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Gündelik 

HARB l'EHLlKESI: 

F. R. ATA1Y 

Kelime kartdıklartı Yastamak = 
A<fettnck - Ağıt =ı: M~rsiye. 

- Bu harb, harbı öldürecek
tir ! sözü doğru çıkmamıştır. Bü
yükharb, son değil, tarihteki harb
la.rdan herhangi biri' dir. 

Avrupa'dan 1918 yılgmhğı 
geçti. Nereyi isterseniz dolaşınız; 
hangi memleket gazetesini ister
ıeniz okuyunuz: Her tarafta ya 
oatan korumak, yahut vatan bü
yütmek davası ile ha va, kara ve 
deniz kuvvetlerinin alabildiğine 
artrrılmakta olduğunu görecek • 

' •İniz. Bugünkü Avrupanm, 1914 
Avrupa'sından daha askerci oldu
ğunu bilmek de lazımdır. Bugün
kü Avrupa'da en basit sporlar bi -
le, gençlikleri ordu ve yakın bir 
harb için hazırlamaktadırlar. 

Silahlanma yarışını harb en
düstrisinin propagandasına, ya
hut, harb fabrikalarını çalıştıra
rak işsizliği az çok önlemek dü
tüncesine yastıyarak rahat etmek, 
tehlikeli bir rüya içinde a vurunak 
olur. Daha eyisi herkesin harb 
için silahlandığına, ve silah f ab
rikalarını da harb için çalıştırdı
ğına inanmaktır. 

Sosyalist ve barışçı f.ikirlerin 
bütün memleketlerde nasıl yenilip 
sindirilmekte olduğuna dikkat edi
niz. 1918- denberi Avrupa'da yal
nız nesil değil, hava değişti. İster, 
topraklarının kendilerine yetme
diği, ister ellerinde olanı koru
maktan başka bir şey düşünme: 
dikleri davasında olanlara bakı
nız. İki taraf · arasındaki ayrım, 
niçin silahlandıklarını ve gençlik
lerini niçin harb ideolojisi içinde 
yetiştirdiklerini batka türlü anlat
malarında kalıyor. 

Ancak zayıfları avutmağa ya
rayan fikir ve kurumların bir gün 
artık lüzumu kalmıyan maskeler 
gibi nasıl buruşturulup atıldığım 
görüyoruz. 

Harb tehlikesini, ancak, harb, 
kendileri için bir tehlike olanla
rın müdafaa tehlikesi önliyebi-

lir. Uluslar ' sosyetesinin kürsü
sünde ağıt -okumakla, ne havadan 
kanad düşürülebilir; ne de tank 
ve top durdurulabilir. 

Biz barııcılız. Fakat suları· 

mızda, karamızda ve havamızd; 
sükun ve güvenliğin ancak, teh: 
like'mizle . koruna.bileceğini hiç 
bir yurddaşa unutturmamak ge
rekliğini de bilmekteyiz. 

Herkes sizin dilediğiniz, iste
diğiniz ve -düşündüğünüz gibi ha
reket etmediği yerde, siz, herkes 
gibi hareket etmekten başka ne 
yapabilirsiniz? 

B. Çaldaris yeni se
çimlere hazırlanıyor 

General Gör ingin Y unanistana 
geleceği lıak kında resmiğ 

haber yok. 

Atina, 12 (A.A.) - B8. Çal -
daris ve Kondilis seçimler hakkın
da verdikleri söylevlerde genel 
oyun ayrış partileriyle uzlaştıktan 
sonra ve parlamentonun belitece -
ği tarihte yapılacağım söylemiş -
lerdir. 

B. Çaldaris, General Göring'in 
yakmda Atina'ya geleceği hak -
kmdaki gazetelerin verdikleri ha
berlerden, hükümetin hiç bir bil -

• gisi olmadığını söylemiştil'. 

13. HAZiRAN l'n.ı5 PER~Ei\lBE 

Rm•ıwl> A.nes. 12 (A.A.) -

Şako llarışı hugüıı öğle 
Üzeri imzalaıımıştır 

Adımız, andımızdır Her } erde 5 kuruş 

Kamutayın dünkü toplantısı Her gün beş kelinıe 
Ulus ba:ıtanbaşa kılavuz 

kelimeJeri ile çıkıyor. Türki
yede çrkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyi basan gazete ar
tık fıu kelimelerin osmanlı~ 
calarrm kullanmıyacaktır. 

Kamutay dün ~eker kanuııiyle IJeraller on dört kanuıı k.al,111 
etti .. Ekonomi Balcammız ~eker sıyasamızı izah etti · 
Kamutay dün Fikret Sılay'ın 

baıkanlığmda toplanarak günde .. 
minde bulunan itlerden Ankara 
şehri ıu koyahnın tamamlanma 
sı için belitilmiş olan sürenin 1936 
yılı sonuna kadar uzatılması, 8al
ye • Karaaydın mağdenleri işlet -
me sosyetesinin getireceği su ha -
linde mağdeniğ yakacaktan 1935 
yıl• haımdan başlamak üzere üç 

Ekonomf Bakam IJ. CeTaT Bayar 

yıl İçin gümrük ve "muamele,, veı·· 
gilerinin alınmaması, ilbaylıklar 
yönetimi kanununun 58 inci mad -
desi gereğince bir ilbaylıkta daha 
kurulacak olan yönetim kuruliyle 
asilbaylıklarmm 1452 sayılı · ka -
nunun ikinci maddesine bağlı çi -
zelgede iç işleri bakanlığı kısmı
na konulması, yedek subayları ka· 
nununun 22 inci maddesinin de -
ğiıtirilmesi, Kültür Bakanlığı İıieı·· 
ke:ı: . örgütü ödevleri kanununa 
bağlı A. çizelgesine yapılacak ila
ve ile pulluk kanununa ek kanu .. 
projelerini kabul etmiştir. 8u so
nuncusu ile pulluk kanununun 
üçüncü maddesine göre pulluk 
atelyelerine verilen avanslar ürem · 
siz olarak 20 yıl içinde alınmak 
üzere taksitlere bağlanmaktadır. 
Ancak bunun için verilmiş olan 
avansların pulluk atelyelerinin ge· 
nişlemesinde kullanılmış olmar; 
ve iyelerinin şimdiye kadar ve 
bundan sonra prim istemiyecek1e
rini yüken edinmeleri şart konul 
maktadır. 

Kamutayın dünkü toplantısın-

Romen - Sovyet 
Anlaşmasındaki çalışma

mızdan B. Titülesko 
minnetle bahsetti 
Bükreş, 12 (A.A.) - Özel ay

tarımızdan: Romanya ile Sovyet
ler arasında resmiğ ilgilerin yeni 
den başladığı günün yıldönümü 
dolayısiyle Sovyetler Elçisi tara . 
fmdan dün akşam verilen bir şö 
lende Romanya Dış işleri Baka 
_. ı, Türkiye, Çekoslovakya ve Yu -
goslavya elçileri ve Fransız işgüde
ri bulunmuştur. 

Şölende Bay Titülesko ile Sov 
yetler elçisi birer söylev vermişler 
ve Romen sovyet anlaşmasının ge
nel barıı;a olan iyiliklerinden bah. 
setmislerdir. Romen dış işleri ba
kanı Türkiye dış işleri bakanmm 
Sovyetlerle Romanya arasındaki 
nomal ve dostça bilgilerin yeni -
den kurulması hususunda harca • 
dığı emekleTİ iki defa minnetle 
ileri sürmüştür. 

da üzerinde konuşulan kanunlar
dan Türkiye ile Yugoslavya ara 
sında bağıtlanan afyon anlaşma -
sının onaylanması için olan kanun 
birçok saylavların söz almalarına 
sebeb olmuştur. Bunlardan Afyon 
lijlylavı Berç Türker, kanun pro • 
jesi komisyonunda görüşüldüğü sı
rada aldığı bilgilerden bu işe sıya
sa karıştırıldığını ve bu yüzden af. 
yon satışımızın güçlük ve zarard 
uğradığım gördüğünü söyliyerek 
uluslar kurulu afyon kartelinin 
yalnız kendi asığım gözeterek el -
altından büyük afyon tecimini yü
rütürken insanlığa hizmet prensi
pi ile Türkiye'yi tuzağa düşürmüş 
olduğunu söylemiştir. 

Berç Türker, sözlerine devanı 
ederek uluslar kurumu afyon kar· 
telini yalnız para kazanmak iste -
ğiyle başka büyük afyon merkez -
lerini korumakla suçlamış ve Tür
kiye'nin, vermiş olduğu ııözünc 
bağlı kalarak kısa bir zaman ön 
ce bir buçuk milyon lirahk bir sa
tışı özverdiğini kaydederek Uzak
doğuya gönderilen afyonlarm ki • 
min tarafmdan sokulduğunu aor · 
muştur. 

Afyon saylavı sözlerini bitirir-
ken ilgili Bakanlıkların kuracak · 
ları bir komisyon tarafından b 
cihet1n iyice incelenmesini iste · 
miştir. 

Eski!ehir sayla vı Emin Sazak 
da afyon tekitinin kuruluşundaki 
düşünceyi işaret ederek, insaniğ 
bir düşünce ile kabul edilmiş olan 
bir yükenin sonradan tükel tP .. ~ 
çıkllğmı dünyada sıhhat için har 
canan afyonun yüzde seksenini 
Türkiye ile Yugoslavyanın üret -
miş olmasına karşı y~zde 10 alıcı 
bulunmadığını ve bu düşüncesini 
tec4u ev endüstri kongresinde söy
lemiş olduğunu ve şurada buradı
yaoılan heroin kaçakçıl11'imm kar 
teller tarafından yap1\dığını ve 
bunların korunma gördüklerini ile
ri sürmüştür. . 

Emin Sazak sözünü bitirirken 
meselenin önemi üzerine dikkati 
çekmiş ve af yon satışı işlerinin 
yalnız bir Bakanlık, Ekonomi Ba
kanlığı tarafından kontrol edil -
.mesinin uygun olacağını söylemiş
tir. 

Bu saylavlardan sonra söz alan 
Ekonomi Bakam Celal Bayar, af
yon hakkında bugün yeritilen 

Dost Romanya 
Göçmenlerimiz hakkın
daki bütün isteklerimizi 

kabul etti 
Bükreş, 12 (A.A.) - Başba 

kan tarım ve İç bakanları ile Tür
kiye elçisi bu sabah ikinci defa 
toplanmışlardır. Hükümetimizin 
türk göçü hakkında·ki 9 dileği bu 
toplanmada onaylanmış ve gereken 
kararlar verilmiştir. 

1 - Müslüman türklerin göçü 
üç en çok dört yıl içinde bitecek -
tir. 

2 - Müslüman türklerin otur
duğu topraklar 4 bölgeye ayrıla • 
cak türk ve romen üyelerden ku -
rulacak komisyonlar bu toprakla· 
rı değerlivecektir. 

3 - Romanya hükümetinin sa
tın alacağı taşıtsız malların tuta 
rımn bir kısmı para, bir kısmı pet 
rol ve tahta gibi mallarla ödene -
cektir. Bunlar 5 yıl içinde hükü . 

metimize ödenecektir. (Sonu 2. de) 

usuldeki prensipi tekrara luzum 
görmediğini söyliyerek bunları 
uygun görmiyenlerin kanuniğ ö -
nergede bulunmakta özgür olduk
larını ve bu önerge kamutayda ;n
celenerek doğru bir ~ekle getiril -
mesinin ımkanlı oldugunu işaret 

ettikten sonra fakat demiştir: ''bu 
gün mevzuu bahsolan mesele ka . 
nun ve usullerin değiştirilmesi de
ğildir. Mesele Yugoslavya ile ara
mızda yapılmış olan bir anlaşma
nın kamutayca tasdiki işidir. Şim
diye kadar yaptığımız tecrübeye 
göre Yugoslavya hükümetiyle bir
likte yaphğım1z bu işte fayda gör· 
müşüzdür. Ve bu yeni değildir. 
Geçen yıllardanberi tatbik etmek
te olduğumuz usulün yenilenme 
sinden ibarettir ve bunda favda 
vardır: · 

t Sonu 6 ıncı sayıfada ) 

------···----~~ 

İran ulusu şapJ{ayı 
ı,enimsedi 

Tahran, 12 {A.A.) - Birkaç 
günden beri şapka, bütün lran' da 
eski başhğm yerine giyilmektedir . . 
Bu devrim ulus tarafmdan çok iyi 
karşılanmıştır. 

Varşova Büyük Elçimiz 
"İstanbuida· 

Jstanbul, 12 (A.A.) - Varşo
va Büyük Elçimiz B. Ferid, bugün 
şehrimize gelmiştir. 8. Ferid kr -
sa bir dinlenmeden sonra Anka. 
ra'ya gidecektiT. 

Habeş - Sudan sınırında
ki siiel hazırlıklar 

Roma, 12 (A.A.) - Curnale 
Ditalya'nm lskenderiye'den aldı. · 
ğı haberlere göre İngilizler, her ik
timale karşı 100.000 kişilik bir ıü
el kuvveti, Su~an • Habe, sınırına 
toplamaktadırlar. 

YIRMt .DOKUZUNCU LlSTE. 

1. - · Tamir etmek -= Onarmak 
Tamir -= Onarım 
Örnekler: 1 - latanbul'da 
hemen bütün eski eserlerin 
onarıma ihtiyacı var. 
2 · Kırılan kalp onarılmaz. 

2. - Tamim - Genelge 
Örnek: iç Bakanlığının göç
menler hakkındaki .son ge -

. nelgesini okudunuz mu? 
3 - Timsal Sembol 

Ôrnek: -4.tatürk türk kurtu
luşunun bütün Javalannın 
sembolüdür. 

4. - Ekseriyet= Çoğunluk 
Ekalliyet = Azınlılı 
Ekseriya == Çoğun, çok 11a .. 
kit 
Örnekler: 1 - Frama'da par
lamento çoğunluğu Flantlen
in önergesini reddetti. 
(Sonu 2. ci sayılada) 

Seker buhranı 
' olmı yacakbr 

Şeker fiatlarının ucudamaaı 
hakkındaki kanun hükümetçe Ka
mulaya verilince; toptan ıeker 
alış verişi yapan tecimerlerin; ka· 
.nun yürürlüğe girdikten aonra el
lerinde stok bulundurarak ziyan 
etmek iktimalleri karşısında f ab • 
rikalara siparit vermemeleri mem
leketin bir çok yerlerinde teker 
buhrammn batlamaınna sebeb ol
muştur. 

Ankara'mızda da aynı aebeb .. 
ten ötürü evelki gün, en çok, uram 
bakkallarında şeker bitmit ve bua 
lar piyasada alacak ıeker bulama· 
mışlardır. Bunun üzerine iıyarlar 
kooperatifi buhranın önüne geç.
mek ve piyasanın' nomalliğini mu· 
hafaza etmek gayesiyle ihtiyaca 
yetecek kadar ıeker getirmit -.e 
darlığın önüne geçmittir. 

(Sonu 2. ci sayıfada) 



SAYtFA 2 

--
Kılavuz için deı·sler 

-34-

'ı Ürem = Faiz· 
Ürüt = Hasıla\ 

t .Orün = Mahsul 
Üretim= İ<itihsal 

t 
Bir zamanlar nomal ürem yüzde 12 idi. 
Bu yıl ü r ü n ü m Ü z iyi idi. 
Gösterdiğiniz bu rakam öz mü, yoksa ham ü r ü t üzerin

den midir? 
Memlekette c-rıdüstri üretimi gittikçe artıyor. 

~*~ 

Reşad Nuri en iyi öykücü • Jerimizden biridır. 
Büyük hıırpte b e s 1 e v işleri p1Jk kötü yÖ'lC'tilmişt;r. 
Ya r a t ı kuvveti olmayan arti..,.t g e ~ e g e n bır ürı a. 

Jabilir; fakat çabuk unutulur. 
Yüz lira alac;:ık için aylardanberi lstanbul y ü r ü t g e • -

sinde uğra~ıp duruyorum. Tüze Bakanlığı y üret işlerine 
daha iyi bir düzen vermelidir. 

Siz de y o ğ a t ı m cezasını kaldırmak istiyenlcrden mi
siniz? 

Son asi alt yolun ne şartlarla ü r e t i 1 d ; ğ i n i biliyor 
musunuz? Gene bir ü s t e n c i tuzağma dii~miyelim. 

Bana Anıalyadan bir paket gönderildiği hakkmda lstanbul 
postasmdan bir b i 1 d i r g e aldım. 

Bu adanr.:ağız hakkında son bir k ay .ı a • d a bulunma
nızı dilerim. 

Bu misa/Jerdeki kelimeler: 

Öykü = Hikaye 
1 · Beslev = İaşe 
ra Yaratı= İbda 

Yürütge = İcra dairesi 
Yüret =İcra 
Yoğatnn = İdam 
Ü stermek = İhale etmek 
Üstenci= Müteahhit 
Bildirge = İhbariye 
Kayra = Lutfu ihsan 

Kayıtlanmak = İhtimam etm'-·· 

Ev işleri ile daha iyi k a y ı t l a n m a n ı z lazımr.!ır. 
in ~*~ 

ür ikametgah = Konut 
Bir ~ebirde oturan herkes polise k o n u t göstermek yü. 

kümündedir. 

İmay = İma 

Dünkü söylevinizdeki im a y • ın benim üzerime olup c;J. 
rnadrğmı sizden soruyorum. 

um 
m~ 

, 5 ,, 
k 1 
c 
'ıh 
d~a 

ril 
l:ni 
90 
m 

Dost Romanya 
(Başı 1. ci sayıfada) 

4 - Vakıflar ve cemiyetlerin taşıtsız 
malJan için Romanya hükümeti tara!ın
fan ayn bir para verilecektir. 

5 - Romanya hükümet hizmetintie 
bulunan türklerin emeklik olarak dev • 
Jet kasalarına bırakmış olduklan para
lar hareketlerinden önce kendilerine öde-

l lf necektir. :z 
sJ;l 6 - Askerde bulunan türk delikan-

hlan özgür bırakılacaktır. 

'1 - Türklerin hazneye olan borçla· 
n aranmıyacaktır. 

8 - Türk halkının beraber götüre • 
cekleri taşıtsız her türlü para eşya ve 
mal özgür çıkacaktır. 

9 - Limanlarda göçmenlerin cşyas1 
npurlara yüklenirken gümrük ham • 
mallan karışnuyacak ve bunun için biç 
bir -..ergi ahnmıyacaktır. 

Hükümetimizin göç işlerine bakmak 
için buraya gönderdiği iki işyar Silis -
treye gitmişlerdir: Orada yerleşmek ve 
brarlann yeriblmesini görmek üzere iç 
bakanlıktan emir almış olan genel ispek
ter B. Onaruso yarın sabah göç b01ge • 
sine hareket edecektir. 

Başbakanlık, tanm bakanı Türkiye 
elçisi ile sürekli değette bulunacaktır. 

Tuna ağızlarına doğru Tunca ve 

Balıkesir Halkevinde 
toplantı 

Hava tehlikesine karşı durmak için 

yurdun her tarafında olduğu gibi Balı· 

kesirde de çalışmalara devam edilmek

tedir. 

Bugün saat 17 de halkevinde bUyük 

bir toplantı yapılacaktır. İlbayhk ileri 

gelenlerile iıyarlann. öğretmenlerin ve 

tecimenlerin hazır bulunacağx bu top· 

lantıda Hava kurumuna yardım ip ko

DUfUlacak ve yardım tekli tcsbit edile· 

cektir. (Türk dili) 

ANKARA RADYOSU 
Bu akfamki radyo prog~'Urll; 

19.30 • Musiki: 

Stravinsky: Pastorale 

Keman. Necdet Remzı 

Piyano: Ulvi Cemal E. 
19.50 • Dans musikisi 

20.10 • Sporcu konuşuyor 
20.20 • Musiki: 

\loskovsky: 3 valses 
\teman- Necdet Remzi 

i>iyano: Ulvi Cemal E. 
20.40 • Haberler L4 ~ llakin çevresinde dolaşan elçimiz bura

X) 
11 

dald göç durumunu incelemektedir. 

3•• Xöetenceye gelen türk vapurları bu ve bu uadda.n sonra yeni bir program 

t ' il)' içinde yola ıkabiJecek olan sekiz yapılacağım bilclinrıiştir. 

u ı.. u .:.> 

!!!!!!!!!!~~ ....... ----------------------

• ç 
IST AN BUL TELEFONLAR/ 

İstanbuldaki buğday 
stoku 

İstanbul, 12 - Tecim ve tahll 
borsasımn çıkardığı haftalık ista
tistiğe göre lstanbulda buğday 
stoku 14.326 tondur. 

Değirmenlerde 8.670 ton buğ
day vardır. Un iiatları çuvalda 130 
kuruş artmıştrr. Bugün lzmirde ve 
her yerde buğday ürünü nomal ol
duğu haberi gelmiş, Şarbay veki
li de un liatlarrnrn yükselişinin 
ekmek narhrna etkisi olmıyacağı
m söylemiştir. 

Uçak madalyası alanlar 
lstanbul, 12-Bugün lstan

bulda hava kurumuna bağlr olarak 
çalışan rum ve yahudi dernekle· 
tinden iki yüzden fazla vatandaşa 
ilbaylıkça uçak madalyal:ın veril
di. 

Bir fransız torpidosu 
geliyor 

lstanbul, 12 - Verdün admda 
bir fransız torpidosu ayın 17 sinde 
1 stanbula gelecek ve beş güıı ka
lacaktır. Gemide bir amiralm ba§
kanlığmda süel bir kurul vardır. 

••• 

Şeker buhranı 

olmıyacakbr 
(Başı 1. inci sayıfada) 

İstanbul'da da durum ayru olduğun

dan çikolatacılar, şekerciler ve reçelci -
terden bir kurul dün şehrimize gelmi~ : 

gül, çilek gibi yemişlerin reçel zamanı 

geçmekte olduğundan kanunun biran 
önce yürürlüğe sokulmasını ilgi.!ilcrrlen 
dilemiştir. Kurut üyesinden b;~i demiş
tir ki' 

"- İstanbul'da şeker buhranı baş. 
göstermiştir. Reçelciler; bugün!:ü fiat 
üzerindeki şekerle yapacakları reçeli, ka
nundan sonra yeni fiata göre satacak • 
Jarmdan ziyan edeceklerdir. Mevsim ,, 
geçmekte olduğundan kanunun biran 
önce yürürlüğe sokıılmasmı ricaya gel
dik. Kanun bugün (dün) kamutay.::3 
kabul edildiğinden cumartesiye yürürlü
ğe girebileceğini ummaktayız. hüküm!'· 
timizin şekeri ucuzlatması; ucuz mat 
satarak yoğaltımı çoğaltacağmdan biz, 
şekerciler, reçelciler ve çikolatacılar d;ı 
bundan halk kadar asığlanacağız.,, 

İşyadar kooperatifini, Ankara'yı şe
kersiz bırakmamak ve vurgunculuğa im
kan vermemek gibi dizinlik ödevini ba
şarmasından ötürü kutlarız. Kooperatif 
kanunun çrktığı gün kesme şekeri 32, 
toz tekeri 28 kurusa satacaktır. ? 

Her gün beş kelime 
(Ba~ı 1. ci sayıfaaa) 

2 - UluJar sosyete•inde a -
Ztnlıklar me•eletıi her vakit 
ortaya konur, bir türlü ko -
tarılmaz. 

5. - T tJuir = Dilerge 
Ôrnek: Kültür Bakanlığı 
biidceai hakkında üç diler -
ge verilmiştir. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin osmanlı
caları kullanılmamasmı rica ede· . 
rız. 

Bu akşamki piyes 
Ankara H alkevi Başkanlığın

dan: 

ff~YVU .teJı iJieSİtlİ 

bilen üyeler 
BB. Salim Gergerli Adana 20, Gorç 

Lfttfullah Adana 200, Salamon Gilido 
Adana 20, Ömer Başeğmez Adana 20, 
Mehmed Bozdoğanlı Adana 20, F eyzi 
Dural Adana yardım 30 yıllık yukeni !ı.;, 

Hacı Evliya Adana 100, Ali Bin d ... bir 
Adana 20. Mehmed Bindebir Adana 20. 
Alber Diyab Adana yardım 150 yıllık 

yükeni 25, Köşkeryan Adana yardım 25 

yıllık yükeni 25. Ahmed Toraman Ada
na yardım 50 yıllık yükeni 20. Elektrik 
Sirketi Adana yardım 200 yıJJık yüke· 
ni 100, BB. Zekeriya Bakır Adana yar
dım 30 yıllık yukeni 20. Ömer Lfıtfü 
lokantacı Adana yardım 50 yıllık yüke
ni 20, Ali Rıza Kelleşker Adana yar
dım 100, yıllık yükeni 25. Ali Kaddür 
Adana Y,ardım l 00 yıllık yükeni 20, Mus
tafa Kaddür Adana 20. Çerd Yusuf A
dana yardım 30. yıllık yükeni 20, Sil
leyman Masereci Adana yardım 20 yıl
lık yükeni 20, Ahmed Kurttepeli Ada
na 20. Aptülkerim oğlu İbrahim ve Na 
ci Adana yardım 100 yıllık yükeni 20, 
Sabri Gül Adana yardım 100 yıllık yü
keni 25. 

B. Abdülkerim oğlu İbrahim Adaı1a 
20, B. Mehmet Edime Hanı Adana 20, 
B. Mazhar Hasanlar Adana yardım 50 
yıllık yükeni 20, B. Aziz Naci Adana 
yardım 20 yıllık yükeni 20. B. K.adrl 
Asnn Adana yardım 20 yıllık yükeni 21). 
B. Bakkal oğlu Etem Adana yardım 50 
yıllık yükeni 20, B. Ali Dayıoğlu Ada
na yardım 100 yıllık yükeni 50, B. Hak
kı Salih Adana yardım 100 yıllık yükeni 
25, B. Mustafa Şallı Adana 20, B. Ha -
kim Nevzat ve refikası hakim MürüV\ 
Tüzünkan 20, B. Tevfik Hadi Baysal 
Adana valisi 50, B. Halil Adana defter -
dan 20, B. Ali Şadi Adana Tetkiki iti -
raz 20, B. M. Fuad Adana tetkik Ko. 
üyesinden 20. B. Reşat Adana tetkik ko. 
iiycsinden 20, B. Raif Adana mektu çu 
20, B. Nebil Adana hukuk işleri müdü -
ru 20, B. Necip Adana idare heyeti üye-
. 20, B. Zeki Adana idare heyeti üye.;' 

20. B. Arif Adana idare heyeti üyesi 20. 
B. Zekai Adana başmühendis 20, B. Na
dir Adana su işleri müdürü 20, B. Hü • 
seyin Adana elektrik komiseri 20, B. Yu
nus Kfi.zım Adana Maarif müdürü 20, B. 
Şevki Adana ağır ceza ba§karu 20. R 
Münir Adana müddei umumisi 20, B. 
İbrahim Senih Adana hukuk hakimi 20 
B. Hamdi Adana ceza hakimi 20, B. Ali 
F uad Adana hukuk hakimi 20. B. Muzaf
fer Adana ceza başkanı 20, B. K?zım 
Adana ağır ceza azası 20, B. Meh -~t 

Necip Adana ağır ceza azası 20, B. M . 
Feyzi Adana sulh hakimi 20, B. Nuri 
!\dana ihtısas mahkemesi başkanı 20, R. 

Mustafa Adana ihtrsas mahkemesi müd
deiumumisi ZO, Mustafa Zeki Adana ihti· 
sas mahkemesi müstantı""k 20, B. İbrahim 
Nebil Adana Ticaret okulu öğretme ~; 

20, B. Zeki Adana orta mektep öğret -
meni 20, B. Sabri Güzel Adana orta 
okulu türkçe öğretmeni 20, B. Adil A • 
dana erkek muaUim M. öğretmeni 20, B. 
Mehmet Feyzi Adana erkek muallim M. 
öğretmeni 20, B. Akif Adana erkek mu
allim M. öğretmeni 20, B. Tahsin Ada
na erkek muallim M. öğretmeni 20, B. 

İt l»in göçmeni beklemektedir. Başbakan- Bu akşma ıaat 19 da türk tecimer-
Sf hktaki toplantıdan sonra elçimizle kül- lerin alacağı döviz hakkmda B<lfbaka- , 

dlr bakanı arasında Roman.yadaki türk nın yanında ulusal banka direktörü ile 

~i ~~=r ~:: =Hr~tRASY 

Kızılay haftası dolayısile bu ak§am 
tiyatro kolu tarafmdan büyük bir piyes 
verilecektir. Çağrılıklar Kınacuade ha
nında Kızılay şubesinde parasız dağı

tılmaktadır. İstiyenlcrin çağnlıltlarını 

almaları rica olunur.,, 

Rasim Adana erkek L. öğretmeni ZO, B. 
Cevdet İzrap Adana eTkek lisesi müdü
rü 20, B. Ali Haydar Adana kız lise.;i 
öğretmeni 20, B. Hüsnü Muhittin Ada

na sıhhat müdürü 20, B. Zeki Besim A • 
dana Doğumevi baş doktoru 20, B. Ba
hattin Şakir Adana Doktor 20. B. Arif 
Adana Trahom hastanesi başhekimi 20, 
B. Kamil Şakir Adana trahom hastanesi 
göz doktoru 20, B. Kemal Adana tohum 
ıslah istasyonu müdürü 20, B. Zeki A -
dana tohum ıslah istasyonu tercilmanı 

20, B. Akif Adana üretme ciftliği l!efi 20, 
B. Lütfü KaJağoğ1u Adana yardnnr 200 
yıllık yükeni 20, B. AJi Safio~lu Adana 
20. B. Cabbar Hacıkürt oğlu Adana yar
dımı 50 yıllık yükeni 20, B. İsmail Çorat 
Adana yardrmr 100 yıllık yükeni 30, 

Uçak piyangosu 
İstanbul, 12 (A.A.) - Bugün 

çekilmesine devam edilen uçak pi• 
yangosunda kazanan numaralar 
ve kazandrklarr paralar şunlardır: 
N o: 22. 714 - 30,000 lira; N o. 9.930 
- 15,000 lira; No. 2.800 - 12,000 Ji .. 
ra; No. 7.289 - 1,000 lira; No, 
22.294 • 1,000 lira. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Andıç = Muhtıra 
Araç = Vasıta 

Asığ = Menfaat 
Ayttç = Muhatab 
Aytışma = Münaka~ 
Bağışlıhk = Muafiyet 
Bağıtlamak = Akdetmclt 
Belitmek = Tayin etmek (füıer) 

Bölge = Mıntaka 

Çağrılık = Davetiye 
Çizelge = Cetvel 

Dayanışma = Tesanud 
Değet = Temas 

Dilerge = Takrir 
Egemenlik = Hakimiyet 
Erk= Kudret 
Erkinlik = İstiklal 

Eşit = Müsavi 
Etki = Tesir 
Etkin = Müessir 
Evrensel = AlemşUmnı 

llbaylık = Vilayet 
İye = Sahip 

Gelisim = İnkişaf 
Gerçinlemek = Tahkik etmeli 
Girgi = Teşe!Jbüs (Demarche} 
Hasrın = Hasren 
tıgm = Alakadar 
Kamoy = Efkarı umumiye 
Kamuğast = Menafii Smme 
Kanıt - Delil 
Kapasite = Kabiliyet 

Kesin= Kati 
Koyaç = Tesisat 

Kural = Kaide 
Kurul = Heyet 

Kutsal = Mukaddes, kud -
Olut = Emri vaki 
Onarsa = Tan:iye 
Örgüt = Teşkilat 

Oymak = Kabile 
Öklemek = Muhakeme etıld ~ 

sonner) 
Özgürlük = Serbestlik 
Özvennek = Feda etmeJi 
Sağlamak = Temin etmC1k 
Saptamak = Tesbit etmek 
Savga = Müdafaa 
Soysalhk -= Medeniyet 
Sömürge = Müstemleke 
Suçlamak = itham dmıCli 
Süre = Müddet 
Şarbay = Belediye reisi 

Tahıl = Zahire 
Tecim = Ticaret 
Tekit= İnhisar 
Ürem = Faiz 
Yadısamak = inkar etmetıt 
Yakacak = Mahrukat 
Yanı = Şikayet 

Yeritmek = Tatbik etmelC 
Yora = Tefsir 
Yönetim = İdare 

Yöney = Cephe ( Front) 
Yüken = Teahhüt 
Romanımızın bugunkü parçasınaa 

geçen kelimelerin karşılıklan. 

Ton = Eda, tavur 

Term = Tabir 
Ayrıksm = Acayib 

Anı = Hatıra 
Tepki = Aksülamel 
Beldek = Alamet 
İktimal = İhtimal 
Emeliye ayrılmak = TekaUd olmaW 

Zorunda kalmak = mecbuT olmak 

Önerdeş = Rakib 
Sosyete = Cemiyet 

Keçiören Gazinosu, çevresine yaraşan güzelliği aldı. Oı·man Çifiiği Fabriliasının Anl{aru l>irasım 
Keçiörende lezzetle içebilirsini7'. 
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Haı,acılık bahisleri 

Koruyucu silalı 

iop mu, uçak mı? 
Birçoklarımız, saldıracak uçakl.arı 

top, makineli tüfeık, tüfek kullanarak, 
memleketi korumanın mümkün olduğu

nu düşünürler. Top vurur, çok mermi 
atan makineli tüfek alçaktan gelen uç
manları öldürür, tüf~kle de canımızı 
kurtarın.z diye düşünen çok adam var
dır. 

Biz, kesin olarak hemen söyliye
lim ki, top ve makineli tüfek, erkini 
arttırırsa arttırsın, uçaıkları durdur
mak, yahut yüzgerJ. ettirme.k işini hiç 
bir zaman başaramamışlardır ~ başara
mıyacaklardn. 

Dünya harbında, Londra ve Pari • 
se saldıran alman uçaklarının uçuş ka
pasiteleri göz önüne getirilirse, bugün
kü uçağın nasıl vurulmaz bir gelişim 
kertesine eristiğini kolayca anlayabili
riz . 

O zamanlar alman havacılığınm 

elinde, hızı 120 - 130 kilometrey.i geç
miyen, 2000 - 3000 metreden yukarı 

ç1kamıyıan uçaklar vardı ; oynak ve 
atik değillerdi. Hava hiicftmlarında 

kullanılması doğru olan had> tarzı gi
bi, hava hücQmlariyle harbı bitirmek 
imkanı kafala'I'da yer tutamamıştı .. 

Halbuki, bugün, ne kadar üstün 
erkte ve çok yer silahlariyle korunmak 
istenirse istensin, bir hedefe yanaşıp 
onu yakıp yı.1kmak türlü baıkmılardan 
ıkolaylaşmış bulunmaktadır. 

Her şeyden önce, düşünülmeli ki, 

bol silahla korunmak istenen bir yerin 
süel bir değeri olmak lazımdır. Ve bu 
değer, bunun yok edilmesi uğrunda ö:ı;
veri göstermek anlamına gelir. 

Hedefin durumu böyle olunca, ha

vacılık, elinde bulunan öldürücü ve 

koruyucu araçlarını kısa bir örnek gös

termek için yazıyorum - tu yolda 

hazırhyarak saldıracaktır. 

En önde çok hr.zlı ve iti o sırada 

havada harbetmok olmayan bir kısım 

u çaklar, hedefe yanaşır ve binlerce yan

gın bombası ve sis yapan bombalar a

tarlar .. Bu s.aldırıştan alınacak sonuç

lar şunlardır: Yer yer yangın çıkacak 

ve hedefin dört bir yönünü duman sa

racaktır. Yangın halkı yahut savga 

kuvvetlerini sokağa ve yapıları koru

mağa zorlayacak, duman, yer silahla· 

rrnr .körletecektir. Bu sırada, havacılı

ğın gaz bombası atan veya gaz yağmu

ru saçan uçaktan yanaşacak ve halkı, 

savga kuvvetlerini maske talanağa, sı

ğınaklara kaçmağa zorlayacaktır. He

men ar.kasından da tonlarla yrkıcı bom

ba yükü taşıyan ağır bombardıman 

uçakları, yükseklerde uçmak zorunda 

olmadan yana.şıp hedefi ıbüsbüt\in yok 

edecektir. 

Burada yer silahlarının etkin oldu

ğu gibi bir şartı da kabul ederek şunu 

da söyliyelim: Bu halde, bir Jusım 

uçaklar, yükseklerden, ateş ettiklerini 

gördükleri toplar üz.erfoe baş ııfağı di· 

kilip bunları bombalayacak ve biribiri· 

ni kovalayan bu htlctlmlar, ana sonucu 
1 

alacak olan ıağır bombardıman uçakları-

na rahatça yanaşmak imkanını verecek

tir, Topun, alçaktan uçanları koavl.aya

mıyacak kadar yavaş çevrildiğini bu 
arada söylemeliyim. Makineli tüfek ate
şini, zırh ve küçük elbombıaıları zaten 
durduracaktır. 

Buraya kadar kıaaca, yazdıklarım, 
anlatabilir ki, elinde bol araçlar bulu
nan büyüık bir hava ordusuna yer silah
larile yüzgeri ettirmek ve hava tehlike
sini böyle bir yoldan gider<>k önlemek 

imkansızdır. 

Bütün ıbunlar, bir memleketi, bir 
memleket parçasını, bir ~ehir, kasaba 
yahut endüstri bölgesini hava a.kınla
rmdan korumak için. yer silahları kul
lanmakta bir fayda olmadığını ve yer 

ailahından gayrı bir savga araçı aramak 
gerektiğini açıkça anlatabilir. Bu ara
nan ve randımanı yüksek olan araçı. 

bu.gün için uçaklar meydana getiriyor 
Şakir ffaum GÖKMEN 
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AN (A t.Aı Eı (;" !.ZEL i{öSJELE JEN Bi ~ 
' 

Keçiören nasıl bir yerdir? 
Yazm Ankarada oturanların ağzın

dan düşmeyen bir söz varoır: Azad gü

nünü nerede geçirmeli? Bu sözü dille

riıı."' dolamış olanlar, Ankarayı dolaşıp 

Keçiören köy gazinosu, Avrupanın 

herhangi bir tarafındaki herhangi bir 

köy gazinosundan üstün olduğunu hak

lı bir sav olarak ileri sürebilir. 

Keçiörene gıaen gCJigeli yoı 

öğrenmemiş w daha doğruau, onu ça

hşhkları yerlerle evlerinin arasındaki 

sokaklara sığdırmış olanlardır. Ankara 

ne bu kadar küçiik, ne de bu kadar eğ

lencesizdir. 

titi.ı teri önüne rastlayan büyük bir kıs
mı Ankaranm en gölgeli yoludur. An· 

kara yakınlarında bir sanatoryom kur
mak için yapılan a.r3§tınnalar aonunda 
bu işe en uygun yerin Keçiören oldutu 

anlaşılmıştır. Gündüz, Keçiören tepe. 

cikleri üzerinde hafif rüzg!rlar eksrk 

olmaz, gece, serindir ve btitün Ankara

nm ı~ıklarına yüksekten bakan doyu!· 

maz bir güzelliği vardır. 

İşte yeşillikler içinde, onların tıatlı 

kokularını ciğerlerine doldurarak yu 

günlerini, yaz gecelerini rahatça geçir

mek istiyenler, masa başında harekctets 

kalan kanlarını , yumuşak inif ve çııkıt

lt tepelerde gezerek, hare.kete getirdtık

ten sonra, şık ıbir salonda bir çay tçme
ği zevkli bulanlar K.eçiörene gidebilir 

ve orada, bu zevklerini köy gazinosun

da verine getirebilirl«. 

Keçlören'den bir k6~ 

dar düunli aralıklarla işletilmeğe baş 

lıyan otobüslerden birine bininiz : sabah 

kahvaltısını. çiftliğin taze sütü ile, te . 

reyağıyla, reçelleriyle yapınız : keyif 

içinde geçmesi için bütün bir çalışm.ıı 

gününü kaza:ımıt olursunuz. Bu sıcak 

günleroc ağır yemeklerle miydenizi boz

mak istemiyorsanız öğle azadınm iki sa

atcnr gazinoda geçirin : soğuk bira, kuıu 

söğüşü, taze peynirler, mevsim yemişle· 

ri, geniş ve giizel bir görii ... Başınız yo

ruldu; akşam işinizden <;Lkınca Keçiöre

ne frrlaym, köyde dolasın, kızlar pma -

rına çıkın, Ankara'yı seyredin. Som• 

akşam yemeğinizi gazinoda yeyip rad -

yoyu a.çm, çoluğunuz çocuğunuzla, bü

tün telsiz istasyonlarını dinleyin. Dan!"> 

seviyorsanız gramofon emrinize hazır. 

Ancak, bir au başı, bir ağaç altı ar

tlik modern ankaralıya yetmemektedir. 

Azat günti, yahut akşam Ustü işinden 

çıktııkta.n sonra gezip göreceği yerlerin 

hoş görülü, içeceği bir fincan kahvenin 

temiz, bir bardak biranm soğuk olması

nı ve bu -bir fincan kahveyi veya bir 

bardak birayı kirsiz örtülü bir masanın 

başında ve rahat bi.ır kanapeye oturup 

i.cmek i.Jltiyorlar. Keçiören'in Jlörijnüşü ve asfalt caddesi 

l dır seçme plakları çevirip eğlenin. 

Ankara'nın bu eısiz köşesini anlat -
ınak neye varar? İlk fırsatta gidip kM· 

Keçi6ren'in güzel yolu 

İşte Ankarada ıböyle yerler azdır. Yalnız, gazinosundan önce, bilme-

Fakat Ankaranın çok olmayan böyle yenlere, biraz Keçiöreni anlatalrm. 

yerlerini, Ankarayı sevenler ve iyice ti!- Keçiören, Ankara şehrinin kuzeyin-

,,~mıyanlara ~vdirmek ödevini de. iste- de, fakat kuzey rüzgarla.rınr kapayan 

Keçiören'in köşkleri 

ye isteye Üzerlerine almış olanlar, hır 

tane daha ilave etmişlerdir. Bahsettiği

miz bu yer, Keçi<>ren kulübünün köy 

~::ızinosudur. 

tepelerle çevrilmiş bağlar ve bahçeler 

arasında, çok şirin bir yazlıktır. Keçiö

rene altı buçuk kilometreUk asfalt bir 

şosadan gidilir; bu şosanm tarım ens-

1 
Köy gazinosunu y!Sneten kulüp, Or

m1m çiftli~j direktörlilğil ile anlıataraık 
1 

1 
' 

Keçl6un'den IJ.a1ka bit ~e-

,ıftlikte üretilen her §eyin orada da u

cuzca satılmasını sağlamıştır. 
$;abah saat altıdan a:ece yanaına u~ 

di gözlerinizle görün ; Keçiöreni çok M 

vecekainiz, ondan ayrılmak iıtemiye 

celrsinis. N. B. 

Keçlar~n gazinosunun dqı 
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Keçiören !{""!İno.•mnun ıçr 

İKızılay'ın garde1ı partisi 
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Önümüzdeki cumartesi gunu aksamı 
Orman Çiftliğinin bira parkında veri
lecektir. Hayırsever 
toplantıya giderek 
etmelerini dileriz. 

yurddaşlarm bu 

Kızılav'a yardım 
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. m« ln6nf1 Kzz En.rtitüsti yıl sonu dolayıs yle okulda bir sergi baz.ıl16makt 
dır. Serginin açzlma töreni yarın saat 17 ce yapılacak ve carııartesi ve pazar 
6'tDI balka açık bulunduru1aeaktır. Re mimiz sergide hazırlanmakta olan bir 

k6~yi gösteunektedir. 

İtalya - Halıeş anlaş
maz a.ğı ve Fransa 
4 haziraa tadhli Elco do Parı gaze

'tesinde Pertinaks diyor ki: 

B. Musolinı'nin 25 mayısta italyan 

parlamentosunda verdiği ııöyleve ye -
Diden geri dönmek gerekiyor; çünkü. 
oac.f olunur ki, bu söylev lbir dönüm 
nol'ı<tası yapacağa benziyor. Başbakan, 
her zamankı gibi fransız gazet lerinde 
hepsi çdrnııyan şaşırtıcı kelimelerle, 
eğer kendisine Habeşistanda tam bir 
hareket ozgürluğü verilmezse bu yılın 
ba§mda başlanılan sryasadan va:t geçe· 
ceğini ' ildinniştir. 

·- Cenevre'de B. Eden tarafından 
Baron Aloisi'ye söylenen sözlerin sert
liği bizi şaşırtmaktan geri dunnadı. 

16 marttan sonra, Sir Saymen alman 
elçisine buna benzer sözler söylemiş 

miydi? Bununla beraber, İtalyanın al

dığı tedbirler, ars~ulusal sonuçları ba
kmımdan, :A.lmanya'nınkilerle kıyasla· 

oabilir mi? Buna göre, İngiltere bun
dan sonra uluslar cemiyeti paktını dün
yanın her t rafında savgamalc niyetin
de midir? Haki at şudur ki, Sir Say· 

men'in yerine geçmek ıstiyen B. Eden, 
bilerek veya bilmiyerek, "ucuzca", İ§ÇI· 
lerle ''uluslar cemiyeti ıçin birli~. 

tiyeleri arasında kendisine büyük bir 
töhret sa ~lamak istcmiıtir. 13 mayısta 

Cenevreden aldığımız bir mektupta, 

BB. Baldvin ve Makdonald'ın İtalyan 
elçisine karşı çok ecrt bir lisan kullan
dıklarını yazmıştık. Ancak sonradan 

bu haberin doğru olup olmadığını ger -
çinleyemedik. Eğer 25 ağustosta İtal
ya ulualar cemiyeti kuruluna .karşı ge
lirse Londra hükümetfoin hiç ses çı

karmayıp hareketsiz durması ihtimali 
90ktur. Biz ve ötekiler bu işte ne ka

zaınmı§ olacağız? 

Şüphesiz, en eyisi, B. Baldvin a(lı. 

ne söz söyliyen Sir Osten Çember
kyn gibi öklemektir. Ulusrar cemiye
ti paktının evrenecl fc'kilde yeritilmeai 

Jmklnaızdır. Bu pakt yükümsel ve ha

kikiğ bir şekilde ancak karşılıklı yar.dım 
paktlarının bağıtlanmış olduğu bölge· 

lcrde yürütülebilir Habeşistan ise, bi

ricik etkin fey olan böyle bir paktın 
~orwna ı altında değildir. 

B. Laval'in İtalyan - Hakş an
laşmazlıgı bakımından aldığı tavır 

hakkında fikir yürütmek bizce imkan· 

audır; çunkü bu işte tabiiğ olarak, 
oüansfar göz um .. zden kaçmaktadır; yal. 

ruz bir mesele çok açıktır: B. Laval 
son Hancı kanunda Roma'da yapılan 

konuşmalarda, yeter derecede aç k ir 

ta·ıır almamıştır. Ayt•çmı hoşnud et

mekten b htiyar hır halde, onunla Cc -

nevrede güdülecek olan usulü saptam -

ğı yerinde bulmamıştır Ne olursa ·l 

eun B. Lava], B. dö Şam rön'ü. mart 

başlangıcında Sir Erik Drömmond'un 

yardımına ko turmamalıydı. İki ay 

sonra ilk vcrd i s "ylevle B. Musoli•ti 
bu gir inın yenılcnmesini onlerniştir. 

Bun an onra bı .m için n eyisi ik"n· 

ci planda kaim ur, cünkü 16 yıl ön

ce Fiume an'n mazhgmda da olduğu 
gibi, italyanlar, M nşın öbüryanmdaki 

dostlarımıza gore daha ziyade bize kı· 

%acaklardır B · · ... ödevi:'niz arsıulusal 
kanunu Alm ny ya s <l rmaktır. Bu. 

bize y m lidir 

İlim ve anat türk 
hiikümetine 
horçl1ıdur 

Ayasofyanıa mozaikleri bakJunda 
''Ayasolyanrn yeni bazncler:ı,, ba.Jlıklı 
bir betke yazan Taymis gazetesi, ame
rikalı uzman Bay Vitlemor'un burada 
yeniden temizlediği mozaikleri öğdülc
ten, biraz da burasının tarihinden bahs 
ettikten sonra diyor ki: 

Türk bilginleri butün varlarile Bay 

Vitlcmor'la ve çalıpna arkadaşlarile 

elbirliği etmi ler ve burasını vaktile 

cami iken tamyanlc1n bugün şaşırtacak 
deği§tinnelerin yapılmasına izin !enni§

lerdir. 

Bu değı melerın Ayasofyaya eski
sinden çok ilen bir güzellik verdiğin

de şüph_c yoktur. Vaktiyle kıbleye dog· 
ru yapıldığı için Ayasofyayı çarpık gi 

bi gösteren büyük halılar kaldırılmış
tır. 

Şimdi beyaz mermer döşemeler mey
dana çıktığı ıçin çok gü el göriinmek· 

t'cdir. Dokuz kapıda bulunan büyük 

perdelerle çepe çevre asılmış büyük lev
haların bldmlması da yapının içini 

haylıdan haylıya aydınlatmıttrr. 

Eskiden türıkler hıristiyan e erle

rine ne kadar zarar ve.rmi§ olurlarsa ol

ıunlar - ki litin haçlılarının verdik 

leri :zarar yanında bunlar pek gölgede 

kalır - bugiın türk hükümcti, güttüğü 

liberal ı:;ıyasa ile dünyadaki bütün soy

ıal insanların mınnetini kazanmış bu

lunuyor. 

Turk hükümetine ve Bay Vıtte
mor'a "lim ve sanat birçok şeyler borç

ludur. 

Alman andıçı 
4 hazıran tarihli sayısında Aıman

yanın Rus - Fransız paktı halr.kında 

verdiği andıçtan bahseden Jurnal de 

Deba gazetesi diyor ki: 

Alman hülnimetinin, Rus - Fran
sız paktı hakkında türlü ilgili memle
l:etlere gönderdiği andıç, uzun yorala

ra Uyık değildir. 

·- Hakikatte, her fırsatta olduğu gi

bi bu sefer de alman hükümeti ortalığ1 

bulandırmağa çalışmakta, doğuda im

kan nisbetinde özgür kalabllmeği den 

mek için manevra çevirmektedir. Hitle· 

rin en bı•yük istekleri bu yöndcdır, 

fakat Mein Kampf adlı kitabında dil 

dedigi ve güttügi.ı sıyasanm da göster 

diği gibi, bu dilekleri gerçekleştirme

den önce batı tarafını yok ctmesı, ya· 

but hiç olmazsa kımıldayamayacak bir 

hale getirmesi lüzumlu olduğuna inan

maktadır; Fransayı yalnız bırakmak 

için yaptığı çabalamalar da ~undan ile

ri gelm ktedir Bundan başka, bu an· 

dıçla, daha ilerisi için, batıüa yeni bir 

olut hazırlaması iht"mali de çoktur: 

Lokarno andlaşmasının şartlarını saya

cağı yolundaki niyetini bildirdikten 

sonra, şimdi de bunları çiğnemek için 

bir bahane hazırlıyor. Onun için, işte 

en çok bu bakımdan uyanrk olmak 1.S· 

zımdır. 

ULUS 

Ya az et r e 
•• İtal) a gazele eri ııiçiıı iııg · izlere u-

c ediyorlarm ş? 
7 hazıra.zı tarihli Temp g ze e.-ınc 

Roma'dan yazılryol' . 

lngilterenin Habeşistan meselesin

de aldığı çekingen tavır İtalyada gıin -
den güne daha açık ve daha acı ten
kidlcre yol açmaktadır. Bundan birkaç 

hafta once, ingılizlenn hoşnudsuzluğu 

belli olmağa b!.!!ladığı zc;man, İtalyanın 
Londradan gelen hatırlatmalara kat'şı 

go5terdiği aaygıy m:ıhafaza ederek, 

doğu Avrupasmda güttüğü sıyasayı de 

ğiıtirec.cği sanılabilirdi. Cenevredeki 
son ıaytı§tnalar sırasında halyanm aldı· 
ğı tavır ve İtalya gazetelerinde çıkan 

birçok betkeler bunun tcrsme olarak. 
Roma'nın belli bir noktaya kadar Lon
dradan ayrılma}·, Avrupadaiki durumu 
değiştirmek ve belki de Almanya ile 
yeniden bir çalışma beraberligj ıuyasa
sı yapmak niyetinde olduğunu göster 

mektedir. İtalyanm uluslar cemiyetin· 
den çekilmesi ihtimalinden bile bahs 
edilmiştir. Görülüyor ki durum olduk
ça ciddiğdir. Onun için, italyan gazete
lerinin ne için İngiltere.ye çıkışt ktan

nı hatırlatmak faydasu değildir. 

Açıkça anlatılan b.irinci yanı, his

ıiğdir: İngiltere büyük sömürgeler 
imparatorluğunu kurarken İtalya her 

türlü tenkidden çe ·inmiştı. Ona yar
dım bile etti: 1902 de, Abdulhasan·ın 

ingiliz Somalisinde çrkardığı ayaklan
mayı bastınnak için gönderilen ingiliz 
kuvvetlerinin karaya çıkması ve hare· 
kete geçmesi sırasında İtalyan gemileri 
ve askerleri onlarla iş birliği } apmıştı. 
Hartum'un alınışından sonra İtalyan 

kıtaları Mehdiye k ... rşı yapılan savaşa 

etkin bir tekilde katıldılar. Bu hadise· 
leri anlatan italyan gazeteleri, "mlite

kabHiyet,,in, sırası gelince, aI' ıulusal 

bir tııyasa kuralı olabileceğini yazmak 
tadırlar. Öte tıraftan İngilterenin sö
mürgeler imparatorluğunun biıyilktliğü 

ve zenginliği karşısında İtalya lngıl
terenin, kendisinin sömürgeler edin

meğe olan gerçek ihtiyacını teslim et· 
mekten ne için çekindiğini de kendi 

kendine sormaktadır. 

Fakat, hissiğ bakımdan uerı suru
len bu kanıtların yanında İtalya İngil
terenin Habeşistanda yaptıgı şeyler 

hakkında daha açrk şeyler de söyle
mektedir. Giornale d'İtalya'ya göre bir 
yıldan fazla bir zamandan beri lngil· 

tere doğu Afrikasındaki sömürgelerı
nin sınırlarında, İtalyanın bir aç haf

tadanberi aldığı tedbirlere bcnziyen 
süel tedbirler almaktadır. Ak Nil, mavi 

Nil ve Rodolf gölü bölgelerinde ask r 

toplandığı görülmüştür. İngilizler as

ker ve i§ç.i olarak kullanmak üzere yer 

lilerden adamlar tutmuşlar ve bunları 
aramak için Ben Amer'deki eritreti 

halk arasına kadar gitmişlerdir. İngi· 
liz - Mısır Sudanında st,ateıık özde 
demiryolları yapılmıft:Jr. H beş top-

- Para tlunnmı 
nedeıı ~ıluııau gir
di? 

(Nüyork TaymaJ 

• 

raklarında, ingiliz magdenleruıin }a
nında. kuçül{ süel örgütler, silah depo
!lan ve uçak alanları yapılmıştır. Har

tum'd on.eml.i bava kuvvetleri toplan
dığı söylenmektedir. İtalyan kamoyu, 
ltalyanm da aldıcı buna benzer tedbir
lerin Londrada bu kadar :k zgmlığa sc· 

beb olma.ama f).fmaktıadır. 
İngiliz hlikümcıti bütün bu hazırlık

ları, yapıları, aeferıberlikleri kesin ola
rak yalanlamaktadır- Sir Sayınen a

vam kamaraSJnda, bunların biç Hr csa-

11 olmayan sozler olduğunu soylemiş
tiı. Buna kartı GiornaJe d'İtalia, eski 
ıöylediklerinıde ısrar ettiği cevabını 

vermiştir. Sonra. Roma'da telaş uyan

dırmaktan geri durmamış olan bir ha· 
bcr vardır: Bu, Mısır hüılrlimctinin, m.a 

vi NH'in sularını düzene solmıak için 

Habeşistandaki Tsana gölünün yakı· 
nmda bir baraj v.a'Ptınnak tizere 35 mil

yon lir.et harcamağa karar ,,t:rdi~ hak
kında.ki haberdir. !Hakikatte ise lngil 
tere'nin Habeşistanın eo zengin bölge
lerinden birine böy1eHkle el attığı 
söyLnmcktedir. 

İtalyan ltamoyunun kızmasına baş · 
ka bir sebeb daha vardn: Londrada 

f talyanın büti.in kuvvetlerini Avustur

yanrn ıerkinligini korumağa b.-ısretme

si ve Afrikada böyle bir iıe girişe.rol> 

zayıflamaması lazım geldiği düşünülü

yoı muş. Başbakan bile, senatoda ver· 
diği söylevde, İtalyayı Afrikadaki ta

rihiğ ödevinden vaz geçip de Brcnner 
smırında sıkl§ıp kalmış olarak görmek 
istiyenlere itiraz etmiştir. İtalyan bası
nı biı.ıkaç defa, A usturya meselesinin 

hasrın bir İtalyan mesele ı değil, bir 
Avrupa meselesi olduğunu ve İngilte
re Avrupa işlerine daha derinden giri
§İl'&e doğu Afrikasında:ki hadiselerin 

geli§imi kar§ısında daha az çekingen
lik göstereceğini söylemiştir. 

Kısaca, ıu anım ha.ltlkiğ bir İngiliz 
- İtalyan gerginliğj vardır. Buna inan
mak için italyan guetelerin" rasgcle 

okumak yeter. Stampa gazetesi ıunlan 

yazıyor: 

"İtalyan ulusu. ingilizlerin aldığı 

tavra çok ıaşmaktadrr. Son iki asır 
içinde İngiltere kcı.dar hiç bir devlet, 
aşağı oymakJarla, çoğu kışkırtılarak ya
pılmış, düşmanca degetlerde buluruna
mıştır. İngiliz bayrağı hakaret gördü· 
ğü, bir ingiliz yurddaşın kesesi tehli

keye girdiği her sefer, çok defalar 

birkaç isterlin lirası için filolar, ta
burlar onarsa istemeğe gidiyor ve az 
zaman askerler girdikleri yerlerden çı

kıyor tardı. Biz: italyanların bayrağının 
terefi de, onların bayrağının ıerefi ka

dar kutsaldır, ve bizim aoysallığunız 
ge!ifOiı asırlardan, binlerce yıldan ha.hı 

etmeksizin, kıaıpasite ft inaanl:k bakı
mından, ingifü: aömürgecilerinin kapa

ıite ve insanlığından hiç de apğı de-

13 HAZiRAN 1935 PER~t.MBE 

İngiltere at~le n i 
oyııu) ornıuş? 

Romadan ? haziran 9.15 t rıh r D 
Ji Telegraf gazet~sin~ b1ld1nl1 or: 

Bugün Habeşistan mesel i dola
yısiyle Roma gazeteleri, Buyük Bn
tanyaya yaptıkları hücfunları bır Jrnt 
daha arttırmışlar ve bu yolda y zılan 

yazılar taşra gazeteleri taraf ntlan da 
kopya edilmi tir. 

Hele Ottobre gazetesı, İngiltere· 

nin Malta'da, Afrikada ve imparator

luğun öteki kısunlarmda gütmekte ol

duğu sıyasaya acı acl hüdimlarda bu

lunmaktadır. Bu gazete, bir yaı:ısmda 

diyor ki: 

"Londradakiter pek fena psı oloji 
biliyorlar ve bu yüzden birteviye yan

lış işler görüyorlar. 
Biz, onların ~tırdılanna pabuç bı

raJw:alth.rdaıı değiliz. İngiltere ate§le 

oynuyor ve bütün Awupa'yı, hatta bü
tün dünyayı ~ bir barba doğru aü
rUklüyor. 

Eğer İngiltere ham arıyonsa biz, 
bunu kendisine veririz. 

İngiltere, kendisinin kara, denı:ı 

ve hava üslerinden uzaktadır. 

Biz, birkaç saat içerisinde Malta 

adasının bütün savga araçlarını yok 
edebilir ve aıdayı üzerinde oturulmaz 

bir kaya haline getirebiliri.ı . ., 

Roma'da Messacero gazetesinde bir 

bctke yazan tanınmış yumanlardan 

Arnald Slpolla, bu yazısında diyor ki: 

"İngiltere. Habeş imparatoruna Ha
beş ordusuna gereken parayı verme~ 
söz vermiştir. Bu para verildiği süre 

içinde Habeşistan İngiltere ile 'birlik

tir ve onun dediğindaı çıkmıyaeaktır. 
Bu §U demektir: Modem Habeı or

dusu Sudan, Kenya ve Somali için bir 

tehlike olduğu zaman. İngiltere bu teh
likeyi otomatik olarak durdurabilecek-
tir.,, 

E 

ğildir.,, 

Tribuna gazetesi de ~iyor ki: "Ulus

lar eemiyeti iiyni olmak sanki tarihi, 
coğrafyayı, ananayı Ye Avrupa ile Afri· 
ka araaındaki farkı ortadan kaluırabi
Jirmiş gibi, temeli egemenlik yapmak 
olan bir imparatorluğun gazetelerinin, 

İtalya ıle Habeşistan arasındaki anlaş
mazlıkta iki memleketi aynı planda, 

eşit gönneleri doğru olamaz.,. 
Bir gerginlik 1113rdır ve bunu yadı

aamak bot olur. Bu geı-ginli:k Streu 
yöneyi üyelerinden ikisi araaında oldu· 
ğu için ayrıca esefe değer. Bugüne ka

dar italyan dış ııyasasının başlıca nok
talanndan biri, her zaman, İngiltere 

ile dostluk olmuJtur. Bugün bu anana 
haline girmiş dostluğun üzerinde bfr 

bulut dolaşmaktadır. Bunun geçici ol

duğunu dileyelim: çünkü barış, İngil
tere, Fransa ve İtalyanın dayanışması
na bağlıdır. 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLA 
'1L1EM"DE: 

Alman donanma
ınııı yeni ~kli 

Londn 12 (A.A.) - ~ -~ 
4eniız .komupnalan halllkm&ı Ta,mac p
.telıi, tuniar )'&UYGl'-

~kok yoctulanncia Bevoa Rlb
.... op, B. Hit&ue bit kon,,..ualar hak
Jmnda ôiı' rapor .-ermiftir. Şimdi M1' 
mdhpu yapdma&ı '9ıe«le~r. 

Bu .ac!l.-H. alman deftic ku~

Mi. a.lcltM4a mgfüz - alman andlaşma
....a.lri madck b11hmacaktcr. Söylendi

line g«e, bu andlapu, Almanyaya, in
aıiliz deniz c.a..ctleriniıı yüzde 35 i nH
betinde Gir kuvvete ..wb olnuA: hakkı

• vıcrecektk • .lacüiz - ..... itoa ...... 
Jarmm aonuçları, Ven91 •••IU.1 111-
-...ı.y.n 4ffJet)ere bildirilmiftk. 

DcyH Herald pımetesiaill aytarı di-

J'OI' ki: 
'beilitı hukümeti, iogiW: t4nilito

lıarmm yiızde 35 i a:Wıbetindc Wr U.
wtıc ....., cNmM lıııeWrmd@ki ....... di-

leliaıi laııbul ... . ..... .sa.- içia i-ci

Jkl« <4 prt~r: 

1 - Yüde J5 ri"tıct.i topta cNmı
J9C=aımr. Yaz» Almm,_ biltüa i.1JeilU 
_.. Jmvvcduuüıı Til&de JS .iAC dciiJı, 

fakat piııız - .... btacori•İDİll 
J'bde J5 ine uhib olacaktır. 

ı. - Aım.. dalİs "lapilıln ~ 
1u aynlKMtır. Be fMiWe Aknenpl. 
lngiltıen'cia eMi gemüeriDe Wfl lro
JKak J'Clli goemİ iistüalüjtinl elde ecie

•tyecıektir. 

s. - Öteki dam lilıke6eri a1awı de
au siWalamıı lııılbal edtce&JıcNir. Ba 

tartı, ıimdiye bda' yalms Japonya lıa
bul ~ bafb biç Gir yerden bqıhık 
.,eknemeştil'. 

4. - Venay aınd ......... m dei1'd
nlmetri yolla!'ı aranacaktrr. 

İngiliz - alman 
yakınlaşması 

Londra, 12 (A.A.) - Britit Lejiyon 
birliğinin yıllık konfenmınn4!a bir .Oy -
)ıew ftl'ell Pft11ı11 di (W iki ii.Urenin 9iiıei 

dostluklannı aağlamlaftıtmak için Al • 

-nya'ya cle1geler yoa.wı_, isteyen 

MrUk bqkanlllnmn dikjini dDfnı bul
muştur. 

Dlıll alqaıa iagilU aymü ~-
de söylendiğine göre Prem di GU'ill 

.S,lni f&hsiğ düşünceleri olup bükti -

met ac!ma ~ delftdlr ft lngftte -
re'nin Almanya'ya 'karp genel aıyasaaı • 

• detittirdiğine bir belge sayılamaz. 

Prens dö Gal'in Almaıaya'ya kup 
&>.tça bir hareket yaparak, bir taraftan 

~ .,.,.... ... eHi kiakria etln.i ... 

_.... olmadılım Bedia'• c&ıtennck, 
ate yandn ~'jn ilerdeki ...... -
ı.n kolaylaftuacak bir dostluk hareketi 

ALM A'DA: 

Bitler hücum l{ıtala
rını kaldırıyor mu? 

Berlia, l.Z (AA.- - Havas aytarı 

bildiriyor· S. A kttaiannm Grt8dan 

.nıdırdması için öcıcmli t~ler al
cnaKt:a oldufu halck:mdıa Bcri:inde dola

tan haberleı- e8Matt cörülüyor. Ahaan 
Wikanaetiain ceçea lO bmiraadaııbct'.i 

iN kıllalan bWıüdift ortadan kaiduma& 
ckpaac bile bdrolarmı asa!tmaya ça
llftıit doğnidur. Ahma7*ia J'Üidimeel 
aakedik bimıeti kunldcıktan 90111'8 bu 

bir oıwt 1ufüıi .aı.c:aıktır. 
Onla, en çok biicfma kıtalacuun or

nda kaldırıım.ıw i9tiyeceıktir. Bu 
ı.c- ıb61ü1dıerinin ~ cibi halk yı
jmları ba:ıinde y.ınm kalmaııuftJr. 

Buıw.ııla benber bu kıtalar öııce IDt
leri erlr;eyıe ~ olduldarmdan .eüi 
tcfie.ri.nia. kcndileriai eavsayacağıaa ik
t'-1 ftnlliyorlac. 

Hitlıerin kıeodilecine bağlı olduiu bu 
atalara rolü çolt ualmıftır. Bunün 
dellrı bta1ar anında hoşnutsuzluk 

lıq1nm•ır. Ba .botDUtaU&lu.k eon gün
lerde; huırbk deneçlıeri aaatleriniu a
zaltdmaıı ff thıifoıma bakk.usdak.i buç-
1-alardan M>IU'a ctmqtu. 

Alman yurddaşhk hakkı
nı kaybedenler 

Berlin, 12 {A.A.) - tç itleri bakan
lığmın bir karan ne atman yurdda:1bk 
hakkı buı kimselerden alınınııtır. Bun
lann arasında Strezman kabincainae fi. 
nam bekam olan I08yal demokntlardan 
B. Rodolf Ril~crding, gueteci B. Vik
tor Şif, Bayan Arice ilan komihüat p 
ft'toci Bertlıold Breç, Kari Ho1tennn 
..Wunmaktadlr. 

9unlarm bildin mallan ellerinden 
alnwwfb". Kendileri alman ulusu ıve 

derietiniıı nığlanna kup hareket etmiş 
ohna.ktan suçlııduclar. 

f91>n>Hr için durwnu hazırlamak istedi
ği söylenmektedir. 

B. Eden'in yeni ödevleri 
Londra, 12 (A.A.) - Uluslar sosye

tesinde tngiltere"yi Ilgffiyen işlerle ui -
raıacak olan B. Eden .. ın yeniden üzerine 
aldığı iıler İngiltere dıı babnhğt y6 • 
netiminde bazı değişı"khlderi gerekti 
kdmaktadn'. 

B. Samuc\ Hor AVT'Ul)a chşı işlerle 

ye B. Eden de Avnıpanm bas1tea qleri
le uğı&if&Caktrr. 

Çin durumu ve İngiltere 
Loııdra, 12 (A.A.) - l4orniı>CPO"t 

gueteaiııin ıIJM&l ay&armm yıaıızdığma 
gire, İagiltcre blldkneti, Çin'delö du
rumu btlytik bir dikkatle kova...,.... 

tır. 

Japonyaam Tcbili ilinde bir ~
tora .!nı......,. bat•eclıtı Lonclra'da bain 

&örilJmeıktecliı'. 

R01\1ANY A'DA: 

Bay Titülesko ve B. 
Litvinof Sovyet - Ro

men dostl~nun 
değerini anlatblar 

Bükreş, 12 (A.A.} - Sovyet 
Rusya ile Romanya aranndaki 
nomat diplomatik ilgilerini yeni
den bqlamasının birinci yıldö -
nümü dolayıaiyle 8. Titülesko ile 
B. Litvinof birioirlerine telgraf 
çekmiflerdir. 

B. Titiile.ko tıelcr.afmda .. pek 
içtem dfttluk dayplarmı,, söyle
dikten eonra tö!le diyor: 

"- iki memleketin içtem ça . 
bpna hiıfi'lderinin ne kadar verim 
li olduğunu ve ilerde bant için ne 
kadar dejerli bir kuvvet bulundu
funu kIYançla söylemek üterim.., 

B. Litvinof vermit olcluiu ce
vapta ıöyle diyor: 

" - Devletlerimiz araauıda no 
mal diplomatik ilgilerin yeaidea 
'----'---.- _lbq .. - L_ .__ &Unl ....... __ ,......,..,11111_ -us-· 
latan telpafnuzda.D 1011 derec • 
chayplandım. Ba •adieenin So. 
,ıet Raıya ıle Romanya 1mallıj1 
uamıda etin bir itbirliti kurul 
masına yardım etmİf olduğunu ıi 

zin kıvancına" derecesinde bir k•· 
vançla kaydetmek isterim. Şuna 

kaıııjım ki, bu ifbiı-Jiği artacak 
geliıecek ve kendinize özgü bi" 
enerji ile berkitilmeAiae taheii o
larak çal!!fD>•kta oldujlınuz aenel 
barııın belôtilmeai itinde önemli 
bir JNC1 olacaktır.,, 

JAPO YA'DA: 

Japonya, alman deniz 
silahlanmasına itiraz 

etmiyor 
Tokyo, ıı (A.A.) - Japonya dq ba

kanhgı Ahnanya"run ~ ~iWılan n · 
~klcri hakkında ki görtiJönö 'SOl'an ingi
m notuma ttnbım •crmİ!tir. 

Guetektt göre. ba ce.abrnıla Japctn
,., Almanya'mn illgitie ku•+«lerinin 
yüzde .5 ıi nisbetinde bir doaaamuı ol· 
maıuna hiç itiraz etmemekte, ancak de
nir •"Waamllınwı bakkmdaki duru -
mwı değifmcmit oldufumı büc1İı'9ekte

dir. 

Çin' deki japon askeri 
plmiyecek 

TiJeoçin, l2 (A.A.) - Japoaya, Çla 
dlftrı boJmıta Yapaüf oldulu aAel lrıa -
zt1'bklan muhafaza etmeye ve aalreriai 
seri çelı:memiye karar vennittir. 

FR\NSA'DA 

Fransanm alman sorula
rına cevabı hazırlandı 
Paris, 12 (AA.) - Ekselsıyor &Ue· 

tesinia yazdıgına &öre. AJmanyanın 

fransız • aovyet andlaşmaaına yaptı&x 

itırazlara Fransanın ver~eii cevab bir
kaç gtine kadar Bttline pderilecek
tir. Bu zaman içinde B. Benea lloako

vadan dönece&i i•in B. Laval kıenciilıiıı
den. Almanyaaın itirazları.na uirayan 
rue - çekoelovak andlapalan hakln• 

da izahlar istiyecektir 

Fransız kabinesi ve fi
nansal kalkmma 

Pan•. l2 (AA.) - B. Lam, fiınan8 
bakanı ve bakanlık ileri gelenlCTi 'ft 

parlamento fiaans komisyonu bafkaıu 

ile uzun boylu konupmlltur. Perfcm
be günfi yapı!acak olan hUktimet top

lantısında, fınans durumu ve finanaal 
kalkınma için alınacak tedbirler konu· 

,uıacaktır. 

Bakanların genel olarak finans du
rumunu incelemeleri Httima1l varclır. 
Bllt6n kotarma yollan g5zdea geçiTile
cek, fakat kesin olarak biç biri kabul 

cdilmiyecelrtir. 

Nonnandi ikinci reko
runu yapıyor 

Pariw, 12 (A.A.) - Nonnandi .-apu
nandan telsizle bildiriliyor: 

Dönüt yolcaluğu çok iyi pnlar 
içinde geçmektedir. Vapunm imi SO 
milden fadadır. Normandi. Brece'nin .._ 
konmu •e kendi cidİf rekorunu im • 
maktadcr. 

LEHlSTAN'DA: 

Polonya Danzige yardnn 
ediyor 

Varşcwa, 12 (AA.) - Oıuetelerlıı 

iyi bir kaynaktan -öiJ'endiiine care P• 
lonya hilldlmeti ile bınıkam, Guldeıı'iıt 

piyuumı düşmekten lronmmak için 

Dan..zig tehrine yardımda bulunm&İtJar
dJr. 

Polonyada bir döviz 
ofisi kuruldu 

Varşoya, 1J (A.A..) - O..ı bir ~ 

m ofisi Wnılacalttn'. Dw ofta yabacı 

paralan, altın ft 4eğcrH matdenler p

katı için lsln •erecektir . 

Danzig felırinin puuı olan ruldcn'
in çıkatJ da ctaratı1acaktır. 

Ytlm ilk garden partisi 
6. Tanmm 1935 cumartesi gü

nü Güvene spor Bomonti bahçe
ainde veriyor. Fevkalide caz, zen
gin kotyon ve süq»ri:ıler 

BlRLEŞlK DJ::\ Ll::'l I ER Df: 

Amerikanın Cin elciliği 
Nan kin' e taşınıyor 
Va~ton, 12 (A.A.) - Yetkili çe 

venlerde aoyleı digine göre. Amerika' • 
nm Çin orta elçiliği yakında Pekin de 
Nan kin• e tap>acalrtxr. 

Bu tqmm;ı 17 maywta kararla§tuı 
lan orta elçiliğın büyük elçiliie çıkanl
maaiylc nem &örülmektedir. Çinde bir 
Amen"ka bllytllr el~ı iğinin kurulması b 
ran, c;m•deki durumun son geliımeu 

üzerinedtt . 
Japonya kuzey Çinde bulunan ame

nkan askcr!erlnin çela1me!erini istiyebl· 
'llT. Bu ihtimal kaT§ısmda A.mcrika'da 
meR1e daJıa güç enelett girmeden h
c:e tedbiT alaealmr. Tiyençin9deki Ame
rika alayı ondan bldmhmt ve Ameri
lıa orta e~fini korumak için birlefd -
ri1ea 4'eals •kederi ek Nantdn'e yollM-

llllfbr'. 
ôteyaııdan Ç:ia hilldimetioin Naa • 

kin'• bulanmuı, Pekin'delri eıçuqm 

t.ara,. Jıala.ntm.ı iPn yeter bir M • 

bebtir. lfmldn'de eıpıik için yeni bir ı.. ,.., ,......ktrr. 
İtalya ve Çekoslovakya 
borçlarını vermiyorlaı 

Vqincton. 11 (A.A..) - İtalya " 
Çe-.ıo..ıt,. MlkGmetleti 15 huinnda 
cGa9 celm bon;Janıu ldemi1ecelderial 
A-am hOktlmetlne blldinnlşlerclir • 

Şako anlaşması 

imza1aruyor 
Boeno. Ayres, 12 (A.A.) - BoU.. 

ya ft Paraguay delegeleri, bant proeıo. 
kolunu bugün öğle,yin imzalayacak'_. 
dJr • 

200 liraya hüyK 
bir yolculuk 

Yimai bet yıldaaberi Tllrtf. 
yede ümmıc:11 profee6rlllp eeı. 
mekte olan pıofft8r §tumfot 
Ro-enya. lebfstaa, Almaya, 
ATUlltmya 'ft Jlacarietımda il 
•fta llirecek .. )'Olculü ... 
arı.u,tzr. Ba yolculuk 14 tem
aıada tıatıı;.cakbr. BGtla q.. 

tiJ YUıt:almı, ...... ,. ........ 

Nfllrı dabU olmM bere ba '°' 
adata ltdrU etmek ipa • 
dlrk 11rw ....- kili ae&eee11. 
tb. Bu fırutta latlfac1e edebil
mek Jsi.a t.t.~ erlııek J.iwi .a. 
wa etıctwal profeelr ltmDo 
toı•e bafvunıaalr bısımdır. 

Yolculuk IM*1nnda fala 
..ıtmat &kmılr i8ti1eater hugb' 
oa •imle yirmi anamda Ulu 
l~haneainde Bay N. Artaaiı 
ı&ret>Wrle• 1 - 2392 

1JLlJS'- ro,.... Tefrika: 96 demiştim. Dün ~ İngiliz papasm.m kansı, 
kendi kanwna, bir İskoçya papamım am
ama hakaret ettiğimden bahsetmişti. Böyle· 
ce devam edeceksem, yapacağım en doğru 
hareket, bütün yabancılar bana yüzlerini 
çevirmeden önce kallap Kapri'ye gitmekti. 

Pinkilton'a istediğinin üçte birini vererek 
hesabmı kesmiı, doktor Cons'u koğmuştu. 
Bana da, pahalı olmıyan bir deliler yurdu
mm adreaiııi .aımağa gelmişti. 

Bu ancak isterik kadınlarda 

San Michele'nin kitabı 
Tlirkçep ~ttn: IYBSUIJı BA l'D..tR 
Yazan: Alcsel MUNT 

İngiltcrc'den bir çocuk arabası gelip de 
otelin holüne k<>nulunca durumum, aşağı 
yıakarı, kötuleşti. Oteldeki bütün turist ka
dınlar, çocuk yabaaımn yanından geça-km 
oaa, içlerindelf kaynayan bir sevgi ile, tat
ü tatlı bakıyorlar ve "çocuk olmıyacak,, dü· 
pncesi ~rtık akla bile gelmediğinden, bü
tün garsonlar "ikizler,, hakkında bire kar
ii iki ile bahse girişiy<Jdardı. 

İngiliz Elçiliğinin verdiği gardenparti
de, birçok tamdıklamn. benden çekindilde
ri halde doktor Pinkilton ile doktor Cou, 
Rusya otelinden gelme, son haberleri almak 
fizere bir araya toplananların ortasında, ateş
li ateşli konuşuyorlardı. İsveç Elçisi beni bir 
köşeye çekerek, kızgın bir tonla, artık be
nimle ilipgini kesmek istediğini •e - daha 
art bir tenn kulJaDJTUMnak için- en u •Y
aksın saydığı hareketlerimden artık bıkıp 
uanmıg olduğunu söyledi. Geçen hafta. en 
•ym İngiliz doktorlarmdan birine "mrtlan,. 

Bir hafta geçince her tarafta tepki bel
dekleri belirmeğe ba§ladı. Oteldeki garson
lar arasında "çocuk olmayacak,, düşünce
sinden yana, beş lirete bahis tutuşmalar bi
le oldu. Hele iki bekim aramda kavga çık
ması ve doktor Piakiltoa.'aa, çoculdanıı ikü 
o1mtyaeağmt söyliyerek kalkıp gitmesi 
"ikizler,, baklandaki bahisleri bllsbütün ıu
,. dü§iirdü. Vakit geçtikçe kaçaklar sayısı 
da çoğalıyord11. Doktor Cana, ebe kadın ve 
liidniııe otelde oturaycrlar ldiyae de bumu 
ile koku aluı Sinyor Komakya, su yapmak· 
ta olan gemiyi çoktan bırakıp gitmişti. 

Bütün bir kalabalığa son yumruğu indi
ren, &finün birinde odama girip ~ 
nin otunn111 olduiu kanepeye kendini atan 
ihtiyar bir iakoçyalı old1L Bana, Madam 
Caaatan'm erkek kardeşi olmakla eseflen· 
mekte IMalmduğuna söyledi. Dtin ak§8111 h
tü. doğnıca, Dündi'dcn ıan;ıti. Vaktini de 
botuna geçirmemi§ oldup belli idi. Dobar 

Kız kardeşinin hastalığı onu deliler ym
duna koyduracak gibi bir şey değı1di. Ben 
böyle derken ihtiyar da soruyordu: "Deliler 
yurdmıa o girmezse kim girer?,, Sayın Co
nat.an, ihtiyarlıktan Ye beyjn sulanmasmdan 
öleli, m az, bir yıl o1muştD. Deli kadmm, o 
vakittenberi bir takım densizlikler etmiş ol
ması ihtimali pek azdı. Bir .zamanlar, tıpkı 
IRı çeşid bir uygunsuzluğundan dolayı bü
tün Dündrye karşı gülünç olmuştu; şimdi 
de kendisine bitttin Roma'yı güldürüyordu. 
Artık andan 1198Dft11fU. Uhnm bile edilme
sini istemiyordu. Ben de öyle. Oıı bet yıl. 
..l.:.:-0. b' hep bö" 1 eli il . . uun ır ya11m11, y e § er ÇCVUDllf 

olduğu halde yapn•AJ' "" Artık rahat et
mek istiyordum. Yapılaaıık iş bdmı abp 
Diindi'ye götürmekti. 

Doktor Com'a gelince: b6tün yapabile
ceğini yapmqtı. İsteri hakkında az bilgiai 
olarak Hindistan ordusundan emekliğe ay· 
rdmlttı. İngiliz askerlerinin bulunduktan 
yerlerde bizim "Hayaliğ ur9t dcdiiimiz bu
t.abla ruJ•nml79Wiım dii§iiımıektıeyclim. 

1ürdii. 
Biliyor mu idim ki Madam Conatan 

cuk arabasmı mağazaya erkek kardeş· 
adma ısmarlamıştı? Gelir gelmez., 
için, beş İngiliz lirası ödemek zonmda 
mıştı. Halbuki istediğinden eyisini Dibt 
de iki liraya elden düşürebilirdi. Buna 
alıcı bulmak için kendisine yardım edeb 
miydim? 

Bundan kir beklemiyordu ama ver 
parayı ele geçirmek ona yeterdi. 

Ku kardeşini Roma'da bırakacak o 
aa yakında ikinci bir çocuk arabası -••" 
makta cecikmiyecefini söyledim. Bu 
kaıpuııda heyecana kapılır göründü. 
defini durağa götürmesi için arab11111 
ae verdim. İkisini de bir daha görmed' 

« 
•• 

O vakte kadar İsveç Elçiainin d 
leri birer realite olmuş, kolayca bede 
eripni§tim. Birkaç aman sonra, Rom 
yerleşen, ötekilerden ciddiğ bir on .. 
karşılaştım. Kotdazür'deki zen in mü 
terini bırakıp hükümet merkf' ·ne "'1 
Diıı ttebebi olarak benim bua 3' i k 1 

pnJanm gôlterildi ft buna b n de ·n;, 
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K utayıı 
( Ba§ı 1. ci sayı/ada) 

Ekonomi bakanının bu sözle
rınden sonr:ı afyon 1<arteli ile ya· 
fr.'."an anlaşmanın af yon tecimimi
zr ziyana uğrattığı ve kartelin el 
altından iş görürse yükünlerimizin 
feshi ile afyon tecimimizin özgür 
bırakılması hakkında Berç Tür
ker tarafından verilmiş olan diler
ge okunmuş reddedilmiş ve kanun 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra kristal şekerin 
toptan cıatış fiatmm 25 ve kesme 
şekeri de 28 kuruşa indirten ka
nun projesinin görüşülmesine ge
çilmiştir. Kanunun genel durumu 
üzerinde söz alan saylavlar, İsmet 
İnönü hükümetinin son günlerde 
Kamutaya verdiği tuz ve çimento 
fiatlannı indiren kanunlardan son
r'1 §ekerin de fiatını indiren kanun 
projesini kamutaya verebildiğin
den dolayı duydukları kıvancı kay
dederek, şeker fabrikalarının mal 
etme fiatlannı daha aşağı düşür
melerini ve bunun için çalışmaları, 
dış memleketlere gönderilecek şe
kerli maddeler için daha geniş ba
ğışhklar verilmesinin sağlanması 
gibi bazı isteklerde bulunmuşlar 
ve ellerinde istok şeker bulundu
ranların ziyandan korunmaları 
yolunda kanuna bazı kayıtlar ila
vesini istemişlerdir. Bunlara cevap 
veren ekonomi bakanımız demiş
tir ki: 

"- Memleketimizde şeker is
tihlakinin ve istihsalinin ehemmi
yetle telakki edildiği herkesçe 
malUmdur. Şeker fabrikalarım 
kurmak ve memleketimizde seker 
sınayiini tesis etmek için hükü
metinizin teklifi üzerine Yüksek 
K..lmutayın çıkardığı kanunlarla 
bu sanayie büyük himayeler bah
şedilmiştir. Bu sayede şeker sana
yii teessüs etmiştir. Kanunen ve
rilen himayeler henüz geri alın
mış değildir. 

Fakat hükümetin şeker sana
yiini kurmak hususunda gösterdi
ği büyük himmete karşı şeker sa
nayii ile alakadar olanlar hükü
metle beraber, hemahenk yürüye
rek memnuniyetle alaka ve feda
karlık göstermişlerdir. 

Şekeri ucuzlatmak için üç un
sur ele alınmıştır. Bu üç unsurdan 
fedakarlık beklenilmiştir. Hükü
met, fabrikalar, pancar ekiciler. 

Hükümetin resmi indirmesi, 
fabrikaların masarifi umumi -
yelerini ve elde ettikleri temettuu 
azaltmaları, amortismanları in
dirmeleri ve faizlerden istifadele
rini azaltmaları; faizi ucuzlatma-

to lant 1 
tarı, pancar müstahsillerinin di
ğer mahsüllere nazaran lehde 
farklı olmak kayıt ve şar -
tı ile pancar fiatlarından 

tenzilat yapılmasıdır. Bunla -
ra nazaran neticeyi bize söyle
mek için müteaddit komisyonlar 
teşkil ederek salahiyettar kimse
leri çalıştırdık. Bu çalışma üze· 
rinde heyeti vekile de uzun uzadı
ya tevakkuf etmiş, şimdi size ar
zedilen neticeye vasıl olunmuştur. 

Bankalar: alışmışım söylüyo
rum, fabrikalar demek lazımdır, 

fabrikaların bu meselede göster
dikleri fedakarlık Hüsnü Kitapçı 
arkadaşımtzm söylediğinden faz
ladır. Kiloda bir kuruş değil daha 
fazla. Zannediyorum hakiki mik
tarı kiloda 3 küsur kuruştur. Yal
mz şunu arkadaşlarıma hatırlat

mak isterim, geçen sene şekerin 

istihlak vergisine 4 kuruş zam et· 
tik. Bu zammı yaptığımız zaman 
satış fiatlarına zam yaptırmadık. 

Fabrikalar esasen bu 4 kuruşu ken· 
dileri tesviye etmekte idiler. Bu 
gün bir hakikattir ki fabrikaların 
hepsi ayrı, ayrı karlı bir vaziyette 
değildirler. 

Bir kısmı zarar etmiştir. Bir 
kısmı normal karın dununda kal
mıştır. Fakat biz bunları birlestir
mek suretiyle - bir kısmı bu sene 
olduğu gibi ileride gene zarar e
debilir - heyeti mecmuasından nor
mal bir kar beklemek esasını gö
zetiyoruz. Bu itibarla fabrikalara, 
hükümetin teklifini kabul ettikle
ri icin yüzde dokuzdan fazla bir 
kar bırakılmıyacaktır. Dividantla
rı indirildi :i gibi amortisman esa
sı da eskisine nazaran cok indiril· 
miştir. Teamiilün derecesi nisbe
tinde yaptırılmakta bulunmustur. 

Faiz meselesine gel ince: 

Arkadaşlar, 

Tesisat ve mütedavil sermaye· 
siyle bu iş 30-35 milyon liralık bir 
iştir. Fabrikalarımızın mevcud ser
mayelerile bu işi başka yere muh
taç olmadan yapmalarına madde
ten imkan yoktur. Şu halde müte· 
davil sermaye yerine geçen ne ka
dar ucuz fiatla bulurlarsa o nis· 
bette maliyet fiatı üzerinde tesir 
yapacaktır. Bu da ayrıca düşünül
müştür. Cumuriyet Merkez Ban· 
kasının muaveneti de inzimam e
derek faizler üzerinde ucuıluk te· 
min edilmiştir. 

Bugün fabrikalara isabet eden 
maliyet fiatının tesiri daha büyük 
olabilir. Cünkü bizim fabrikaların 
istihsal kapasitesi 75 bin tondur. 
Normal olarak 70000 ton üzerine 

çalışabilirler. Eber maliyet fo:ıt· 
ları, hesapları şimdi huzuru :.ıi
nize takdim olunan kanun layiha
sında zikredildigi gibi 55.000 ton 
üzerinden yapılmayıp da fabrika
ların azamı kapasitesi üzerinden 
yapılmış olsaydı daha ucuza mal 
edilecekti. Şu halde istihlake mu
vazi olarak istihsal arttıkça mali
yet fiatı da o nisbette düşmüş ola· 
caktır. Ve bu fark haznenin kay
bettiği istihlak resmi farkı olarak 
hazneye kalacak, fabrikalara bun
dan da bir hisse hırakılmcyacaktır. 

Tasavvur eJer ve takdir buyu
rursunuz ki hcsablarımı.ı la çok 
dikkatli bulunmağa mecburuz ve 
bu dikkati tamamen yerinde sar
f ettik. Şeker sanayii dünyanın her 
yerinde büyük sanayiden addedil
miştir. Ve biz bunu muvaffakiyct· 
le memleketi izde kurmus bulu· 
nuyoruz. Şüphesiz bunun hicfaye
tinde acemili'der olmuş ve bu a· 
cemilikler simdi tamamen berta -
raf edilmiştir. Yeni şirket münha
sır;:ın üc milli müessesenin elinde 
bulunacaktır. Bunlar ela, üç mü
savi kısma taksim edilmek sureti
le şirket hisselerinin heyeti me~
muasina s.:ıhip buhımnaktadcrlar. 
Eğer bu meyanda Ziraat bankası· 
nı da devlet müessesesi olarak 
kabul edersek ki başka türlü kabul 
etmeye maddeten imkan voktur. 
cünkü fiftik anonim şirketlt!r de· 
nilmemesine rağmen hi.iyi.ik mali 
bir devlet müessesesidir. Demek o 
luyor ki bu itibarla şeker sanay\;. 
nin ücte ikisi doğrudan doğruya 
devcltin elinde bulunuyor. Devlet 
seker sanayiini ehemmiyet itiba
riyle, poletik noktai nazardan kon
trol ettiği gibi sermayesinin üçte 
11-ic;inin kendisinin olması, ekseri
y t reye sahip bulunması clolayı
sile normal bir sekilde de kontrol 
ederektir. 

Bu kadar muazzam bir işte ala
kadarlara yüzde 9 kar brrakılması 
cok değildir. Hususile istihsal dev 
resine münhasır olmak üzere bir
kaç sene için ancak yiizde 5 ka 
dar temettü olabileceklerdir. 

Ben İktısat Vekili sıfatile bu ve 
bu kabil sanayi eğer serbest ve eş
hası hususiyenin elinde bulunmuş 
olsaydı, buna ~da muvafakat et· 
mezdim. Devletin himayesi altın
daki milli müesseselerimL~ elinde 
bulunduğu içindir ki sano:.ride az 
görülen bir miktara muvafakat et· 
micı bulunuyoruz. Sanayide olan 
temettu 12 den başlayarak 18 e ka
dar çıkabilir ve zaman zaman bu 
değişebilir. 

Şeker sanayii sürprizlerle do
ludur. Bir sene işi iyi gider fakat 
ertesi sene beklenmeyen bir hadi-

se yü.limden karı elden giuer. Ui
na naleyh bu işte çok ihtiyatlı ol
mak lazımdır. ÇünkU riski büyük
tür. Biz hesablamnızda risk payı 
ayırmadık. Sebebi de kendilerinin 
hükümet şefkati altında bulun
malarıdır. Zarar ettikleri takdirde 
elbette nazara alınacaktır. 

Şeker, malum olduğu veçhile 
kilosunda mühim denilecek mik
tarda indirilmiştir. Bunun mamul 
şeker sanayii üzerindeki tesiri el
bette müspettir. Miistehlik şekeri 
ucuz.:ı alacağı için çok istihlak e
decektir. Hesabı yapılmıştır, yan
lı~ rakam söylemekten ihtiraz ede
rim, bugün müzakere edileceğini 
bılmediğim için notlarımı yanıma 
almamıştım, müstehlik şimdi 

verdi~i ayni para ile birkaç misli 
fazla miktarda şeker alacak ve da
ha fazla yemek imkanını bulacak
tır. Sanayide maddei iptidaiye u
cuz olunca mamulü de ucuz olur. 
Bombon gibi, çikolata gibi şeker
lerin ucuzlaması zaruri olacaktır. 

Bi.zim İzmir ve havalisinde ve 
bazı yerlerde teessüs etmiş ma
mul ~eker sanayiimiz vardır. Afri
ka sahillerine ihracat yaparlar. 
Helva ~ibi. ?,unların kullandıkları 
~ekerin gümrük resimleri iade e
clilivordu. lstihlakin heyeti umu
ınıve ~i memleket dahilinde istih· 
scıl edildiginden dolayı gümrük 
idarclt>n kendilerine iadede müş
kıilatlcı kar~ılaştılar. İade edece
ğimiz resim dahilden çıkan şeke
rin mı hariçten gelen şekerin mi 
diye tereddüd edildiğinden filen 
tatbik edilemedi. Bundan dolayı 
harice ihraç edilecek şeker mamu
Ia tına aid kısımlar istihlak vergi
sinin iadesini ahnmamasmı esas 
ittihaz ettik. 

Şu halde işlerde kullanılacak 
şekerin kilosu 20 kuruşa kadar in
miş oluyor. Bu, şüphesiz müsaid 
bir Hattır. Fakat bunun derecei te
siri nedir? Şu dakikada müspet bir 
şey sriylemeğe imkan yoktur. Her
halde şekerin kilosunu 38-40 kuru
şa alıp kullanırken bugün 20 kuru
şa alıp helva ve saire yapmak su
retiyle harice iJırac edecektir ki, 
bunun arasındaki fark mühimdir 
ve tesirlidir. Arkadaşımızın arzu 
ettiği gibi bunun tesiri noktasın
dan herhalde tetkikat yapacak ve 
ihracatı menfaatimize uyacak şe
kilde organize etmek için ne feda
karlık etmek icab ediyorsa hunu 
da ayrıca düşüneceğiz. 

Bendenizce bu kombinezon, her 
taraf icin fedakarlığı icab eden bir 
kombi~ezon olmuştur. Ümit ede
rim ki milletimiz takdir eder .. 

Dahiliye vekili Şükril Kaya 
(Muğla) - Şeker fiatmdan yapı-

lan bu tenzilat son senelerde bii· 
tun dünyada görülmemiş bir hadi
sei iktısa<liyedir. Bizi bu fedakar
hğa sevkeden zaruret bilhassa 
halkımızın şeker yemesini temin 
etmek içindir. Şeker, belli baslı ha· 
vayici .zaruriyeden olduğu gibi 
kuvvetli bir gıdadır. 

Yapılan fedakarlık iktısadi ol
maktan ziyacle doğrudan doğrnva 
içtımai ve millidir. En uzak yer
lerdeki vatandaşlaı ın dahi sekcri 
ucuz yeme1erini temin etmektir. 
Bunun iı·in bu is heyeti vekile le 
görü~ükli.ı 'e bir karar verileli; ka
nun çıktıgr ~ün vali ve belediyeler 
emir alını~ lnılunacaklar, suracla 
burada ihtikarı menedecek tedbir
leri alacaklardır. Zaten kanun da 
kafi dere(:ede saiahiyet vermiştir. 
Binaenaleyh bütün emirler tatbik 
olunacak, halkımız Büyük Mecli
sin yaptığı f edakiırhktan taınamİ· 
le müstefit olacaklardır. 

Raif Karadeniz (Trabzon) -
Benim sualime İktısat Vekili ce
vab vermedil-"r. 

İktısat vekili Celal Bayar (İz
mir) - Müsaadenizle arzedeyim: 
biraz yorgunluktan ve belki de 
ihtiyarlıktan cevap vem1ek için 
geciktim. 

Bizim tahminimi.ze nazaran 
halkın elinde mühim bir stok yok
tur. Mevcut stokun miktarı anc2t< 
3-4 bin ton raddesindedir. Bu da 
memleketin muhtelif yerlerine da. 
ğılmıştır. Eğer bunun için mazbut 
bir usul bulabilseydik bunlar ha'~
kında da bir tedbir düşünürdi k. 
Maalesef bir şey bulunamadı. l\"' a
halle bakkalından tüccarın elin -
deki mala kadar gitmek mecburi
yeti hasıl olacaktır. Bunun için de 

mazbut bir şekil bulmak çok müş
küldür. Sonra ellerindeki malların 
bedelini vermek icab edecektir. Bu 
parayı nereden vereceğiz. 

Bunun hakkında da ayrıca bir 
müşkülata uğrarız. Bir istihale 
devri geçiriliyor. Adaleti mutlak 
manasında temin etmeğe imkan 
yoktur. Bu istihale devrini kolay
lıkla başarmak için bu şekilde ka
bul etmek mecburiyetinde bulunu
yoruz.,, 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilanlar alma -
ğa başladı. 

••ı Askeri Fabrikalar ·c:::
11

;:~~~:@ 1 te askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunca açık art
tırma ile satılacaktır. Bu 
mefruşat listeleri parasız o
larak komisyondan verilir. 
1 steklilerin muvakkat te~·1-
nat olan 258 lira 32 kuruş 
ı; _ 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

/ Nafıa Bakanlı~ndan: 

Satın Alma Knmisyonu ilanları 
i 

İLAN 
Müteahhit nam ve hesabına muhtelif tarihlerde ihale 

edilecekleri itan edilmiş olan aşağıda cins ve miktarları 
yazılı malzemelerin hizalarında gösterilen tarihlerde mü
nakasaları tehir edilmiştir. Bu malzemeler hakkında evel
ce yapılan münakasa tarihlerinin hükmü yoktur. (1327) 

Malzemenin cinsi evelce ilan edilen tehir edilen 

30 ton mangan cevheri 
ve 15 ton mangan 
Muhtelif ölçü aletleri 
Amerikan aynası 
25 ton lüleci kili 
250 ton döküm kumu 

tarih tarih 
16.Haz.935 28Haz.935 

18.Haz.935 
17.Haz.935 
15.Haz.935 
8.Haz.1935 

28.Haz.935 
29.Haz.933 
21.Haz.935 
19.Haz.935 

J-2332 

YEVMİYE EN AZ (400) EN ÇOK (1000) KİLO 
TALAŞ SATIŞI 

Azami ve asgari miktarları yukarda yazılı ve beher ki
losu 27,5 santim üzerinden bir senelik tahmini bedeli 
(1001) lira olan talaş 25 haziran 935 tarihinde sah günü 
18at 15 te açık arttırma ile askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca satılacaktır. Şartnamesi parasız olarak ko
,miayondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 75 
lira 8 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
de yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (1295) ı - 2269 

56 KALEM MEFRUŞAT SATIŞI 

Tahmini bedeli 3444,22 ti- ( zıh mefruşat 25/Haz/935 
ra olan yukarda miktarı ya· tarihinde sah günü saat 14 

(1294) 1~2270 

Zayi 
405 No. lu arabama ait 

belediye plakasını zayi et
tim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
İhsan 

Ankara asliye birinci hu
kuk mahkemesinden: 

Ankaarnın Atıfbey mahal
lesinde bahçıvan Hasan evinde 
Ahmed oğlu Mustafaya: 

Karınız Ankaranın Oaman 
mahallesinde Taceddin sokağın
da 45 numaralı evde Şükrü kızı 
Mesude tarafından açılan ihtar 
davası neticesinde bir ay zarfın
da evinize dönmenize 27. 4. 935 
tarihinde karar verilmiş ve ita
mın bir ıureti mahkeme divan· 
ha.-ıt-sine talile lu:ındığı ilanen 
tebliğ olunur. ı - 2391 

Uc·vleı Demiryolları Vt' 

l.imanlan Satmalma 
Komi~vonn ilanları 

İLAN 

Beher 1000 kilo muham
men bedeli 1429,79 lira olan 
18.000 kilo külçe kalay 29 
temmuz 1935 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen

lerin 1929,66 liralık muvak

kat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, kanu

nun dördüncü maddesi mu
cibince işe girmeğe kanuni 

manileri bulunmadığına da

ir beyanname ve teklifleri

ni aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
125 kuruş mukabilinde An

kara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadrr. 
(1347) . 1 - 2377 

Haydarpaşada sif teslim şartile muhammen be~li 
943 lira olan 400 adet tirfon anahtarı ile 470 adet cebire 
bulonu anahtarı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 16 Tenunuz 1935 salı günü saat 10,30 da An
karada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 70, 73 liralık muvakkat teminat ve ticaret 
odası vesikası ile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda 
bulunmatan lamndır. 

Bu husustaki şaratnameler Bakanlık Malzeme müdür
lüğünden parasız alınabilir. 

(1248) 1 -- 2197 

Sil TL il il 111 11111 

PAGANtNt 
t van Petroviç - Eli sa İliard 

ı sııuıı ı•ıı ·-iLE o rmırı••••--M!MW 

Ankara Şarbaylıf ından: 
t - Yenişehirde emniyet abidesi parkında elektrik 

limba tesisatı yaptınlacaktrr. Keşif bedeli 3.911,10 lira

dır. 
2 - Keşif ve şartnamesini görmek için yazı işleri di

rektörlüğüne gelinecektir. 

3 - İhale 20.6.935 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 11 de yazı işleri direktörlüğü odasmda açık eksiltme 
ile yapdacaktD'. 

4 - Muvakkat teminat 295 liradır. (1281) 
1-22.'.-lQ 



Eksiltme ilanı 
Aı ]\:ara Nafıa Baş 

Mühendisliğinden: 
ı - Ankara Vilayetine takriben 9+500 kilometre uzun

luğundaki Ankara - Çubuk barajı yolunun tesviye, sınai 
imalat ve şose sathı asfalt kaplama inşaatı ve iki senelik 
mütemadi tamiri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. Bu islerin tahmin edilen bedeli 138779 liradır. 

2 - Bu ise ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. Eksiltme şa~rtnamesi 
B. Mukavelename projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi: 
D. Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni 

şartname. 

E. Hususi şartname: 
F. Keşif hülasası cctve_li, silsilei fiat cetveli: 
D. Tas, kum, sn grafığı 
İsteyenler bu sartnameleri ve evrakı 694 kuruş bede] 

mukabilinde Ankarada Vilayet Nafıa başmühendisliğin
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-6-935 tarihinde çarşamba günü saat 
15 de Ankarada Vilayet Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 8189 lira 

mm~akkat teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası 
vesikasını ve bu eksiltmeğe girebilmeğe mahsus olarak 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilmi~ fenni ehliyet vesika
sını haiz olup göstermesi lfizımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Ankarada Nafıa Basmü
hendisliğine getirerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması tazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1311) 1-2301 

1'faliye ' 7 elcaletinden; 
1 -2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan beher me
cidiye; gümüş fiatınm yükselmesi sebebiyle altmış kuruşa 
çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsan
drklarma tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram 
safi msekük ve gayri meskuk halis gümüşü 30 kuruştan 
satın alacaktır. (1286) 1 - 2266 

İnhisarlar Samsun 
tütiin f abril~asından: 

Fabrii<a ihtiyacı için satın alınacak 500 M3 köknar 
tahtası eksiltmeye çıkarrlmıştrr. 

Muhammen bedeli on beş bin liradır. Eksiltmeye gir
mek icin 1125 lira muvakkat teminat vermek lazımdıı. 

Eksiltme şartnamesi Samsunda tütün fabrikası leva
zım şubesinde, İstanbulda inhisarlar levazım ve mühaya
at müdiirlüğünde, Ankarada inhisarlar baş müdürlüğünde 
gorülebilir. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle S:nnsunda inhisarlar tü
tün fabrikası mübayaa komisyonur.da 16 haziran 1935 pa
zar günü ~a:.t 15 de yaprlacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 16 haziran 935 pazar günü sa
at 14 de kadar teklif mektuplarını komisyon reısliğine 
vermiş bul..ınmahdır. (1265) 1-222() 

Sıvas Cümhuriyet m üddeiumu. 
mi1iğinden: 

Sıvas ceaz evinin 1936 senesi mayıs nihayetine kadar 
bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti bir.kilo hesabiy
le en azı (151200) ve en çoğu (252000) kilo olarak alına
cak olan ekmek haricde satılan ikinci nevi ayni olmak ve 
belediye narkı üzerinden tenzilatla ihale edilmek üzere 
1 haziran 935 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle ve 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olan
ların yüzde yedi buçuk hesabile 87 5 lira teminatı muvak
kate akçası veya banka mektubiyle hazi~ 20 nci per
şembe günü saat 14 de Sıvas C. M. U. liği dairesinde müte
şekkil komisyona miiracat etmeleri ve daha ziyade malft
mat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Sıvas ceza evi 
müdüriyetine müracaatlan ilan olunur. (1302) 1-2287 

Emlak ,~e Eytam Bankasından: 
Taksitle satılık emlak 

Bua No: Mevkii ve nevi Dipozito 
Lira 

J6 Yeğenbey mahallesinde Meıcid sokağında 100.
kapı 1, ada 203, parsel 20 No. lu evin 190/336 
hissesi 

a? Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı eski 100.-
5, yeni 6, kapı ve 145 ada, 34 parsel numara-
lı ev 

18 Hacıdoğan mahalles.i İbadullah sokağında 72.
eski 64, yeni 44 kapı ve 292 ada, 1 parsel nu-
maralı evin 76/106 hissesi 
Yukarıda ya.zıh mülklerin bedelleri 8 müsavi taksite 

aynlmak ve birincisi peşin ve yedisi yedi senede faizsiz 
ödenmek üzere açık arttırma ile satılacağından istiyenle
rin 27. 6. 1935 perşembe günü saat on altıda bankamıza 
reJmeleri. (1377) 1 - 2384 

ULUS SAYIFA 1 

Manisa V )iliğin en: !11111111nııı11111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111~11111111111111111'~ 
§Anl{ara Elel{tTil{ Sosyetesındcn: -

İlaç El{siltmesi 
1 - Manisa Memleket hastanesinin 3139 lira 70 ku

ruş muahınmen kıymeti 133 kalem ilaç ve malzemei tıbbi· 
yesi eksiltmesi layık had fiat ile istekli çıkmadığından 
eksiltme miiddeti haziranın 14 üncü cuma günü saat on 
bire kadar uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
3 - Cinsleri ve eksiltme şartlan, Ankara, İstanhul, 

İzmir sıhat miidürlüklerinden öğrenilebilir ve Manisa sıh
hat müdürliiğünden parasr.z olarak alrnabilir. 

4 - Muvakkat ternimı.t 235 lira 50 kuruştur. 
5 - Temiııata müstenid tekliflerin muayyeP.. vakitte 

vilayette bulundurulması ve bizzat eksiltmeye girecekle
rin tam zamanında dnimi encümende hazır bulunmaları 

ilan olunur. (3203/1370) 1 - 2387 

Harita umum n1üdii rlii~nden: 
1 - Miktarı (6500) kilo ve muhammen bedeli (1495) 

lira harita kıta erleri icin bir senelik sığır eti açık eksilt
meye konmustur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
el~siltmeye gireceklerin de (112) lira (13) kuruş muvak
kat teminat mak!'>u:dariyJe 2490 No. lu kanunun 2 ve 
3. üncü maddelerinde yazılı vesaikle eksiltme günü olan 
29 haziran 935 cumartesi günü saat (10) da Cebecide Ha
rita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (1379) 1 - 2382 

Dahili)1e Velialetin ti ~n: 
Vilayetler evi yapısnıdaki elektrik, asansör ve sair 

fenni tesisatın isletilmesine bakmak üzere bir fen memu· 
ru alınacaktır. İ;tiyenfor daire müdürlüğünden her gün 
izahat alabilirler. 

Taliplerin bu husustaki ehliyetlerini gösterir vesika
lariyle 17.6.1935 ~ünlemecine kadar vekalete müracaatla-
rı ilan olunur. (1321) 1-2316 

l{ütalıya Belediyesin den: 
Belediyemizin 75 lira ücretli baytarlığı açıktır. is

teklilerin bu işte ehil olduklarım gösterir şahadetname, 
ehliyetname ve sair evrakı müsbite ve muhtasar tercü
mei halleriyle belediyeye müracaatları bildirilir. (1378) 

1 - 2383 

ANKARA İCRA DAİRE::>! GA YR1 MENKUL SATIS Mt
MURLUGUNDAN: 

1 - Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere açık artır
ma ile sattlınasrna karar verilen tapunun sayıfa 20, pafta 2, ada 4, 
parsel 9 ela mukayyet Ankaranm İsmetpaşa mahallesinde Uzunyol 
sokağında k"in hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde sat-ılma.k üzere 
açık artrrmaya çıkarrlmrştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: hbu hanenin alt katında kahvehane 
ve arkası bahçe ve 20 numaralı çift kanatlı kapıdan giril dikte mozaik 
merdivenle yukarı çıkılıp bir camekanlı kapıdan girildikte zemini 
grobeton döşeli bir sofa üzerinde iki büyük ve iki küçük oda ile bir 
hela, bir banyo, bir de mutfak olup hepisinin zemini grobeton ve 
tavanları taht<1dır. Gerek kahvehanede ve gerekse hanede elektrik 
tesisatı mev~uttur. İttisalinde ayni parsel hududu dahilinde ahşap 
bir de dükıkanr olaın işbu haneye (6466) lira kıymet takdir edilmiş· 
tir. 

3 - Satış pe§in para ile olm~k üzere 15.7.1935 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç efa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kry· 
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 30.7.1935 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadaı yapılacak ikinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin yüz
de 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ihale olunacak ve bu 
nisbeti bulmadığı taıkdirde ise 2280 numaralı kanun ahkamına tev· 
f.ikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci anrmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
,. verilmediği takdirde üzerine iha1e ediJenin talebi üzerine ihale ta

rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve ba tarihten evel 
eı1 yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek iUerc bu talibe ihale edi1ecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günliik ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran ta1ibine iha· 
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harci1e del1aliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçıu ve alacaklı1arla diğer alakadarların bu gayri men
lml üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lhmıdır. Aksi ta1rdirde hakları tapu aicilliyle sabit olmadıkça satış. 

bedelinin paylaştırılmasrndan hariç tutulacaklardır. 
10 - Arttırmaya iştirak edecekler 20 haziran 935 tarihinde 

934/112 num~'a ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundu: 
rulan şartnamemizi okuyabilirler. l - .2379 

~Etlik'te oturanlara~ - -- -- -~ Etlik çevresine elektdk verme işleri sona enniş- 5 
§ tir. Elektrik alacak sayın abonclerimi?.d<>n dılcdjği- = - -= mız: = - -
- İşlerini çabuk başarabilmek ve yapıl:ın ı 1 ont rol•~ 
:= ederek dış bağlama hatlMını Çl!kehilmenıız. ıçın tes1- := = satlanm yaptır<lıklan iç tesisatçı lan şirketım1 zr:e a- =: = ceJe göndermelerini ve Jiizmnlu formalit~lrri yaptır- = 
= n1alar1dır. = 
~ Etlik çevresinden geçen biitün el~ktrik hava hat- =: 
~ lanna = 
§ 17 IIaziran - Pazartesi ~ 
§ günü cereyan verilecektir. Bu sebepten: _ 
_ 17 haziran · pazartesi gününden itibaren Etlikc f,ri· :::: = den yüksek .\/ettür hatlarile Etlik içindeki hava = = hatlarına dok-unnlmanıasmı saym halkrmızclan dile- :::: = -= nz. --= Hatlara ilişmekle hayatınızı tehlikeye sokarsmJz. :: 
§ 1-:2393 = 
s=HllllllllllllllllllllllllllllHllllUllHlllllllllllllllWlllllllUlllllHlllltllllllHlllllll;; 

Jandarma Ge!'el 
Konıutanlığından: 

Muvazzaf jandarma hesab memuru olmak için Mılll 

Müdafcıa Bakanlığının lstanbul'da bulunan hcsab memur· 
lan mektebine istekli ihtiyat subayları (.zabitleri) gönde
rilecektir. İstekli olanlann kabul şartlannı anlamak üze
re jandarma mıntaka kumandanlıklanna (K. lr.klanna) 
müracaatları ilan olunur. (1350) 1 - 2376 

Emlak Ye Eytam Bankasındaıı: 
Pazarlıkla satılık hisseli ev 

Esas No. Mevkii ve nevi Dipozitc 
T.L 

29 Hac1dogan mahallesi, Papazıoğlu aokak 2/20 31.
N o.lu evin 266/3432 hissesi 
Yukarıda yazllı ev his~esi 17. ti. 1935 pazartesi günQ 

saat 16 da pazarlıkla satılacağından isteklilerin o gimO 

dipozito akçesi ve hüviyet cüzdanı ile bankamıza gelme-

leri. (1376) 1 - 2385 

J(ızılay Cemiyeti 
Genel Merkeziıİdeıı: 

Esas niazmnamemizin ( 48) inci maddesinin birinci 
fıkrasına dayanarak 1935 senesi haziran ayının on altıncı 
pazar günü sabah saat on birde genel mec1isin fevkalade 
toplanması kararlaştınldr. 

1935 genel meclise murahhas seçilmi~ A.zalanlan An
karada bulunanların 16 haziran 1935 pazar günU sabah 
saat on birde cemiyetimizin Y en~eh.irdeki genel merkezi-
mize gelmeleri rica olunur. 1 - 2389 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğün!1en· 

1 - İzmit'te kiğıd ve karton fabrikası için wnmn 
muhammen keşif bedeli 24244 lira 52 kuruş olan, 

A) Fabrikayı şoseye bağlamak üzere iltisak yolu 
inşası, 

B) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
C) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun 

hendek hafriyatı işleri vahid fiat esasile eksiltmeye 
çıkanlmıştır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartnameler, 
D) Vahid fiat ve keşif cedvelleri, 
E) Projeler. 
İstiyenler bu evrakı Sümer Bank inşaat servisinde 

görebilirler ve 120 kunış mukabilinde Ankara şube

sinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27. 6. 1935 perşembe günü saat 17 

de Ankarada ziraat bankası binası Clahilinde Sumer 
Bank umumi m1"Jürlüğündeki komisyonda yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme (kapalı zarf) usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklilerin 

1.818.34.- lira muvakkat teminat vennesi ve bu iş
lerle iştigal ettiğini bildiren vesaiki bankaya göste· 
rip ehliyeti fenniye vesikasr alması lazımdır. 

6 - Teklf mektublarmın yukanda yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Ankar:ada Bankalar caddesinde 
Sumer Bank umumi müdürlüğüne verilmesi posta ile 
~Önderilen mektublann da nihayet muayyen saate ka· 
1ar gelmiş olması ve dış zarfın kanuni şekilde kapa 
tılması l~znndır. 1 - 2388 
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Nafıa Bakanlığından: ı 
Haydarpaşada sif teslim şartile 6313 lira muhammen 

bedelli 7 kalem poz malzemesi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 1935 sah günü saat 15 de An· 
karada Bakanlık Mal~me müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 473,48 liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 1935 
sah günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlü-• ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1238) 1 --- 2191 

Kuru/ 

ANKARA iCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUCUNDAN: 

1 - Emlak ve Eytam Banıloasrna ipotek olup bu kere cıçık art
tmna ile satılmasına karar verilen tapunun 12. 3. 932 tarih ve 79 
cild, 24 sıra ve SO sayıfa num:ırasında mukayyet Anıkarada Yeni

şehirde Şehid Nuri sokağında kain kargir hane aşağıda yazılı 

şartlar dairesinde satılmak üzere açrk arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - EYsaf ve müştemilat: t bu hane çatı orası ile bodrum da

hil dört kattan ibaret olup ıbodrumda Uç oda, bir mutfak. bir hela, 

ve banyo yeri, odunluk ve kömürlük, birinci katta bir koridör, Uç 

oda, bir mutfak. bir bela ve bir banyo ve bir kömürlük, ikinci kat· 

ta bir koridör, dört oda, bir mutfak, bir helii. bir banyo, bir odun 

ve kömürlük, çatı katında taksimat yoktur. Elektrik, su ve bava

gazı tesisatı vardır. 275 metre arsadan 105 metresinin üzerinde 

mebni olup· mUtcbakiı;i bahçe halinde · bulunan isbu haneye 

(10670) lira krymet taıkdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 15.7.1935 tarihine mÜSa· 

dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

• 5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 

rncı saatinde en .çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki 'artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy

metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20.7.1935 tarihine mUsadif 

sah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 

artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin yüz

de 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ihale olunacak ve bu 
nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ahkamına tev
fikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Biri~ci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta

rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 

için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 

bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmaıdığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek· 
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok attıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artınnada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id-• 
dialarmı evrakı müsbitelerite 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya iştirak edecekler 20 haziran 935 tarihinde 
983/-163 numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulunduru· 
ı.. fllM•-esinıi olu.ıvabiwler. ı--·2380 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 = 

E 

İLAN 
E-skişehir garnizonundaki asker ilıtıyacı ıçın 110.000 

kilo sığır eti kapalı za#f usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi: 29. 6. 935 cumartesi günü saat 11 de Eski· 

şehirde kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname mesai zamanlannda her gün komisyonda 

ücretsiz olarak görülebilir. Şartnamenin sureti bir lira 45 
kuruş ücret mukabilinde komisyondan alınabilir. 

Etin tahmin bedeli 29.iOO liradır. Muvakkat teminatı 
2227 lira 50 kuruştur. 

İstekliler teminat makbuzu ile birlikte teklif ınektub
larmı eksiltme saatinden en aşağı bir saat evel komisyo
na vermiş olacaklardır. Ve ticaret odasında kayıdlr olduk
larına dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. (1375) 

İLAN 

1 - Alpulludaki kıtaat 
için 160.-000 kilo ve 19.000 
liralık un kapalı zarfla ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 --- İlk pey 1425 liradır. 
3 - İhalesi 24 haziran 

935 pazartesi günü saat on 
yedidedir. İsteklilerin vize 
satm alma komisyonuna gel
meleri. (1323) ı - 2310 

YE~IŞEH1RDE 
KİRALIK EV 

Lozan meydanına ve çarşıya 
yakın geniş bahçeli bir ev ehven 
fiatla kirahktır. Telefon 2655 

1-2344 

İş arıyor 
Küçük çocuklara mi.ırebbi

yelik yapmakta ihtısası olan bir 
alman bayanı Ankara-da iş arı
yor. Matbaamızda E. G. rumu· 
zuna mektubla bildirmeleri. 

1 - 2364 

Otomobil amatör -
lerine 

Pek az kullanılmıs 33 mode· 

li kapalı iki kapılı Ford otomo

bili acele satılıktır. Bankalar cad· 

desinde Nureddin Baki müesse
sesine müracaat. 1-2352 

Fransızca ders 
Halis bir fransız bayan tara. 

fından kısa bir müddet içinde ve 
ehven erait ile fransrz:ca konuş
mak ve yazmak öğretilir. Bu ad· 
rese müracaat: 

Postahane caddesi • Anıkara 
Çeşme çıkmaz sokak: No. 8 

1-2348 

ZAYİ 
251 numaralı bisiklet plaka-

sını kaybettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükmiı yok-
tur. Marko Astik 

Mobilyalı kiralık 

müstakil ev 
Yenişehirde Paşalar tepesin

de Fevzipaşa caddesinde 9 No 
lu müstakil hane Kamutay Ba· 
smevi direktörü M . Kaskana mil 
racaat . 1-2347 

Doktor 
Ali i\1aruf Ü ıı ver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLAR! 
MÜTEHASSISI 

:ı 

1 - 2386 

l\1iidafıın Vekaleti 

lLAI\ 
1 - Beher tonu için tah

min edilen fiat 11 lira olan 
50 ton linit kömürü pazar
lıkla lınacaktır. 

2 - Şartnamesini para
sız almak istiyenlerin ko
misyona uğramaları. 

3 - Pazarlığa girecek· 
lerin 41 lira 25 kuruşluk 
teminatlarile birlikte ihale 
günü olan 15. 6. 935 cumar
tesi günü saat 10 da M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (1354) 1 - 2355 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 

Cildinizin gfö:ellik ve tazeliğini 

daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me

ha filinde rağbet görmilş ciddi 
l>ir kremdir. Çilleri ve buruıuk· 
lan izale ederek tene fevkalade 
oir car:ibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan. · 
rnıştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin Tiitif tazeliği
ni, cildinizin cazib taravetini an
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkcırabilirsiniz. Bir defa Balsa
min kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tanıtmış ıtriyat mağB'Za· 
larile büyük eczanelerde bulu· 
nur. 

Satılık ev 
Yenişehirde Mimar Kemal 

mektebi civarında 8 odalı bir ev 
satılıktır. Telefon 2291 

13 HAZİRAN 1935 l'ER:ıE 18& 

T. LiRA 1: 75 
DiKKAT: 
~ -.,_,. • r """' l ... . ~ .. .-_ -

RADYO 
j . ----

9351\IODELi 

AYl)A: 7.5 
lira ile 

PHILIPS-940 A 
DiNLE 1EDEN ve 1,ECRU
BE E1,l\1EDE J AL f A YI1'1IZ 

TÜRK PHİLİPS 

, LİMİTED ŞİRKETİ TELE. 3722 

ANKARA 

P. T.1,. Başmüdürlüğünden: 
Baş müdürlük binasının altında ve kapının yanında 

bulunan dükkan haziran 936 iptidasına kadar icara verile
cektir. Dükkanın cephesi bir metre 30 santim derinliği Uç 
metre olup muhammen senelik icar bedeli 96 aylığı sekiz 
liradır. 

Talip olanlar yapılacak artırmaya girmek üzere 18-6-
935 sah günü saat on beşte baş müdürlük komisyonuna 
müracaatları altı lira 90 kuruştan ibaret muvakkat temi
natlarının ihale gününden evvel baş müdürlük veznesine 
yatırmaları ilan olunur. (1301) 1-2286 

l{ara u malmüdür lüğünden: 
Muhammen kıymeti 

L. 
Bedeli sabrla 

ı. ... 
1200 1150 

Sakarya Boğazı mahariç karasu gölü havyar ve haldi 
rüsumunun haziran 935 tarihinden itibaren 3 senetili 1 
haziran 935 tarihinden 20 haziran 935 tarihine kadar yirmi 
gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve ihalesi 20 hazi
ran 935 gününe tesadüf eden perşembe günü saat 16 da 
Maliye dairesindoe müteşekkil komisyon marifetiyle icm 
edileceğinden talip olanların yüzde 7,5 teminat akçesiyle 
sözü geçen güne kadar Maliyeye müracaatları ilan olu-
nur. (1284) 1-2242 

Nafıa Bak:anlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 3096 lira ınunammen 

bedelli 2 kalem poz malzemesi kapalı zari usulü ile ek • 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 935 salı günü saat 14,30 da An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 292,95 liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 
salı günü saat 13,30 a kadar Bakanlık malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1247) 1 - 2189 

Deniz l(ızı 

Eftalya 
15. Hazirana kadar Şehir Bahçesindedir 

1-2336 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. SİNEMALAR 1 
imtiyaz sahibi ve Baş.mu ı 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 1 
Umumi neşriyatı idare eden 

1 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi I 
BAYDAR 1 

Çankm caddtsi dmmda J 
1 

Ulu& Basımevind• basılmış· 
ı • ,,,.., 

l . 

' YENİ 1 BU GECE 

Bir gönül böyle avlandı 
Gündüz iki film 

1 - Güzellik Enstitüsü - 2 - Bir gönül 
böyle avlandı 

BU GECE 1 KULÜP) 

Ken Maynard hafiye 
Gündüzleri iki film 

l - Harp arifesinde - 2 - Cenup kızı 

GECELERİ YALNIZ BİR FİLM GÖSTERİLİR 
Hafta azat gününün değişmesi dolayrsile sinemaların program değişme günleri: 
KuUip: pazar, perşembe- Yeni: P. ertesi. cuma 


