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Gündelilı 

tlarll ve llanş 

Bu betkede geçen kelimeler: Akım. 
sar nikbin - eyicil = hayırhah -

tannsamak te'lih etmek - yüğrüm 

merhale - gerçe realite - sömür-
ge müstemleke - oylum = hacim
eyiselik nekahat - denge -: muva. 

zene - aytışmak = münakaşa etmek -
terkimek takib etmek - erge = 
maksad - savgamak - müdafaa et -
mek. 

1918 de araıuluaal durum şu 
idi: Yenilenler kendilerini topla
mak, yenenler kazanclarını sindir
mek için, hepsine birden sükun ve 
rahat lazımdı. Harb yası tutan 
halk arasında harh sözünü ağıza 
almak imkansızdı. Dış ve iç poli
tikada parola barı§ ve güvenlik 
sözü idi. 

Uluslar Sosyetesi ile yeni bir 
imparatorluk kurulduğuna ina
nanlar çoktu. Bütün ordular, do. 
nanmalar, hava kuvvetleri hu ye. 
ni barıı İmparatorluğu'nun emri 
altında, hak ve tüze davalarına 
hizmet edecekti. 

1924 de, Ankara'da bile, 
- Artık ordu için yoktan para 

harcamağa ne lüzum var? 
Sözü ititilecek kadar akımsar 

ve eyic'illerin çoğalmış olduğunu 
hep hatırlarız. 

Bütün terazelerde sol kefe ağır 
basıyor, aosyalizm tanrısanıyor, 
Siyam delegesi 'ile fransız dıt it
ler bakanı, konferanslarda, yan
yana oturuyordu. 

Arsruluaal barrf kurumlarının, 

paktlarının, karşılıklı güvenlik 
andl~malarmm, hiç birinin fay
da.sız ıeyler olmadığına tüphe 
yoktur. Fakat insanlık, henüz, a
kımsarlara ha ~ verdirecek yüğ

rümde değildi. Ulusların eşitliği 

bir teori olmaktan çıkıp, bir ger
çe oluncaya kadar, sömürgeler, 
yani h a r b devri bitemezdi. 
Emperyalizm, ulusların eıitsizliği 
üzerine dayanır; ve çok vakit, bir 
ırkın eısizliği davası teklini alır. 
Bu ırk, karnını yeryüzü oylumun
da ıitirmedikçe, doygunluk duy
maz; ve insanların, kendi hayra· 
ğı altında, kendi asığlarına hiz
met etmekten baıka hakları oldu
ğunu da kabul etmez. 

Nufuau artan Çin'e yeni top
rak verilmek diifünülmez. Fakat, 
ondan toprak alanlar, nüfusları-
nın artmakta olduğunu se -
beb gösterirler. Çünkü Çin 
henüz hu medeniyetten de -
ğildir. Bot söz : çünkü Çin 
ne denizden, ne karadan, ne de 
havadan bir tehlike değildir. Ka
natsızdır. Laboratuvarsızdır. Ne 
bomba aavurabilir, ne de gaz püs
kürebilir. 

1914 savafçısı eyiselik devrini 
geçirdikten sonra gerçe, her za
man olduğu gibi, hayali saçların
dan tutup bir köşeye attı. Harb 
yeni zamanlar Roma' ama benze
tilmek iıtiyen Cenevre'ye bütün 
azı diıleri ile sırıttı. Yenilenler 
verdiklerini almak, yenenler daha 
f azlaaını almak için Tar hızları, 
var teknikleri ile, silah yarıtına 
baıladılar. 

Bu sırada, arsıulusal kuvvet 
.Jengesinde yeni bir unsur baıgös
terdi: Uçak! 

İtalyan gazeteleri İngiliz ga
zeteleriyle aytııırken söyledikle • 
rini okumuı olduğunuza füphe 
yoktur: 

- Evet, donanmanızla ıiz bizi 

F.R.ATAY 

Akdenize kapayabilirsiniz. Fakat 
biz de kanatlarımızla Süveyti yı
karak size hind yolunu kaparız. 

Uçakçılığın bugünkü ilerleyişi 
böyle devam edecek olursa, Av
rupa kıtasının herhangi bir ucun
dan öbür ucuna gidip, çarpışıp, 

aynı günde geri gelmek istiyen bi
le olmıyacaktır. Geçen gün İngi
liz uçakları, İngiltere adasının 
güneyinden kalkıp aynı günde Af
rikaya gittiler ve geldiler. 

Bu ilerleyif, acaba, yılda hava
ları için milyarlar harcayan dev-

letlerin ister istemez hatkalarını hü 
kümleri altında tutacağını mı gös
terir? Biz bunun tersine inanıyo
ruz: Yalnız kuru kuruya kendi 
ha vasmı korumağa çalışacak de· 
ğil, fakat dütman havasına gidip 
gelebilecek, birkaç şehir için teh· 
like olabilecek kadar hava kuvve
tini elde bulunduran bir devlet, 
güvenliğini koruyabilir demektir. 
Mesele, bu kuvvetin ölçüsünü bul· 
makta, havacılığın silah ve sürat 
tekniğini adım adım terkimekte, 
hava kuvvetlerini memleket en
düstrisi ile besleyebilmektedir. 

Harh ve savga sanatlarını her
kesten iyi bilen ıeflerimiz, bizim 
için, ve bugün için, bu kuvveti 500 
uçak olarak hesab etmiılerdir. 

Şu halde 500 uçak Türkiyenin 
güvenliği demektir. 500 uçakla, bu 
.ıün, yalnız herhangi bir bava lwv
veti elde etmiı olmıyacağız; Tür
kiyenin güvenliğini sağlamı§ ola
cağız. 

Başkalarına saldırmak ergesi 
ile yapılan kuvvet ölçüsü ile, ken
dini savgamak için yapılan kuvvet 
ölçüsü arasında büyük bir ayrım 
vardır. Biz arsıulusal sıyasada ba
rışçıyız. Ancak kendi korunma
mızı dütünüyoruz. Ö~çümüz buna 
göredir. 

Habeşistandaki 

İtalyanlar gidiyorlar 
Roma, 25 (A.A) - Resmii: 

ltalya hükümeti, Habetiatanda o 
turan İtalyanlara on gün içinde 
habet topraklarından çıkmaları
m emretmittir. 

:,:~~ 

Londra, 25 (A.A) Deyli 
Ekspres'in Adisababadaki aytarı 
gazetesine fU telgrafı çekmittir: 

« Adisababadaki İtalyan elçi • 
liği, Habeıistanda oturan bütün 
İtalyanlara on gün içinde habeı 

topraklarından çıkmalarım bil • 
dirmiıtir. İtalyan elçiliği bir no
ta vererek habeş hükümetini, 
Cimma sultanlığını sınırları İçi · 
ne almıt olmakla suçlamakta ve 
bu hareketin İtalyan asıilarım 
zarara uğrattığım söyledikten 
sonra, Roma hükümetinin bu me· 
sele hakkında bütün itiraz hakla
rını muhafaza ettiğini bildirmek
tedir. Notaya tunlar ilave olun· 
maktadır: 

« İtalya hükümeti, Habeıis • 
tanın Cimma sultanlığını doğru -
dan doğruya yönetmekte oldu • 
ğunu ve bu suretle bu ülke üze
rinde egemenlik liurmağa çalıf -
tığını öğremnittir.» 

Mısll' Sudanınm sınırları ya -
nında };ulunan Cimma wultanlilı, 
italyan Somalisine epey uzaktır. 

iç Bakanımu 

Dün Kayseriden 
geldi 

Kayseri, 25 (A.A) - iç Baka
nı B. Şükrü Kaya dün Halkevini, 
müzeyi, uçak fabrikasını ve ye
ni yapılan bez fabrikasını gez • 
mittir. 

Akıam Sümer Bank l>ez f ab • 
rikasının verdiği şölende };ulun • 
mut ve bugün 7,30 treniyle An • 
karaya dönmüıtür. 

*** 
lşlemeğe başlıyan Kayseri 

kombinasını görmek üzere pazar 
günü Kayseriye gittiğini yazdı -
ğımız iç Bakanımız B. Şükrü Ka
ya dün akıam Kayseriden An1ia
raya gelmittir. 

~--------·~-~-------
B. Zekai Apaydın 
Mosko~a büyük elçiliğine 

atarumı onaylandı 

B. Zekai Apaydıa 

Moskova büyük elçiliğine Di • 
yarhekir ıaylavı B. Zekii Apay
dın'm atanımı Cumuv- Bqkanı ta
rafından onaylanmııtır. 

Güvenlik direktörü 

Dün işe başladı 

ara güvenlik direkt~riJ B. Sadtt!Odin ~ 

B. Salibin İstanbul güvenlik 
direktörlüğüne atanmaıiyle açı -
lan Ankara güvenlik direktörlü
iüne atandığım 23 haziran tarih· 
li sayımızda yazdığomz B. Sad • 
reddin Ankaraya ıelmit Ye ite 
baılamıftır. Kendisine yeni itin· 
de J;aprılar dileriz. 

~ cil ~:~~kayu-. I 
İngiliz - Alman deniz ı 

anla§masmm yanlalan 
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ranama, ~5 ( A..A.) - Biri alman o-
lan iiç mot.örlii iki ~cim U<.:-aiı Kolombiya
flaki Medellin ıt{"<ik alanından, l1iri kalk!lf"ım 
ken, öteki inerken, biriMriyle çarpıtm.ır 
kırdır. 14 kişi ölmüştiir. 

Her yerde 5 kurut 

Ajanslar kon/ eransı dağılırken 

B. Benes bir Şölen verdi 
Çekoslovakya Dış Bakanı diyor ki: ''Ajansların ver
diği haberler kam.oyun ve tarihin kökleridir.,, 

Prag, 25 (A.A) - Bağlatık 
ajanslar konferan11 işlerini biti -
rerek dağılmıtbr. 

Çekoslovakya dıı bakam B. 
Benea, deleıeler için bir öğle ıö
leni vermit ve şölen sonundaki 
diyerinde ıunları söylemiıtir: 

« - Haber alıp verme ajans
ların, devlet adamlarının itlerini 
pek çok kolaylaştırmaktadırlar. 
Bağlatık ajanslar ise arsıulusal 
yaklatmalara ve barııın korun • 
masına pek çok yardım etmiıler
dir. 

Devletler arasındaki iyi bağ • 
lar üzerinde etkileri görülen yan 
lıt haberler vermek hiç doğru de
ğildir. Fakat soravlarını bilmekte 
olan bağlatık ajanslar, ödevleri
ni çok İyi yapmışlardır ve yap • 
maktadırlar. 

Çekoslovak cumuriyetinin, ba
rıftan, sükUndan ve dünyanın 
materiel ilerlemesi için İfbirliğin
den bqka bir hedefi yoktur. A -
jamlann bu hedeflere hizmetleri 
ni candan ve gönülden beğen -
melde olan çekoslovak kamoyu 
Ye bükümeti, Avrupa ve dünya 
ıeleceğinin belirmekte olduğu 
bir zamanda, ajanslar yedinci 
konferanaııun Çekoalovakya'da 
toplanmasından dolayı büyük bir 
kıvanç duymaktadır. 

Armdueal alanda hak prensi
pinin yener olması ve kaotik dur
suzluk yerine zorlu tedbirlerini 
tam olarak yokeden bir düzen 
konması için çalıtmaktayız. Bu • 
günkü bütün güçlüklere kartı ben, 
barıta inanıyorum. Çünkü bu it 
iyi istekli devlet adamlarının e -
linde bulunmaktadır. ,, 

Konferans bafkanı B. Mey -
not, B. Denese verdiği cevabta 
liem Çekoslovakya cumuriyetine 
ve liem 'de B. Beneae kartı kon • 

feransın saygılarım bilclirmitı, 
hükümetlerin, bakanlann n dftlı 
let adamlarının, ajansların B. 
Benes tarafından anlatdan aa~ 
ferini aonuna kadar kolayiqbr • 
makta olduklarını söylemit Te d• 
mittir ki: 

« - Devlet adamları ile a • 
janslar ara11ndaki itbirliii itte • 
nir ve bu, lüzumlu bir teJcfir. 
Çünkü ajansların verdiği babe.
ler kamoyun ve tarihin kökleri • 
dir.» 

Son olarak B. Meynot, aJ1at.. 
lar arasında, B. Benesin dedikle
rini onaylayarak ajanalann ea 
büyük hedeflerinin banp im • 
met etmek olduğunu ve bund&11 
sonra da böyle olacağını a&yle • 
mit ve çalıtmalarmın me,..ala • 
rını barıı içinde görmefe halcD 
olan çalıtkan Çekoslovakya İçİll 
mutluluk ve baprılar dileyenıli 
sözftnG bitinniıtir. 

Dış Bakanlığında yeni atanmalar 
Dıt Bakanlığındaki yeni a -

tanmalar halckmda hazırlanmıı 
olan liste Cumur BqkanlığıDQ 
onaylanmıfbr. Bu liateye göre: 

Berut bqkonsolosu Basri R.. 
a, Bertin ~a .. oloeu Fuad, Loa -
dra bq tekreteri Muzaffer, Ber 
lin bat sekreteri Bedri, Peıte el
çiliği sekreterlerinden Haaan Ce
vad, Tokyo maslahatgüzarlığı 
sekreteri Hasib Osman, VartoYa 
elçiliii sekreteri Salih, T ebriz 
kançılan Nahid, Paris konsolos • 

'f 

lu.ju kançılan Haydar. ~ 
riyle merkeze getirtilmeldedirl-. 

Berut bq konsol09luiuna S... 
lin elçiliği yönetgeri F ericlun C. 
mal, Berlin elçiliği y&neqerlili • 
ae Roma elçiliji Jtinets-1 Cel• 
Oeman, Roma elçiliii JSnetserU. 
(ine merkezden Zeki Halda, 8-
lin konaolosluğuna merkaden A, 
li Rıza, Londra elçiliii bat eek • 
reterliğine merkezden Faik Ha. 
aeyin, Viyana elçiliği aebeterl .. 

(Sonu Sinci ayrfada) 



SAYIFA 2 

lJü ve tarilı ara~tırmaları 

Ara ellerinde umer iz]eı·'İ 
B bundan önceki sayıla11mızdadıı. H. R. TANKUT 

Arab dilinin doğduğu sıralarda 
Nabthlar ~rab yarımadasının kuze. 

yiıu ve batı kuzeyini ele geçirdi!kten 
sonra romalılarla karşılaştılar. Onlar 
kendi di1lcrincc Provcncia arabikaı de· 
di:kler.i arab ellerine gene batıdan ve 
batı kuzeyinden girmişler Havranı, 

Yordnnı almışlar Hicaz'a Petra çevre. 
Gine ve altu t olmuş kayalar ş.arına ya. 
ni Nabt kıralhğının özeğine girdileı. 

Her ne kadar bu bölge Roma ile uzlaş
mış, dost olmuş, ve Palmiralıların elin
de kalmış ise de bu da ancak Kayser 
Auralan'ın arab Kleopatrası Zenobia'yı 
yendigi çaga kadar sürebildi. Bu yol. 
dan Palmir'da Romanın arab •Ibayhğr. 
nn katılmış oldu. 

Batı güneyi ha1>cşlerin eline geçmis

ti. Onlar oraya Doğum yılının birinci 

asrında yerleştiler. Bizansa dayanırlar

dı. Fakat onlar romablar gibi iyi karşı. 

lanınadılar. Hıristiyanlığa karşı olan 

yerlilerle memlekette çok olan yahudi· 

ler birleşerek Romanın düşmanı İran'a 

yöneldiler. Onunla anlaşmağa çalıştı

lar. Böylece bir kısım arab elleri bir 
İran ili olmuş gitmişti. 

Roma ve İran kıskançlığı; yönetim· 

leri gibi yamandı. Her ikisi de tıpkı 

amurular ve asurlar gibi eski uluslara 

ve artık cılız ve çijkük birer kalıntı o. 

lan ulusal varlıklarına saldırıyorlar. 

dı. Yeni arab ulusu ve arab dili alanı 

bo bulmuştu. Günden güne artan bir 

hızla genişliyor, büyüyor ve egemenlik 

!kazanıyordu. Halbuki bu dilde şiir çok 

, filozofi hemen hiç yoktu. l slamdan 

önceki arab (Kadi a'ed bin Ahmedül 

Endiılüsi) ağzından anlatırken (gr.igor· 

yos E-bülfercc) der ki: "Arabm kendi

si ile övündüğü bilgi, dillerine ve dil 

kurallarına, §İİr düzmeğe ve söylev diı. 

zenlemcğc olan bilgileri idi. Onlar yıl. 

dızlarrn dogup batma çağlarını da bilir· 

lerdi. Fakat bu bilgileri hakikatleri ög· 
renm k isteğinden değil, ancak yaşa. 

yışları dolayısiyle bunları öğrenmeğe 

ihtiyacları olduğundan doğmuş ve uzun 

dcneçlerin yardımı ile ilerlemişti. Filo. 

.:ıofiye gelince, tanrı onlara bundan kıs· 

met ayırmamış ve onların tabiatini boy. 
le bir şeye hazırlamamıştı. (Muhtasa. 
rüddüvel 159). 

Ne olursa olsun gene arab dili sag
lam ve gürbüz bir gene çevikliği ile 

dört yana taşmış iller, ülkeler, ulus

lar aşıyordu. Bu zorlu ve hızlı yüriiyü. 

· ''Edvin Bevan,, ın ağzından dinliye

lim: "Doğunun. Mısırdan bahscdili. 

yor • çöl bölgesinden gelmiş arablar 

Mta bugün de yaptrklan gibi küçük 

yıklarla Nil vadisinin işlenmiş top. 

r.aklarına girdiler. Grekler; Nilin doğu. 

BUndaki yerlerin bütününe arabi aer· 

J.crdi. Gerçek o }"erlerde; şurada, bura. 

da artık çadır altında yaşamaktan vaz· 

geçmis ve top,rağı işlemek için yerleş. 

miş arablarla dolu lköylcr bulunuyor. 

du. Biz bu köylerden birini tanıyoruz: 

Pors. O köyde ild yerli "arab,, bir dos· 

dogum yılından 152 yıl öncenin 20 

eylUlünde bir mektub yazarlar. Mektub 

grekçedir. Ve bu ·ki arab onu gene ma. 

kedonyalı Apolonios'a yazdırmışlardı. 

ektub imza edeceık kapasitede obna. 
d ları da anlaşılıyor. Apolonios adla

r.mı Myrullas ve Chalbas olarak atıyor. 
Birinci adın 6aJJlice plması ihtimal için. 
dedir. Fakat ikincisi gerçek ki samicc. 
dir. Bir yüz yıl sonra dıaha çok uzak-

batıda "'Mısırın,, Fayoum'da arabca 
laonuşulduğunu i itiyoruz. Histoire dcs 
Lagidcs 132.,. 

Başka yerkr<ic de tıpkı böyle olu· 
~ordu. Suriycdc, Filistinde ne anzan 

mı tı ne eti .. Hele anzanlar çok çe. 
4'n ve çok erkin idiler. Erkinliğc can 
vc-rirlerdi. Şimdiki çocukları olan ana. 
ze veya anaz oymağı bugün bile bu Öz· 

Flit'i götttemıeıktcdir. Onların eriyip 
or dan çe'kilme~i şaşıfaark ıeylcrdcn-

dir. Aru:anlar tiıı1k kökünden bitıi§
ken bir dil kullanırlardı. Bunlar önem. 
li bir durum sahibi idiler. 

"Babil imparatorluğunun sonunda 
asurun tanrısı Marduk Nabonide gö
ründü. Ve M alan toı>lamasını ve Ha. 
ran tapınağının yapılması için tuğla 
dökmesini emretti. Kortkak ıkıral tan. 
rıya dedi ki: Ey Marduk ! senin bana 
yapılmasını buyurduğun tapınağın çev
resi Medlerin elindedir. Medkr ise çok 
kuvvetlidir. Fakat Marduk ona cevab 
verdi ve dedi ki: Üçüncü yıl gelince 
tanrılar Syrus'u Medlere karşı çıkara· 
caklar. Biliyor musun? Anşan kıralı 

Syrus'i. Şu Medkrin kölesini ve onun 
küçük ordusunu .. (Dcnis saurat. Histo. 
ire des religions 93 ). 

Şimdi Haran'ın karşısında yazlayan 
anezelcrin bu tanınmış dedeleri de o za. 
mandan tatlaşmışlar e yıldırım hızı 

ile arablaşmışlardı. 

Arab dilinin bu:kadar hızlı genişle
yip yayılmasında:l~i gizi şu yolda açığa 
vurabiliriz. 

Yatımada ve onun kuzeyindeki yer

ler Roma ve 1ran arasrnda paylaşıldı. 
ğı zaman eski uluslar salgıncıların üz. 
güsü altında eziliyordu. Ne romalıların 
ne İranlıların dokunmadığı hatta yalm) 
verdiği ulusal varlık yalnız arab varlı
ğı idi. 

Aramığlar kiliselerine çekilmişler

di, eski ulusların hepsi ezici bir etki 

altında ve sinir kemiren bir bun ve 

göynü içinde idi. Zaten dil ortadan 

kalkmıştı. Eski büyük günleri andıran 

atalar kalığı yalnız biiğü yalvannala. 

nndan ve tılısımlı sayılan söylevler· 

den ibaretti. Eski kültürün ateşlediği 

tükel kafalar artık maske takmak zo. 

runda idiler. Bir zamanlar yahudilerin 

yaptıkları gibi onlar da biraz şiir, ve 

fakat büyük ölçüde kahramanlıklar ya· 

kabilen arab diline sığındılar. Sanı a· 

ırlarca arab elini dolduran Antar beni 

Abs masalı ve onun gerçekten yüksek 

ve üstUn dili onların ağzından dökül

müş ve ıkaleminden üremiştir. Çünkü 

Antar sümcrce bir addır. Antar ay ışı. 

ğı ve ay tutulması anlamını verirdi. 

Bizim Antalya ile Antakya'nm adların

da da o kök vardır. Birincinin sümerce 

söylenmesi de antaki yani ay ışığının 

söylenmesi Anta-lu yani ay ışığının a. 

damı, ikincisinin söylenmesi de antaki 

yani ay ışığının yeri demekti. İlgili ol. 

duğu oymağa absi yani sümerce absu 

diyorlardı. Yaradılışın hız unsuru tatlı 

su anlamına gelen bu ab-su ile tuzlu su 

demek olan ti.yem ma'dan ile11de b.":hse· 
deceğim. 

Antar'ın sevgilisi Abla idi. Bu adı11 

ne kadar türkçe olduğu söyltnmeğe bi· 

le değmez. Kardeşi Şeybub idi. Antar 

masallarında bu Şeybub'un önemJi ye. 

ri vardır. Kendisi ufak boylu, yüzü kıl· 

sız, gizli şeyleri sezer ve o:rtaya çıka. 

rır bir büyücü olarak sinaylanır, ay111 

zamanda bir baksr olduğu için kardeşi· 
ni kötü ruhlardan esirgerdi. Şeybub 

arab kuralınca "ismi tasğir,, olduğu için 
aslı ve kökü şib olmak gerektir. Şib ise 
sümerlilerin bu vasıftaki baksılarının 
adıdır. Eski ulusların uluları, büyük 
fikir ve filozofi adamlarını; arab dili 
ile kitablar yazmağa da başladılar. Es. 
ki fllozofinin yer yer okullarını nçtı
lar. Busri eski Şam'daki tapınağında 

uhammed YaJavaç'a İbrahim dinini ög. 
rettiği söylenen ''Rahib Buhayra,, on
lardan biridir. 

Arab dili bu f.ikir ve kalem kahra
manlarının doldasmda geniş olduğu ka
dar tfrkel bir dil olmak yolunu tutmuş. 
tu. Gassan ve Hire kıralları ise onun 
jki koluna girerek yürümesi ve tükel
liğin doruğuna çıkması için çok değer. 
1i yardımlar ettiler. Onların devri şair 
kıralların lmruülkays, Z~yr ve Le
bidin ıöykdiği 19tklı n çiçerldi devir. 
dar. 

ULUS 

ROMANYA'DA: 

Küçük anlaşma ekonomik 
konseyi işini bitirdi 

Bükreş, 25 (A.A.) - Küçük anlaş
ma ekonomik konseyi işini bitirmiştir. 

Çıkanl'an bildirğde, konseyin önce 
üç devlet arasında tecim değişi mesele. 
sini focelediği bildirilmektedir. Konsey 
küçUk anlaşmanın üç memleket ara
sında türlü ekonomik kınav alanların

daki çalışma beraberliği programının 

yeritilmesi ile uğarşmıştır. 
Konsey, o zamanlar raporundan 

bilge alarak derniryolu ilgileri alanın
da clbirliği, Tuna üzerindeki üç gemi 
işletme kurumu arasında elbirliği, güm
rük resimlerinin nomal bir hale gcti· 
rilmesi ve birleştirilmesi, istatistikle
rin birleştirilmesi ve okutma, tarım 

propagandası, turizm ve diğer işler hak
kında kararlar vermiştir. 

Ekonomik konsey Balkan anlaşma· 
sı devletleriyle küçük anlaşma devlet· 
leri arasında bir posta birliği gerçek· 
!eştirmek ergesiyle tedbir almıştır. 

Konsey bundan başka iki anlaşma 
ülkelerinde ekonomi sergileri açılması 
meselesıni de gözden geçirmiştir. 

Gelecek toplantı 4 birinci teşrin 935 
te Belgrad"ta yapılacaktır. 

B. Titülesko Parise gitti 
Bükreş, 25 (A.A.) - B. Titülesko 

dün ak am Parise gitmiştir. 

Altın getirenlere prim 
veriliyor 

Bükrcş, 25 (A.A.) - Hükümetin ye. 
ni bir kararnamesi, ulusal bankaya her 
kilo altın için bir prim ödemek yetkisi· 
ni vermektedir. 30.000 ley1ik olan bu 
prim, kilo başına 111.000 ley olmak ü. 
zere saptanan resmiğ değerden ayrı o
larak verilecektir. Bundan başka ban· 
ka, bir kilo gümüş başına, dünya piya· 
sasındaki değerinin yüzde 27 si nisbe. 
tinde bir prim verecetir. Değerli ma· 
denlerle primlerin karşılığı Romanya 
parası ile ödenecektir. 

Tecim konuşmaJarı 
Bükreş, 25 (A.A.) - Geçen hafta 

Romanya ile tecrni işlerinde ilgili dev. 
Jetlerin oruntakları ile ilık konuşmalar 

yapılmıştır. Bu konuşmalar, eldeki and
Jaşmaların yeni dış tecimi rejimine uy
durulması için yapılma'kta<lır. 

Romanyanın dış tccinıi 
Bükreş, 25 (A.A.) - Romanyanın 

dış teclmi, 1935 yılının ilk beş ayı için 
de Romanyadan yana 1226 milyon )ey
lik bir fazlalık göstermektedir. 

FRANSA'DA 

Sol partilerinin 
toplantısı 

Paris, 25 (A.A.) - Radikal sosya
listler, sosyalist ve komünistlerin çağ. 
rısı Uzerine bugün sollar kunıJu toplan
tısına gitmişlerdir. 

Radikal sosyalistlerin bu toplantıya 
seçtikleri orun taklar şunlardır: 

Daladye, Kot, Arşembo, Senat, Du· 
kos, J ıın Zey ve Küyö. 

Toplantıda şu meseleler incelene. 
odktir: 

1 - Azat sırasında hükümetin kı
navını kontrol edecek bir sollar sürel 
kurulunun kurulması, 

2 - Süre içinde sıyasal hadiselerin 
gidiş~ göre parlamentonun toplantı· 
ya çağmlması ihtimali, 

3 - Sıyasal urumların, hele • A· 
teş haç • m son tpolantıları hak.kında 

incelemeler, 

Radikal sosyalist grupu üyesi bu 
meseleler ha1ckında izahlar verecekler· 
dir. 

' ecim göriişi.ilcri durdu. 
Paris, 25 (A.A.) - Berlindeiki fran

sız • alman tecim görüşleri bir çıkmaza 
saplanmı tır. Fransız ealkuru Par:ise 
dön.mlittür. 

li 

Ye 

Yugoslavyada 

· iah·nenin 
]Ji . . '-'. 

ı ·un. 
~ 

Belgrad, 25 (A.A) - Basbakan 

B. Stoyadinoviç Avala ajansına şu 
diyevde bulunmuştur: 

« - Herkesin bildiği iç sıyasa 

hadiselerinden çıkan lıükiimet buh . 
ram, naib prens Pol tarafından tür
lil sıyasal kümeler arasında yapılan 

geniş danışmalardan sonra çok şü • 
kür sona ermiştir. Anlaşma ve uz. 

laşma esası altında yeni bir hiikü -
met kuruyorum ki bu hükümet, yal· 
mz eski hükümeti tutc:n grupları d . 
1il avm zamanda c-imdiye kadar hli
kümetten uzak kalmıs olan grupla
rı da kapsamaktadır. Memleketin 

yapıcı kuvvetlerinin uzl"sması yo • 
tunda gittikce daha fazla iış yapmak 
ic;tcğinde bulunan hükümet otorite-

i si bu suretle genişkmektcdir. Bu -
nun icin veni kabine bir is kabine • 
'3idir. Ve herkesin elbirliğinc gii • 
venmektcdir. 

Dış sıyasanın, geçen haha hadi· 
seleri sebebiyle hiç bir vakit bahsf' 
konu olmadığı tabiiğdir. Yugoslav· 

yanın dış sıyasası, çok şükür iç sı

yasanın gidişine bağlı değildir 

Memleket biiyük asrğlarını kendile
"ine yüksek kaygu edinmiş olanlar 
bu asığlarr iç sıyasa gidi inin üs • 
tiinde tutmaktadırlar.> 

Bundan sonra B. Stoyadinoviç. 
Yugo!llavyanın dost ve hağ!aşları, 

Küçük Anlaşma ve Balkan Anlaş -
ması ile olan sıkı elbirliği sıyasasr • 
na ve kendisini büyük batı bağhışı 
Franımya bağlıyan eski dostluk sı -

yasasına bayrı olmakta devam ed~· 

ceğini kaydetmiş ve sözlerini şu SU· 

retle bitirmiştir: 

« - En iyi arsıulusal anlayış o
lan Avrupa ekonomisinin kalkınma
sı ve hele bütün uluslar için bu ka 
dar lazım olan barışın kuvvetlendi
rilmesi icin en faydalı bir tarzda BÜ· 

re} bir elbirliği kaygusu ile bütün 
diğer devletlerle olan ilgilerimizin 
içtemliğini genişletmek yolunda hiç 
"ıir şeyi ı;avsamıyacağız.> 

Yeni başbakan kimdir 
Bclgrnd, 25 (A.A) - Yeni yugos • 

lav başbakanı B. Stoyadinoviç 23 tem· 

muz 1888 de Çaçak'da doğmuş öğrcni· 

mini Belgrad üniversitesinde yapmış, 
Fransa ve İngilterede sryasal ekonomi 

kurlarını terkimiştir. 1914 de Paşiç ka· 
binesine finans bakanı olarak girmiş 
1922 de kısa bir ara ile, 1926 ya ka • 
dar bu bakanlıkta kalmıştır. Dinan 

kurtarmış, durluğunu sağlamış ve «di
narın kurtarıcısı» adım kazanmışttr. 

Yugoslavyanın ekonomik ve finansal 
hayatı hakkında bir çok eser ve bet
keler yazmış ve ı 920 de Belgrad üni • 

versitesine finansal bilgiler profesörü 
olmuştur. Eski radikal partisinden ve 
bu partinin yörütüm komitesi Uycle • 

rinden idi. Birkaç defa saylav ve son 

ikincikanunda sena üyesi seçilmiştir. . 
Yevtiç hükümetinin finans bakanı 

sıfatiyle bir çok finansal tedbirler al • 
mıştır. Bu arada bayındırlık işle:ri 

için iki milyar dinarlık bir kredi sağ -
lamış, 134 milyona yükselen kısa öd el· 
li kredilerin ödenmesine karar vermiı, 

emlak vergisini yüzde yirmi indirmiş 

ve bir çok resimleri kaldırarak üküm • 

lUlerin ve hele köylünün yükünü önem
li surette hafifletmiştir. 

B. Stoyadinoviçin k:ınavı kendisine 
bütün çevenlerde büyük bir şöhret ve 
sevgi sağlamıştır. Kendisi ekonomik, 
Einansal, sosyal ve ulusal kalkınmalar 
alanında yapıcı çalı§ma için bütün ıart 
lan haiz sayılmaktad1r. 

.... -

. Edenin 
görüşmeleri 

Roma, 25 (A.A) - Eden - Su • 
viç teknik görüşmesi yapılmanu:ıtır. 

Bay Eden saat 17 de Bay Musoliniyl 
görecektir. Bay Edenin yanında Ha • 
beşi'"tan i~leri uzmanı olan özel uzman 
Bay Tompson olacağı için Habeşistan 
meselesinin de görüşüleceği anlaşıl • 
maktadır. Bay Edenin, ilk görüşme • 
den sonra Londradan istediği cevabı 

beklediği sanılmaktadır. 

:{. :{.:;. 

Roma, 25 (A.A) - B. Eden, Öğle· 
ye kı:ıdar ingiliz biiyük elçiliğinde kal
dıktan sonra dış işler yönetgeri B. 
Suviç ile birlikte çıkmış ve öğle yeme
ğini de beraber yemiştir. 

B. Eden bugün B. Musolini ile ikin 
ci d~f"a olarak görüşmüştür. 

~. :;. 

Roma. 25 (A.A) - Bay Edenin 

Habesistan hald,,nda bir önerge ile 

geldiği yalanlanmaktadır. 

B. Musolini B. Eden şere
fine bir yemek verdi 
Roma, 25 (A · .• ) - Bay Musolinl 

Lord Edenin şerefine bir yemek ver. 

miştir. Bu şölende İngiltere Büyük el

çisi ile Lord eden'in yanındakiler, sc. 
nato başkanı, baron Aloizj ve ingili:ı 

büyük elçiliği ile dış bakanlığın yük. 

sek işyarlarr hazır bulunmuşlardır. 

İngiliz gazeteleri 
ne diyorlar? 

Londra, 25 (A.A) - Deyli Telgraf 

gazetesi yazıyor: 

c İtalya ile İngiltere blitün Avrupa 
konuları üzerinde, fransız politikasına 

uygun bir politika gütmektedirler. 

Öte taraftan, ingiliz - alman and • 
taşması İtalyayı aşın bir şekilde üıı: • 
memiştir. Habeş meselesi ile ilgili dev• 
!etlerin uyuşması imkanını verecek bir 
kotarma yolunun bulunduğunu san • 
mak yanlış olur. İtalya, Büyük Britarı
yanın fikirlerine ve önergelerine bU • 
yük bir önem vermek ister gibi görlln• 
mektedir. Bununla beraber babeı me• 
selesi hakkında İtalyan göriitil İngil • 
tere tarafından ileri sürülecek berhan• 
gi bir planın çok fazla dışında al· 
maktadır. 

Öte taraftan, Deyli Herald gazetesi, 
lngilterenin Tsana gölü bendine ilişik 
bırakrğın bir kısnn ekonomik asığlan. 
nı ltalyaya bırakma suretiyle anla1-
mazlrğı gidenneğe hazır bulundugunu 
yazmaktadır. 

Sudan'm beslev meselesi bugiın ar
tık sağlanmış olduğundan İngiltere, 
kuzey Habeşistanının İngiliz etgerliğl 
altında bulunması amacını güden esld 
savından vazgeçebileceıktir. 

İ talya'nın harcadığı 
paralar 

Roma, 25 (A.A) - Doğu Afrikası 

için, 1934 - 35 finans yılının ilk on 

bir aıyı içinde 845 milyon liret hare.an,.. 

mıştır. 

Bir uçak kazası 
Londra, 25 (A.A.) - Via Amiral 

Burnetti, Lcicester kontluğu iç.inde 

bir uçak kazasına uğramış, yüzünden ve 
ellerinden ağır surette yaralanmııtır. 

Vis Amiral, genel eavqta Fransa 
ve Filistinde filolara kumanda etmit; 
1923 ten 1927 ye kadar hava bakanlı

ğında önemli orunlarda bulunmu9, 1927 
de merkez uçıak okulu komutanlığına 

atanmış, 1931 de ikinci hava kurmayı 

komutanı ve 1932 dıe Irak komutanı ol• 
muştur. 



YiiJ-~eli ol ullarıınızda verimli çalışma 
il 

Yüksek okullarımr.tda verimli ~alı:;;
ınak oldukça cetin bir iştir, fakat cu. 
muriyet hükümeti bu çetin işi başarmak 
için elini uzatmı§tır. Bunun için orta
da i,ki mesele vardır: 1) Kitab mesele. 
si, 2) Yabancı profesörlerden faydalan
ma tarzı. 

Lisanımızda ilmiğ araştırmalara esas 
olacak kitab yok denecek kadar azdu. 
Bu itibarla bir yabancı dilini bilmiyen 
kimsenin memleketimizin içerisinde 
karşısına dikilen herhangi bir mesele. 
yi ilmiğ bakımdan çözeleyebilmesi ol
dukça zordur. Şu halde en ön safta gc. 
len ihtiyaç kitab ihtiyacıdır. Bumın 

için en kısa zamanda kitabhaınelerirnizi 
ilim kitablariyle doldurmak zorağında
yız. Bunu !başarmak şahsıh yapabilece. 
ği i§ değildir. Bu doğrudan doğruya 

hUkümctin el uzatacağı bir sahadır. 
Bu işe bütün ilim şuğbelerinde ~n 

tanınmış ve arsıulusal ünü kazanmış ki
tabların lisanımıza çevrilmesiyle baş. 
lamak gerektir. Fakat çeviıme işi çok 
nazik ve ön~li olduğundan, bu husus
ta pok dikkatli hareket edilmek lazım. 

geliyor. Çünkü çevrilen kitabların ço· 
ğunda çevirme yanlışluı göze çarpı. 

yor. En güvenilen §ahısların kalemle
rinden çıkmış kitablaroo bile bu yanhı. 
lar göze çarpmaktadır. Bu tarzdallci yan
h!}lıklar etüd yapacak olan lkimselerio 
yanlış yollara saıpmalarına seıbeb olur. 
lar. Çevirmedeki hataların meydana 
gelmeiıi bizce iki sebebden doğuyor-

1) Tercüme eden şahsın işi iyice 

benimsememesi. 
2) O işin ehli olmaması (ya lisanı 

hakkiyle bilmez ve yahut da o ilim di
linden aınlamaz.) 

İşte bunlardan kaçmmak için ilmiğ 
kitab tercümesini üniversitede ve yüık. 
sek ziraat enstitülerinde çalışan ilim 
adamlarına yaptırtmaktır. Bunlar tür
lü uzuğ gruplarına ayrılarak ilkönce 
çevrilmesi Hizımgelen kitabları saptar 
ve ondan sonra da bu kitabları lisanı:mı:. 
za çevirirler. Bu tarzda ve sıkı bir suret
te çalışılacak olursa, pek kısa bir za. 
manda kitabsaraylarımız yabancı dille
rindeki ilim kitablariyle dolmuş olur. 

Yüksek okullarda verimli sut1ette 

çahşabilmekliğimlz için ikinci bir nok.. 
ta yabancı profesörlerine karşı olan ih· 

tiyacımızdır. 

Bugün ilim ve ilmiğ araştırma baş. 
tanbaşa bir metod meselesidir. Bu me· 
todu kavramak ve öğrenmek gerektir. 
Bir ilmiğ kitalbın kıymeti onun dağmk 
ııurette vermiş olduğu bilgiden fazla 
onun sistematik bir tarzda kurulmuş 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli· 
melik li.steleci de yazıyoruz. 

Bu listeyı basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı· 
calarım kullanmıyacaktır. 

KIRK iKiNCi LiSTE 
r .- Katl = ôlüt 

Katil = ôldüren, ölütçü 
Cinayet = Kıya 
Cani = Kıyan, kıyacı 
Ôrnekler: 1 - Kadın yüzün -
den ölüt. 2 - Ôlütçülerin so
na ölümdür. 3 - Biiyükdere 
kıyasını işliyenler tutulmuş -
tur. 

2.- Hasret = Özlem 
.~.-l~ıiyak - Göresi 

M ·r<:tak olmak -= Göresi gel
mek, ~öresimP-k. 
Ôm,..Mer: l - Ôzlem ve gö -
re~:lcrle size savı?ılarımı su
narım. 2 - Sizi göresim geldi. 

#.-. _7:~Jı,,l etmP~ = Unutsamak 
7:;h,,l - llnutsa 
Örnek: Un••lsa h;ıP,ıı::lanabi
liı-: savsa (ihmal) hoş gö • 
riilmez. 

5.- t:"~anet = ln.rzm 
F.,-,anıot e*mPh - f~nmlam<!~ 
o.,. ..... ~: A ı~tifrT:>'ün ee11rl:P,e 
... ., büyük inamı, cumuriyet . 
tir. 

Not: Gazetemize gönderilec:?k 
yazılarda hu kelimelerin osmanh 
cat"'"' t ..... H"n · 1 - --,.,.,.asını rica ed .: 

olmasında aranılır. İ~erisinde birçok 
bilgiler taşıyan fakat sistematik bakım. 
dan iyi tertib edilmemiş bir kitabın il
miğ ıkıymeti çok düşüktür, çünıkü böy. 
le olunca kitabın yazxlmaısından varıl
mak istenilen sonuca varılınamaz ve 

belki de büsbütün yanlış bir sonuc elde 
edilir. Bu tıpkı herhangi bir matema. 
tik problemin yanlış kurulmasına ben
zer: yanlış kurulmuş probleme yanlı~ 
sonuç verdirir. Bu tarzdaki kitabların 

karakterleri bir kargaşadır. 
Fakat böyle sistematik kurulmuş 

bir kitaıbı meydana getirmek için ilim. 
de "ahşmak usulünü ve ilimdeki teknı
ği bilmiş ve kavramış olmaık lazımdır. 
İşte çoğun bizde eksik olan da budur. 
Bu eksik olan tarafımızı gidermek için 
yabancı memleketlerdeki itim adamla.. 
rından ve prof~rlerden alacağımız, 

öğreneceğimiz pek çoık şey vardır. Biz 
onların bilgilerinden fazla Hmiğ çalış
malarında, ilmiğ araştırmalarında kul. 
!andıkları sistemlerden ve teknikten 
faydalanacağız. Bunun için yabancı 

profesörlerinin bu bakımlardan seçil
miş olması ve onlardan yüksek okul. 
Jarda da bu baıknndan !aydalanmanuz 
gerekLr. 

Büttin gaye onların ilimdeki sistem
lerini yüksek okullarda onlarla birliık. 
te çalıtan ilim adamlarımıza öğrettir· 

mektir. Bunun .için de gerek sosyal ha.. 
yatımız üzerinde ve gerekse tabiiğ ha
diseler üzerinde bera.'berce araştırma. 

lar, inoelemeler yapmaık imkanını sağ· 
lamalıyız. Bundan başka yabancı pro.. 
fesörlerin yanlarında ve onlarla birlik
te çalışan ilim adamlarımıza derslerini 
profesörlerin kontrolu altında hazırla. 
tıp ve gene onların kontrolları altında 
verdirtecek olursak, hem ders saatle
rinden kazanmış olur ve hem de yanla. 
rında çalışan mm adamlarımızın aıktit 
surette çalışmalarını sağlayarak kısa 

zamanda yetişmelerine imkan vermiş 

oluruz. 

Memlıeıkette hakikiğ ilmi kurmak 
ve yüksek okullara hakikiğ karakterini 
vermek için hUkümetimiz büyük feda

karlıklar yapmaktadır. Bu fedakarh· 
ğın gayesi memlekette ilmiğ araştırma. 
lara yer vermek ve yüksek okullarda
ki akademi talebesini yalnız ders saat. 
terinde profesörünü dinlemekle kalan 
bir talebe olaraık değil, yaşadığı hayat 
içerisindeki meseleler üzerinde düşü· 

nen ve verimli etüdler meydana geti. 
ren tam anlamiyle bir akademi talebe· 
si olarak yetiştirmektir. 

Dr. ŞEREF NURi 

Cumhuriyet Merkez Ban
kasnm esas tüzüğünde 

değişen madde 
Türkiye Cumuriyet Merkez 

Bankası esas tüzüğü on birinci 
maddesinin birınci bölgesine ilave 
şeklinde yapılıp 2/2285 numara ve 
7 nisan 1935 tarihli karar ile ba
kanlar kurulunca onaylanan ve 
3003 numara ve 15 mayıs 1935 ta
rihli resmi gazetede neşrolunan 
değişkeden sonra madde şu hiçi· 
mi almıştır: 

( .. ve yahut mahsup cihetine 
gidilmeyerek bu mebaliğ ile ban
kaca 32 inci maddenin (Ç 1) fıkra
sında yazıh vasıflan haiz bulun
mak ve yüzde 5 veya daha fazla 
gelirli olmak üzere Maliye veka
letinin tensibiyle de tahvilat satın 
alınıp 8 inci maddenin (B) fıkra
sında zikredilen karşılık esham ve 
tahvilat mevcuduna ilave edile
cektir. Bu suretle alınan tahvilat 
Maliye vekaletinin de muvafaka
tiyle satılabilecek ve bu satışlar 

hasılatt ya ayni suretle tahvilat 
mübayaatmda kullanılacak vey~ 
hazinenin borcuna mahsub edile
cektir.) 

İstanbul' da ingiliz 
gezginleri 

İstanbul, 25 (A.A.) - 450 gez
menle limanımıza gelen ingıliz 
bandıralı 35.000 tonluk Homerik 
vapuru ,yarın öğleden sonra lima
nımızdan ayrılacaktır. 
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Camileri arıtma 
komisyonunda 

İstanbul, 25 - lstanbul Evkaf 
Direktörlüğünde camilerin arıt· 

ma iş/erile uğraşan komisyon iş
lerini bitirmiştir. Verilen bir ha
bere göre 1stanbul, Beyoğlu, Üs
küdar ilçebayhklarmda yüz onca
mi kadro dışmda kalmış ve müze 
idaresi bu camilerin sanat bakı
mından bir önemi olmadığını bil
dirmiştir. 

B. Salih işe başladı 
lstanbul, 25 - lstanbul güven 

direktörlüğüne onanan B. Salih 
bu gün geldi ve işe ba~ladr. 

İstanbul'da yağmurlar 
lstanbul, 25 - Dün akşamdan

beri lstanbula bol bol yağmur 
yağmaktadu. Beyoğlunda bir a
partmana ve Üsküdarda bir eve 
yıldırım düştü ve hiç ölen olmadı. 

İstanbulda vergi alıncı 
lstanbul, 25 - istanbul Üskü

dar ve Beyoğlu finans örgütleri 
934 senesi hesaplarım saptamış
lardır. Bu hesaba göre bu üç ilçe. 
baylık 934 yılında 20 milyondan 
fazla vergi ödemiştir. lstanbul 
bölgesindeki on yedi finans örgü
tünde en çok vergiyi 2,202,612 lira 
ile Hocapa§a şubesi toplamıştır. 

Kilyos' a y.ol yapıldı 
lstanbul, 25 - Karadenizde 

Kilyos pl.ajınm yolu yapıldı. ı 
temmuzda otobüsler işlemeğe baş
lıyacaklardır. 

Yeni Haldeki bürolar 
lstanbul, 25- Ye~i halde büro 

kiralamayan kabzımallar 3000 lira 
tutak ile halde bağınsız İ§ yapabi
leceklerdir. Bu kararla kabzrmal
larla uray arasındaki anlaşmazlık 
ortadan kalkmış olacaktır. Halde 
kırk büro kiralanamamıştır. 

Bolu' da kuraklık yok 
Bolu, 25 (A.A.) -Geçen hafta 

kilosu 1 O kuruşa kadar çıkan buğ
day bugün pazarda beş kuruşa 

düşmüştür. Yağmur üç gündür a
ralıklı yağmaktadır. Kuraklık zi
yanı kalmamıştır. Köylünün yüzü 
gülmüştür. 

Boluda spor 
Bolu, 25 (A.A.) - Halkevinin 

kırmızı beyaz takımı ile Bolunun 
Yeşil ova sporcuları dün ilk futbol 
maçını yaptı. Yağmurdan ikinci 
haftayim haftaya kaldı. 

Boluda üye yazımı 
Bolu, 25 (A.A.) - Hava tehli

kesini bilen üyeleri yazmak için 
kurulan komisyon her gün şar
baylıkta toplanmakta üye yazıl
ması devam etmektedir. 

~*~ 

Bolu, 25 (A.A.) - C.H.P. o
cak yönetim kurulları merkeze 
çağ·ırılarak üyelerine parti salo
nunda il parti başkam tarafından 
hava tehlikesi anlatılmıştır. Çift
çi Çizmeci oğlu 100 lira venniş~ 
tir 

Muğlada hayvan satışları 
Muğla, 25 (A.A.) - Mayıs ayı 

içinde ilimizden dış memleketlere 
728 öküz, 1442 inek, 44 boğa, 771 

ı dana, 153 buzağı, 171 keçi, 7 5 ko· 
yun, 120 kuzu, 549 oğlak, 73 man
da ve 1333 kümes hayvanı çıka
rılmıştır. 

B. Özmen 'in gezileri 

~ Elaziz, 25 (A.A.) - Birinci ge. 
nel ispekteri Abidin Özmen bu ak 
şam şehrimize gelmiş ve bir Jecc 
kaldıktan sonra bugün Diyarbeki
re gi tmistir. 

• J 

Adis Ababa'da 
maslahatgüzarlık 

Hükümetimi.z Adisababatls 
bir maslahatgüzarlık kurmağa 

karar vermiş ve bu maslahatgü
zarlığa İskenderiye başkonsolo
sumuz B. Nizamettin dördüncü 
dereceye yüksetilmek suretile a
tanmıştır. 

Dışarıya bozuk mal gön
deren biri hakkında 

gerçin yapılıyor 

İstanbulda Karaağaç kanara
sında bağırsak alış verişiyle uğra
şan bir ermen inin N evyorkta bir 
amerikan firmasına gönderdiği 

bağırsaklann örneğine uygun çık
madığı ve çürük olduğu Nevyork 
konsolosluğumuzun verdiği ha
berden anlaşılmıştır. 

Meselenin iç yüzü araştırılmak 
üzere bu adam hakkında tüzece 
gerçin yapılmaktadır. 

Yurdda fay dalı 
yağmurlar 

Meteoroloji enstitüsünden ve
rilen habere göre son 24 saat için· 
de yurdun birçok yerlerinde bere
ketli yağmurlar yağıniştır. Yağış 
Malkarada 653, Edimede 634, Bo
zöyükte 618, Gedizde 613, Kütah· 
yada 69, Zonguldakta 68, Eskişe
hirde 67, Bolu ve Kırklarelinde 65, 
Hayrabolu ve Çanakkalede 4, İs-
tanbulda 3, Göztepe, Bursa, Eti· 
mesut ve Geliboluda 1 milimetre
dir. Karsa 4 milimetre dolu ile ka
rışık yağmur düşmüştür. Malka
rada yağan yağmurdan sokaktan 
sel basmıştır. Ankarada az mik· 
tarda yağış olmuştur. Yurdda en 
yüksek sıcaklık Diyarbekirde 39, 
Malatyada 37, Adanada 34 dere
cedir. Orta Anadoluda sıcaklık 

29.33 derece arasındadır. 

Tekirdağı, 25 (A.A.) - Aylar
danberi süren kuraklık bugünkü 
bol yağmurlarla ortadan kalkmış
tır. Çiftçi sevinç içindedir. 

SAYIFA 3 
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Bozuk kibritler 
toplatılıyor 

Satısa ~ıkarılan kibritlerdi!:' 
hir kısmının bozuk olduğu, ycı, ı 

lan yanrlardan anlaşıldığından, 
böyle kibritlerin toplattınlm..ı~ı

nm sağlanması ,kibrit tekiti sos
yetesi yamndaki hükümct kom •. 
serine bildiri imiştir. ----·---

-

Bugünkü sayımızda g~çen 
kılavuz kelimeleri 

Arıtma = Tasfiye 
Ahnç = Tahsilat 
Asığ = Menfaat 
Atamak = Tayin .!tmek 

Bağdamak = Telif etmek 
Bağmsız = .Müst~kil 
Bağlaşık = Müttefik 
Başarı = Muvaffakiyet 
Beslev = iaşe 

Bitki = Nebat 
Bırakığ = İmtiyaz. 
Bölge = Mıntaka 
Buclandırmak = Tahdit etmek 

Cikağ = Menşe 

Egemenlik = Hakimiyet 

llçebayhk = Kar.a 

Gerçin = Tahkikat 
Gezgin = Seyyah 
Gezi = Seyahat 

Kan.ıra = Mezbaha 
Kınav = Faalqet 
Konu = Mevzu 

Pekiştirmek = Takviye etmek 

Orun = Makam 
Oruntaık = M~ssil 
r-ınem = Ehemmi yet 
Önerge = Teklif 
OrgUt c:: Teşkilılt 

Sağlamak = Temin etmeli 

Sa~ak = Tesbit etmek 
Sav = İddia 
Suçlamak = İttiham etmek 
Süre! = Daimi 
Süre = Müddet 

Şevklendirmek = Teşvik 
Tecim = Ticaret 

Tekit = İnhisar 
Tutak = Temina akceai 

TUze = Adliye 

Uray -= Belediye 

Uzman = Mütehass•-

y aru = Şikayet 

Yargıç = Hakem 

Yetki = Salcihiyet 

Yönetge = İdare 
Yönetger = Müsteşar 

Yönetmek = idare etmek 

Yöre = Civar 
Yüreklendirmek = Ceearetlendinncic 

Fethiye'den gelen üç bisikleçi 
Fethiydi üç sporcu gencıin Ankara.. 

ya bisikletle geldiklerini diinkü sayı

mızda haber vermifti.k. Dün gazetemi· 
ze gelen bu gençlerin bir Neimlerini 
aldık. İs.imleri Osmm Çekiç (terzi), 
Halil Dümdar (marangoz). Haydar To. 
gay (demirci) olan bu aporcular şehri. 

mize gelmek için Tefenni ,Burdur, Di
nar ,Sandıklı, Afyon, Kütahya, E*.işr 
hir, Sivrihisar, Polatlıdan geçmifler
dir. Geçtikleri yol 1000 ldlometttdır 

Birkaç gün Aokarada kaldıktan sonr.a 

BuHa yolu ile tehirlerine cMioeeek.Ju. 
dir. 

Fethiye.den Ankaraya gelen üç bisikletçi genç 



~mısız ~llzetelerine 11ijre: 

Pcrtinaks, Eko do Pari gazctesın

dc diyor k i : 

-· 18 hazıran tarihli ingiliz - al -
man deniz andlaması, 3 şubat tarihli 
fransız - ingili.l bildiriginde anlatı -
lan ve 17 nisanda İtalyanın da katıl

masiyle pekiştirilen İngiliz - fransız 

sıyasasının sonuna erdığini göstermek

tedir. 

Dün Londrada alınıp verilen mek • 
tuplar Adolf Hitleri epey yüreklendi
recektir. Hitler ingiliz ve fransız ' ~ -
kanları tarafından ilan edilen cbarış 

bötunmen prensipini yenmiştir. Şim -
diye kadar, bölünmez barış dediğimiz 

zaman, batının gUvenliğinin doğunun 

zararına olarak elde edilemiyeceğini 

dUş'llnüyorduk .. İngiltere ise, aynı za -
manda Avrupa banşı sağlanmaksızın 

donizde ve havada barışın elde edilece
ğini sanıyor. Bu, tuhaf bir görUş ayrı
lığıdır. 

Temps gazetesi de 20 haziran tarihli 
sayısrnda §Öyle diyor: 

... İngiliz dostlarımız, öteki ulusla

mı bu hadiseyi bilsbUtiln başka tilrlti 
g8rmelerine şaşmasınlar; çünkU ingi -
liz - alman deniz andlaşması Rayhşın 
deniz kuvvetlerinin iyice buclandırıla

cağını garanti altma alıyorsa da, İngil
tere harb donanmasını pekiştirmek zo

runda kalırsa alman donanmasının da 
aynı nisbette kuvvetlendirilmesi gibi 

bir tehlikeyi de ortaya atıyor. Bunda 

deniz silahlanma yarışına doğru haki

kiğ bir şevklendirme bulunmasından 

korkulur. Mornin-; Post gazetesi, btis

bütün de haksız olmıyarak, İngiliz hü -

kürneti Almanyanın tek taraflı olarak 

Vcrsay andlaşmasını bozmasından do -

layı 18 martta Bcrline enerjik bir pro . 

testo yapmış iken şimdi aynı Almanya

yaı, barı-ş andlaşmasmın deniz şartları· 

nı açrktan açığa lbozmağa şevklendir. 

mesine sasmaktadır. Tayms gazetesi de 

Fransa deniz kuvvetlerini artırmak için 

ısrar ederse ingiliz ve alman 

hükümetJerinin de buna uygun ekilde 

kuvvetlerini artırmayı düşünmeleri ge

rekeceğini yazmakta ve anlaşmayı im· 

zalıyanların gayeleri deniz silahlanma

sı yarışını durdurmak iken, bu anlaş -

manın deniz silahlanmasını artırması

nın kötü bir şey olacağım ilave etmek

tedir. Yakından anlaşmış bütün bir 
çalışma beraberliği sıyasasının üzerle • 
rinde geliştiği prensipler bir tarafa hıra. 
kılıverirse hertürlü ihtimaller karşısında 

kalınır ve bunlara üstün körü metod -
Jar ve doktrinlerle karşı konamaz. Si -
]ahlanma işlerinin biribirlerine bağlı 
oluşu, ulusal kuvvetlerin buclandınl • 

ması ve güvenlik meselelerinin bölün -
mezliği, Avnıpada geniş bir çalışma 

beraberliği sıyasası için sağlam bir te
meldir. B. Eden B. Lavalla konuştu -
ğu zaman, İngilterenin, her zaman 
bağlı kalmak istediğini söylediği bu at
yasa ile İngiliz - alman deniz anlaş -
masının ortaya koyduğu ~i ~eto
du nasıl bağdamayı düşündüğünü anla
mak belki miimkün olacaktır. 

Entransijan gazetesinde ise Ga/Jüs, 
1talya'nrn, Fransa'nrn hakikiğ dostu 
olduğunu söylüyor: 

B. Eden Parise geliyor. O, hem in. 
giJiz - alman deniz anlaşmasının biz
de uyandırdığı heyecanı yatıştıracak, 

hem de bize İtalyan • babet anlaflDU
lığından bahsedecektir. Birinci nokta 
üzerinde onun az çok soğuk karşıla~ 
nacağı, ikinci nokta ıiçin de öyle ola
cağı düşünülüyor. 

Çünkü, eskiden İtalya ile aramız. 
da bulunmuş olan anlaşmazlıklar, hiç 
olmazsa açık ve belli şeylerdi. B. Mu
solini bazen çok sert bulduğumuz söy
levlerinde bunlaı-a işaret ediyordu. Fa. 
kat hiç olmazsa bu söylevler.in açık ve 
doğru sözlü olmak gibi bir meziyeti 
vardı. O zamanlar bizim sıyasamız At. 
manyaya faydasız yere gülümsemek
le varkit geçiriyor ve beceriksizcesine, 
İtalyayı bilmezli!kten geliyordu. Hal
buki İtalya zihniyet ve çıkağ birliği 

babmmdan olduğu kadar coğrafik du
rum " ı ~· ... r1 :ı n da bizim tabiiğ bağ. 
J· • 0

'1 i bu yüzden 

··ugi ·z. A maıı deııiz aıılaşmas ıııı 
haklı olarak kızıyor ve bunu soyle· 
mekten de çekinmiyordu. 

Bugün sağduyumuzu yeniden eld'! 

ettik ve, değeri Avrupa barışı için 

çok büyük olan italyan dostlugunu y'!
niden kazandık. İngiltere ile de anla<ş. 
tığımızı sanıyorduk. Böyle bir anla'"° 
ma bizim için her zamankinden çok 
lüzumludur. Fakat görüyoruz ki, bu 
anlaşmayı elde ettiğimizi sandığımız 

zaman, o ortadan kayboluveriyor. 

... Onun için, B. Eden, ülkesinin 
her zaman deği~ sempatisini kazan

mak için B. Musolininin Habeşistanda 

elde etmek istediği şeylere karsı koy. 

mamız gerektiğine bizi mandıramıya. 

caktır •. Bu sıralarda iyiden iyiye ego

ist ve şahsiğ bir sıyasa güden, kimse

nin fikrini sormadan özel anlaşmalar 

yapan İngiltercnin, kendisinin de al. 

dırış etmediği anlaşmalara dayanarak 

başkalarının hüriyetine engel olmak 

istemesini görmek tuhaf olur. Biz, sı. 

yasasında hiç bir karanlık nokta bu

lunmayan İtalya ile beraberiz, doğru

luğu ve medeniyeti sevdiğimiz iç.in o. 
nunla beraberiz. 

La RepübUk gazetesi, 19 haziran ta
rihli sayısmda, bu anla~mayı alman 
diplomasisinin bir utkusu gibi gösteı

dikten sonra diyor ki-

... Bundan çıkarmamız gereken so. 

nuç şudur: Alman dış bakanlığı Bis

mark'ın metodlarını kullanarak, "ayrı 

konuşmalar,, yapmak suretile kendisi

ne karşı birleşmeleri ihtimali olan 

devletleri biribirlerinden ayırmağa ça. 

lışıyor. Yüzde 35 nisbeti biraz da 1870 

hanbindcn önce Ltikscmburg'un oyna. 

dığı rolü oynuyor. Deniz eksperleri bu 

rakam üzerinde birçok sözler söyledi

ler. Fa'kat bu nisbct, İngiltereye de
nizden hücCıma uğramıyacağını anla. 
tarak, yalnız Stresa yöncyini bozmak 
için seçilmişe benziyor. İngiltere iç.ın 

denizden bir hücUın, bizim için kara
dan gelen bir büclım kadar önemlidir. 

-İngilizler bu anlaşmayı yapar
ken sadece, cpiy kör ıbir ulusal egoiz
me mi, yoksa derin bir sıyasal düşün. 
ceye mi kapıldılar? Mesela alman ö. 

nergesini, bu büyük ulusa, abldka altı
na alındığı hissini vermemek ve onda 
tehli~li bir "abloka edilmiş olmaik,, 
deliliği uyandırmamak için mi kabul 
ettiler?. 

.. Stresa yöneyinin bozulmasının 

Almanyayı, doğu Tuna Avrupasında 

yapmak istediği şeylere yeniden ba§
lamak bakımın.dan yüreklendirmesin. 

den kor.kulabiJir. 

Bununla beraber ko11kmayalım. Ço' 
iyi ampirikler olan ingilizler, yeniden 
bir blok yapacaklardır. Yalnız bunun, 
1914 deki gibi, bUtü~ diplomatik oyun
lar oynandıktan sonra yapılmasını di

liyeJim. 

Bir inglliz gazete!inin diişiinceıi: 

19 haziran 1935 tarihli Deyli Herald 
gazetesinden: 

Tüze baıkmıından ingiliz - alman 

Londrada Almanya ile in . 
giltere arasında yapılan ko . 
nuşmalar sonunda lngilterenin 
Almanyaya, kendi donanma • 
sının yüz.de 35i niıbetinde bir 
donanma yapmak hakkını ver
meıi, Avrupa gazetelerinde 
türlü yankılar doğurmU§tur. 
B~lıca Avrupa gazetelerinin 
bu meıele hakkında yaz.dıkla . 
nnı türkçeye çevirerek okur • 
larımrza sunuyoruz. Bu suret
bu önemli meselenin hangi yo -

la girmeğe eğgin olduğu kolay· 
ca anla§ılmı§ olacaktır. 

deniz paktı üzerinde bir takım tenkit. 
ler yapılabilir ve bu hiç de güç de
ğildir. 

Fakat pratik oluşu bakımından bu 

andlaşmanın hiç söz götürür bir tara

fı yoktur ve değeri göze görünür bir 
haldedir. 

Bu, Almanyanın gelecekte de filo. 

sunu bugün !bulunduğu kuvvette tuta. 

cağına dair bir yüken değildir; Al
man yanın isteğiyle yapılmış bir anlaş
madır. 

Bütün bu budamalar üzerinde in. 

giliz delegelerinin itiraz edeceği ve et. 

tire«ği bir taraf da düşünülemez. Çün
kü bu, bir defa alınanların kendileri 
tarafından yapılmış bir önergedir; bir 
defa da böyle bir indirme yapmaya 
imkan yoktur. 

Ne tiirlü tenkitler yapılırsa yapıl

sın, hakikat budur. Versay andlaşma. 

sının süel maddelerini tanımamağa ka. 

rar veren alınanlar, kendi ellerilc 
harb gemilerini buclandırıyorlar. 

Eğer Avrupanm öteki devletleri 

de ayni şeyi yapacak olurlarsa o za

man aradaki gemi yapma yarışı ve ö

nürdeşmesi ve bunun bir sonucu olan 

genel güvensizlik ortadan kalkar. 

Harbten önceki yılları hatırlayan. 

larm bunu, hem silahları buclandırma, 
hem de barışa doğqı gitme yolunda a
trlan önemli bir adım diye almaları 

gerektir.,, 

lttıl)"arı ~wzetelerinin dii.'!iinceleri 

Noye Zürher Çaytung gazetesinin 
Milano aytarı ita/yan gazetelerinin al. 

nıan • İngiliz deniz anla§ması hakkında. 
ki yazrlarının özetlerini almaktadır. 
Popo/o d'/taliya diyor lci: 

Almanya lngilterenin donanma üs

tünlüğünü tanıyor. Bunu da belıki kcn. 

disinin Avrupa kıtasındaki süel üstün
lüğünü tanıtmak umudiyle yıapıyor. E. 

ğer bu hadiseden bir ders almak lbım
aa o da, bir andlaşmanın Cenevre dışın. 
da değiştirilmiş olmasıdır. 

Gazeta del Popolo, bu anlaşmanın 
Fransada yapmış olduğu kötü etkiye 
işaret ettikten sonra diyor kı": 

Asığları ön plana düşünce andlaş

malara hiç kulak asmaması ve başkala. 
rı için başka yasa, yani uluslar sosye
tesi ileri sürülmesi ~bi İn~lterenin 

__ .1 

yaptığı aykırılıklara isaret eden yalnı1 

biz değiliz. Birkaç gündenıberi İngiltc. 

re yüzünü büsbiitün Almanyaya çevir

di: Donanma anlaşması, parlamentoda 

söylev, Prens dö Gal'in söylevi, eski 

savaşçıların Almanyayı ziyaretleri. 

İngiltere eski sıyasasına geri dönüyor; 

bu sıyasa, Avrupa devletleri arasında 

denkleşme kurmak ve ondan sonra bil. 

tün durumu kendi hükmü altında tut

maktır. İtalyaya yaklaşmayı ve Rusya 

ile anlaşmayı Fransanın: fazlasiyle 

kuvvetleşmesi şeklinde gören İngiltere, 

Almanyanın kuvvetlenmesine çalışmak. 

tadır. Mesele şöyle izahlanabilir: Da

ha birkaç hafta öncelere kadar alman 

silahlanmasının hem kendisini hem de 

Avrupa barışı için bir tehlike olduğu. 

nu avaz avaz bağırdığı halde, bugün, 

bu ülkenin türel ve sıyasal durumunu 

sağlamlaştırmak ve süel kuvvetlenme
sini güven altına almak için akılların 
alamıyacağı şeyleri yapmaktadır. 

I sdı,zre guzetelt>ri ne <liyorlar? 

19 haziran 1935 tarihli Noye Zürher 
Saytung yazdığı bir başyazrda diyor ki: 

Almanya. Britanya imparatorluğu

nun bütün deniz kuvvetleri tutarının 

yüzde otuz beşi derecesinde bir donan. 

ma yapabilecektir. 

Bu da şu demektir ki, Almanyanın 

Versay andlaşmasında 120,000 ton ola

rak buclandırılmış olan harb donanması 

400,000 veya 450.000 tona kadar ç~karı. 

labilecektir. Bu suretle Almanya Fran

sanın donanma kuvvetine çok yaklaş. 

mış oluyor. Bu arada dikkatle saptana· 

cak nokta, Britanya impamtorluğunun 

bütün donanma kuvvetleri hesab edilir. 

ken dominyonların da bu hesaba katıl· 

mış olmasıdır. Bu işler görüşülürken, 

başlangıçta ingilizle.r, Britıanya donan. 

ması şimal denizinde üstünlüğü kaytbct· 

memek ~çin bu yüksek tutulan ytizde 
ölçüsünün yalnız ana vatan donanma. 
sı üzerinden hesab edilmesi düşüncesi
ni ileri sürmüşlerdi. İngilizlerin bu iti. 
razlarından hiç bir iz bile kalmamıştır. 

~*~ 

Bugün Londradan gelen haberlere 

göre alınanların donanma programı ye

di yıl sürecektir. Britanya - alman de. 

niz anlaşması etrafında Berlinde neş

redilen haberlerde bu program hakkın. 

da hiç bir şey söylenmiyor. Eğer doğ. 

ru çıkarsa, lbu hüküm Londra anlaşma

sının en Öllflnli tarafıdır. Çünkü bu 

hükümle İngiltere daha uzun müddet 

şimal deniz.inde üstünlüğUnü güven al
tına almış olacaıktır. 

İsviçre gazetesi bu yazısında haıb 

gemilerinin kategorilerine göre kıyas. 
lama yaptıktan sonra diyor ki: 

Bu işlerde, İtalyanın doğu Afrika. 
aındaki pl!nları ve u.rak şarkta olan 
biten şeylerin dayanışmayı bozmakta 
ne gibi bir rol oynadığını da eonnağa 
def.eri olan bir me&ekdir. 

Y~ni alman zırhlılarına esas olacak tip: 10.000 tonluk ''Amiral Şer,, cep drednotrı 

Hitler uzun z;ı ndanberi c:rk sın· 
dan koşulmakta olan nlas"llayı yap. 
mak için bu anı ku'I ~ asını pek ıyı 
bilmic:;tir. 

Yeni anla~mq ve alman 
donanması 

Noye Fraye Prese gazetesinin Bcr· 
!i11 aytarı lngıliz - Alman anla~ma

srndan sonra alman gazetelerinde bu 
mesele hakkrnda .uzun uzadıya çıkan 

yazılarrn bir Ö?.Ctini gazetesine göncle-r· 
miştir. Buna göre: 

Vaşington ve Londra anlaşmalarına 

d<l&'anarak İngilterenin 1.201.700 ton

luk bir donanması vardır ki, bunun yüz· 

de otuz beşi olan 420.595 ton, alman 

donanmasının tonajı olacaktır. Ayrı ay· 

rı kategorilerle de durum şöyle olacak

tır; büyük harb gemileri: lngilterenin 

525.000 ton, Almanyanın 183,700 ton; 

uçak ana gemisi, İngilterenin 135.000 

ton, Almanyarun 47.250 ton; agır kru

vazörler: ingilterenin 146.800 ton, Al

manyanın 51,380 ton; hafif kruvazör

ler: İngiltcrenin 192.000 ton, Almanya

nm 67.270 ton; torpidolar: lngilterenin 
150.COO ton, Almanıyanm 52.000 ton; 
denizaltı gemileri: İngilterenin 52.000 
ton, Almanyanın 18,445 ton. 

Almanyanın bugüne kadar 10.000 

tonluk üç tane büyük harb gemisi var

dı. Bu son anlaşmaya göre daha 153.750 

tonluk büyük zırhlı yapabilecektir. E

ğer Almanya İngilterenin de istedi

ği gibi 25.000 tonluk büyük zırhlılar 

yapılacak olursa, Almanıya, en aşağı da· 

ha altı tane büyük zırhlı yapabilecek

tir. Vaşington andlaşmasında uçak a

na gemilerinin en büyliğü 27.000 ton o

larak saptanmıştı. Halbuki Almanya

nın bu kategoriden hiç bir gemisi ol

madığından, iki tane bUyilk veya bir

kaç tane ufak uçak ana gemisi yapacak

tır. Almanyanın 20,3 santimetre çapın

da topları olan ağır kruvazörleri yok

tu. Şimdiki anl&ş.maıYa göre be§ tane 

10.000 tonluk, veya dahn küçük tonaj

da daha çok kruvazör yapacal..-tır. Al

manyanın ıs,s santimetre çapma kadar 

toplarla silahlanmış, tutarı 36.000 ton 

olan altı ttıne hafif kruvazörü vardır. 

Son duruma göre Almanya daha 32.000 

tonluk hafif kruvazör yapabilecektir, 

Bugün AJmanyarun tutan 96.000 ton 

olan, her biri 800 tonluk 12 torpid05u 

var. Son hesaba göre elinde daha 43 

bin ton kalmaktadır ki bu tonajla her 

biri 1500 tonluk daha otuz tane torpito 

yapabilecektir. 

Londra andlaşması denizaltı gemi

lerinde Almanya ite İngiltere arasın

da aynı ölçüyü kabul ettiğinden Al· 
manyanın 52.700 tondan fazla denizaltı 

gemisi olmayacaktır. Eğer Almanya 

İngiltere.nin denizaltı gemileri tona

jından 18.445 ton, yani yüzde 35 fazla 

olarak denizaltı gemisi yapacak olursa, 

bu fazlalığı öbür gemi kategorilerinin 

tonajından eksiltmesi lazmıdır. Deniz

altı gemilerinin tonajında aynı ölçüyü 
kabul etmiş olan Almanya şimdilik bu 
ölçünün yalnız yüzde kırk beşi olan 
23. 700 tondan fa.da denizaltı gcmı sı 

yapmamayı da kabul etmiştir. Almanya
nın tona tutarı 3000 ton olan on· iki ta
ne denizaltı guni11i tczgahtadır. 

Dedetleriıı domınnıa lmrvctlcri 

Fraye Prese gazete.<;inin Berlin 
aytarı Esener Nasiyonal Saytung'dan 
alarak gazetesine bildiriyor: 

Stalin'in, Sovyet donanmasının önü

mUzdeki iki yıl içinde üç kat büyieyc

ceğini söyl~miş olduğu da göz önünde 

tutularak 1 şubat 1935 tarihine kadar 
büyük devletlerin donanma kuvvetler i 
şu durumdadır. 

Büyük Britanya lmparatorlugu, 
1.332.569 ton; Birleşik Amer ika Hüku
metleri, 1.324.260 ton ; Japonya, 783.920 
ton ; Fransa 684.665 ton ; İtalya, 503.159 

ton; Sovyetler Birliği 500.000 ton. Şim· 

di Almanya.ya izin verilen yüzde 35 
ni~bctinde ingiliz donanmasının büyü
mesi demek, bugünkü tonaj ının 466.399 

ton t1, h artması rl :ne! t ir. 
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Dış Bakanlğında yeni 
atanmalar 

(Başı ı. ci sayı/ada) 

rinden Ce .. ad Osman Peşte elçiligi sek
rcterligine, Viyana elçiliği sekreterli. 
ğine meıııcczden Bekir Nureddin, Paris 
elç.iligi sekreterlerinden Kemal Lütfi 
Berlin elçiligi sekerterligine, Paris el
ç.iligi baş sekreterliğine merkezden Si. 
ret, Tokyo maslahatgüzarlığı sek-
reterliğine merkezden Nureddin 
Naci, Varşova elçiliği sekreterli -

ğine merkezden Muharrem Nuri, 
Tebriz kançılarlığına merkezden Ka -
mi, Paris konsolosluğunda kançılarlık 

CSdevini görmek üzere Atina elçiliği 

sekreterlerinden Mehmed Receb, yar -
dımcı konsolos olarak Atina elçiliği 

sekreterliğine merkezden Mchmed Rc

pd, dereceleriyle atanmışlardır. 
Onuncu derece işyarlardan ekonomı 

•c tecim dairesinde Abdullah Zeki, 
dördüncü dayreden Nureddin Naci, 
beşinci deyrede Mustafa Fehmi, birin
oi dayrede Cemil Vafi, üçüncü dayrede 
Ali 'Haydar, dokuzuncu dereceye. 

On birinci derece işyarlardan Gü -

mUküne kançılan Arif, Peşte elçiliği 

ackrcteri Satvet Nüsret, Londra elçi -
Hği sekreteri Hasan Nureddin, Bertin 

kançılan Nihad Refik, Barselon kan -
çılan Rıza Rifat. Vaşington elçiliği 

sekreteri Nizameddin, ikinci dayrede 
Ömer Lütfi. (tahakkuk) dayresinde 

Nuri, protokol dayresinde Kenan, kon
solosluk islerinde Kamil Emrullah. 
(levazımda) Hamid Sıdkı. Moskova 

kançılan Fu d Etem, şifrede Salih Ra

-;id. gene1 (evrakda) Ferid, Bahri, Ab
dıırr1hman onuncu dereceye. 

On ikinci derece isyarlardan Orhan 
on b"rinci dereceye yükseltilmistir. 

lfava tel likesini 
J)i e ı üyeler 

t> K1..mal Salih İstanbul ilancılık 

kollckti r Ş. ahiplerinden 25, B. Ernest 
off .. r 1stan' ul ilancılık kollcktif Ş. 

sahiplerinden 25. B. Daud Samanon İs

tanbul ilancılı kollektif Ş. sahiplerin. 
den 25, B. Jak Huli İstanbul ilancılık 
kollektif Ş. sahiplerinden 25, Anadolu 

çimentoları Tiırk Anonim Şinketi İs

tanbul.Kartal (bir defalık) 1250, Bay 

Fred ve Kraft İstanbul Kraft ve Os
tnvski mii .. ssesesi Galata Karamustafa. 
paşa Cad. No. 36 Marmarahan 20, B. 
Nuri Fettah Esen İzmir T. Ha. K. yaı

baskanı 100, B. İzzet Şeker İzmir tü. 
tün tüccarı 20, Bayan Mevhibe Şeker 
İzmir tütün tüccarı B. İzzet Ş. kızı 20, 
B . Veli Şeker İzmir tütün tüccarı 20, 
B . Sabri Şeker İzmir tütün tüccarı 20, 

B. Giritli Saf dar İzmir manifaturacı 20, 
B. Halim Degirmcndağ İzmir No. 59 
25, B. Yosef N . Benmayor İzmir tüc
car Halimağa çarşısı 20, B. Sturugo 

Krespi n İzmir çuvalcı ve mısırcı 2C, 
B. Yuda Karasso İzmir komisyoncu 

20, B. Şemül Bencüya İzmir TuhaıUye. 
cilerdc üzüm tüccarı 25, B. Bohor Ko
hen İzmir camcı ve çivici 30. 

Piyasaya ince tuz 
çıkarılacak 

Tekitler genel direktörlügü İz
mirdeki Çaınaltı tuzlasında paket 
halinde ince tuz çıkarmak için la
zım gelen hazırlıkları yaptırmak
tadır. Bu hazırlıklar bittikten son
ra tekitler yönetgesi satışa türlü 
ağırlıklarda ince tuz çıkaracaktır. 

Kamutay bahçesinde 
bugünkü konser 

Cumur Başkanlığı Bandosunun Ka. 
mutay bahçesindeki konserlerine halk 
çok ilgi göstermekte ve beğenmek
tedir. Bando bu yaz vereceği konser. 
)erin programını, çok düzenle seçmiş
tir. 

Akşam serinliginde Kamutayın gü. 
zel lbahçesinde temiz ve ustalıkla çalı
nan seçme parçalar insana büyük bir 
kıvanç vermekte ve bahçeye büyil•k bir 
halk yığınını çekmektedir. 

Bugünkü konserin programında da 

çok güzel ve kıvrak havalar vardır. 

Hele ikinci ve dördüncü parçalar çok 
güzel parçalardır. 

Bugünkü progr.amı aşağıya koyu
yoruz. 

1. kısım 

1 .• Lui Gan: Marş, Loren 
2. - Ştravs: Vals, Tralala 
3 .• Brams: Uvertür, Akademik 
4. - La kom: Süit, Laf eri ya (No. 1. 2. 

l) 

2. kısım 

5. - List: Senfoni, TaSS<. 
6 .• Godar : Dans, Bohemyen (Lö 

Tas) 

ANKARA RADYOSU 
Bu aıkşamki Ankara ve lstanbul 

radyoları programı: 

19.30 • Tayyarecinin saati 

19.40 - Musiki: 
Brahms: Scherzo 

Piyano: Ferhunde Ulvi 

20. - Edebiyat saati 
20.10 - Musiki: 

Mozart: Larghetto 
Bccthoven- Menuet 
Kreisler: Szhön Rosmarin 

Wiedof: Danse 
Saksafon: Nihat Esengin 

Piyano: Ulvi CemaJ 

20.30 - Dans musikisi 
20.50 - HaberJer 
İSTANBUL RADYOSlı 

18.30 Jimnastik Bayan Azade 
Tar can 

18.50 Fransızca ders. 

19.10 Dans musikisi (plak) 

19.40 Haberler 
19.50 Bayan Halide. Monolog 

20.10 Konferans 
20.30 Stüdyo orkestra konseri 

21. Rady? caz ve tango orkes-
tralan (Bayan Beybi) 

21.30 Son haberler - Borsalar. 
21.40 Muhittin Sadıtk. Viyolonist 

Viyolonsel Solo. 

22. Plak neşriyatı 

ULUS 

Anliara Gücü 
llisikletçileri 

3303 kilometrelik bir 
geziye çıktılar 

Ankara Gücü bisikletçilerin -
den beş kişilik bir ekip batı Ana
dolusu ve T rakyada 3303 kilo -
metrelik uzun bir geziye çıkmı~ 
tır. 

Ekip sabahleyin saat 6 da 
sporcu arkadaşları tarafından TC\s 
handan uğurlanmıştır. Bu gezi 
bir ay sürecek ve günde ortala -
ma 150 kilometre gidilecektir. 

Bisiklet sporunda en ileri de
nebilecek olan Ankara bisiklet -
çileri uğraklarındaki bölgelere 
ömek olmak üzere federasyonun 
isteğiyle bölgelerde yanılan fe -
derasvon önverme yarışlarına da 
girM""ek1erdir. 

Ekipin yarı~1arına gireceği 

böl~eler ııunlardır: 
İzmit, lstanbul, Bursa, Edir -

ne, Çanakkale, İzmir, Denizli, 
Konya. 

Bisikletçiler büyük zorluğa 
uğramazlarsa 25 temmuzda An -
karaya döneceklerdir. 

Sovyct Rusyada ıo.oo-ı_ 

paraşiitçii var. 

Moskova, 25 (A.A.) - "Komünist 
gençlikler,, birliği sekreter~ Kossariof. 

Sovyet Rusyada 10,000 parasütçü bu
lunduğunu söylemiştir. Hükümct tar3-

fından önverilen bu spor Rusyada uç. 
man yetiştiren bir fidanhık gibidir. 

Balkan kupasını 
Yugoslavya kazandı 

. Sofya, 25 (A.A.) - Balkan tumo
vasının son iki maçı dün çamurlu bir 
alanda 15 bin seyirci önünde oynanmış
tır. 

Romanya - Yunanistan maçı 2/2 
beraberlikle bitınişir. Kıraliçe lonna'
nın da hazır bulunduğu Yugoslav -
Bulgaristan maçı da 3/3 beraberlikle 
bitmiştir. Bulgaristanla Yugoslavıycmrn 
puvanları bir ise de yugoslav takımı
nın yaptığı gol sayısı bir fazla olduğu 
için Balkar kupası Yugoslavyaya veril
miştir. 

Halk.Arı kupaı;ı sonucuna 
itiraz edildi 

Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar spor fe
derasyonu, Balkan kupası sonucuna iti
raz etmiştir. Federasyon yargıç tarafın

dan kabul edilmiyen ve kabulü halinde 

bulgar takımını kazan.dıracaık olan go -
lün kabul edilmemesine itiraz etılıef1[

tedir. Mesele arsıulusal spor federaayo. 
nu tarafından kotarılacaktır. 

11'AI \ A'DA 

Afrikada ltalyan siiel 
çalışma lan 

Roınd, 25 (A.A.) - Kaglıarı .kışla. 

smda konaklıyan Sabouda tumcninden 
süel kuvvetler, Afrıkaya sevkedllmc. 
den oncekı talımlerıne devamla ,dün 
gece ansızın yapılan manevı al ara gıit

mişlerdır 

Ak:j.tm. gün kavuşuyorken, süel lu
talar "sı lah başına., borusu çalaraktan 
şehri dola~mışlardır. 

Öte yandan, sii asbakanı general Ba. 
istrokki, Forli, Ravena, Kuneo taburla. 
riyle, yakında Afrikaya yollanmak üzt:
re şimdilik Potenza'da konaklayan Be
nevanto ve içinde makineli tüfek bö. 
lükleri bulunan altıncı karagömlekliler 

grupunu gözden geçirmiştir. 

Tuna konferansı 
Roma, 25 (A.A.) - Yugoslav buh

ranı Tuna konferansı hazırlrklarını iYa· 
vaşlatmıştır. İlk projenin ters.ine ola
rak meselenin iki devrede kotarılması 

düşünülmektedir. 

Önce alınan hükümetinin de içinde 
olduğu halde herkesin uyuşmasını ko
laylaştıracak bir formül bulunacak, 
sonra birkaç biıyük devletle daha sıkı 
sözbağılan yapılacaktır. 

Hava paktı meselesi 
Roma, 25 (A.A.) - Söylendiğine 

göre İtalya, batı hava andlaşması me. 
selesini 3 şubat bildiriğinde tasarlanan 
meselelerle sıkı bir şekilde ilgili say
maıktadır. 

Bundan dolayı İtalya, ilk önce ha
va meselesinin kotarılmasını istiyen in. 

giliz tezini kabul etmiyeccktir. 

İngilizler dış sıyasalamda 
birlik yapamazlar 

Londra, 25 (A.A.) - DUn Avam 

kamarasında i§çi ıısaylavlarm ingiliz • 
alman deniz andlaşması hakkında aç. 
tıklan kısa aytışma, bu andlaşma üze. 
rinde'd fikir ayrılıklarının sanılôığın
dan daha bilyUk olduğunu isbat etml"-"· 

tir. 
Ayrı§ partileri, ingiliz kabinesinin, 

önce prensipleri 3 tubat kararı ve Stre. 
sa konferansı ile hep bir arada belitil. 

mi1 olan sıyasayı gütmesi lazım geldiği 

fikrindedirler. 
Bu partiler, birge bir hareket elde 

etmek için çalışıldığı bu sırada, iki 

taraflı bir uzlaşma olan ingiliz - alman 
andlaşmasının sonuçlarını kabul etmek 

istemiyorlar. 
Bundan dolayı, gelecek hafta dı§ sı

yaea balelrında bir aytışma yapılacağı 

sanılmaktadır. 

Polonya' da bir köy yand · 
Varıova, 25 (A.A.) - Çarturilik kö. 

yü bir yangında baştan başa yanmıştır. 

Köyde yüzden fazla ev ve bir o kadar 
da hangw vardı. 

ALMAN\' A'BA: 

Alman ve Fransız 
barışçıları arasında 

Stutgart, 25 (A.A) - Çelıkmıgfer

liler cemiyeti ile alman suba} ları bır

liğı şımdi Almanyada oturan 44 eski 
fransız savaşçısını kabul etmişlerdir. 
Fransız eski savaşçıları B. Hitlere ıu 
telgrafı çekmişlerdir: 

< Fransız ve alman eskı savaşçılan 
sizi, eski bir harb arkadaşı ve alman 
ulusunun şt:fi olarak selamlıyorlar.> 

Yapılan kabul resminde, bir nazi 
orkestrası, Doyçland Übel Alles. Mar -

seyyez ve Horst Vessel lied havaları
nı calmıştır. 

Alman moratoryomu 
uzatılıyor 

Berlin, 25 (A.A) - Alman devlet 
bankası, uzun ve orta vadeli dış borç -
lan için para taşıma moratoryomunu 1 

temmuz 1935 den başlıyarak bir yıl u
zatmaya karar vermiştir. 

Almanyada böcek 
\J yagmuru 

Berlin, 25 (A.A.) - Mayn nehri 
üzerindeki Rusaelşaym yöresinde saat
lerce hakikiğ bir ağaç böceği yağmuru 
hiiküm sürmü§ti.!r. Kilometrelerce uzak· 
tan bulut halinde görUlen böcekler ge. 
ne bulut halinde yere inmiştir. Böcek
ler yoHarla tarlaların Uzcrinde kahn 
bir tabaka halinde yayıldığı gibi ge
çenlerin yüzlerinde de kalm bir tabaka 

ile örtmek suretile gelip geçmeye de 
engel olmuşlardır. Bu salgının bitik
lere önenli zarar vereceğinden korkul
maktadır. 

Danzig'te finansal dururr 
düzeliyor 

Danzig, 25 (A.A.) - Senato, hazi. 

ran başlarında koyduğu banka buclan. 
malannı yavaş yavaş kaldınnaya karar 
vermiştir. Bankalar ve sandiklar bu .. 

giln nomal olarak gişelerini açmaıktadm 
lar. Poliçeler ve çekler iç.in konuşul. 

muş olan moratorium da bugünden baş. 
hyarak kısa bir zamanda kalılı:mış ola
caktır. 

Danzig, Polonya'nın 
yardnnDlıreddetti 

VUfOva, 25 (A.A.) - Gazeta Pols· 
ka'nm Danzig'ten öğrendiğine göre 
Danzig senatosu Danzig parasının dilf
mcsi üzerine çıkan zor duruma karşı 

Lehistan bükümctinin yaptığı yardım 

önergesini reddetmiftir. 
Gazete bu kararın özgür tehrin 

ekonomik durluğwuı daha çok z.orlaJtı
racağmı bildirmektedir. 

1935 yılı Viyana sonbahaı . . 
sergısı 

1935 yılı Viyana Sonbahar Sergisi 

her yıl olduğu gibi Laypcik sergisin

den sonra eytQliin 1 inci gUnünden 8 
inci günUne kadar yapılacaktır. 

S2!!2h! z L&2L 
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San Michele'nin kitabı 
Türkçeye Çff"tren: Nasuhı BAYDAR 
V.ıızan: Aksel llUNT 

Bütün bu öğütlere karşı, izin ver de, ben 
de sana bir soru sorayım: Cehennemde bu-
na ne derler bilmem :ıma - sana borçlu oldu
iurn bütün saygıya. karşın - söyliyeyim ki 
l>izanslar arasında, dil çıkarmayı, karşı 
gelmek ve küçümsemek jesti sayarlar. Sen 
hep böyle dilini kime çıkarıyorsun? 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mis Hol 

O zamanki hastalarımdan çoğu Mis Hol'u 
umarım ki bugün bile anarlar; onu bir kere 
gördükten sonra unutmak çok güçtü. Yal
mz Büyük Britanya, tarihinin en güzel gün-
lerini yaşadığı sırada Büyük Britanya, ilk 
Viktorya devrindeki ihtiyar kızlığın bu eşsiz 
tipini yaratabilmiştir: Altı ayak ve üç par
mak boy, değnek gibi dümdüz ve kupkuru 
bir vücud tasarlayınız; işte Mis Hol. 
Mis Hol'u tanıdığım on beş yıl uzunluğun
ca onda hiç bir değişikliğe rastlamadnn, hep 

o solgun san bukleler arasına sığınmış gu
rurlu yüz, hep o acı renkli aynı ruba ve şap
kasının üstünde. de hep o çiçekler ... Mis Hol, 
Roma'nın ikinci sınıf pansiyonlarında, bir 
macera peşinde, tarihsiz hayatının kaç yılı-
nı geçirmişti, bunu tanrı bilir. Benim bildi-

ğim şudur ki Tappio ile. bana, Villa Borge
ze'de rastladığı gün, hayatının hakikiğ öde-
vine rastlamış, kendi kendini bulmuş oldu. 
Artık Trinita dei Monti'nin merdivenleri al
tındaki buz gibi soğuk odada her sabah kö
peklerimi fırçalayıp temizliyor ve ancak öğ
le zamanı pansiyonuna dönüyordu. Saat üç
te, yanında, boylan ancak beline yetişebilen, 
ayakları ağaç kunduralı ve başlan kırmızı 
mendilli Ciyovannina ile Rozina'yı ve Villa 
Borgeze'ye gezmeğe gitmekte olduklarına 
sevinerek havlayan köpeklerimi alıp sokağa 
çıkardı. 

Ciyovannina ile Rozina, San Michele'de 
çalışan adamlarnndandı. Elleri hafif, ayak
lan çabuk olan ve çalışırken bütün gün 
şarkı söyleyen bu kızlar kadar iyi hizmetçi
ler bilmiyordum. İnsana yarı alışık bu kız
ları Anakapri'den Roma'ya getirmek benden 
başka kimsenin aklına gelemezdi. Doğrusu
nu söylemek laznngelirse onlara analık 
edeıı, ·;,e civcivlerini koruyan bir tavuk g-ibi 

yanlarından hiç eksik olmıyan Mis Hol or
taya çrkmasaydı kimbilir onların hali ne o
lurdu! Mis bana, kızların Villa Borgeze'de, 
yalnız başlarına gezinmelerine neden •zın 
vennediğime bir türlü akıl erdiremediğini 

söylerdi; kendisi yıllarca Roma sokakların
da dolaşmış, kimse başını çevirip yüzüne 
bakmamış ve söz atmamıştı. 

Mis Hol, anlaşılabilir bir tek İtalyanca 
kelime öğrenememişti; bununla beraber kız
lar onu çok iyi anlar ve pek ~everlerdi. 

Mis Hol'un merakı ingiliz aristokrasisi 
hakkında her yazılanı Tayms gazetesinde 
okumaktı. Roma'ya sık sık uğrayan bu aris
tokratlar, ister istemez, kendilerine bakbr
mak üzere, evime uğrarlardı. Onları görmek 
Mis Hol için en büyük zevkti. 

Bir gün Mis Hol, köpeklerimle birlikte. 
Villa Borge.ze'de dolaşırken, dizlerinin üze
rinde küçük bir köpek bulunan bir kadın a
rabasına yaklaşmasını işaret etti ve Tappicr 
yu okşadıktan sonra küçücükken onu doktcr 
ra kendisinin vermiş olduğunu söyledi. Bu 
sözleri işiden Mis Hol'un ihtiyar bacakları 
titremeğe başladı: karşısındaki kadın İsveç 
veliahdinin kansı idi. Bu sırada, prensesin 
yanında oturan adam da Mis'e elini uzata
rak: "Allo! Mis Hol. doktor bana sizden cok 

bahsetti.,, dedi. Bu adam da Mis Hol'un sev· 
gili kıraliçesi Aleksandra'nın yeğeninin ko. 
cası ve Bad prensi Maks'dı. 

O günden sonra Mis Hol artık, evime gi· 
rip çıkmakta olan gene hasta kadınlan gö
zetlemeği bırakıp yalnız alteslcrin, bir polis 
işyarı gibi, kiliselerle müzelerde, ardların

dan ayrılmamağa başladı. Artık Mis Hol, 
her pazar günü İngiliz kilisesine gider ve 

bir gözü dua kitabında, öteki herhangi bi.r 
prenste, sesler arasından prensin sesini işit
meğe çalışan kulağını kabartarak, ilk hıris
tiyanların inanıyle kıral aylesinin iyiliği içilJ 
tapınırdı. 

Mis Hol şimdi, benimle altesler aruın
daki ilgilerin jumalını tutmağa ve orılerdan 
bana gelen mektubların zarflarından veya 
annağanlann sanlı olduğu kağıdlardan bir 
kolleksiyon yapmağa başlamıştı. San Mic
hele'ye gelip giden alteslerin hareketlerini 
anıp anlatmak başlıca işlerindendi. 

Bilmem ne sebeb1e Avusturya kıraliçesi 
bana San Stefan nişanının büyük rütbesini 
vermişti. Ben de bunu bana ve köpeklerime 
yaptığı içtcm hizmetlerin karşılığı olarak 
Mis Hol'un göğsüne takmıştım. 

(Sonu var) 



.5AYIF A 6 

afıa Veli:aletiııden: 

Kapalı Zarf Usulile ekssiltrne ilanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Kırklareli vilayetinde 
Kırklareli - Edirne yolunda betonarme İnece köprüsü in
şaatı) dır. 

İnşaatm keşif bedeli 48000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır· 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni 

şartname, 

e) Betonarma büyük köprüler hakkmda fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli, 
g) Proje, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 240 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti Soseler Reisliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 5. 7. 935 tarihinde cuma günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Ek!::iltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3600 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayttlı bulunduğuna dair vesika 
2 - i~tekliter yapmrş oldukları işlere ait vesikaları 

göstererek eksiltm~ğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir :-;aat evveline kadar Soseler Reisliği dairesine 
getirilerek Eksiltme komisyonu ~Reisliğne makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nilıavet iiriincii maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve clıs zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Poı::t<lda olacak gecikmeler kabul edilmez. (1416) 

1-2508 

r;p.. 1 {• e u11·r.{o ı~ten: 
Yeni 11135 Kadromuza imtihanla daktilo alınacaktır. 

Y~bancı d 1 bilenler tercih olunacaktır. İsteklilerin Hazi
ran .,.,numı k~dar her gün öğleden evvel dairemize müra-
ca3tl-. rı. (1476) 1-2592 

Kocaeli Noterliği açılmıştır. İmtihansız Noter olabil
mek sartlarmı haiz taliplerin bir ay içinde müracaatları i-
lan olunur. (1505) 1-2607 

Ank·ıra ilhavlı«ın da ı: 
.1 

ı - Onuncu Yıl yatı okulası için yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan değeri en ç.ok (9025) 

liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Anka

r:1 Kültür Direktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme 
yasasına göre hazırlayacakları kapalı zarflarını da 1-7-935 
pazartesi ~ünü saat on beşde Ankara ili süel komisyonu 
bac;kanlıfrma vermeleri. (1459) 1-2550 

nl{ara l\f illi Eınlal{ 
l\lüdii ·lüğüııdeıı: 

Aşağı ayrancı mevkiinde 13 kapı 394 metruke No. lu 
evli bağın mevcut yemişleri de dahil olduğu halde on lira 
muhammen bedeli aylık icarmın ihalesi 4 temmuz 935 per
şembe günü saat 15 te yapılmak üzere artırmaya konul
muştur. İsteklilerin dokuz liralık dipozito makbuzu ile 
mezkılr gün ve saat ta def terdarhkta kurulan satış komis-
yonuna müracaatları. (1497) 1-2601 

1-Aske~a~-::-·~·um ~~ü:;M S~tın Alma t~omisyonu ilanları 

2000 TON MAZOT 

60 TON DEVRİ DAİM Y AGI 

Şartnamesinde tadilat ya
pılan ve tahmin edilen be
deli (150000) lira olan yu
karda miktarı ve cinsi yazı
h malzeme Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 8 tem
muz 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartna
me (yedi) lira (50) kuruş 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (8750) lirayı 

ı · · ' •:r mektuplarını 

mezkur günde saat 15 e ka
dar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (1446) 

1-2539 

Bir genç aramyor 

Entertip makinalarmda yetiş. 
tirilmek üzere okuması kuvvetli 
makina işlerinde istidatlı bir 

genç aranıyor. ULUS 

ULU~ 26 HAZiRAN 1935 ÇARŞAMBA 

AKTiF Cümlıuriyet Merkez Hankaeımau 22 haziran 1935 'a:.r.i H·ti PASlF 

KASA: 

Altın: safi kilogram 16.033,063 
Banknot 
Ufakhk 

DAHfLDEKl MUHABİRLER: 
TUrk lirası 

HARlÇTEK1 MUHABiRLER: 
Altm: Safi kilogram 4.401,318 
Altına tahvili kabil ıerbcst 
döv izlet 

HAZiNE 1'AHVIL1.ERl: 
Oeruhtt t-diltn evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele· 
ne tevfikan hazint- tarafından 

ı raki tediyat 

SENEDAT CUZDANl: 

Hazine Bonoları 
Ticart Senedat 

ESHAM VE fAHVlf.AT CUZ. 
DANI: 

( Oeruhte edilen evrakı nak· 
A. ( diytnin karşılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 
B t Serheost eoc:n:ım ve tahvilat 

AVANSl.AI:<: 

Altın ·e 1övtz {berine 

TahviUlt Uıerine 

HTSSEl>A ~ı AR 

MUHTELlF 

Lira 

22.551.833,43 

12.297.852,-

Lira 

707.571,85 35.557 .257 ,28 

704.450,84 

6 190.819.30 
1.326.593,18 

158. 7 48.563,-

704.4.'i0,84 

7 .517 .412,48 

J 0.533.323,- 148.215.240,-

3.000.000,-
10.594.158,87 

30.445.082,50 

4.666.020,41 

25.408.63 
2.860.825,82 

13.59-ı.158.87 

35.111.102,!JI 

2.88".2H,4'i 

4.500.000,-

7 .828.73 l,48 

YEKUN . 255.914.588,31 

SERMAYE 

İHTiYAT AKÇESİ 

TEDAVOLDEKl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edıJen evrakı nakdıyc
Kanunun 6 •e 8 inci maddele 

rine tevfikan hcııinc tarafından 

vaki tedi vat 

Deruhte ~dilen c•·ıakı nak<lıy .. 
bakiyesi 

Kar§ılığJ tamamen altın 'ı arak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TÜR'' LİRASI MEVL>UAl'l: 

Vadesiz 
Vadeli 

DÖViZ MEVDU ATI: 
Vadcsiı 

Vad·li 

MUH fE.L.lF 

Lira 

158.748. 563.-
t 

10.53! 12'.-1 
ı 

148.215.210,-

Lira 

15.000.000,-

1.026. 7 56,67 

1 o 000 000 - 158.215.240,-

15. 766.67 5,60 

-.- 15.766.675,60 

ıı 80'i.537,17 
7R0.313,Z6 ! 12.585.850,4.3 

53.320.065,61' 

1 

2 mart 1933 tarihinden ıtibarcn: İskonto haddi % 5 1/2 -

YER ON 25S.914.588,J11 

Altın {)zerine avanı %4 1/2 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 

1 - Kanarada (levazım ve mefruşat) işlerine ait onar-
malar yapılacaktır. Keşif akçası (1145) liradır. . 

2 - Keşif ve şart kağıtlarını görmek için baytar dırek
törlüğüne gelinecektir. 

3 - Üsterme ı 1.7.1935 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat (15) de Baytar direktörlüğü odasında yaptırıla
caktır . 

4- Eğreti tutak akçası (85) lira (88) kuruştur. (1503) 
1-2609 

İLAN 

1 - Kanarada; boya; doğrama; sıva, işlerine ait onar
malar yapılacaktır. Keşif akçası ( 1081) lira ( 45) kuruştur. 

2 - Keşif ve şart kağıtlarım görmek için Baytar Di
rektörlüğüne gelinecektir. 

3 - Üstenne 11.7.1935 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat (10) da Baytar direktörlüğü odasında yaptırıla
caktır. 

4- Eğreti tutak akçası (81) lira (10) kuruştur. (1504) 
1 ?&:no 

İLAN 

1 - Aslanhane civarında İnebolu sokağında yıkılmış 
olan istinat duvarı tamamile yıktırılıp yeniden yaptırıla
caktır. Keşif bedeli (332.12) liradır. 

2 - Keşif ve şartnamesini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

3 - İhale, 11.7.1935 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 11 de fen direktörlüğü odasında açık eksiltme He ya
pılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 25 liradır. (1500) 1-2603 

İLAN 

1- Halde 39 numaralı dükkan 31.5.935 gününe kadar 
olmak üzere açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen bir: senelik kira bedeli (800) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (60) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muha

sebeye gelebilirler. 
5 - İhale 10.7.1935 çarşamba günü saat on beşte artır

ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (1501) 
1-2604 

İLAN 

1 - Evsafı şartnamesinde ya.zıh ve mühürlü nümune
göre belediye vesaiti için 2000 kilo makine yağı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - İhale 12.7.1935 cuma günü saat on beşte komis

yonda yapılacaktır. 
5 - Sartnamesini ve evsafını görmek ve anlamak isti

yenler titil günlerinden başka her gün levazım direktör-
lüğüne gelmelidirler. 1-2602 

Karacabev Harası . 
müdürlüğünden: 

Harada hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe 
farelerinin müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesse
selere hara idare heyetince kararlaştırılan bedel mukabi· 
tinde istenildiği kadar gönderileceği ilan olunur. (3067} 

TiR 
TQRKiYE i~ BANKASI 

U y A N 1 S Serveti fünun 
' yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki· 

Ba·~ın Genel Direl\:törlüğünden: 
Baaın Genci Direktörlüğünün her giın bastırmakta oldu l !Jrt. 

keler açık eksiltmeye konmuştur sorn lir.ı ımulan bu isi üzerine 

almak Uıtiyen basıncıların şartlarımızı öğrenmek üzere basın genel 

dir{" <törlüğUniln vilayetler evindeki eksiltme komisyonuna 15 güıı 

içinde, her gUn 9 dan 18 e kadar baş vurmaları. 

Muvakkat teminat 375 liradrr. 1- 2533 



lJ L u S 

Ama ·ya C .. ~üdd~iUmu~_iliğinden:j • 
Amasya ceza evının 1 Hazıran 935 tarıhınden 31 Mayıs 

936 tarihine kadar beheri 480 ve çifti 960 gram itibariyle 
yevmi azami 350 çift ikinci nevi ekmek belediye rayicma 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

göre 7971 lira 60 kuruş bedeli muhammine _il~ ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve yevmı ıhale olan 
19 6-935 tarihinde talip zuhur etmediğinden artırma ve 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve pazarlık suretiyle 
ihalesi takarrür etmiş olmakla mezkur ekmeğin verilmesi-
ne pazarlık suretiyle talip olacaklar bedeli muharnminenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatlarını kanunu mah
susundaki serahat veçhile tevdi ederek yevmi ihale olan 
29-6-935 cumartesi günü saat on ikide Amasya C. M .U. 
lik dairesinde hazır bulunmaları. Fazla malUmat almak 
için Amasya Ceza evi Müdiirliiğüne müracaatları ilan olu 
nur. (1477) 1-2591 

Aııkara l\li11i Enı1ak 
l\tüclürlüğünden: 

Genel Hapishane dahilindeki dükkan senelik icarma 
dört yüz lira üzerinden pey sürülmüştür. Fazlasına t~lip 
olanların pazarlık müddetinin bitimi olan 29-6-935 tanhı
ne kadar altmış liralık dipozito makbuzu iJe Defterdarlık
ta kumlan satrs komisyonuna mürcaat1an. (1481) 1-2588 

Ankara Defterda .. lığıııdan: 
Kızılbey şubesi 931 yılı kazanç vergisi mükelleflerin

den berber Oskara tarh edilip tetkiki itirazat komisyonun
ca da tasdik edilmiş bulunan ve fakat temyiz komisyonun
un 19-9-932 tarih ve 1073 No. lu nakız kararı üzerine tetki
ki itiraz komisyonunca ikinci defa tetkik edilen vergisi 
hakkında müttehaz 23-10-932 tarih ve 871 No. lu kararla 
evvelki kararında ısrar eylediği oskarın ikametgahının 
meçhul bulunması hasebile keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olni°ak üzere kazanç vergisi kanununun 86 ıncı maddesine 
tevfikan ve hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 in-
ci maddesi mucibince ilan olunur. (1498) 1-2605 

1 ·tanhul: Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 70000 lira olan 5000 ton rekom
poze kmmür 2 temmuz 1935 salı günü saat 15 te Kas~pa
pda satın alma komisyonu binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 350 kuruş bedel mu
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4750 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya 
mektuplan ile kanuni belgeleri havi teklif mektuplannı 
belli saatten bir saat eveJine kadar komisyon reisliğine 
vermeleri. (3243/1386) 1-2448 

Aııkaı·a ~Iilli Eınlik 

Müdürlüğünden: 

Nahiyesi Mahallesi Cinsi K. 
No. 

Zir Hoda Dükkan 24 

" " Hisse miktarı 
Tamamı 
Tamamı 

" 26 
kaç taksit olduğu 
Nakten peşinen 
Naktcn peşinen 

Muhammen 
Metruke kıymeti 

No. Lira K. 
55 60 00 
56 60 00 

Yukarda yazılı dükkanların mülkiyetinin ihalesi 4 tem
_..auz 1935 perşembe günü saat 15 te icra edilecektir. İstek
lilerin 4 lira 50 kuruşluk ayrı ayn makbuzlarla mezkur 
gün ve saatte defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna 
müracaatları. (1496) 1-2600 

KiJrU/ 

Muham- Tırnak 

men fiatı No. 
Lira 

iLAN 

Donu ve cinsi 

5 625 Kızıl kır erkek katır 
4 629 AJ dişi katır 
5 124 Doru disi katır 
7 115 Yanık k~stane doru erkek katır 
8 13 Koyu doru dişi katır 
6 36 Koyu doru erkek katır 
3 68 Doru beygir 
Muhafız alayına ait olan ve yukarda muhammen fiatı, 

tırnak numarası ve donu yazılı olan 7 baş hayvan 27 ha
ziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saataltıda Ak
köprü at pazarında müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
vakti muayyeninde müzayede mahallinde bulunmaları 

(1362) l-237P 

İLAN 

ı - Kirazlı garnizonunun senelik ihtiyacı olan 578,000 
kilo un kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 san
tim olup ihalesi 10-7-935 tarih ve çarşamba günü saat 15 
de Bayramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3 - Münakasaya girecekler 3923 lira 25 kuruş muvak
kat teminat makbuzu ile münakasa kanununun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen vesikalarla birlikte ihaleden 
bir saat evel komisyonda hazır bulunmaları. (1423) 1-2521 

İLAN 

1 - Selimiydcki askeri hayvanlarının ihtiyacı için 
490,000 kilo kuru otun kapalı 2arfla eksiltmesi 3 temmuz 
935 çarşamba günü saat 15 te Selimiyede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2- Otun tahmin bedeli 19600 muvakkat teminatı 1470 
liradır. 

3 - Teminatlar ihaleden iki saat evel muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olacaktır. 

4 - Baska malsandıklarına yatınlmış olan teminat 
makbuzla~ı veya banka teminat mektublan ile diğer bel· 
gelerin teklif mektubları içerisine konulmuş olması lazım
dır. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
(1435) 1 - 2498 

1 LAN 

Kınkkle askeri sanat mekteplerinin senelik ihtiyacı o
lan 80,000 kilo ekmeğe 10 haziran 1935 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle verilen fiatlar komisyonca gali görüldüğün
den S temmuz 1935 cuma günü saat 14-17 ye kadar açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin muham
men bedeli oJan 8000 liraya mukabil teminatı evveliyesi 
olan 600 lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebecili
ğine yatırarak vaktinde mektep satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1402) 1-2446 

i LAN 

Kor komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 935 haziran bida
yetinden 936 mayıs nihayetine kadar 2500000 kilo odun 
komisyonda mevcut şartnamesine göre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmustur. Muhammen bedeli 25000 li
radır. Yüzde 7,5 tutarı olan 1875 liralık makbuzları yevmi 
ihale olan 8 temmuz pazartesi günü saat 10 da kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin vakti muay
yeninde komisyonda bulunmaları. (1401' 1-2447 

İLAN 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri iç.in 20 haziran 1935 
tarihinde bir şartnamede olarak a~ık eksiltmeye konulan 

' 3200 kilo sade yağı ile 1000 kilo zeytin yağına talip zuhur 
etmediğinden 5 temmuz 1935 cuma günü saat 14-17 ye ka
dar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin sade yağının 
2720 ve zeytin yağının ''500" lira muhammen bedellerine 
nazaran teminatı evveliyesi olan 241 lira 50 kunısu Kmk
kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak vaktin
de mektep satın alma komisyonuna müracaatları. (1486) 

1-258" 

İLAN 

Kayscrideki kıtaat aratmın "222000'' kilo ekmegi ka
palı zarf usuli ile münaka3aya konulmustur. İhalesi 12 
temmuz 1935 tarihine müsadif cuma günü saat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 15318 liradır. Teminatı muvakkate mikta
rı 1149 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her 
gün müracaat edebilirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 
de teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evel mak
buz mukabilinde Kayserideki askeri artırma, eksiltme ko-
misyonuna vermeleri. (1487) l-2583 

İLA!\j 

Istanbul Levazım amirlğine bağlı kıtaat ve müesscsat 
için 543.000 kilo kuru ot 11.7.1935 perşembe günü saat 15. 
30 da kapalı zarfla alınacaktır. Beher kilosunu tahmin be
deli üç buçuk kuruştur. Şartnamesi her gün komisyo-:ıda 
görülebilir. İsteklilerin 1425 Jira 38 lrurus ilk teminat 
mektup veya makbuzları ile tekliflerini belli gün saat on 
dört otuza kadar Tophanede satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1485) 1-2585 
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3 SÜRVEYY AN ARANIYOR 

ı - Milli Müdafaa Vekaletine aid Ankarada Harbiye 
mektebi civarında yapılan binalar inşaatı ile Cebecide As. 
hastane bina inşaatına nezaret etrtıck üzere aşağıdaki 
şartlar içinde üç Sürveyyana ihtiyaç vardır. 

A - Nafıa Fen mektebi mezunu olmak veya İstanbul 
sanayi mektebi inşaat şubesinden mezun olmak veyahut 
da bu nevi inşaatta bilfiil çalıştığını gösterir ehliyet vesi
kası bulunmak. 

B - İnşaat malzemesi ile inşaatın fenni usullerine aid 
bilgisi bulunmak. . . 

C - İyi ahlak sahibi olduğuna dair polısten tasdıklı 
kağıdı bulunmak. 

D - Çalışma müddeti: vekaletçe verilecek olan don 
tatiline kadar çalıştırılacaktır. 

E - Ücret ehliyete göre ayda (80:130} lİI".adır. 
2 - İsteklilerin çokluğu halinde imtihan yapılır. 
3 - İsteklilerin her gün öğleden sonra vekalet inşaat 

emakin şubesine başvurmaları. (1489) l-2594 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için 7 kalem malzemei baytariye acık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. Talpnin edilen fiat (2i 50) 
liradır. İhalesi 12.7.1935 cuma günU saat 14 dedir. İstek
liler sartnamesini görmek ve almak istiyenler bedeLiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerın belli gün ve saatinde (l490) No. 
lu kanunda gösterilen vesaikle ve (206) lira (25) kurus
luk teminat mektubu ıle birlikte M.M.V. satın alma ko-
misyonuna gelmeleri {1492) 1-2597 

İLAN 

Cebeci Askeri Hastanesinde mevcud 40 kalem köhne 
alat ve edevat satılacaktır. Satış günü 1.7.1935 pazarte i 
günü saat 11 dedir. Tahmin edilen fiat (8) lira 74 kurus· 
tur. Malzemeyi görmek istiyen hergün Cebeci Askeri 
Hastane Başhekimliğine müracaat ve almak istiyen belli 
gün ve saatinde parasiyle birlikte M.M.V. satın atma ko.o 
misyonuna ge1meleri. (1491} 1-2596 

İLAN 

Ankara Sıhhiye deposunda mevcud üç kalem köhne İ· 
laç satılacaktır. Satış günü 1.7.1935 pazartesi günü saat 
11 dedir. Tahmin edilen bedel 92 lira 75 kuruştur. İlacı 
görmek istiyen her gün Umum Sıhhiye deposu müdürlü· 
ğüne müracaat ve almak istiycn belli gün ve saatinde pa
rasiy le birlikte M.M.V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1490) 1-2595 

İLAK 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 75-80 santim eninde (8000) 

metre kadar sedyelik bez ile Akköprüdeki Umum Sıhhi
ye deposunda mevcud Etüv makineleri için su geçmez 
bezden mamul (100) adet örtü satın alınacaktır. Verme
ğe talip olanlar 15 gün içinde birer metrelik nümuneli1' 
bezle beraber teklif mektuplarını M. M. V. Sıhhat işleri 
dairesi birinci şubesine getirmeleri ilan olunur. (1488) 

1-2593 

lLAI\ 
1485 sayılı kanuna göre ilelerine düşen hisse apğı

harp malulleri ile şehid ye- da gösterilmiştir. (1440) 
timlerine verilecek ikrami· Derece Subay (zabit) Er (ncf crJ 

yeterin tevziine ba§lanmış
trr. Havaleleri Ziraat Ban-
kasmca şubelere gönderil
mek üzeredir. Bu sene bun
dan başka tevziat yapılma
yacaktır. Bu sene toplanan 
paraya göre harp malUlleri
nin derecelerine ve şehid a-

l 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira K. Lira K. 

177 .50 88. 72 
159.32 70.96 
124.18 53.22 
106.44 35.48 
88.72 17.74 
70.96 17.74 

Beher şehid ailesine 16.32 
1-2534 

Açık Eksiltme 
Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Hariciye Vekaleti bahçe

sindeki pis su mecrasının akar suya verilmesi ve hala çu
kurunun tamiri, 

Keşif bedeli 3129 lira 28 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesı, 
D) Hususi şartname, 
F) Keşif cedveli, 
G) Proje 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı on beş kuruş bedel 
mukabilinde Milli Emlak müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 1935 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beşte Maliye Vekaleti emlak müdürlüğünde 
yapılacaktrı. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 -Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 234 lira 70 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve nafıa başmühendis • 
liğinden verilmiş fenni ehliyet vesikasmı haiz olması la-
zımdır (1443) 1-251~ 
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Kapalı Za~f ~sulileEksiltme ~ıa~ı jBalikesir Ziraat 
Sıhhat ve Içtımai Muavenet Vekaletı B k d Süırıer Bank 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 80 8SID an: Umumi Müdürlüğün{len· 
Komisyonundan: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Cebeci caddesi 
üzerinde Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı şube
si için alınacak Dana. 

2 - Alınacak Dana (270) adet olup tahmin bedeli (8100) 
liradır. 

3 - Eksiltme 9 temmuz 1935 sah günü saat onbirde 
Hıfzıssıhha Müessesesinde yapılacaktır. Teklif mektup
larının mezkur saattan bir saat evveline kadar verilmesi 
şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (607) lira (50) kuru~
luk ilk teminatın verilmesi ve aşağıdaki vesikayı haiz ol
ması şarttır. 

5 - Resmi müessesata en aşağı on bin liralık et teah
hüdünü yaptığına dair bir vesikanın gösterilmesi. (1480) 

1-2589 

Meteoroloji Enstitüsü 
Direk~törlüğüııdeıı: 

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

(1482) 1--2587 

Ankara Defterdarlığından: 
Kızılbey maliye şubesi müelleflerinden müteahhid ma

car tebasmdan Ladan ve ortağı Mrdarlantin 933 takvim 
yılına ait verdikleri beyannamenin defterlerile karşılaştı
rılmak üzere gösterilen ikametgahlarında aranmış ise de 
bulunmad1ğı için beyannamenin sıhhati tevsik edileme· 
miştir. 

Kendileri on beş gün içinde şubesine gelmedikleri ve
ya defterlerini göndermedikleri takdirde vergilerinin re-
;en takdir edileceği ilan olunur. (1483) 1--2586 

Nafıa Rakanhöından : 
Muhammen bedeli 700 lira olan 20 adet bahçe kanape · 

si pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlık 2 temmuz 935 salı günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 
İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 52,5 liralık mu

vakkat teminatları ile aynı gün ve saatte komisyonumuzda 
bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki resim şartnameyi Bakanlık 
malzeme müdürlüğilnde görebilirler. (1475) 1-2582 

Ankara Ceza evi Müdürlüğünden: 
Ankara ceaz evinin bir senelik ekmek ihtiyacı için 30 

mayıs 935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münaka
saya talip zuhur etmediğinden mezkur ekmeğ:n ayni şe
rait tahtında bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar 
verilmiştir. 

İsteklilerin (2240) lira (37) kuruş teminatı muvakka
te akçesi veya banka mektubu ile birlikte her gün öğleden 
sonra cumuriyet müddei umumiliğinde müteşekkil ko
misyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide ceza evi mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1282) 1-2240 
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."SAGLAM 
l~KtNAlAR 

İmar Müdürlüğünden: 
!{.imden istimlak 

edildiği Mahallesi 

Bay Münip 

Bay Esat 
İmam Yusuf 

,, 11 

Sokağı 

Ak dibek 

Ada 
No. 

191 
191 

Muhammen bedel 
Parsel Lira. 

No. 
ı 5 

12 10 
Bayan Melek Leblebici ,, ,. 191 13 220 
Evkaf Müdürlüğü Yenice Namazgah 210 1 200 

,, ,, Bahriye cad 210 5 15 

Yukarda kaydı çıkarılan hanelerin enkazları 10 tem
muz 935 çarşamba günü saat on beşte blmüzayede satıla
cağından taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. 1-2606 

Ziraat Bankası Balıkesir şubesinden onbeş bin küsur 
lira alarak bir bab fabrika ile müştemilatını birinci der~ce
de ve birinci sırada ipotek eden ve 929 senesinde iflasına 
karar verilmiş olan Balıkesir'in Martlı mahallesinden ara
bacıoğlu Hacı Hafız Mehmet ve biraderi Şükrü efendi
lerin kanuni müddet içinde borçlarım ödememesinden do· 
1ayr Giresun nahiyesi hududu dahilinde ve dört tarafa müf
lislerin arazi ve bahçeleriyle çevrili ve son sistem yedi 
Vansh ve alat ve edevatı tamam ve kargir bina içinde su 
kuvvetiyle ve türbinle döner ve alatlarm kaffesi yeni ve 
az işlemiş muntazam un fabrikasiyle karşısında su ile dö
ner iki taşlı değirmen ve ayrıca iki büyük ahır ve bir işha
ne ve ekmekçi furunu ve bir oda ve baskaca kara taslı de
ğirmene bitiŞik iki oda ve iki dükkan ~ve dört mağ~za ve 
ayrıca fevkani yedi oda ve üç büyük salon ve bir mutbah 
ve alt katta dört oda ve bir mutbah ve bir ahır ve bir hala 
ve başkaca fabrika binasına bitişik iki oda ve iki buçuk d5-
nüm kadar havluyu müştemil olan bu gayri menkul tarihi 
ilandan itibaren otuz gün müddetle açık artırmaya çıkarıl
mış olduğundan talip olanların birinci artırma günü olan 
22-7-935 tarihine tesadüf den pazartesi günü saat 15 den 
itibaren Balıkesir İcra salonunda yapılacağı ve artırmaya 
iştirak edeceklerin fabrika müştemilatının muhammen 
kıymeti olan otuz üç bin beşyüz liranın yüzde yedi bucuk 
nisbetinde dipozito akçesiyle hazır bulunmaları ve artır
ma şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkes tarafından 
görülmek üzere açrk bulunduğu ve tayin edilen işbu za
manda artırma bedeli gayri menkulün muhammen kıyme
tinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en çok artı
ranın teahhüdü baki kalmak şartiyle artırma on beş gün 
daha temdid edilmiş olacağı yani 7-8-935 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü ayni saatta gayri menkulün en çok 
artırana ihale edileceği ancak mesele 2280 numaralı kamı
na temas etmek itibariyle yine artırma bedelinin o/o 75 sini 
bulmadığı takdirde borç beş seneye tabi tutulacağı ve ipo
tek sahibi alacaklılarla diğ·er alakadarlarının gayri men
kul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım evrakı müsbiteleriyle birlikte yirmi gün için
de icra dairesine bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
liyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve artırmadan doğma dellal resmiyle vergisi
nin müşteriye aid bulunacağ"l ve artırma günü hazır bulun
mayan müşterilerin vaz geçmiş nazariyle bakılacağı ilan 
olunur. (1479) 1-2590 

Saçları 
Dökülenler 

Komojeo Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

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

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR . 

Kiralık. "·c satılık ev 

İsmetpaşa mahallesinde U
lucak sokağında No: 5 ev birin· 
ci kat üç oda bir mutfak, ikin
ci kat dört oda bir mutfak. 

Acele 
SATIL! K ECZAHANE 

Demiryolu üzerinde Orta A. 
nadoluda iyi bir eczahane çok 
müsait şeraitte satrlLkttr. Almaık 
istiy~nlerin İstanbulda şark ecza 
deposunda Bay Hasana ve An
karada Diş tabibi Bay Hasan Na-
ile müracaatları. 1-2576 

Dak1ilo araıııyor 
İsteklilerin Anafartalar cad

desinde Dr. Nizameddin apar • 
tıman ikinci kat lntes inşaat fen 
bürosuna lbaş vurmaları. 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 No. ar· 

sa satdıktır. Telefon 2291. 
1-2573 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tahnkhane caddesi bapnda 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Nazilli basma fabrikası iltisak demiryolu için lü· 
zumu olan 4400 ?det mese travers (sif İzmir teslimi) 
açık eksiltme ile ahnacaktır. Bunların muhammen be
deli 9680 liradır. 

Bu traversler Devlet deıniryollarmda kullanılan 

ahşap traversler metanetinde olacaktır. İstekliler 
fazla izahat almak ic;,in Sümer Bank İnşaat servisine 
müracaat edebilirler. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16,30 da 
Ankarada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde yapxlacaktır. Eksiltmeye işti
rak edebilmek için isteklilerin 726 liralık teminat 
göstermeleri 18..zımdır. 1-2512 

•t:r1x1x1xXx1x1x1x1x1x1x1x1P:71x1x1x1x1x1x1,:t,:tx1xJ• 

Sök.e llelediye başkanlığıııdan: 
48891 lira 60 kuruş bedeli keşfi ile Söke su boruları 

ve malzemesi ile boru ferşiyatı ve kalafat. 
1 - Nafia Vekaleti ve Sıhhivc Vekaletinden musad

dak su projesine göre 48891 lir~ 60 kuruş bedeli keşfi 
olan Söke su yolları boru 've malzemesi ve boru ferşi-
yat ve kalafatlanmasnu 1 -- 6 - 935 tarihinden itibaren 
31 gün müddetle kapalı zarf usulü ile (2490) numaralı 
artrıma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksilt
meye konulmu~tur. 

2 - İhale 15 - 7 - 935 pa.7.artesi günü saat 16 
da Söke Belediyesinde Enciimen huzurun<la icra kılına
caktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline ka
dar muvakkat teminat ekçalarını ve yahut banka mek
tuplarile birlikte tekliflerini kanuna ve şartnameye uy
gun surette verilmesi lazımdır. 

4 - İşbu malzemenin evrakı keşfiyesini ve şeraıtı 
fenniyesini anlamak istiyenler Söke Belediyesine mü
racaat edeceklerdir. (1470) 1 - 2567 

Türk Hava Kurumu 
•• •• 
UYUK piyango. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19 uncu tertip 3 üncü keşide 11 t.emmuzdadtr. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Ayrıca; 20.000, lZ.000, 10.000 tfr.ahk ikramiyelerle 
20.000 liralık mükafat vardır. 

Adana belediye riyasetinden; 
Emaye numaı .. ataj levhaları yap-

hrılıyor 
Belediyemiz hududu dahilindeki binalar için (27240) 

tane emaye numara levhası yaptırılması açık eksiltme
ye konulmuştur. 

A - İhalesi temmuzun dokuzuncu salı günü saat on 
beşde belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

B - Eğreti tutum parası yapılacak teklifin yüzde 
yedi buçuğudur. 

C - Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız veri
lir. 

İsteklilerin ihale günü eğreti tutum parası makbuz· 
larile belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(1468) 1 -- 2566 

Evk.af Umu~ Müdürlüğünden: 
Gökçe oğlu mahallesinde ve meclis caddesindeki 475 

numaralı vakıf binanın hatalarına yeniden sifon kon.111ası
na ve pis sulannın tamirine talip olanlarrn 27-6-935 per
şembe günü saat on beşe kadar Evkaf inşaat müdürlüğü-
ne müracaatlarr. ( J 494) 1-2599 

Aym evde alt kata ve yahut 

2547 - 1638 telefona müracaat. 

1 SİNEMALAR 1 imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı tdare eden 
Yazı İşleri MUdürll Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarrnda 

l 
Uluı Buımevind• buı/mrş· 

- tJt. 

' YENi f 
BU GECE 

FEDORA 

BUGEC 
IKULÜP} 

KADIN AVCISl 
Gündüzleri iki filim Gündüzleri iki filim 

1 - Saygon İsyanı 1 - Kadın Avcısı 
2- Fedora 2-Cesaret Kıralı 

Her iki sinemada KUKURAÇA muvaffakiyetle devam etmektedir 
GECELERİ YALNIZ BİR FİLM GÖSTERİLİR 


