$lllı değer· 
den dil Urmck niyetinde olmadığını söy. 
lcmistir. ---··----

An aı·a lli. il<letçileri 
ı.-c]diler o 

(Başı ı. cı sayı/ada) 

den bahsetmiş ve 3 ı gün &Üren gezileri 
sırasında karşılaştıktan sporcu arkadaş. 
lannm ve kendilerinin Ulu Öndere kar§ı 
olan içtcm saygı ve bağlılıklarını bildir
miş ve anıt önünde toplanmış olan h l -
kın ürekli alkışları arasında törene son 
venlmiştir. 

------------------~~ 
Teşekkür 

Oğlum Hüsamettindeki ekze
ma hastahğmı geçen sene bir haf
ta içinde gidermiş olan Dr. B. Ha
zım Gökmene bu korkunc hastalı
ğı bu kadelr süratle ve nüks etmez 
bir ekilde tedavi ettiğinden dola
yı alenen teşekkür eylemeyi vic
dan borcu bilmekteyim. 
M.M. vekaleti hava müsteşarlığı 
1evazımında maaş memuru M. 

Tebfik 

YUNANISTAN'DA: 
------------------

Gerwwy ne :.aman yapılacak i' 

Atina, 25 (A.A) - Hükümet ç.even
leri, geneloy taıilıi hakkında Atina ;ar
bayı B. Katzias tarafından kıralın dü • 
şünceleri hakkında verilecek izahlardan 
sonra bir karar alınabileceği fikrinde -
dirler. 

Gcneloy, sayla•lar kurulunı.ın gos -
terdiği tarihte yapıldığı takdirde, hü • 
küınet bu husustaki şartların teı;biti için 
ayrış partileri ile uyuşmağa çnlışacak -
tır. Geneloy, sonr,aya bırakılırsa hükü
met. geciktirme kararını vermcğc yet -
kili olan sa.ylavlar kurulunu toplantı -
ya çağıracaktır. 

(Athinaika Nea) gazetesine göre B. 
Venizelos, bugünün bulanık durumu 
içinde şimdiki bükümet tarafından ya
pılan geneloyun ulusal dileğe terc:uman 
olamayacağı fikrindedir. B. Venizelos, 
nisbiğ temsil sistemi ile mecli i mües
sesan için hemen seçim yapılmasını tav
siye etmektedir. 

B. Çaldaris, genetoyu ıste.ınektc ıs

rar ederse, bir ulusal birlik hükumeti -

nin kurulması ve mart azısında yakala
nanlar için genel bağış ilan edilmesi 
lazımdır. 

Atinaika Nea gazetesi, cumurcu çe • 
venlerin B. Venizelos gibi düşündükle
rini ilave etmektedir. 

AL1\1A1 YA '1).\: 

K<1pcıtılan yeni çelik miğfer 
kurumlan 

Şverin, 25 \A.A.) - Mekleml.ıurg -
Havas Ajansı bildiriyor: Parhim, Lud • 
vig:slust ve Va.emlıurg illerinde çelik 
mığfer Stahlhem gruılian dagıtılını§Ur. 
Buna sebep bu kurumların devlet emm. 
yetine karşı bir suikastl pek andıran düş. 
manca sözler yaymalarn!ır. Bir bildiriğ· 
de: "Son haftalar içinde ortaya çık:ın 

h5.diselerin bu illerdeki grupların dev • 
Jete karşı bir metod dahihnde ve bilerek 
çalı§tıklarını isbat ettiği ve dağıtmanın 
bundan dolayı lSzım geldiği., bildiril • 
mektcdir. 

IleUıberg peslwposunun şato
urıda bulunanlar! 

Königsberg, 25 (A.A.) - Doğu Pru • 

yada genç hıristiyan birliklerinin top

lanmakta oldukları Heilsberg piskopos

iı.ığu şatosunun salonlarında, Polis, 

Vaymar cumurluğunun beldeği olan 4 

tane siyah-kırmızı-altın sarısı bayrak 

ele geçirmiştir. 

Hir gazane<le yangın 

Kolonya, 25 (A.A.) - Ehrenfeld 

gazanesinin gu metrolarından birinde 

yangın çıkmıştır. Bu yangının sebcb ve 

önemi hakkında henüz biç bir şey bi· 
linmiyor. 

i\IACARfSTAN'DA: 

l\'azi. propagandası ve ıllacari.stan 

Budapeşte. 25 (A.A.) - Panjcnna· 
nist propagandası kamoyu uğraştırmak· 
ta devam etmektedir. 

Geçenlerde d' Ambrozy'nin yazdığı 

bir betkeden ötürü Peşter Loyd gııze • 
tesi ütunlarında atışmalar olmuştur. 

Bu gazete diyor ki: 

.. Alman blikümeti soravlardan ka~
ma için yalbancı Ulkelerde gizli gizli 

yapı1an propagandalara resmiğ olarak 

karışmamakla beraber bu propaganda· 

lan durdurmak için de hiçbir fCY yap
mamaktadır. Bu propagandalaT için lA
zım olan paralan aa gizlice vermekte· 
dir. Pek kol&y olan bu taktik kimseyi 

a1datmıyor. Alman hükümeti, bu pro

pagandaları ortadan kaldıracak araçlara 

maltktir. Bunu yapmadığı için macar 
kamoyunun kendisini soravlı tutmasına 
şaşmamalıdır. 

Propaganda, en çok seçim savaşında 
şiddetli olmuştur. Bu yüzden Macaris
tandaki halkçı birliği ekreteri be ay 
hapse hüküm giymiştir. 

Tenis ma~loıı 
Vimbledon, 2 (A.A) - Amerikalı 

Alison, alman Henkeli 6 1, 7.5, 11.9 yen· 
miştir. 

Bu suretle amerikan ekibi final maç· 
larmda İngiliz ekibi ile karşılaşma)< hak 
kını k:auınmış bulunmaktadır. 

Amerikalı Budge, alman Von Kra· 
nı O 5, 9.7, 8.G. 6.5 yenmiştir. 

Amerika, 1 e karşı 4 ayıs ile maçla

ra kazanmı$Ur. 

A 11ib111in bnı:-cri ılııygrıforını 
anlatıyor 

Aoste, 25 (A.A.) - Amerikan yaza
rı Halliburton gece yarıGında buraya 
gelmiştir. Gazetecilerle konuşan yazar, 
fil sırtında yaptığı geziyi en çok eğlen
mek için y:ıptığını ve tarihiğ hadiseyi 
tekn:ırlamak hıısusundaki isteğinin ikin 
ci er c.:edc olduğunu söylemiş ve de· 
mi tir ki 

" - Anıbalin buyuk Senbcrnar ge· 
çidinden hiçbir zam:ın geçmemiş olrlu
ğuna bu gezintideki zorlukları atlat· 
ması imkinstz idi. Anibalin küçük Sen 

Bernard, yahud G nevre dağından geç
miş olma ı ıhtimali vardır. Baıkım evin· 
deki papazlar, Napo1eon zamanından• 

beri dagda bu kad r kalabalığın görül• 
memi olduğunu bana söylemişlercltr. 

Geı;en pazar günü Sen Bemarda 2000 

gezgin vardı. 

Gezi<ıine de'/am edecek olan ..ffant • 
burton, bundan sonra her gün 60 kilo
metre yol almak umudundadır. 

Kabinenin verdiği karar gQli 
ıuıuluyor 

Lahey, 25 (A.A.) - Kobijn kabinesi 
kararlarını vermiştir. Fakat bunlar bil • 
dirilmemektedir. Paranın düşürülmesi• 

ni istiycnler B. Kolijnin düıeceğini sanı.. 
yorlar. Bunlar ba§bakarun yarın da pa .. 
ramn düşmesinin önUne geçemiyeceğinl 
o zaman da durumu tutamıyaca~ını sa• 
nıyorplar. 

Buna karşı birı;ok çevenler B. KoU •· 
jn'den sonra kim gelirse ge1sin florinü:l 
§imdiki sıyasasına bağlı kalacağını san. 
maktdarrlar. 

Hollanda kabinesi (ekiliyor 
La Hayc, 25 (A.A.) - Hollanda hü• 

kUmeti sekilmek hususundaki kararını 
yarına bırakmıştır. 

Ft•lemenl-.ıe durum iü!ği~mR.df 

La Haye, 25 (A.A.) - Sıyasal du• 
rumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Ba• 
kanlar, durumu incelemek ve baŞbakan 
Ko1iyn'in, kraliçe Vilhelmle'e ne suret .. 
le baş vuracağını kestirmek için, dün 
toplanmı tardır. Bu toplantının sonun. 
da, florini korumağa dölendiğini bildir. 
mekle kalını tır. 

B. Koliyn, saat 1.6.30 da kraliçe ta-. 
rafından kabul edilmişse de görüştUk• 
lcri ve nasıl bir hareket kararla tırdık· 
lan belli değildir. 

lNGILTERE'DE: 

I ngiliz krYılı ~in yaıJılan 
şenli/der biui. 

Londra, 25 (A.A) - Kıralm tehta 
!iıkmasının 25inci yıJdönümil dolayı• 

sile yapılan şenlikler, bugUn bitmiştir. 
Kırat ve kıralıçe Bukengham sarayındı 
büyük bir garden parti venni§lerdir, 

il ollandada kabine buhranı 

Londra, 25 (A.A.) -Hollandada bir 
hükümet buhranı tehlikesi ile florinin 
değerden dilşlirülmesi korkusu, dlSvidn 
7.3475 den 7.40 a inmesile 1>0nuçlanmıı• 
tır. 

Borsanın kapanışında, Hollanda ban· 
kasının iskonto fiyatını yükseltmesi ile 
florin 7.37 e çıkarak tutunmuştur. 

Bel/astta baysallık 

Belfast, 25 (A.A) - Ortalıkta dur· 
gunluk vardır. 12 temmuzdanbcri b:i<li· 
sesiz geçen bu ilk gündür. Sokaklarda 
artık kol gezmiyor. 
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Diişürıfü~ler 

Halleşistan işi bir A vruı)a meselesidir 
; . 

Bütün gözler, dznamit fıçıszna 
doğru yanan fitilin gitgide kısa· 
lı§ını korku ve dehşetle seyredi
yor. Daha dün, bu meselenin de, 
son yıllarda ortaya çıkmış birçok 
anlaşmazlıklar gibi barış yoliyle 
kotarılabileceğini umanlar artık 
akımsarlıklarmı kaybettiler. Bay 
Musolini'nin biribirini takib eden, 
biribirinden şiddetli söylevleri, 
İtalyan gazetelerinin Habeşistana 
karşı sistematik hücumları, ve, ö
te yanda, N egüs'ün silaha silahla 
cevab vereceğini söyliyen döleni, 
bütün bunlar, Afrika kıtasında 
kanlı ve acıklı bir boğuşmanın pek 
yakında başlayacağrna açık kanıt
lardır. 

Eğer, ita/ya • Habeşistan an· 
laşmazlığı, yalnız iki ülke arasın
da barış veya barb yoliyle kotarı
lacak bir meseleden ibaret kalsay
dı, bugün dünyayı saran kaygu 
bu nisbette büyük olmıyacaktı. 
Halbuki İtalyanların kendi!erine 
sömürge yapmak istediklerı M H!'· 
beşistan, üzerinde birkaç buy~ 
devletin asığları çarpışan, ve şım
diye kadar etkinliğini muhafaza 
etmesini de buna borçlu olan ge
niş bir toprak parçasıdır. 

l tal ya, uzun zamand1t tasarla
dığı projeyi yerine getirmey~, 
§imdiye kadar, iki büyük devletın, 
lngiltere ve Fransa'nın karşı koy
ması yüzünden girişememişti. Fa
kat Roma'nrn Berlin'Ie anlaşmak 
tebdidleri, BB. Bitler ve Musoli
ni'nin Venedik görüşmeleri, Fran
Rayı bu anlaşmayı önlemek için 
ltalyaya bir özveride bulunmak 
lüzumuna inandırdı. Gitgide bü
yüyen alman tehlikesi karşısında 
Fransa. Habeşistan işinde taraf
sız kalmayı kabul etmekle hem 
Roma'nrn elbirliğini kazanmı§ ve 
hem de ltalya'nrn gözlerini ikide 
birde üzerine dikildiği Tunus'tan 
rızaklaşttrmış olacaktı. Gerçi Af
rika lutasrnda ltalya'mn genişle. 
mesl ve kuvvet kazanması ne ka
dar lransızlar için hoşa gider bir 
şey değilse de, !ki tehlikeden e!' 
uzağını seçmeyı daha akıllıca bıt 
hareket sayan Fransa, alman teh
didini önlemek için Habeşistanı 
bağışlamaktan çekinmedi. 

B. Laval'in Roma göretinden 
ve ita/yan • fransız anlaşmasm~an 
sonra B. Musolini artık Habeşıs
tan seferinin açığa vurulmasında 
bir mahzur gör~edi. 

lngiltere'nin, bu meselede yal· 
nız başına kaldığı için ses çıkara
mıyacağı umulmuşt:ı. Fakat Ro
ma'mn bu düsüncesinde yanıld~
'ğrnı B. Eden'İn Roma'da yaptıgı 
son girisim İngiliz devlet adam· 
larınrn sözl~ri ve İngiliz p~rla • 
nıentosundaki görüsmeler göster
di. ltalya'ya karsı Fransa'nın yat· 
dımını ve elbirliğini kaybetmek 
lngiltere için gerçi bir baş~rısı~
lılctr, fakat onu, Alrikadakı ası;; 
larrnı korumak için sonuna kad . 
savasmaktan alıkoyacak yeter hır 
sebeb olmadı. 

Yalnız, Fransa için taliin tu· 
haf bir cilvesi olarak, Almanya 
ile anlaşma tehlike_si bu .de1.8 • d~ 
'Manş ötesine geçtı. Son ıngılız 
alman deniz anlaşması, Fransaya~ 
bir başka meselede ln_g!ltere'~ı 
Yalnız bırakmanın kendısme P • 
halıya malolabileceğini gösteren 

10 dM .. me
bir derstir. Bu ihtima ı u.şun "/k 
mis olan /ransız gazetelerı!1de 1 • 

zamanlarda 1talya'nrn Alrıkadakı 
1Jrzularrna karşı görülen sen_ıT?atı 
§İmdi biraz soğumakta ve ıtıraz 
sesleri yükselmeye başlama~t~· 
dır. Fransız politikası .~~razı:,ıın 
iki J!ÖZÜ arasında denklıgı sa~la
mak için gene çok nazik dakıka 
lar yaşamaktadır. . . , 

Almanya, şimdilık Alrıka ya 
giden İtalyan orduları karşıs!nda 
tam bir kayıtsızlık göst~rıyor. 
Fakat bu kayıtsızlık f)erdesı altrn
da gizliden gizlive bir ho.ı;nudlu~ 
sezmek güç de/fildir. Kuvvetlı 

komşularından birinin başına U· 

zak bir kıtada büyük bir gayle 
açacak ve belki de, kendi karşısın
da birliği elden bırakmıyan üç 
devleti biribirine düşürebilecek 
bu hareketin sonucunu Almanya 
umud ve sabırla beklemektedir. 

I ngiltere H abeşistana komşu 
topraklarında süel tedbirler alır
ken, beklenmedik ayrı bir hadise
ye de şahid oluyoruz. Japonya, 
Çin'deki genişleme işinden göz!e
rini bir an için ayırarak H abeşıs· 
tan işinde ltalya'ya ~ar~ı bi~ du_
rum aldığım göstermıştır. Şımdı, 
italyan gazeteleri, lngiltere'den 
sonra Japonya'ya karş~ da ateş 
püskürüyorlar. M eselenm ne ka
dar çatallaştığı meydandadır. Ha~ 
beşistan işi Lokal bir sömürge ha
reketi olmaktan çıkmış Avrupa 
ve hatta dünya ölçüsünd~ bir ö
nem almıştır. 

Politika alanında zaten lüzu
mundan fazla gergin olan sinirleri 
atılan ilk kurşunun büsbütün bo
şaltabileceğinden korkan ve 1914 
de Sarayova'da bütün dünyaya 
harb işaretini vermiş olan taban
ca sesini hatırlıyanlar şimdi Alri
kaya doğru yollanan asker dolu 
İtalyan gemilerini gitgide bDyiJ
yen bir kaygu ve korkuyla seyre
diyorlar. 

Bilindiği gibi Habeşistan U
luslar Sosyetesine başvurduğu za
man Cenevre kurulu, ltalya'yı kız
dırmaktan çekinerek anlaşmazlık 
üzerinde görüşmemiş, iki devletin 
bu meseleyi barış ve yar
gıç yolu ile kotarmalarını ve 
ancak bu iş 25 temmu • 
za kadar başanlamazsa bu tarih
ten sonra Uluslar Sosyetesi kon
seyinin yeniden bu meseleyi gö
rüşeceğini kararlaştırmıştı. Yar
gıç komisyonunun çalışmaların
dan, önceden b~klendili gibi bir 
sonuç çıkmadığı ve mtlhlet geldi
ği için şimdi Uluslar Sosyetesi bir 
müddet geciktirmiş olduğu güç 
duruma tekrar düşmil§tür. Budu
rum, son umudlarınr uluslar Sos
yetesine bağlamış olanları kaygı
landırmaktadır: Cenevre, eğer 

Habeşistandan yana bir karar ve
rirse ita/ya Uluslar Sosyetesin
den ayrılacak, böylelikle Japonya 
ve Almanya'dan sonra bir büyük 
devlet daha kaybeden Sosyete 
biraz daha zayıflıyacaktır. Öte 
yandan ltalyaya karşı alınacak bir 
kararın pratik hiç bir yeritim im
kanr olmıyacağına göre, Mançu
ko'dan sonra Habeşistan işinde 
de Cenevrenin eli kolu bağlı kal· 
ması, "zayıf devletlerin haklarını 
kuvvt1tlilere karşı korumak,, olan 
başlıca ödevinin bir sözden ibaret 
kaldığı bir kere daha ispat etmiş 
olacaktır. Cenevre, ita/yayı gü
cendirmemek için gene işi savsa
yıcı bir karar verirse, bu da aynı 
sonuca varacak ve sosyetenin 
kredisini büsbütün düşürecektir. 

Herhalde, Uluslar Sosyetesi
nin bu çıkmazdan hiç zararsız sıy-
rılması uzak bir ihtimal olmakla 
beraber, bu meselede kendirıe na
sıl bir yol çizeceği merakla takib 
edilmeğe değer. 

Yaşar NABİ 

---··---
İstanbul üniversitesi 

gençleri İzmirde 
lzmir, 25 (A.A.) - ilimizde. 

ki örnek köyleri gezmek ve ince
lemeler yapmak üzere çağırılan 
İstanbul üniversitesi gençleri bu 
sabah limanımıza gelen lzmir va
puru ile şehrimize gelmişlerdir. 
Yarından ba:;lıvarak ömek köyle-
ri dolaşacaklardır. 

ULUS SAYIFA 3 
sa ı 1 

• 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLAR/ 
"" ......... ~ .. .. .. .. '"' ... . 

Sultan Ahmedde çok de -
ğerli mozayikler bulundu 

lstanbul, 25 - Kabasakalda 
yapılan araştırmalarda sanat ve 
tarih bakımından değerli, pek bü
yük .birçok eserler bulunmuş ve 
profesör Bakster, içinde öğretmen 
Bayan Afetin de bulunduğu bir 
salgıta mozayikları gösterdikten 
sonra şunları söylemiştir: 

"-iş henüz tamamlanmamış· 
tır. Bu eski sarayın döşemesi tür
lü konular hakkında ve sanat de
ğerleri çok büyük olan mozayık
Jarla doludur. Bunların en önemli
lerini dıvarları söküp attıktan son
ra meydana çıkarabileceğim.,, 

Şimdiye kadar meydana çıka
rılaıt mozayıklar şunlardır. 

Hurma ağacı altında çocuğunu 
okşayan bir kadın; av pe~inde bir 
asker: denizden olta ile balık çıka
ran bir balıkçı; bir çocuk ve bit 
tavşanı kovalayan bir köpek; ku
cağıntJa köpek yavrusu tutan bir 
çocuk; kertenkele yutan bir aslan, 
hurma ağacına tırmanan maymun, 
geyiğin boynuna sarılan yılan,· 
hindi güden bir çocuk, merkebe 
yem veren kadın. 

Çıkan mozayiklar cesim bir 
meydam kaplamışlardır. Bunlar 
meydandan kaldırılmıyacak, bu a
lan müu halinde kuJlamlmak üze· 
re burada bir müze yapılacaktır. 
Edirnekapıdaki Kemankeş Mus

tafapaşa camisinde yapılan kazı
larda da birinci bodrumun altında 
yeni bir bodrum bulunmuştur. 

Konservatuvar müsaba -
kasını kazanan mimar 

geliyor 
lstanbul, 2S - Uray, lstanbul 

konservatuvar kurağı müsabaka
sını kazanan alman mimarını ls
ranbııla çağırmıştır. 

İstanbulda gazdan ko -
runma hazırlıkları 
lstanbu/, 25 - Zehirli gazler

den korunma için lstanbul urayı
nrn yaptığı hazırlıklarda bulun
mak üzere Sıhhat ve Sosyal yar
dım uzmanlarından B. Necmettin 
lstanbula gelerek belediyenin seç
tiği kimselerle birlikte işe başladı. 

Salgıt lstanbuldaki mahzen
/erle sarnıçları gözden geçirmeğe 
başladı. Her birinde ne kadar in
san barınabileceğini saptamak i
çin şehri bölgelere ayıracak, her 
bölgede ihtiyaca göre mahzen ve 
sarnıçlardan başka yeni sığınaklar 
yapı/ırası için de bir proje hazır
layac3ktır. Planda. eski büyük ku
rağ1arrn sarnrç ve mahzenleri de 
vardır. 

Kadastro genel direk -
törünün söyledikleri 
f stanbul, 25 - Kadastro genel 

direktörü gazetecilere verdiği di-

yevde kadastro meslek okulunun 
Ankaraya ta§macağmı ve birinci 
teşrinde Ankarada derslere ba§
lamlacağını söyledi. 

Üniversite rektörünün 
bir diyevi 

1stanbul, 25 - Üniversite rek
törü, üniversite işleri hakkında 
şunları söyledi: 

"- Lise talebesinin daha mü
kemmel ve daha olgun yetiştiril
mesi hakkında bakanlık, profe
sörlere bazı süaller sormuştu. 
Profesörler sorulan şeylere cevap
larını verdiler. Bunlar tetkik edil
mek üzere bakanlığa gönderile
cektir. Kültür bakanımn üniversi
teyi ziyaretinde muhtelif kültür 
işleri görüşüldü. Bakanlık henüz 
türkiyat enstitüsüyle edebiyat fa
kültesinin Ankaraya taşınması 
hakkında bir emir vermedi.,. 

~ lstanbul, 25 - Vapurculuk 
şirketi iki ay iÇinde Fransadan bi
ri 3000, öteki 1000 tonluk 2 vapur 
alacaktır. Vapurlar lzmit ve Ban
dırma yollarında işletilecektir. 

"' lstanbul, 25 - Brükselde 1 
ağustosta toplanacak mide ve ba
ğırsak hastalıkları kongresinde 
türk doktorları adına B. Akil Muh
tar bulunacaktır. 

~ lstanbul, 25 - Uray kimse
siz çocuklar yurdunun kadrosunu 
80 den 150 ye çıkaracaktır. 

~ lstanbul, 25 - Kadıköy su 
sosyetesi tarife komisyonu bugün
kü toplantısında yeni altı aylık ta
rifeyi gözden geçirerek eskisini 
olduğu gibi kabul etti. 

• lstanbul, 25 - Sıhhat ve sos
yal yardım baka11lığmm süd ve 
südden yapılan şeyler hakkındaki 
öğreneği lstanbulda sevinçle kar
şılanmıştır. 

Y argutaym taşınması 

Yargutayın taşınma işine baş • 
lanılmı,tO". Taşınma beş eylülden 
önce bitmiş olacak ve bakyerleri· 
nin azad'tan çıktığı f'Ünde yargu -
tay da Ankarada çalışmağa ba, · 
lıyacaktır. 

Hava Kurumu için 
Finans Bakanlığı aylıkları ay -

da 35 lirayı bulan İfyarlar, ücret
liler, hasta bakıcı ve hademeler!n 
ay'ıklarından da, t.:.ahhüd eder -
le~s~ h"\va kuru"'U hin yÜ?.<!e iki 
k s"Lbi~ec ğini ilgililere bild

0 r • 
mi,tir. 

Muğla, 25 ( A.A.) - ilin bü • 
tün ilçelerinde hava tehlikeeini bi
len ve yardımcı üye yazılmaya de
vam edilmektedir. Şimdiye kadar 
ilçelerde Muğla dışarda olmak ü -
zere 50() üye, 1423 yardımcı üye 
yazılmışbr. Verit ve üye parası 
olarak da Bodrum 1000, Marma . 
riı 700, Milas 11 bin, Datça 500, 
Fethiye 9500, Köyceğiz 700 lira 
olarak vermeğe söz k01mişlerd\r. 

Güvenlik genel direktörlü· 
ğünde atanmalar 

Genel güvenlik direktörlüiil 
dördüncü ıube direktörü Bay O.. 
man Sabri Adalı Trakya genel i .. 
pekterliği iskan danqmanlıima, 
Bulvadin ilçebayı Bay Necip, al • 
tıncı şube direktörlüğüne, birinc.i 
şube direktör vekili Bay Mehmet 
Ali asaleten birinci şube direktör
lüğüne, altıncı şube asdirektörü 
B. Behçet Ankara asdirektörlü -
ğüne, Ankara asdirektörü Bay Şi
nasi genel direktörlük üçüncü şu
be direktörlüğüne atanmış ve Cu
mur başkanlığınca onaylanmış -
tır. 

Güvenlik anıtı 
Y enişehirdeki Güvenlik Anrt1-

nın eksik kalan taraflarının yap1-
ıına başlanmıttır. Bir iki h-afta 
içinde tamamen bitmit olııcaktır. 

Aydında nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Aydın, 25 (A.A.) - Numara
taj iti tehrimizde tamamlanmıt n 
iıtatiıtik genel direktariinün is • 
pekterleri tarafından kontrol edil· 
mittir. 

Aydında okullarda talebe 
sayısı 

Aydın, 25 (A.A.) - Bu yıl ili
miz bet ıındh ilk oku1larmdaa 
396, üç ımıflı köy okullarındaa 
366 çocuk bitirerek çıkmıtlarchr. 
Bunların 181 i kız, 581 i erkektir 
Ayrıca 3743 erkek, 1652 kız ıınıf 
geçmiılerdir. Bütün ilimizde okul
lara deyam eden talebelerin re • 
nel sayısı 7644 erkek, 3645 kızdır. 

Adana ve Mersin şehirleri 
• 
ıçmesuyu 

(Başı l. el sayıl ada) 

tur. iç Bakanımn başkanlığı altın
da bayındırlık, ekonomi, sıhat • . .. 
sosyal yardım bakanlıkları orun . 
bklariyle iç Bakanlık yönete ·i 
ve yersel yönetgelerle u•aylar ban
kasr genel direktörlerinden katmç 
olan bu kamiayonun fenniğ işleri 
Ankara Bayındırlık direktörlö -
ğiince ve hesab isleri de uraylar 
bankasınca görülmektedir. 

Toplanmaya başlryan ko . 
misyon ilk İş olarak evelce etüd 
leri yapılmıı ve planları hazırlan 
mış olan Mersin ve Adana şehirle 
rinin içme suyu enıtalaıyonunun 
yapılması için hazırlıklara bqla
mışhr. 

Memleketimizde birçok büyük 
ıehirlerimizin ıu enstalasyonlan 
yaptırtılacağından bir demir bo, 11 

fabrikasının kurulması zorağlı gö
rüldüğünden komisvon bu mesele
yi de etüd etmiye başlarnı~tır. Bu 
fabrikanın kurulmasında beledi -
yeler bankasının büyük bir rolü 
olacaktll'. 

Uünkü İstanbul gazetelerinin başyazılarından Özetler 
da Zaman imzalı 

ZJl.MAN ve «çok söyleme -
nin zararları> adlı başyazıda deniliyor 

ki: 
"Htr gt~ctfl. gün, İtalyanın karşısına 

yeni bir güçlük çıkartmaktadır. M. Mu
solini de bu işte o kadar ileri gitmiştir 
ki, kendisi için hiç bir ricat hattı kal
mamıştır. 

Bahusus, italyan başvekili çok inat
çı, çok da unurlu bir zat olduğu için 
karşısına ;ıkan bu güçlükler kendisini 
korkutmak değil, bu belalı işe girişmek 
için bllsbütiln tahrik edecektir. 

Fakat ne de olsa M. Musolini bir kaç 

gürültülü söz söylemek zevki için bu· ı 
gün bir fazla düşman kazanmakla yap· 
tığı hatayı için için tasdik ve itiraf etse 
gerektir.,, 

K 
da « Hava hiıcum

U R UN larrna karşı ls -
tanbul> başlığı altındaki yazısında B. 

Asım Us şunları söylemektedir: 

"Türkiye için hava hücumlarına kar

§ı müdafa hazırlığı işi ne vakit konu

şulursa ilk hatıra gelen İstanbuldur. İs

tc.nbulun müdafaasıdır. İstanbulla bera

ber boğazların havadan müdafaasıdır. 

Çünkü havadan gelecek düşman hücum· 

larına en ziyade amac olabilecek yer bu
rasıdır. 

Memnuniyetle görüyoruz ki geç ol
makla beraber bu önemli ödevde niha
yet bir canlılık başlamıştır. Bir yanda 
lstanbulda yeni yapılacak her binanaa 
alt katında bir sığınak bulunması çuo
leri araştırılırken öbür yandan 9ebrin 
şurasında burasında bizanshlar devrın
den kalma yeraltı saraylarının yahud 

mahzenlerinin gerekince halk için sığı
nak yapılıp yapılmıyacağı araştırılmak· 
tadır . ., 

Tan ve Cümhuriyet'te başyazı yok
tur. 

ANKARA BtRASI: Sıcaklarda serinlik. her zaman neşe Vf> sıhhat V('rİr. 

1 k 1 d n ·ısteyını• • Z (Yen:Şehirde Orduevi bahçesinde ve Orduevi karşısında mühendisler birliii Bütün azino., balçe ve o auta ar a • ıokantasmda hususr tertibat ve t • • 
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H 
- Fakat bunun epi ciddiğ bir rnah· 

zuru da olabilir. Mesela bir da2"bei hü· 
kümet yapıldığı zaman senatörleri pen· 
~reden aşağıya atınca, onlar da düşer· 
ken saylavları ezecekler. Böylelikle de 
ortalığı lkanştıran birliklerin yapacak· 
ları iğrene İ§ tehlikeli bir şekilde ko· 
laylaşmış olacak. Bunu bir tarafa bıra
kırsak, ben de bu sistemin çok iyi ol
duğu düşüncesindeyim. 

- Değil mi? Biraz düşünmek yeter. 
Mesela büdce kanunu çıkarılırken, pr~ 
jelerin ııena ile parlamento arasında gi· 
4ip gelmelerinden ne kadar nkit ka
:Mnıhr değil mi? 

Ben bO§ bulunarak cevab verdim: 
- Evet, hele bizdeki gibi, Cumur 

Baıkanı seçmek için sena ile parlamen
tonun birlikte toplanması Uzımgeldiği 
.-.nan ne büyük kolaylık t 

B. Bart o kadar tuhaf bir tavurla 
,.tUüme baktı ki ikimiz de kahkahaları 
_,yverdi1k. 

- Siz fransızlarla ciddiğ konuşul

mu ~ı dedi. 

** 
Negüs'ün 11 nisanda, özel olarak 

19ğırdığr pArlamentonun önünde çok 
inemli bir &Öylev ..erdiği gün ben A
cliababada idim. Bu eöyleve Fransa'da 
Jbmı olduğu kadar dikkat olunmadığı· 
ğını sanıyorum. Hatta bu söylevden 
bazı parçalarının gazetelerde çıkıp çık· 
madığını bile bilmiyorum. Halbuki bun
da, akılda tutulması gereken parçalar 
vardı. Bunlar üzerinde düşünmeğe kat· 
}anacak tıir adam, yakında olup bitecek 
hadiseler yüzünden çok şaşırmamak 
inildnını elde edecektir. 

"Habeş ulusu, tabiati bakımından 

yiğit bir ulustur. Fakat bu yiğitliğin 
iki şartla pekiştirilmesi lazımdır. Biri
si, birkaç defa da söylediğim gibi, bir
lik ve sevgidir ki bu memleket için gu· 
rur duyulacak en güzel bir şey ve onun 
müdafaası için en iyi yardımcıdır; bir
lik ve sevgi, bir sipere göre daha emin 
müdafaa vasıtalarıdır; çünkü düşman, 
kendi kuvvetlerinin bu kalenin sağ
lamlığı karşısında kırılacağını bilir ve 
bir şey yapmağa cesaret edemez. Öte
ki kuvvet şartı da harb silahıdır. Fakaf 
harb silahı kardeşçe sevgi ne !birliğin 
karşısında zayıftır. Harb silahı, birlik
ten çıkan kuvvete daha geniı i:ir erk ve
ren alettir. Yürek ve harb silahı biribir· 
>erine yardım etseler bile, yürek kuv· 
fttiyk birliğin, en iyi silahlar olduğu
nu hatırdan çıkarmayın.,, . 

Bütün söylev, bu konunun geni;· 
letilmesinden başka bir şey değildir. 
İmparator söylevinde boyuna aynı lü· 
.ıum üurinde durmakta, .UeJ nizamla· 
rın .. manevi faziletler,, dediği ve bi
zim harb ıırasrnda "kutsal birlik,, <;)iye 
andığımız şeyi övmektedir. İmparator 
bahsettiği şeyi iyi biliyor. Bir dakika 
bile hayale kapılmıyor. Dil§'Mnla silah 
ve malzeme meselesinde yarışmak bot 
bir şey olur. Fakat tlaha delice bir ha· 

reket vardır ki o da, bütün ulusun ken· 
eli arkasından geleceğine emin olmadan 
barba girişmektir ... Kıratlar kırabnm,. 
ne düşündüğünü başka yerlerde araş

tırmağa lüzum yok. Silahların yetiş· 

mezliğine aldırış etmiyor, çünkü elin
den başlta bir şey gelmiyor. Onun biri· 
cik kaygusu, biricik düşüncesi, bir hı· 
yanet karşısında kalmaktır. 

.IJ *. 
Bugünlerde, Habeşistan1 ı yük>ek 

yaylalarına tırmanmağı deneyecek o· 
lan bir Avrupa ordusunun karşılaşaca· 
ğı büyük güçlükler uzun uzun sayıhp 
<iöküldü. Fakat bunlar anlatılırken bir 
§ey unutuluyor. Pek de uzak olmıyan 
bir devirde böyle bir şey yapılmış ve 

çok yolunda gitmiştir. 1867 yılının 

birind kanununda general Nnier'in ku· 
mandasında olan on beş bin İngiliz as
keri Şapdenizinde, Masaua'nın biraz 
güneyine dürien Adulis körfezine çık

mı§lardı, ki şimdi aynı yere İtalyan as
kerleri çıkarılmaktadır. İngiltere, ora
ya gönderdiği bir elçiyi zencire vurdu
ran Negüs Teodoros'u cezalandıracak
tı. Dostum Sir Erik Stördi'nin babası 

,. .opçu yüzbaşısı stfatiyle bu sefere 
girmiş olduğu için o bana bu harb hale· 
kında epi meraklı şeyler anlattı. Hin
distandan getirilen altmış tane fil, de· 
niz kenarından başhyarak dağın üze-

• 
Si 

Yazan: Piyer Benua 
Fransız akademisi üyelerinden 

rindeki ilk karakol olan Senafe'ye ka· 
dar yapılması gereıkmiş olan küçük bir 
demiryoliylc birlikte ilerliyorlarmı§. 

Yüze yaıkın ha:b ve yük gem•si deni .. in 
üzerinde yalpa vurup duruyorlarmış. 

Su içmek için deniz suyunun tuzunu a
yırmak Hizımgelmiş. Bundan iki ay ön
ce Masaua'da italyanlar da içecek su 
bulamamışlar ve Aden'den su getirtmek 
zorunda kalmışlardı. Onları şimdi dü
şündüren mesele, yağmur meselesi, o 
zaman Sir R. Napier'i \ıe düşündürU· 
yordu. Habeşistanda bir ordunun bar
ba başlıyacağı veya başlayamıyacağı za
manı hükmü altında tutan, yağmurdur. 
İngiliz generali, Uç aya varmadan yağ
murların bardaktan boşanırcasına ya
ğacağını biliyordu. 1868 yılılnın şubat 
ayı başlangıcında süel kıtalar harekete
geçtiler. 9 nisanda, Teodoros'un kapan· 
dığı Magdala "mevkii müstahkem,, inin 
önüne geldiler. 13 nisanda şehir düşü
yor ve Negüs de kendini öldürüyordu. 
Ayın 14 ünde her §ey bitmişti. 

Görüldüğü üzere bu iş çabuk bitiril· 
miştir. Fa'kat, bizi iıgal eden meseley~ 
yeniden dönelim; eğer bu şimşek gibi 
zaferin sebebi bilinmek isteniliyorsa, 
şimdiki Negüs'ün görüşünün doğru ol· 
duğunu söylemek zorundayız. Sir R. 
Napier zaferini ne fillere, ne liinanda 
yalpa vuran yüz gemiye, ne dağ topla· 
rına, ne Snider tüfeklerine. kısaca, in· 
gilizlerin hazırlıkların ezici üsütünlük
Jerine borçlu değildir. İngilizler bu za
feri, ihanet sayesinde kazanmışlardır. 

Papas Kulbo, yukarda da bahsettiğim 
tarih kitabında şunları anlatıyor: .. İn· 
gilizler yolda, değerli bağlaşıklar elde 
etmek şansına nail oldular. Amhara, 
Enderta, Tigre ve hele lrhanncs ve 
Gsbezye'deki "gayri memnun,, Ras'lar. 
bütün kuvvetleriyle İngiliz baskınına 

yardım ettiler .. Sir R. Napier'in kendi
si, bu harbtaıki zaferini, Negüs'ün yal· 
nız kalmasiyle elde ettiğini itiraf edi· 
yor. İngiltere, korkunç müstebidin or
tadan kalkmasını istiyen Tigre, Zasta 
ve Şoa kırallarının, 1ngiltere'ye elve· 
rişli bir şekilde tarafsız kalmalarından 
da asığlandı.,, 

Yirmi sekiz yıJ sonra bu durum ter
sine dönmüştü. Habeşistanın başında, 

her~sin tiksindiği bir müstebid yeri
r.e, ulusunun bütün canlı kuvvetlerini 
kendi arkasında toplamış bulunduran 
bir bükümder bulunuyordu. Onun için, 
Magdala har.bt yerine, Adua 'ıarbı geç· 
ti... 

İmparatoı Haile Selasie'yi boyuna 
düşündürden şeyi iyice gösterebilmit 
olmağı çok istiyorum. 

Askerlerinin ıilihlarmın yetiıme~· 
liğJ ona göre en korkunç tehlike değil
dir. Zaten o, son zamanlarda bu yetiş
mczliği gidermek için elinden geleni 
yapmıştır. Her zamanki "ondalık,, ver
gisinden başka geçen yıl özel bir vergi 
daha koymuştur. Bu verginin geliri 
yalnız, yabancı memleketlerden alına· 

cak harb silahlarına hasredilmiştir. İmpa
rator bu vergıyı haklı göstcfm~k 

ve bu sayede elde edilmiş olan sonuç -
ları bildirmek ıçin 11 nisandaki söylevi
ni vermiştir: "Şimdi, demiştir, yalnız 

Habeşistanda degil, başka memleketler
de de halk yalnız öğle yemeğini yiyor 
ve akşam yemeğinin parasını memleketi 
için veriyor. Fuzuli ve lüks şeylerden 

vazgeçiyor. İki esvabı varsa, birini mem

leketi için veriyor. Yaba.1cı baskını kar· 
şısında erkinliğin ve hürriyetinin ko
runması onun için yiyecek ve esvap ye· 
rinc geçiyor .. Çünkü, bir memleket ve 
bir ulus erkinliklerini kaybettikleri za
man, onların malları ve zenginlikleri 
kendilerinin değildir, umudsuz bir hal
de sürünüp dururlar. Çok para biriktir
mek neye yarar? Erkinliğin korunma . 
sına hazırlanmak için para harcayıp 

bazı şeylerden mahrum kalmak daha i
yidir.,, 

Pratik bakımdan bu yeni masraflar 
ve son zamanlardaki bu mahrumiyetler 
ne gibi bir sonuç vermiştir? Yani Habe
şistan, aşağı yukan her feye sahib olan 
bir düşmanı korkutacak bir hazırlık ya
pabilmiı midir? Buna "Hayır,, diyece
ğim. Bu iş hakkında tabii Adisababa 
sokaklarında yaptığım gezintilerden el
de ettiğim bilgilerden başka bir şeyim 
yok. Fakat bazı ayrıntıların, görülen 
bazı şeylerin ;nsanı aldatmadıklan söy· 

ULUS 26 TEMMUZ 1935 CUMA 

ancı gazetelerde okuduklar 
B. Laval liabiııesinin finansal ve ekonomili tedbirleri 
------~ ........................................ ___ .......................................... .. 

Kabinenin yeni çıkardığı buyrultularla bütün hükü met ödemelerinden yüz 
1 O kesilmekte, yeni vergiler konmakta, ev kirala rı, kömür ve elektrik 

fi atları ucuzla tılmaktadır 

01..LAR nu YENi TEDBİRLE Rl BUYUK BiR HOŞNUDS ZLUKLA KARŞILAIJILAR HALK 
ÇI BlRLh~lN llÜKOMETE KARŞI ŞiDDETLi BiR SAVAŞ AÇMASI BEKLENEBiLiR. 

17 temmuz günü Fransada çok 
önemli bir hadise oldu. B. Laval 
kabinesi, parlamentonun kendisi
ne verdiği geniş yetkilere dayana· 
rak memleketin finansal ve eko
nomik kalkınması için hazırlamış 
olduğµ tedbirleri 29 buyurultu. 
kanun halinde resmiğ gazetede 
neşretti. 

Fransız büdcesinde 11 milyar
lık tutum yapacağı ve Fran~a'da 
hayatı ucuzlatacağı oran/anan bu 
tedbirler ba~lıca üç kısma ayrıla
bilir: Devlet harcalarında yapılan 
azaltmalar, vergilere yapılan ek
lemeler, hayatm ucuzlaması için 
alınmış tedbirler. 

De,•lt•t harcalarmda ku'4malar 

Aşkınlık/arın kaldırrlması: 

Dört buyurultu ile şu işler düzen· 
lenmektedir: 1 - Bütün devlet yönet· 
gelerinde aşkın harcalar aranılacak ve 
kaldırılacaktır. Bu iş için 20 komisyoıı 
blltün memleket içinde çalıpcak ve J 
eyllıl 1935 den önce raporlarını hükü· 
m:teo vereceklerdir. 

2 - Süel bakanlıklarda daha tutum· 
lu hareket etmek çareleri aranacak ve 
öteki bakanlıklarda da lüzumsuz hdr· 
calar azaltılacak veya büsbütün kaldı· 
rılacaktrr. 

3 - Lüzumsuz ve. yolsuz 'bir şeıki hle 
bağlanmış aylıkları yeniden gözden ge· 
çil me i i 30 eylulde bitirilecektir. 

4 - İller ve kamunlar büdceleri· 

nin de aynı bakımdan gözden geçiril· 
mesi için de yüksek bir komite işe baş· 
layacaktır. 

Aşkın harca/arın azaltılması: 
1 - Devlet işyarhklarmda bir dere· 

ce ilerlemek için lazımgelen müddetler 
bir yıl uzatılacakur. 

ı - Aynı evde oturup da ayrı mes
ken zammı alan işyarlardan. mesela ka
rııkocadan birinin "mesken za,.mı,. ke· 
ailece-': tir. 

3 - Alaas ve Loranda hizmet gören 
i,yarlara verilen tazminat azaltılacaktır. 

4 - Bırakığh (imtiyazlı) sosyeteler 
bundan böyle işyarlarına devlet i~yarla· 
rından daha yüksek ayle ve mesken 
zamları veremiyecektir. 

5 - Hem emeklilik aylığı ve hem 
de ölen birinden kendisine geçen hir 
aylığı beraberce alanlarda bu iki aylı
ğın birJeşmesine meydan verilmiyecek· 

tir. 
6 - Harb zamanında çıkmış bir 

lenebilir. Bu şehirde her sabah ve her
gün öğleden sonra sokağa çıkıyordum. 
Fransız demiryol kumpanyasının, çiçek· 
ler ve kuşlarla dolu güzel parkını ht· 
rakıyor ve yüreğim merakla dolu ol • 
duğu halde, çok tuhaf bir binanın önün. 
den geçiyordun •. Küçük bir park içinde 
tek katlı, aşağı yukarı 10 metre uzun
luğunda ve beş metre genişliğinde, bit 
verandaya açılan bir kapısı ile iki pen· 
ceresi olan bir nevi kulübe düşünün. Bu 
hasit binanın önünde bir nöbetçi be\c. 
lemektedir. Kapının üstünde de ne ya
.zıh olsa iyi: Habeşistan imparatorluğu 
hükümctinin harb bakanlığı. 

•** 
Son olarak, haheş bilmecesi epey ;u 

bir şey oluveriyor. Bilinmesi gereken 
r.okta Ha'beşistanın silahı olup olmadı
ğı değil, birlesmiş olup olmadığıdır. 

Eğer birleşmiş değilse, Sir R. Na
pier'in zamanında olduğu gibi, İtalyan· 
lar yalnız süel bir gezinti yapacaklar. 

Birleşmiş ise, if büsbütün başka, o
lzcak. Roma için de, Adisababa için de 
korkunç olacak-

Öyle bir iş ki, bu olup bittikten son· 

1 

ra hiç kimse ne Cenevrederı. n" de Ce· 
nevre "yakılarmdan" bahsetmek yiğit· 

liğini göste:emlyecek. 
-SON-

kanunla hem ayle zammı ve hem de 
çocukları için ayrıca aylak alanlarda bu 
iki aylık bundan böyle birleşemiyccelı:· 
tir. 

Bunlardan ba ka biri 420 ve öteki 
500 milyonluk iki tutum tedbiri de tun
lardır: 

a) Sosyal sigortalar garanti ıandı· 
ğına hükümetin iştiraki azaltılac.alrttr. 

b) Mukaveleye dayanan 500 milyon· 
luk munzam amortismanı da müstakil 
amortisman sandığı üzerine almaktadır. 

Kamusal harca/ardan o/0 10 kesi
lecek: 

Hükümetin, özel yönetgelerfo, sö
mürge ve manda altındalki memleketler 
yönetgelcrinin ve kamusal hizmetler 
gören bütün bırakrğh aosyetelerin öde
yecekleri bütün paralardan yüzde on 
kesilecektir. Bu kayıttan ancak devlet 
için pek önemli, memleketin güvenliği 

ile ilgili haHcrde ve kesin bir zorağ 

halinde istisnalar yapılabilecektir. Yal· 
nız küçük ve az aylıklı işyarlar için ke· 
silecek para nisbeti azaltılmıştır. Yl
hğr 8000 franktan aşağı aylılklarda yal
nız o/n 3 ve 8000 ile 10000 frank arasın· 
da % 5 kesilecektir. Böylece devlet bo
noları ve tahvillel1i sahiblerine ödenen 
üremlerden de % 10 kesilmiş olacaktır. 
Alınan tedbirlerin en genİ§İ ve en faz
la heyecan uyandıranı budur. 

B. Laval, çıkardığı bildiriğde bu ted

biri haklı giistcrmek için şöyle diyor: 
Bugünkü buhranın sonuçları önceden 
takdir ediJemiyecek bir zamanda kurul
muş olan birçok harcalara bugünkü 
devlet karşı koyacak halde değildir. 

Bugün hükümct için bu çıkmazda tu· 
tutacak iki yol vardır: Ya imkan niı
betinde ödiyeceği paraları araltmak ve
ya bunları tamamiyle ödeyebilmek iç.in 
kıymeti düşmüş para ile ödemek. HükU
met birinci ~kli seçti, zira bilir ki ce
saretle yeritilirse bu tedbirler daha iyi 
bir gelecek sağlıyacaktır. 

Y t•ni ~elir kaynakları 

1 - Devlet bono ve tahvilatınrn 6-
reminden % 10 kesileceğine göre bun· 
ların haksızlığa uğramamaıı i~in bü
tün anonim sosyctelerin taşıyana yazı· 
1ı sehimlerinden alınan vergiye de % 
17 den 24 e kadar değişen üstün resim· 
ler ilave edilmiştir. 

Muvakkat olan bu zamlar, devletin 
veya özel sosyetelerin ilerde çıkaracak
ları sehim ve tahviller için tatbik edil· 
miyecektir. 

2 - 80.000 frangı aşan gelirlerden 
ilave olarak şu nisbette vergiler alı

nacaktır: 

80.000 le 100.000 frank arasında bu 
fark üzerinden alınan genel vergilerin 
% 25 i nisbetinde bir ilave. 

100.000 frangı geçenlerin bu mik· 
tardan fazla~ı için genel vergilerin % 
50 si nisbetinde bir ilave. 

3 - Devletten sipariş alan silah ve 
süel gereçler fabrikaları için % 20 nis
betinde ayrı bir kazanç vergisi konul. 
muştur. 

4 - Kumar ve birge-bahislerden 
alınan vergiler artırılmıştır. 

Gazino gibi yerlerde oynanan ku· 
marlardan kazanılan miktar üzerinden· 

100.000 franga kadar kazanç üzerin
den % ıs: 100.000 le 500.000 frank ara· 
sındakiler için % 25; 500.000 le 1.500.000 
frank arasındaki miktarlar için % 35; 
1.500.000 den 3 milyona kadar mtkt.u
lar için % 45; 3 milyondan 5 mi:yı;na 
kadar miktarlar için % 55; 5 milyondan 
15 milyonı1 ka~ar % 60 ve 15 milyo 
fazla kazançlar için de % 65 vergi rı'ı· 

nacaktır. 

S - Ceza kiınundaki birçok para ce
zaları a11vılmıstır. 

Hayatı ucuzlatmak için tedbirle 

1 - Ekmeğin fiatı 18 temmuzdan 
başlıyarak kilo başına 10 santim ucuz· 
layacaktır. 

2 - Hava gazı fiatlannı ucı· · t· 
mak için tarifeler yeniden gözden ge· 
çirilccektir. 

3 - Elektrik Hatları indirllmittir . 
Pariı için kilovat saat aydınlatmada 
1.50 frank, işletme kuvveti olarak kul· 
lanıldıkta 1 franktır. Bu {iat tehirlerin 
nüfusunun ulığı nisbetinde artarak eıı 
az nilfuslu kasabalarda aydınlatma j~iıı 
2.40 ve işletme için t.70 franga kadar 
yiibelmektedir. 

4 - Geçen seneki fiatlara bakarak 
Cömilr !Hatları % S Je ıs arası w evde 
kuUanılacak kömürlerin fiatJarı da % 
25 le 30 arası indirilmiıtir. Sunf potaS 
gübrelerinin fiatı hemen % 5 indirile· 
eektir. 

5 - Bllttin ev kiraları, farksız 3 ıo 

ni&'betinde indirilmiştir. Kiracılar ver• 
dikleri aylığı bundan böyle % 10 nok• 
san ödeyecekler, ve ev ııahiblerinin ye
niden zam yapmak hakları olmıyacak• 
tır. Bu maddenin hUkmU altı aylıktır. 

6 - Yabancı memleketlerde blo~ 
edilmiş fransıztara a.it paralan kurtar· 
mair için tedbirler alınmaktadır. 

Gazeteler nasıl karşıladı 

Haber gazeteleri bu buyrultu-
lan genellikle iyi karşılamakta
dırlar. Lö Pöti Jurnal'da B. de la 
Pslisse imzasiyle çıkan yazıda de
niliyor ki: 

"Hükümet, bu buyrultuları kaleme 
alırken, belli ki yeni özverilerin yükil· 
nil her.kese aynı derecede dağıtmak ça
relerini aramıştır. Her fransızın, bUtiln 
yurddaşlannın yükünü paylaşmayı se
ve seve kabul edeceği düşüncesi hakim 
olmuştur. Bu da gösteriyor ki hükü· 
met laboratuvarlarında tcknisiyenlerin 
yanında psikologlar da ~hfllllftll'. Fa· 
kat bu psikologlar, halkın artılr çalıp 

çırpmalara, )ilzumsuz vıe beyhude har· 
caJara bir .an verilmesini iıtedilderinJ 
anlamasalardı büyilk bir hata işlemit 

olurlardı. 

/uraal gazetesinde B. Raoul Saba
tier diyor ki: Buyrultulardan bir çoğu 

hofa gitmiyecektir. Fakat B. Laval bu· 

nu önceden görüp de §Öyle dememit 
miydi: c:Bütün ödenim balkın gözünden 

düşmek olsa bile ödevimi yerine getir -
mekten geri ka1mıyac.ağım.,, 

Pöti Pariziyen gazetesi de bu mese· 

leye ayırdığı uzun yazıda diyor iri: 
Hükümetin dikkatini çeken bir başkA 
nokta da: Devlet borcunun art· 
ması ve ulusal finans üzerinde gitgide 
ağır bir yük haline gelmesidir. 1930 da 
260 milyar olan devlet borcu 1935 de 
340 milyara çıkmıştır. 

Bu 80 milyarın ortalama % 5 üremle 
alınını' olduğunu farzedin. işte size 
her yıl vergilere eklenmesi lhımgelen 
4 milyarlık bir fazlalık. Hesab basittir: 
40 milyon fransıza dağıtılan 4 milyar 
frank insan başına 100 frank yeni ver
gi demektir. İstenildiği kadar malolma 
fiatları indirilmeye, hayat ucuzlatıl

maya ça11fılsın, devlet borcu bugünkü 
hıziyle artmakta devam ettikçe bunlar 
halrikiğ bir çare olmıyacaktır. 

Tan gazetesi alınan tedbirlerin ağır 
olduğunu gizlemiyor. Fakat bu ağırlığı 
doğru buluyor ve diyor iri: Bir yandan 
finans işlerinin günden güne kötilleş· 
.ınesi, bir yandan kamoy'un kızgınlığı 

durumu öyle bir bale getirmiıti ki şid· 
dete de başvurabilecek enerjik bir ha
reketin kesin lüzumu ortaya çıkmıştı 

•e bu yalnız paranın kıymetini koru· 
mak için değil aynı zamanda bugünkü 
sıyasal düzeni muhafaza etmek için de 
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Futbol ve atletizm yarışmaları 
Y.arm ve öhürgun Ankara spor bakı· 

mından çok canlı geçecektir. Bursa, Es
k.işehir, Ankara güreş karşılaşmasından 
ba~ cumartesi ve pazar günleri sabah· 
ları Karadeniz havuzunda yüzme ve at· 
lamalar vardır. Ankara Gücü alanında 
futbol mas;ları ve atletizm yarışmaları 
yapılacaktır. Bundan başka pazar saba· 
hı bisikletçilerimiz Nazillili konuklar· 
1 birlikte Ankara • Sincanköy arasında 
koşacaklardır. Futbol ve atletizm yarış· 
analarını dört kulübümüz (Altınordu, 
Ankara Gücü, Çankaya, Gençler birli· 

i) organize etmişlerdir. Bu yarışlara 
ait programlan aşağıya yazıyoruz. Yal· 
ruz programın ilan edilen saatlere gör~ 
tatbik edilmesini ilgililerden önemle dı· 
leriz. 
#'tnbol ına~l arı: 

27 temmuz cumartesi Altmordu -
nçler birliği, yargıç B. Şivenk saat, 

JIJ.46 
28 temmuz pazar An&ara Glicü -

S . ~ ..... 17.45 '6nkaya yargıç Bay aım .,_.., 

B i.k• '·A-ananlar 4 ağustosta u ı mas;ı AAAo 

liarşıla acali'ıardır. Macar Üpeşt takımı 
Ônürnlizdeki hafta gelirse karşı~a~a ~ 1 

ağusta olacaktır. Futbolcular ıçın gu· 
reş kurulu bir kupa koymuştur. . 

I • (ıCumartesı saat Atletizm yat1şma arı. ' 
19.30 da) Yarışın _başlaya-

ı - Gülle atına 
2 - Tek adım 
3 - ıoo metre seçım. 
4 _ Yüksek atlama 
s _ Disk atma • 

6 - ı 500 metre 
7 _ 110 engelli oşu 

g - 100 (final) 
g ·- 4xl00 bayrak 

c:.agı saat 
15.30 

15.40 
15.40 

15.50 

16 

16.20 

16.20 

16.30 
18.30 

'f/ursalı gareşçnerden - soıaa ŞDkrlJ 

_.1 zorağdı. Ba§ka hallerde kutsal ta· 
nmınaaı lbnngelen prensiplerin de a
yak altına alınmıı olduğu gizle~~~en 
hUkümete, bu enerjiyi göıt~rebıldıgı ve 

ödevini ~ardığı için minnet duyma· 

hyn. . . 
Tan, Fransanrn eJconomıJc ve fı. 

118nsal kalkınmasının bu tedbirlerin iyi 
.hr§rlanmasma ve yeritilmesine bağlı 
olduğunu söylüyor. . 

Lami dil Pöpl gazetesinde B. Pıyer 

Bermon diyor ki: Memleket, iyi eller
de, idare edildiğini hissettiği gün kur· 
tulüııunun da uzak olmadığını anlıya· 

:ır B La al'" caktır. Bu ilk evreden sonra, · v 1 

çok güç işler beklemckıtedir. iyi dayan· 
ın. Politika adamlarının çığırtkanlığı 

üstünde vatanın yüksek asığları vardır. 

Buna karşılık yalmz sosyalist ve ko· 
münist gazeteler değil Kotidijen, Ôvr 
gibi radikal • sosyalist gazetelerden ba

zıları da itirazlarda bJJlunuyorlar. 
Popüler gazetesinde: B. Blum di

yor ki: Girişimlerinin yanlışlığını dı:en· 
dileri de gördükleri içindir ki B. Laval 
ve gazeteleri şimdiden halkın rı~asını 
IJtMan.m.aya çalışıyorlar. Adeta kutsal 
bir birlik yapmak istiyorlar. Ve proje· 
lcrinde bulunmayan erdemler.i de bu 
kutsal birlikte aramak istiyorlar. He
men haber verelim: Biz rızamızı veımi· 
yeceğiz, süperdeflasyon için lazım o
lan bu kutsal birlik bizaiz olacaktır. 
tlç yıllrk deneçlerimize dayanarak biz 
inanıyoruz ki B. Laval ve arkadaşları 
areleri derdin ters yönetinde arıyor· 

ç V zehir daha büyük miktarda a-
lar. e . "b" •. t 

d w aman ilaç olmaz. Bırı ırını a· 
hn ıgı z h 

• d n hüıkümetlerin göze batan a· 
kıb e e &..' • t e 

• inden çıkamanUlSI vıze ıspa • 
talar ıç . bankaların 
der ki bunlar, endüstrı ve 

1. w. karşısında kölemen ka~k· 
egemen ıgı B La· 
tadırlar. BugUnden başlıyarak . ." 

. l savaşa gırışece· val'in buyrultulany e 
ğiz. Biz sosyalistler için duruıkısamaya 
yer yoktur. Halkçılar için olacak mı· 

dır? . aa·kaı 
Bu cümleyle sosyalist önderı r ı 

aosvalistlerle komünistlerin de bu buy-

(Pazar, saat 15.30) 

ı - Üç adım 
2 - 5000 metre 
3-Cirid 
S - 800 metre· 
s - 200 (final) 
6 - 100 200 1 400 

rağı 

NOT: 

Y,anşın ba laya-
cağı saat 

15.30 

15.40 
15.45 

16 

16.25 

800 Balkan bay-

A _Yarışmalara girecek atletler en 

son saat ıs.ıo kadar adlarmı ve gire

cekleri yarışları yarış sekreterine yaz

dıracaklardır. Yazdırmayanlar yarışma

lara giremiyeceklerdir. 
B _ Atletler Ankara Gücünde so-

yunaG&klar ve muntaı:am bir şekilM a

lana çıkacaklardır. 

C - Yargıçlar: Mümtaz Tarhan, Or

han Şeref Apak. Namık Kat, MUhen -

dis Cevdet Bürhan, İzmirli Saim ve Ce

vat Ozandır. 

• * ıtı 

Giıvenç apor kurulu ötcygün yıllr.k 

kurultayını toplamış ve ön~mli karar· 

lar verdikten sonra yönetim kurulunu 

yeniden eeçmiştir. Büyük oy çokluğu 

ile kurulda i alanlar unlardır: Genel 

!başkan B. Necip Ali Kilç\ika, birinci 

baıkan mühendis Aınn, ikinci ba§bn 

Bay Asmı, genel kaptan B. Kemal Ya

.zıcıoğlu, diğer ilyeler B. Sati, B. Naim, 

B. Sati, B. Server, B. Abdtilkadir, B. 

Muzaffer, B. Kizım Nami. 

Gilvençsporlulara gayclerfode ba a

rılar dileriz. 

rultulara karşı kendileriyle birlik ol

masmı dJlemektedir. 
Komünıst Ümanitc gautesinde 11. 

Yayan • Kutüriye diyor kiı Lava) ta· 
rafından radikal bakanlara kaıbul etti
rilen buyrultular, her yerde uyandır&· 
cağı boşnudsuzlukla, aynı Laval'fo kur· 
duğu "Ateş haçlar,, a yeni hareketleri 
için bir vesile olacaktır. Almanyada 
Brlining açlık buyrultulariyle Nazile
rin harekete geçmesi gibi onların da 
bu buyrultulardan faydalanacaldarı 

ştipbesizdir. 

Dört senede borcu 80 milyar artı· 

ran ve bu yıl 11 milyarlık bir açık ha· 
zırlayan delice bir sıyasayı halkın kn
bul etrniyeceğini pek iyi bilirler. 

Komünist partisi bu projelere karşı 
birge hareket etmek için sosyalist par· 
tisine başvurmuştur. Yalnız birlikte ya· 
pılacak bir savaş Lavali geri çekilmek 

zorunda bırakacaktır. 
Sosyalistlerle komünistler aynı ii -

kirde olduğuna göre buu birlik şimdiden 
meydana gelmiş demektir. Fakat B. La
val erkede kaldıkça bu tedbirleri geri 
alamryscaktır. Düşürülürse karı§Iklık 
devresi yeniden başlıyacaktır. 

Buyrultu/ardan '1oşnudsuzlulı gös -
termekte sosyalistlerle komünistler yal
nız değildirler. Daha mutediller ara -
srnda da itiraz seslerine rastlanıyor. 

Kotidijen diyor ki: Bu satırları yaz
dığımız dakiıkada henüz B. Laval'in 
buyrultuları iyice bilinmiyor. Bunu 
ilerde inceliyeceğiz. Ve eğer tenkidle· 
ri dinlerse B. Laval bir günde doğan 

bu ucubeleri düzeltmek imkanını bulıı· 

caktır. Fakat daha şimdiden, dik.kate 

çarpan bir nokta vardır: Bu ~-u~r~ltu
ları meydana getiren metod kotudur. 

L'Entransijan'da Gallus §öyle yazı-

zıyor: Bizi doğruca iflasa ~~~?ren açı· 
ğr kapamak için başka yol goruyor ım._1· 

~ Ben kendi hesabıma yalnız bır 
~nmr • . • 
yol görüyorum: Genlik devrınden önce-

ki uki büdceye dönmek. Bu çare, da
ha önce de ticaret odaları tarafından 

ULUS 

lfursılı gürr~çilerden Ahm~ 

Ankara güre~eri Bursa ve 
~kişehir güreşçilerile 

karşdaşıyor 
27 ve 28 temmuz cumartesi ve pazar 

günleri Ankara Gücil alanında Bursa, 
Eskişehir, Ankara güreş karşılaşmaları
na gelecek güreşçiler yola çıktıklarını 
telgraflamışlardır. Bugün saat 9.10 tre
niyle şehrimize geleceklerdir. Öğrendi
ğimize göre bu karşılaşmaları gönneğc 
Bursa ve Eskişehirden birçok spor me
raklıları da beraber geleceklerdir. 

Değerli Uç güref bölgesinin Türki
ye !birincilikleri karşılaşmalann<hn e
vet ve pek yakında memleketimize ge
lecek dost Sovyet güdeşçilerile savaşa
cak Ankara güreşçileri hakkında bize 
bir fikir venniş olacaktır. Diğer taraf
tan güreş minderinde Ankaramızla da· 
ima ayni kabiliyeti gösteren Eski§Chir 
ve bursalıl.arın bu müsabakalara en kuv
vetli kadrolarile gelmekte olmaları bu 
işe büyük biı önem vermektedir. 

Yarın Bursaya karşı Ankara takımı· 
nın bu kadro ile çıkması umulmaktadır: 
56 kiloda Esat, 61 Mahmut. 66 Said, 72 
Faruk, 79 Rıza 

Eskişehire çıkacak takım: 

56 Veli, 61 Habib, 66 Halil. 72 Ra

gıp. 79 Hüsnü. 
Bu k3rşılaşmalardan alınacak sonu

ca göre pazar günU ayrı bir takım çıka
dktır. Bu takım için 56 da Şefik, 77 

Şinasi, 72 Raif gibi görgülü güreşçiler 
hazır bulunmaktadırlar. 

Sporcularımıza başarılar dileriz . 

ileri sürülmüştü. H&ıa da mükemmel· 
dir. Devlet hazinesinde nereye harca
nacağı bilinmeden duran 19 milyar fran
gın bulunduğu .ıamanlarda çıkanJmıı 
kanunlar artık kaldırılmalıdır. Gerçi 
büyük gUrUltUler ve protestolar ltiti· 
yoruz. Fa.kat bugünkü gibi enerjik bir 
lıükümet bunları umursamadan kar-
fdayabi lir fakat bizim bugünkü 
durumda, yüküınlcrin artırılması • 
nı doğru ve idil bulmamız im • 

ıransızdır. Biz tersin~ inanıyoruz. 

Biz her 1.aman vergilerin azalmasını 

istemişken şimdi bu yeni vergileri ka
bul edemeyız. Hükümet, daha katlanı
lır bir hale getirmek için hoşnudsuzlu
ğu denkleştirmeye çalışmıştır. Ona te
şekkür edelim fakat usulünün çocukça 
olduğunu da söyliyclim. 

L'Ob gazetesinde B. G. Bido diyor
ki: Dikkat. Öyle fiatlar vardır ki doku
nulması çok agır ekonomik sonuclar 
doğurabilir: Bunlar hububat fiatlarıdrr. 
Buna karşın bütün ulusun inmesini is
tediği fiatlar da vardır ki bunlar elek
trik, gaz. un fiatlarıdır. Sebeb olmadık 
tarı fclaketin yükü köylünün omuzuna 
yükletilrnemeli dir. 

Liberte şöyle yazıyor: Buyrultu ta
rın lüzumu itiraz götürmez. Bununla 
beraber rejimin ayrışıkları bunun yeri
ne getirilmesine engel olmıya çalışa

caklar<lıt. 

l.i~:ks' birlik şimdiden bağrışıyor. 
Herhalde radikal tahrikatçıları da on· 
tarı taklid edecc-klerdir. Fakat kabine. 
de altı üyeleri olan Ortodoks radikal
ler aynı yola gitmiyeceklerdir. Bunu 
y parlarsa kendilerini lekelemiş olur

lar. 
Bugün şunu SÖJliye'biliriz ki savaş 

yalnız Marksistler tarafından yapılacak
tır. Bunlar, gösterişçileri yeniden top
lamak için çığırtkanlık etmeye başla· 
mı !ardır. Ve her zamanki usulleri gibi 
i§yar)arın ve diğerlerinin sendikaları-

nı elbirliğine çağım1aktadırlar. 1 
Bu enerjik kararlan vermiş olan B. 

Lavalin, önüne çıl acak engeller karşı-

Yozgat Eti anıtları iizerınde araştırınalar 
Yozgat halkevi üyelerinden 25 kı

şıi kadar bir kalabalıkla 14. 7. 935 pazar 
günü Boğazköy'de Eti türklerinin anıt

ları göriilmeğe gidildi. 
Boğazköye varılınca ilk iş olarak 

köyün 2, 3 kilometre doğusunda olan 
Yazılıkaya Q'.Örüldü. Burası Eti tUrkle· 

burada gözle görmelt katlar kıvançlı bir 
şey yoktur. Sal'<ly kapısı biiyi.ık tnpmç, 
aslanlar kapısı, 60 - 70 metre uı:unlu
ğundaki tonel bütün varlığile gözleri 
kamaştırıyor. 

Buraları görmek, ınce lcınc k, u ... 

tırmak her gence büyük bir ödt-•dır 

Bolazlröy: Arslanlar kapısı 

ı1nin ayakta duran en canlı kabartma.. 
!arından biridir. Burada büyük ve kil· 
çük iki galeri göze çarpmakta, bura
lardaki kaıfalal"da kabartma olarak bir 
al. "1üyük tallJ"ılar eörU1mektedir. 

Batı ilinin büyük bilginleri ner yıl bu
ralarda büytik kazı işleri yaprak araş· 
tırmalarda bulunurlar. Orta Anadolu
nun göbeğinde yerleşen Eti türklerinin 
vaşayışmı, eserJ.ot.rW araştırmak i.ı:•"-

BoğazHy: •vuı111ıa,..,, d• bOyll.t pleri 

Yuıhkayadıan aoora 1ıarayan bu un- ı 
duğu yerlere gidildi. Türk tarihinin 
acıma lUı l&l.aD bUyU.kliliUn il, deierio.i 

... ... .ıa gerilediğıni görürsek çok şaşarız. 
L'ôvr gazetesi solların hükümctı 

ellerine slrnslaTJ ihtimalini ileri sürü
yor ve önce tt:hlilreyı gösteriyor: Şu 

saatte geniş deflasyon denenmektedir 
Bu tedbirlerin lüzumlu olduğunu vr. 

iyi sonuçlar veıeceğini bize nice defa 
lar tekrar ettiler. Başbakan buna içtem 

·olarak inanıyor. 
Bununla beraber B. Laval umulanı 

\•eremedi. Çünkü hükümetin harc"ları 
nı gelirlerin,. uygunlaştırmak yetm z 
Gt>lirlerin de, batdl aıaltılmı!'I olan har 
caları karşılayabilmesi gerektir. Öyl~ 

ki. birkaç ay sonra. hazine yeniden h,, 
şalaeak ve aynı mesele yeniden ortayP 
çıkacaktır Şimdi, iy; idare edilmiş hit 
gazete sava ı ve parlamento manevrası 
solları iş başına getirebilir. 

Ne yapmak için 1 Hangi önceden 
karaılaştmlmamış programı yaitm•k 
için? 

yenler bir dria Ycrıköy - Yozgad yolu 
ile BofukayUne her halde utramalı
dular. 

Hakikatte onları, kendileri yaratma
mış oldukları bir dı rumun soravlarını 
Üzerlerine almaları ve böylelikle hal
kın gözünden düşmeleri için erkeye 
getirmek istiyecekler. Hatanın işlendi
ği zaman değil kötü etıkilerin meydana 
çıkt1ğı zaman hükümetin başında bu
lunmak yeter. 

Bu kısaltma/ardan da göruluyor ki 

yeni buyrultu/ardan doğan hoşnudsuz. 

luk büyüktür ve so' partiler hükümctı 

devirmek ıçin bunlardan (aydalanmak

tım geri kalmıyacaklardu Bu sava~lar 
na~ıı bir sonuç verecek, şımdidcn kcs
tırılemt!z. Yslnrz Lava/ lc:ıbinesi duşe r
~c ıvasal buhranın 'Fransa'da. eskisın
rlen bfiyuk biı şiddetle )'<miden alevlen
mesı ~eklenebilir. Hc .. halde, yeni se
çımden once fr1msız sryt!sasında tam 

bir durluk vr lralkmma beklemek güç
ı ii .• 





Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası iltilak demir yolu 
toprak tesviyesi smat imalitı, balast tedarik ve clö
tenmeai ve poz işi vahidi fiat esasile ebiltmeJ• P. 
kaıduu§tlr. Tahmin edilen bedeli 28.588.25 lirldJr, 

2 - Bu iıe ait evrak ıunlardır: 
• • Eksiltme prtnamesi 
b • Mukavele projesi 
c • Fenni prtnameler 
d • Hususi prtDa1ııeler 
e • Metraj vahidi fiat ve 1lefll IHll""' 
f ·Projeler 
!atddiier ba evrakı t,45 lira bectel aıakabilinde 

SlhiW Bank Ankara p1>esimten ve tanır yerli mal· 
1ar ııuarmdan tedarik edebilitl•· Pld1a tafsila! An· 
karada Stimer Bank tnpat ~ aJmabilir. 

1- Eksiltme 7.8.1935 ~ glinil saat 17 de 
Ankirada Ziraat Bank•at binasında Sümer Bank U· 
mmnt Müdürlüğündeki koınisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf .-Uyle v.apdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebiltıiek için iıtekli~ 2~ 4~ ~i

ra muvakkat teminat vermesi ve fenni ehlıyetını ıs-
pat etmesi tbmıdJr. 

6 - Teklif meJctuplaıı yukarda yazddığı ~ v~ 
saatten bir ıaat evetine kadar S&ner bank ~mumı mu· 
dürlüğüne makbm mukabilinde ven1ecektir. 

Posta ile ,.....,._. mektaplarm ihale saatin
den nihayet bir ..-t ._etine kadar gelmiş ve zarfın 
kanunt şekilde tcapatılımt olması liznndır. 

1-3050 

UdilW8''Mr.lrtaylığmdşn: 
Su darbiı dolaywle 27.7.1935 den sonra gece~ 23 deıı _.. 

6 ya bdar fCbirde aular kesilecektir. (1909) t-StSI 

Milli Müdafaa Ve&leti Satın Alına 

Komisyona itanlan 
iLAN 

1'.&Pla & •d r hl9' Dllıe :ıg,, Jlft .._ Wa ... muı. 
- .. bir ..... , .......... ,. --~. '" prtwmll '*1eJ.. 
il olual ~ ........ al s:wcır. .-...ı blc1eU 89!._lira 46 
bruftm W: 2 ar ttal - CW -.rt oa lıilnlecUr. DK •· 
natı 299 Hra M br..., .. ....,. pece1der MtO .ayılı kamı· 
\Wl 2 ,. 3. macldclerlncle ı.-.. beJpleri ile birlikte ihale saatin· 
fe K.M. Bakanbp 11bmlma komisyonuna gelecektir. (1771) 

1-2991 

MidyattHi erat için 9000 kilo a&t Yatı illt inanç ak
çesi 434 lira ihalesi ı. 8. 935 peqembe glnl -t 15 te, 
25,200 kilo pilavlık pirinç inanç akçeli 378 lira ihalesi 
1. 8. 935 peqembe güııi saat (9) da ac* ebiltme ile ve 
296 bin W1o ekmeklik mı ibaJıÇ aqesi 1998 lira ihalesi 
3. 8. 935 uı11t'rtell mt (9) da ka ..... wfla ebiltmeğ-e 
k~ .. 8art__.. Diyaıbeldrcle Kor. Sürtte Tü
men ve MWJatta AL 8atmallna kaniayon1umda aJma. 
bilir. Bkailtmeye ılNcelder 1a1rarP Jaalı ihale g6nle
rinde inanç akçeleriyle birlikte Mldyat'ta ...,üna ko-
aieyoaunda bulunmalan. (1743) ı -2947 

BIL1T 
Lilet.rgu gambonu için 4',300 kilo 1adeyafl kapalı 

..ıJa eksiltmeye koaulmU§tur. İhalesi 30 temmuz 935 ._. 
h glnil uat 11,28 dedir. Bir kilolana biçilen eder 75 ku· 
l'Uftm". ilk inanç parası ZGOS liradır. Şartnamesini almak 
lsti)euler bw gfiD ve ebiltmqe girecekler ilk inanç ak
tell ... ._ "Y• mektablariyle kanunun 2 ve 3 tincil 
maddelerinde yudı ve8ilralarla Wrlikte- telıllf mektubla· 
rm ihale uatinden bir IUt eftl Lll~ As. Sa-
tmalma _.;.,._. ......... ( 744) t -2948 

•tLr!T 
Bam- ıprnfıonu i~m 

ı.-. kilo çam odanu b,palı 
~........,. ............... 
_..... t-8-935 cuma sünil uaı 
lO ... l1k in-s parwu 1500 
...... '8rtmmeebıl almak ilti:=ur da ve ebUtmeye gi-

tkaıet ""m.ı ve ilk 
~ .... "7& .... =-=:== ................. ;.ııBııiıa , .... ...., .... ...-w.:. n-> 

~-

Almanca. &anmca n ._ 
çeyi eyi blJen bir ecnebi ..._ 
muel aileler neıdinde it ..,. 
maktadır. Çocuk bakmu "Ve ev 
illerini eyi yapar Şeraitini 
liı'enmek istiyenler MatOea
mıa ilan memuru B. Galibe 
lldtracaat edebilirler. 1-3161 

Satılık Arsa 
Yenifejairde branfil aoka

&111da milracaat: Hariciyede Çanr 
kırlı kava Olman 

1-3160 

lNGtUZCE 
HUIUll Den ,,. TClfCil;üe. 
İmtihanlara .......... 

Poeta Kutun 131 ~ 

1'tRALIKEV 
YeniaeJtirde MJmar Kemal 

mektebi yamada bır Aloıı din 
oda bahçe ve aynca iki oda bir 

1 
lllOll; koafor. İlan memarbıp 

muza müracaat. l-1119 

Devlet Demiryollan ve Llmanlan Umum 1 
Müdür)iiğü ilinlan 

ILtN 
lenelık bedeli muhammeni 3600 lira olan Demiryolla· 

n mecmuasmm bir sene mlddetle baBJlllı ifiııin kapalı 
zarfla eksiltmesi 6 ağust.oe 1935 sah giinü laat 15,30 da An· 
karada idare binasmda yapılacaktır. 

Bu ite girmek iatiJWerin (2'°) Jirahk muvaltkat te
minat ile kan.un.un tayin ettiii vesikaları, kmmnun 4 ncü 
maddesi mucibince işe pmefe kamuıt manileri bulunma~ 
cbğıaa dair beyanname ve teklifterini aym itin. gat i4,30 a 
k9dar komisyon reisliğine vermeleri l&zmıdır. 

Bu işe ait prtnameler Ankara.da malzeme dairesinden 
alınabilir. (1833) l-3087 

iLAN 
Mulwnmen bedeli 70.000 lira olan Eskişehir atelyeainilı kalolj· 

fer tesisatı 2..g..1935 pazartesi cBnü- 1aat 15.30 u kapalı zarf umliJe 
Aakaracla idare binaamda ihale edilecektir. 

Bu ite girmek istiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile 
ıc:mun~n ~yin ettiiği "Vesikaları. 1ranunan 4 thıdl maddeai mucl 
bm~ ı~ ~rme kanuni manileri bUhımnadığma dair beyanname -ve 
t~~ıflennı ayn~ gün saat 14.30 a JpMtar Cer dairesi komisyon rei• 
Iı_g~e vermelerı lbmıdır. Bu ite ait şartnameler 350 kurut muka· 
bılınde Ankara ve Haydarpafa veznelerinde satılmaktadır. 

(1785) 1~3037 

t LAN 
.. ~uham.men bedelleri ile mikdarlan, eksiltme tarihi 

gunu, saatı ve muvakkat teminat mikdarlan aşağıda ya· 
zılı olan malzeme kapalı zarf aaulü ile Ankarada idare bi· 
na~da satın alınacaktır. Bu iflere girmek istiyenlerin a· 
şagıda yazıh olan muvakkat teminafl vermeleri ve kanu· 
nun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve teklifler De ebiltme 
~saat 14 e kadar komiqon reisliğine vermeleri Jlzım. 
dır. Bu itlere ait prtnameler Haydaıp1tada tesellüm ve 
sevk mtidlrlüjinde Ankanda ftfalzeme dairesinde ıa a
sq oı.r.k clal*lmaktadd. (181 ı) 
lblwnin tal mühamo Eksiltme tarih 
ve mikdan men bedeli gün ve sati 
200000 adet tel- 16000 lira l9.8.9SS pazartesi 
graf makinesi bandı saat J 5 de 
52 adet kasa 11440 lira 20.8.9S5 sah 

Bir adet ıiıalieme 8500 lira 
tecrlbe. cibul De 
bir adet azot ayini 

saat 15 de 
3.9.935 sah 

saat ıs de: 

Muvakkat 
teminatı 
1200 lira 

85&Hra 

637.SO lira 

cibazt 1-3057 

fLA N 
Muhammen bedeli ile mikdarlan aşağıda yazılı malze

me 26.8.1935 pazartdl günil saat 15,30 da bpab zarf usulü 
ile Ankara'da idare bin.....,.ta satm almacaktır. Bu iıe gir
mek istiyenlerin ( 430.50) 1&abk mtıYakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiii vesikalar ve ite girmeğe ma· 

_nil kanunt bulumnachğma dair beyanname ve teklifler ile 
aynı gün uat 14.30 a kadar komİSYGll reisliğhıe vermeleri 
Jizmıdır. Bu işe ait prtsıameler Hayadarpapda teaelliim 
" levk Jılü4tlrlQlntte .Anıtatada malzeme dairesinde pa· 
ftlllZ Olarak dajıt•lmaldlıln'· (1885) 

58 kalem mGhteUflldnl 
am.~ ... ..
~.)'lla 

4 

Mqb.,.,e nbedeli 
5740 Lira 

1-3153 

._ Hn malwmne• bedella 4lSı40 litre.benzin asık eblJtme ile ._.,macam. 
Bbiltme 31.7.W5 .,....,. sl8il saat 14 de Anlrılıada KtlltUr 

Babnlıp Bbiltme komi~-- yapılacağına ietckJilerbı prt
nameyr -~ ipn ber,aD GtM,Ç l>irektörliiPne ye eksiltmeye 
&irwk itin de ......... yuıfl 126 lira muvakkat teminatı mer• 
kea .......... pbrar1fs a1w1rıan makbuz ~· lranıJMn mukayyet 
temmat mektuba bamıllea JnıııDisyoaa mGracaatıan. (1899) 1-3163 

AnkaraC. 

Askeri Fabrikalar Umum Miıdürlüi& 

Satın Alma Komisyonu ttantan 
100 ADft BtLYAt;J YATAıd 

Tahmin edDeD beclell (2800) larak nmiayaüao "Verilir. b 
lıra olall JUbrda miWarJ p cin· lipleriıa mu~temlnat olan 
si yanlı_,,... llllraf Wni• (210) ııı.. •e DUGIU-11 lra· 
Jar aatmabm .....,...._ ... .., munuı2'W s. indeki,,.. 
lal 19!5 tarildade prpmba &UnD laikle mesk4r ve saatte y. 
1Ut 15 c1e açık ekllltme Ue ihale misyona milr~lan. (1819) 
edileeetdir. ltrtaw ,..._ o- •--1059 

500 • 700 KII;O KABAK 
41Q .. QM) • TA2B PASULYE 
GOO • 808 ,, PATLICAN 
400'·800 ., ISPkNAK 
300 .. 400 ., lıtlltz OTU 
200- 300 ., TAZE BAKLA 
200-- " DOllATEI 
350-500 ,. LAHAtfA 
600 • 800 ,, PRASA 
200 - 300 ., YERBLllASI 
80 • 100 ,, KARNIBAHAR 

Tahmin edilen bedeli (SOS) Hıa olan )'1lbrda 11tllrc18n v• 111111 
yazılı malzeme aakerl fabrikalar umum n:didUdQU satm altna Jto. 
miayonunca 8 ağustos 1935 tarihinde pef!e!Dhe günü saat 14 de 1-
çık eksilme ile ibaJe edilecektir. Şartname patama olank komi9-
yondan ftrilir. Taliplerin muvakkat teminat oJ~ (22) Mrı (il) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddel~dndelri MuikJe 
mnkOr gUn ve saatte komiıyona milracaatlan qcı) ı~m 

70 ADET MUHTEL1P KUTURDA ÇELİlt B)LYA 
500 TAKIM VİDA PAFTASt 
450 TAKIM ERKEK 

Tahmin edilen bedeli ( (960)' lira olan yukartta hıikdarı ve cintı 
JUılı makeme ulreii fabrikalar umum mildür1UğUı ıatmalma komlı· 
yonuuca 7 ağU9tol 935 tarihinde çarşamba günU.-uat 14 de açık 
•biltme ile............ ......... ..-.,,elarak .., ...... 
dan verılır. Taliplerin muvakkat teminat olan (7Z} lira -ve 3490 nu· 
maralı kammun 2 -ve 3. maddelerindeki -velaiJde mes~r pn ve u-
atta komlayona mflncutlan. (1~ \~ 

1000 TON MAZOT 
Talmıin edilen bedeli (7o,b0f) lira olan yuk~ .. ~lkdarı ve cm.l 

)'Uıh malnme •kert fabrikalar umum tddOrlGIU latlnaJma J1ıO. 
misyoauac:a. 6 afuat• tı5 tadltinde salı ~ aajat 15 de kapak arf,:. 
la ihale ediıecektir • ..,..... (S) 1Sn •N) llwfal 1DUkabiHllde ... ..mr-ctan ftl'ilir. TaUpJerJıı maftlrkat tombıatı olan (4750) lkql 
ba91 teıklif ımkbıplanm me~ sUnde 11at 14 de kadar ~ 
yonı ve~leri Ye ken4tlerlnin de (2490) 11111mr~1, lı:ammmı ı w ~ 
maddelerıııcle'lri vla1Me mezıttlt llfn ve uatta komiqom ........ 
adan. (1821) 1-J08t! 

Mtl'TEAHHtD NAM VB HB&ABINA 1 ~ GaAWlT 
Taboıın edilen bedeli (500) lira olaa J~ mikdarı ft a.l 

y~ıılı maheme uked fabdbl8r mıum mldlrlll6 satua alma ... 
mısyonunca t eylGJ 1935 tarihinde pasarteli ,uaı iaat 14 de ,_... 
bk ihale eclilecelrtfr. lartname ,._ıs olafü Jroiıtatqondlll _....,.c 
Taliplerin muvakkat teminat olan Q7) lil'f (~ ~ '".... • 
maralı kanunun 2 ve a ~ki ~ -··· ... w .. 
atte komisyona mill'M9ltJarı. (1870) 1-3118 

1500 KiLO SADS YACI 
Tahmin edilen bedeli (900) Ura~lan )'UAr~ '1ikdarı ft dllll 

yazılı malzeme aakerl fabrikalar umum mldilrlflğil satm aı. 1sOo 
•fır.onunca 8 ~ 135 tadlait:a .. ""'•r mt 11 
........ ile 'li*1e' ·•••Mir. Pffl!t•.. .. .... 
dan verillı: TdpUrla mavübt .-...ıaat .. ~ (Si) .... 
ve 24'0 numualı lııumaun 2 n S. ~"WJ.iftlaildt ........ 
ıBn -ve saatte kcımi.,.a m6raaltlan. (1171) ı •• 

10,000 Kilo Arpa 
10,000 " KUaU OT 
8,000 ,, S._.N 

Tahmfn edilen bedeH (1200) lira olan ~ mfkdan wıe cı..t 
yazılı malzeme ayn ayn aüed WtrikalU ~dikllil tataa 
alma komiıyonunca 1 aiuatoa 93S tarihbide _ ~ ...... 
14 d! açık ebiltaae Ue ihale ec1ileaktir. ~ ,_.. oı.t 
komııyonclan verilir. Taliplerin mavakbt teminat oı. OIO') ... 
ve 2490 numaralı kaamaun 2 " a -4dell~....., 
ıh ve aaatte komie,.aa mdracutlen. Om) ı-tW 

1000 KiLO PSRRO no• 
200 KiLO ır•RO MAJıfGAN 
200 KİLO JIANGAN llftAL 
650 KlLo E K PAKETa 

Tabmia tdileıa .,.ll (1380) lira olan ~ macful ....,;4_ 
.. yuılı makeme ...... füdblar ........ Jtil aatm. .. 
mlayommca ıı e,181 8P tadllıa4i pr ............. t 14 • 
ebiltme ile ihale edlleoekdr. ~ ~ •Juak tı:uqt9 .. 
c1aıi verilir. Talip1erJD ....-..Jıılııi$ -fan~ (103) Ura (50) ka
l'Uf ve 2490 a.....ıa lamumm 2 " S afacYelerinleld 'ftlBWe ._, 
.klfr r" ... ....., .. -~ (1904) ı-aı• 

Manisa vaı;ı;n: .. ..ı~ .. , ~ ..... ...,n. 
• .., ... ~~=::~;::::.~==~· ''.ır.ı:-ur:.~· 
Si gklQU. 10 aclet mllaıutl, 8 adet kafeli pcbr ebiltme .:!. 
tiyle satm abna~ • 
mıe:iİh Bunların eftafı Kani• Nafıa Bqmilhetr4laliifnden Gire• 

3 - Ebiltme ~ 2 inci cuma glDI 118.at .ôn birdi...._. 
d ... ezıcUmenlııde J8Pı)acaktır. TT 

4 - Muvakkat tı 'nat mikdan H3 Uıw1ır. 
5-: Ebil~ paek iatlyeaJirin mw.ırdiltrıddtte Wmt _. 

c&meninde ~ Uuı ol • .n •• (1776} 1 , 1-fM. 
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GUTUN DüNYANJN 
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Dikkat 

1'ÜRK1YEN • 

EN EYİ 

SARU 

IUR 
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Ankara acentası bulunduğumuz KAR zeytin yağlarmm bot tenekelerine 

mahiyeti şüpheli yağlar doldurularak satıldığı haber almmrştır. 

Aldanmayınız! 

Yağlarımzı ıya doğruca } ooperatİften alınız yahut KAR markalı 
yağları piyasadan alırken tenekelerinin yamalı ve tekrar lehimlenmit 

Çok dikkat ediniz 
-,·.•·' .. ~:;."''~. -.~, :.,,..~:... ' . . . ~ . ... .. , -. - _.. ' .. 

Ankara Mektehlersabnalma Komisyoııu Reisliğinden 
Cinsi 

Koyun eti. 
Kw:u eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbreti yağı 
tç yağı 

Koyun kara ciğere 
Sığır işkembe i 
Koyun ,. 
Koyun beyol 

Kilo 

51.goo 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

Beher kilosu 
kuruş 

97 
30-60 
35-25 
32-25 
40-30 
40-30 

2.650 A. 
300A. 

1200 A. 
1000 

20-12 
5B-30 
lS--10 
20-10 

Börülce 500 ıs 
60 
40 

Kuş üzümü 290 
turu Uzüm çcktrde'lcSiz 1950 
Çam fısttk 318 
Ceviz içi 1300 
Fındık içi 715 
Kuru kaysi 1296 
Kuıu erik 1246 
Kuru inci,r 1860 
Badem içi 134 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Maıkama No Z 
İrmik ince 
Un eıkstre ekstre 
Kus kus 
Pirinç unu 
Nişasta 
Vanilya (paket) 

1200 
335 

4950 
\220 
7900 
1050 

342 
603 
410 

100 
50 

.ıtSO 

80 
60 
40 

100 

30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
sa 
75 

Tuvalet kağıdı 560 20 
Süpürge 1165 A. 25 
Çah süpürge 215 A . 15 
Çivit (pakıeti) 112 P . 85 
rim kahn (kutu su norma1)680 K. 3 
Neft 282 50 
Parafla ll ı 40 

R~ine 
Bal mumu 
T'Oz tüyü 

Kaol 
Tuz ruhı.. 

73 30 
66,5 80 
35 no. 14 .. 45 

no. 16,i 

186 şt. 10 
311 30 

Filit (fayd l/Z K. G. 52 K. 50 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

Domates 
Taze bamya 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Patlıcan 
Şeftali 
Taze vi ne 

5000 
3500 
2000 
1000 

10600 
250() 
4300 

800 
11000 

1200 
1600 

s 
3,5 
5 
4 

10 
25 
20 
20 
10 
30 
15 

Tutarı 
Lira Ku 
21423 
7500 
3045 
2752 
330 
200 ' 

530 
150 
180 
200 

15 
174 
780 
318 
650 
572 

1036.8" 
747.60 
744 
134 

360 
100.50 

1485 
366 

1185 
315 
102.60 
301.50 
307.50 

100 
291.25 

32.25 
95.20 

204 
141 

44.40 
21.90 
53.20 
17.50 

18.60 
93.30 
26.eo 

250.00 
122.50 
100.00 

40.00 

l060.00 
625.00 
860.00 
160.00 

1100.00 
360.00 
240.00 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

2643 75 

79 50 

J92 32 

339 ll 

85,42 

38 40 

J30 37 

Tarihi 

10/ 8/ 935 
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.. 
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1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve saire eksiltme şartnamesine göre komisyonumuza bağlı 11 okul 
namına parti parti kapalı zarfla münakasaya konumu~ ve ilk teminat miktarı yanlarına yazılmıştır. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif Müdürlüğü odası na toplanacak belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girec~k1erin 935 yılı Ticaret oda sı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerine göre elle

rinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin i~bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik
ten alma vekaletnamelerile girebilirler. 

4 - Kapalı zarf eksiltmclerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmaık üzere kapah 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını koymak suretiyle 
arflarm üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar mühür
lü olarak belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi 
lfızımdır. Belli gün ve zamanlardan sonra verilecek veya gönderilecelk teklif mektupları kabul edilmez. 
Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bu
lunması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere komisyon yazganlığma müracaatları ilan olunur. 

(1882) 1~3131 

1 
Hükumetin ve dört milli 
Bankanın 1 milyon lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

Tür·k 
ADAPAZARI 

Ticaret Bankası'na 
YATIRINIZ •. 

Vadeli mevduahnızm faizinil 

Her ay başında 
1 alacal\.sınız. 
~--------

Sizin • • 
ıçın 

Bankanın bütün şubele rinde 
,,Faizleri her ay başında kuponla 

ödenen hesab,, açılnuşt ır. 
. 

Merkez şubesi, Ankara Işıklar caddesi. Muamelat Telefon: 2316 
': • • .. r ( • ( 4 .. 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO· 

GUKLUÔU HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

Yazı ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini· 

zi, doğru ve çabuk yaptır
mak istiyorsanız Anafarta· 
lar caddesinde Zincirli cami 
karşısında İş bürosuna veri-
niz. Telefon : 2037 

Satılık arsalar 
Yenişehir ve Sıhhiye ve· 

kateti yanında, Mimar Ke
mal mektebi, Bomonti civa
rında arsa almak istiyenle· 
rin Anafartalar caddesinde 
İş bürosuna baş vurmaları . 

Telefon 2037 1-3003 

1 İmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
t harriri Falih Rıfkı ATAY 

1 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdürU Nasuhi . 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civaflnda 
Uluı Basımevind• basılmış· 
ur. 

KuruL" o !I ıu ıı-. 
J»./ lra0tl .cıo.~Aıd 

Yül{sek Zir at enstitüsü sabııalma 
liomi.syonundaJJ: 

Yüksek Enstitü talebeleri için mevc-.ıt nümunelerine göce yapı· 
Jacak 25 çift çizme ve 25 pantalon açık eksiltmeye konulmuştur• 
Şartnamesini almak ve nümunelerini görmek istiyenlerin Yüksele 
Enstitü İdare Müdürlüğüne ve Eksiltmeye iştirak edeccklerjtı 
12-8-935 tarihinde pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlard• 
% 7,5 teminatlariyle birlikte Yüksek Ziraat Enstitüsil RektörlUIC 
binasında İdare ve İhale komisyonuna müracaatları. (1862) 

Çizme 25çift 
Pantalon 25 

Tahmin edilen bedeli. 
beheri Yekun 

15 375 
7 175 

5~0 

Saat 15 de 
Saat 16 da 

1-3156 

vJ.--Nı_j_.._. ~ !~ E·M As~~ !Ec• 1 
1 KULÜP) 

\' .ııı F orst - DoUy Haas 
tarafından temsil edilen 

BOYLE BiR KIZ UNUTULURMU 
Almanca sözlü 

AYSEL 
(Bataklı Damın Kızı) 

- Oynayanlar: 
Cahide - Feriha Talat - Mahmucf 

Ankaranın en temiz ve en iyi suyu olan (HAY AT ) suyu kaynağındaki bol akışı, tesisatındaki mükemmeliyeti, 
nezafet ve intizamı bakımlarından her zaman üstündür. Ve üstün tutmağa layıktır. Onun için evinize, dairenize 

dağıtılışındaki 

HAYAT suyu 
1- 311.0 almakla sıhhatinizi kaza ruruş olursunuz. Telefon: 1775 Cihan oteli. 


