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10. MART 1935 r \ZAR 

Roma. 9 ( A.A.) - Rodos, l1ımaniı • 
tın ve Tiirl..-iye',·e gidecek lıava postaları 
Uulıabere ve Münalmliiı Bafamlığı tara , 
fmdarı. i.'dııci emrn kadar du.rdıırulmU§ • 
tlU'. 

Her yerde 5 kuruş 

Balkaa ltllalı Başkanı B. Tltalesko'aan beyanatı. 
. -. . . . . . ' . ~ . - - -- -

'fituleskonun 
beyanatı 

Dün, T ürkiyenin aayın Dı§İ§ -
ler Bakam Bay T evlik Rüıtü Ara
·~~ beyanatını neırettiğimiz bu 
•utunların hemen yanı baıında, 
~arif erimiz, bugün, Romanya Dıı
lfler Bakanı ve Balkan antantı 
BCl§kanı Bay T ituleakonun beya • 
natını okuyacaklardır. 

Tit"Ulesko adının, harbıonrası 
•ulh davasında nasıl bir yer tut -
ntuf olduğunu ve Balkanlar sulh 
davasında hizmetinin ne büyük 
bir Yeri olduğunu ıöylemeği Lü • 
zumsuz sayarız. Bu beyanat, bü -
tiln dünyaya kar§ı, tam zamanın -
ila ve yerinde olmuştur: Sulhun 
tehlike ihtimalleri gösterdiği hak
lı gibi görünecek olan ahval ve 
ferait içinde, Balkan paktının ta -
hakkuk etmesine çalıımı§ olanlar
dan gelen sesler, bu patkın, a • 
cunsal sulh davasının ne esaslı ve 
ile sarsılmaz bir unsuru olduğum.ı 
:•bata hali gelecektir. Bay Titu • 
teıko'nun gerek Balkan sükunu, 
f!erek Yunaniıtanın huzur ve sa • 
ncleti. hakkındaki dileklerine ta• 
"1amen ve gönülden iıtirak et • 
rnekte olduğumuzu tekrar etmek 
faydasızdır. 

Komıumuz ve doıtumuz Yu • 
nanistanın geçirmekte olduğu ve 
•iiratle yeneceğine ıüphe etmedi • 
'iimiz buhran, onu sevenler ve 
baysallığını iıitenler için ne kadar 
lizüntülü olmuııa, Balkan paktı • 
nın ideyel gayelerine akıl erdire
flliyenler için de o kadar müessir 
bir müşahede zemini teşkil etmiı
tir. 

T ci ilkindenberi, bu sütunlar • 
ela Balkan paktının ahlaki ve in• 
•ani maksadlarını izah ederken, 
onun dünya aulhu tecrübelerine 
Örnek olması lazım geldiği hah • 
hındaki iddiamızın ne kadar doğ
ru olduğnuu da, bu paktın esaalı 
unsurlarından birinin geçirdiği 
buhran sırasında görülen bu teza -
hi.irat, herkeıi ikna edecek bir de· 
iil mahiyetini almııtır. Bay Tita • 
lesko'ya tefekkür ederiz: Sulh 
davası gütmekte olanlar, bu 
davanın, iyi görmiyenler ve • 
Ya iyi görmek iıtemiyenler ta • 
rafından, müıkülata uğrıyacafı 
Ztınnoluncluğu zamanlardaki, ıa • 
!"İmi yardımcılarını daima hatır. 
lıyacaklardır. 

ULUS 

Bulgaristan sefer· 
berlik yapmadığını 

söylüyor 
. Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar a • 
Jansı bildiriyor: 

Bulgariıtanm iki 11nıf ihtiyat 
ef~admı ıef erber etmit olduğuna 
daır olarak ecnebi memleketlerde 
0 rtaya çıkan ıayia dolayııile bat· 
beki) General Zlatef, aıaiıdaki 

eyanatta bulunmuıtur: 

"- Bu ıayialar hiç bir veçhile 
hakikate uygun değildir. Biz yal • 
nız seferberlik yapmamakla kal • 
~adık, seferberlik yapmaya niye
lırniz dahi yoktur. Zira, bizde ku· 
r~ efradı yoktur, bir de hükü:nle
~ıne harfiyen riayet etmekte oldu
guınuz barış anlaşmasının tesliha
hınızı tabi tutmuş olduğu tahdi • 
tat, bizim barıt ve bütün komıu-
a.rırnızla samimi ve ihlilkir doıt-

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

B. Titulesko diyor ki: "Hali hazırdaki hadiseler, Balkan misa

kının müessir olduğunu, hiç bir itiraz götürmeksizin isbat etmiştir ... 
Balkanlarda sulhun muhafaza edileceğine bınaat mevcud olunca Yu
nanistan'ın uluslararası baknnmdan vaziyeti öncoden ~özüktüğünden 
daha az vahim olarak mütalea edilebilir .. ,, 

Atatürk 
-·~· 

Afgan Kıralının teb 
rikine teşekkür etti 

Reisicumhurluğa tekrar ıeçil· 
melerinden dolayı Afgan Kralı 
Hazretleri taraf mdan gönderi • 
len tebrik telgrafına Reisicum
hur Atatürk tarafından gön -
derilen teşekkür telgrafı: 

Bükref, 9 ( A.A.) - Rador Ajanıı 
bildiriyor: Balkan antantı batkanı B. 
TituJesko Rador ajanıına aıağıdaki be
yanatta bulunmuftur: 

"-Hali hazırdaki hadiseler, 
Balkan misakının müeısir olduğu• 
nu hiç bir itiraz göstermeksizin iı· 
bat etmektedir. Bir memleket, Yu· 
nanistan'ın bugün geçirdiği dahili 
çetin imtihanı, toprak bütünlüğü • 
nün komşularından biri tarafın • 
dan tehdid edilebilmesi için man• 
lıki en küçük bir endiıe dahi ol• 
maksızın, geçirebilir. 

Karşılıklı müzaheret eaaıına müatenid 
muahedelerle teıiı edilen emniyet ıiı· 
teminden daha beliğ hangi delil var • 
dır. Balkan misakını imza edenlerin 
emelleri çok ıulhperverdir. Bulgar hü • 
kumetinin de komfu memleketlerin ay
nı sulhperver emeller beılediğine inan • 
mak lazımdır. Bu vaziyet içinde, hiç 
bir ıebeb yokken uluılar derneği nez • 
dindeki bulgar teıebbüıünden dolayı 
müteeuifim ve hükumetten hükumete 
açık bir iyzahın her şeyi yoluna koyma
sını temenni ederim. 

Hepimiz kalben Yunanistan'la 
beraberiz ve geçirdiği buhranın 
bi ran evel nihayet bulmasını ıa • 
mimi ıurette temenni ediyoruz. 
Her ne olursa olsun Balkanlarda 
sulhun mhuafaza edileceğine ka -
naat mevcud olunca Yunaniıta -
nın uluslararası bakımından vazi
yeti önceden gözüktüğünden da • 
ha az vahim olarak mütalea edi • 
lebilir.,, 

B Eden l\loskova ve 
• 

Var~ovaya gidecek 
Londra, 8 (A.A.)" - B. Eden'in Moı· 

kova ve Varıovaya seyahatinin martın 
son haftl'sında olacai:ı haber ahnmrştır. 

B. Eden'in sBzleri 
Londra, 9 (~ 

A.')- B. Ed• 
dü~kü pn Keni~ 
vorth 'ta irad •Y • 
lediği bir nutuk· 

ta, yakında Mo .. 
kova'ya ••ki ol .. 
cak .eyahatindert 

bahiıle demittlr 
ki: 

'' - Avrupa u • 
luslar araımd• 
ıimdiki münaıe • 

betleri bir derec .. 
ye kadar ıılah et
mek müıtacel bir 

lfıt ""' 

keyfiyet olınut • 
tur. Ve eier ben 
herhanıi bir ıu· 

retle, uluılar ar .. · 
ıında açık bir anlatma t .. llİne yardım 
edebilirsem, kendimi bahtiyar aaya • 

cağım ... 

Bir tavzih 
Londra, 9 A.A.) - Resmi lngiliz 

mafilleri İngiliz bankalarının Moıkova 
ve varıova yolculuklarına dair gazete 
duyukları hakkında bir tavzih yapmak

tadırlar. 

Berlindeki İn•İltere elçiılnin Yon 
(Sonu 6 ıncı sayıfıdı) 

S. M. Muhammad Zahir 
Han, Algan KTalı 

- Kabil. 
Reisicumhurluğa tekrar ıe • 

'ilmekliğim dolayııile izhar-bu
yurulan tebrikattan dolayı Ma • 
İ••tlerine aamimi olarak te§ek • 
kür ve dost Algan ulusunun 
genliği hakkında samimi dilek· 
lerimin kabul buyurulmannı ri
ca ederim. 

Kama/ Atatürk 

Balkan ltilalını imzalıyanlar: (Dııarı lıler Bakanımızın solunda, clün 
beyanatta bulunan itilcilın Ba§kanı 8. Tituleıko) 

Afrikaya gönderilen 
İtalyan kıtalan 

B. Antonof muhtı· 
rasını geri aldı 

Cenevre, 9 ( A.A.) - Uluslar der
neğinin bir tebliğinde, "halen Sofya 
ile Ankara arasında devam eden dos
tane izahat teatisi sebebiyle,, B. An
tonof'un 7.3 tarihli muhtırasını geri 
aldığı teyid edilmektedir. 

B. Antonof'un mek
tubunda ne deniyor? 
Cenevre, 9 ( A.A.) - Uluslar der

neği tebliğine göre, Bay Antonol, 
muhtırasını geri aldığına dair olan 
mektubunda, "tamamen §ahsi mahi -
yette ve ne~redilmek üzere verilme -
mi~ olan bu muhtITanrn., keenlemye
kıln addedilmesi lazım geldiğini bil -
dirmektedir. 

Bulgar teşebbiisü karşısında 

Yugoslavya ve 
Balkan antantı 

Belgrad, 9 (A.A.) - Novosti 
gazeteıi, ''Bulıaristan ne hazırlı -
yor?" batlıklı bir makalesinde 
diyor ki: 

"Sofya' da Balkan bant ve ni -
zamma bir tecavüz hazırlandığı 
ve harb yüksek divanının içtima • 
da bulunduğu fU sırada, Yugos • 
lavyanın birlikçi kralının mesud 
teıebbüsiyle akdedilmiı ve Baş • 
bakan Y evtiç tarafmdan İmza e • 
dilmiı olan Balkan antantı mua • 
hedesinde yazılı sarih hükümlerle 
tam ve ıailam bir Balkan ittif a • 
kı mevcud olduğunu unutmamak 
lazımdır. Balkan antantı Balkan 
devletleri içinde tam bir iıtiklil, 
hudud bütünlüğü ve nizam temin 
etmektedir. Misakı imza etmit o
lanlar, yabancı bir askeri kuvvet 
tarafından tehdid edildikleri tak
dirde biribirlerine askerce de yar
dıma mecbur tutulmuılardır. Şu 
veya bu Balkan devletinin hudut
larını geçecek olan herkes Balkan 
ulus ve ordularının müşterek 
cephesile kartılaşacaktır. Yugos -
lavya, Türkiye ve Romanya, her· 
hangi bir kimse fütuhat maksadı 
ile Yunaniıtan'a 2eçmek teşebbü-

sünde bulunursa, Yunatıistan'ın 

bütünlük ve hürriyetini himaye et
mesini bileceklerdir. Sofya ve fa. 
tist İtalya zimamdarlarrnın ve 
müsalemetperver Balkanlarda ka-

(Sonu S. inci sayıflKla) 

Roma, 9 ( A.A.) - A.fribya alde • 
cek kıtalarrn ıevklerl devam ecliycw. A., 

keri tren amelelerinden mürelrkeb ik1 
müfreze Napoli'den vapura Wnmek üz .. 
re Torino'dan hareket etmiı •• kolorcld 
kumand&DJ taralmdaa teltiı edilmlfıe... 
dir. 

~~~------------·--------------~~ 
YUNANiSTANDAKi AYAKLANMA 

B. Çaldaris ve Kondilis 
durumu anlatıyorlar. 
A. vrupa gazeteleri 

Atina, 9 ( A.A.) - Baıbakan B. Çal
daris, dün akşam gazetecilere şöyle de
miıtir: 

"- Makedenyada fena havalar ni • 

hayet bulur bulmaz, aıiler kendiliklerin

den dağılmazlarsa • ki ben dağılacakla· 

rına çok kuvvetle ihtimal veriyorum • 

i&yan hareketinin tenkiline hemen ~f • 
lanılacaktır. 

Uluıa soğuk kanlılığını muhafaza 

elmeıini taniye eden B. ÇaJclariı, bu 
sözlerine ilaveten demittir ki: 

Hükumet, mümkün olduğu kadar az 

telefat olmaıına dikkat etmek ıuretiyle 
intizam ve ıüklınu tamamen ve bu de
fa kati olarak teıiı edecektir. O surette 
ki iıtikbalde milletin sükun ve huzuru 
tamnmen temin edilmit olacaktır. 

Hükumetin iftihar ettiii biı- 1•1 var 

neler yazıyorlar? 
iıe o da bütün uluıun ıüveni ye akılaa .. 
casına yapılnuı olan iıyan hareketinira 

umumen takbih eclilmeıidir. Bu lıyaa 

hareketi, başlarında diierlerinden daha 

beter bir deli bulunan bir takım beyİll • 
ıizlerin eseridir. 

Hükumet, Yunaniıtan'ın her tara • 

fından mütemadiyen iıyanı n.Eret ve İı• 

tikrah ile takiyh eden n iail.-in ibret 

oı.cak ıekilde cezalandınlmAlarını iıti

yen bir takım telıraflar almaktadır, 

Uluılararaıı efkarı umumiye de ay na 

veçhile iıyan hareketini takbih etmek • 

tedir. Ve ecnebi hükümetler, bu fırıat • 

tan iıtifade ederek hükumetin ulusal 

kalkınmayı ve içeride ıükünu ve Balkan 
yarnnacla11ncla tee11üı etmit olan niza· 

(Sonu 2. inci $/iyıfttdı) 

Asilerce de ge,irildikten sonra t11/crır bükiim•t lilosunca yıblenan 
deziııaltı ~emisi Pir• limanında. 



SAYffA 4 

Habesi~tanın 
' nıüdaf aa l{udreti 

Y azan: Berlin üniversite 
profesörlerinden C. TrobT 

Ha'.1eş istan, gene bütün dünyayı ala
kadar eden en ön pianda duran bir me
tele oldu. Bin beş yüz yıldanberi doğu 
uluslarının birçok hareketleriyle çev
rilmiş, şimali Afrika'mn islamlaştrrıl
dığı devirlerde bile hıristiyanlrğı kur· 
tarmış ve nihayet geçen yüzyılın son
larındaki akınlara göğüs dayayarak 
müstakil bir imparatorluk olmak üzere 
hUa sıyasal mevcudiyetini koruyan bu 
yüksek yayla ülkesi, yeni bir ateş tec
rübesi ile karşıkarşıyadır. 

* * * 
• Trablusgarb ve dünya savaşlariyle 

Afrika ve Akdenizdeki adaları toprak
ları zenginleşmiş olan faşist halya ro
malılarm hatıralarından gurur duya
rak, doğuda büyük bir müstemleke de\•· 
Jeti kurmak hevesine düşünce, Habe
şistan, bu alakasının en ön planına geç
ti. İtalyanın emperyalist hulyası içine~ 
90 bin italyanlı Tunus'tan Arabistana, 
alpler ve küçlik Asya'dan doğu Afrika
sma ve Çad gölüne hatti Kamerun da
ğına kadar olan yerler girme'ktedir. 
Fransanm teşvikiyle Habe§İitan'da U• 

]uslar birliğine girinco, İtalya 11yasası, 
1923 denberi biltUn gücüyle bilyük Brl· 
tanya'ya dayandı. Hatt~ Habeşistan'ın 
paylaşılması hakkında büyük Britımya 
ile İtalya arasında 1925 de bir andJaş
ma bile yapıldı. Habeşistan uluslar bir
liği ile kendisini korumağa kalkınca, 

Mu solini de Fransa'ya karşı terazinin 

gözüne başka bir ağırlık aramağa ko
yuldu. 1928 de Habeşistan'la blr dost· 
Juk andlaşması yaptı. Bu andlaşmamn 
temelini Cibuti ihracat yolunun yamn
da İtalyanların elinde bulunan limanı
na da ayrı bir yolun yapılması pl!nı 

teşkil ediyordu. Bu plan tatbik edilme· 
den kaldr. Buna karşı, son yıllar isin· 
de, Eritre'den başlıyarak Kondor Uze· 
rinden Adisbaba'ya varacak olan bir i· 
talyan c..cmiryolunun yapılmasından sık 
sık bahsedilmeğe ba,ıandr. Geriye ka
ı.ı İtalya uğraşmaları, Eritre karşısın
da bir arab ülkesi olan Yemen'i de 
müstemlekeleştirmek suretiyle Şapde

nizini bir italyan gölü haline ıoJmıak 
ve dolayısiyle bütün Habeşistan'ı do
ğu tarafından bir çember içine aJ.Mak 
gayesini güdüyordu. 

İtalyanların Yemen ile olan mi.inase
betleri pek sıkı bir biçimdedir. lmam 
Yahya ile bir dostluk andlaşmaın ya• 
pılmıştır. Bu andlaşmaya dayanılarak 
İmam Yahya'ya, 1933 de lbnissuud Be 
yaptığı savaşta hem ıilah ve hem de 
tayyare verildi ve bir askeri heyet de 
gönderildi. İtalya mühendisleriyle tüc
carı kendi ülkelerinde çıkmayan kah
veye karşı Kafkasya petro)u ve Ukran
ya unu vermek suretiyle alışveriş ya
pan ruslarla çetin bir mücadelede bu
lunmaktadırlar. Bu du.rum karşısında 

Habeşistan da derhal, İbnissuudun sa· 
rayı yanmda bir elçfük kurdu. ltalyan
Jar bir yandan Fransa ile Akdeniz ve 
sahradaki menfaatleri etrafında göril· 
tiirlerken, öbür yanda da doğunun bir 
uctan öbür ucuna kadar emin hedefli 
bir Şapdenizi ve Habeşistan sıyasası pe
finden gidiyordu. Kırallar 1928 de 
Trablusugarb'ı, 1933 de Eritre'yi, 1934 
ek de Somali'yi dolastr. 

;": ::: * 
Habeşistan'ın bütün nüfusu 10 ile 

12 milyon arasında tahmin edilmekte -
dir. İtalya müstemleke valisi Zolinin 
yakın zamanlarda yaptığı derin bir a
raştırmaya göre, bu ülkenin bütün or
du gücü 541,000 kişidir. Bu sayının 
275,000 i doğrudan doğruya imparator
luk hükumetinin emri altında ô1up top 

(136) ve makinalı tüfekle (205) mü
cehhezdirler. Son yılJar içinde ordu 
ltI~rj modernleştir:ilmeğe başlanmış, 
hatta tayyarelerle de techiz edilmiştir. 

İtalyan müstemleke ordusunun da 
t.:.iyük bir kısmını yüksek yaylalarda 
y.:.ı;uyan habeşliler teşkil etmektedir .. 
24 şubat tarihli Fölf ; . Pr R~?!J2hterden 

Çiçek balosu 
18. Nisan. 1935 Perşembe 

günü akşamı 

ULUS 

1 [ Y a~ancı gazetelerde okudukl~rımız , 
Yazan: R-obert de Besuplan 

VU mecmuasınrn Türkiye'ye ayırdı· 
ğı sayısından: 

İnkılablar, yapıcı oldukları zaman 
bile, önce yıkınalxdırlar; ne kadar radi
kal olmak isterlerse mazi ile olan bağ
ları o kadar fazla kesmeleri gerektir. 
Fakat o zaman, bir takım geri veya mu
hafazakar kuvvetlerle karşılaşırlar. 

Bunları yoketmek için ekseriya şiddet 
kullanırlar: 1789 daki fransız ihtilali, 
yahut son teşrin 1917 deki bolşevik ih
tilali gibi. Bazan da inkılab yapanlara 
büyük bir ulusal hareket yardım eder. 
İşte Kamal Atatürk'ün yaptığı inkılab 
da böyle olmuştur ve bunun içindir ki 
türk inkılabı ehemmiyet bakrmmdan 
faşizm ve hitlerizmi geçer. A tatürk'ün, 
birkaç yıl içinde ülkesine be~ yahut al
tı yüzyıldan fazla bir zamanda elde o
lunacak terakki yaptırdığını söylemek 
azdır. O yalm.z ıoysal bir çer~veyi de· 
ğil, aynı zamanda din bakımından ıkök
le!mlt §eyleri de yrkmak mecburiyetin
de Hldı. Eskiden Türkiye'de dinin nü
fuzu pek büyüktü ve her alanda bu nü
fuza rastlanırdı. Bütün işler, yedinci 
yüz.yılda Muhammed'in kuran'la emret
tiği esaslara göre çevrilirdi. Din ise in
sanlık duyguları içinde hücumlara en 
fazla karşı duranıdır. Ttirkiye'yi laiık

leştirmeden asrileştirmek imk&nı yok
tu. İşte Atatürk bunu başardı. Onun 
muvaffakıyeti tarihin şaşılacak bir ııa
yrlur olarak kalacaıktır. 

Atatürk daha başlangıcta, yapacağı 

teylerin hepsini tasarlamıştı. Fakat 
bunların herkeace bilinmesi ilk baıkım· 
da belki makftı tesirler uyandırabilir
di. Onun için, düşüncelerini ancak ken
di yakınlarına söyledi. Netekim ilk za. 
manda Atatilrk'le beraber olanlar, onun 
her yeni hare·ketinde t•ker teker ayrı
larak muhalefete geçtiler. Fakat onda
ki cuim, ıarsılm:ııyordu. Her şeye rağ

men amacına varmak istiyordu. Nete
kim vardı. 

Eski Türkiye'nin din tarafından ida
re edilen bir devlet olu§u, ımltamn ay
nı zamanda halife olmasından ileri ge
liyordu. Atatürk, yabancılara aatılım§ 
telıtltkt ıttl~i latanbul hilıkumetini ta· 
nımayınea, ıultan Vahldettin'i de tam
madmğı ilan etti. Bilylik Millet Metli• 
sindeki bazı muhalif cereyanlar dolayı
ıiyle, hilafetin ilgası blr müddet için 
tehir edildi. Bununla beraber, Büyük 

Millet Meclisi eski hanedan liyelerin
den birini halife yapmak hakkını muha· 
faza etmişti. Bu karardan korkan Vahi
dettin 1 sonte~rin 1922 gecesi bir ingi
liz zırhlısına binerek kaçtı ve Büyük 
Millet Meclisi de Abdülmecidi halife 
ilan etti. Lozan muahedesi imzalanıp 

cümhuriyet ilan olunduktan sonra mec
lis 3 mart 1924 de hilafeti Ilga cttj. Bu 
tarih Türkiye'nin l!ikle9tirilmesinde 
bir dönüm noktasıdır. ÇUnkil aym za

manda medreseler, kadılar ve şer't mah
kemelerle bunlan idare eden şer'iye ve
k!letl de ilga edilmişfi. 

Dinle devletin bu ayrılışı tabii ak
sfü <>rr 0110r v :ır.maktan geri durmadı. 

- Bir "Yeni • 
den silahlanma ,, 

konferansı kuru • 
lacak olursa bel ~ 
ki silahsızlanma • 
ya varılabilir. 

(La R.epüblik.'ten) 

On bir yıld~ alb asır 
Şeyh Said isyanı çıktı. Fakat ilan edi
len kısmi bir seferberlik sayesinde is
yan bastırılarak bunun ba§mda olan
lardan kırk altısı ist1klal mahkemele
rince muhakeme edildikten sonra Di· 
yarbekir'de asıldı. Bu isyan, dine aid 
şeylere dokunmanın tehlikelerini gös
termekle beraber, A tatürk'ü yolundan 
döndürmedi. 

Birkaç ay sonra hilafetin ilgası ka
dar mühim ikinci bir tedbir almdı. Ül· 
kenin yaşayrşında mühim bir rol oyna
mış olan fes ilga edilerek şapka giyil· 
di. Bu inkrlab da tedricen yaprldr. 1925 

baharmda ordunun serpuşuna bir gü
neşlik ilave edildi. 1 eylUl 1925 de de 
Atatürk ilk defa olarak Kastamonu' da 
şapka giydi. Önce memurlar, sonra da 
münevverler ve nihayet bütün ulus §ap
kayı kabul etti. ı ilkkanun 1925 de Bü
yük Millet Meclisinin bütün üyeleri 
şapka kanununu çıkardılar. Şapka türk
ler için bir semboldür, entelektüel ser
bestliğin, düşünce hürriyetinin, asırlık 
batıl itikadlara ga~ebesidir. 

Radikal olduğu kadar ani olan baş
ka bir tedbir de laik inkılabı tamamla
dı. Bu <.'...ı dervişliğin yasak edilmesidir. 
Zaman zaman dervişler Türkiy e'de bü
yük bir sıyasal nüfuz sahibi olmuşlar
dı. Yalmz lstanbul'da iki yüz tane tek
ke vardı. Şeyh Said isyanı, bunların 

modernleşme har e keti ne karşı durduk
larını göstermişti. Atatürk bunları da 
dağıttı ve kendilerini herkes gibi giyin
meğe mecbur etti. Dervişlerden bazıla
rı okullara hademe, bazxlan camilere 
kayum oldular. Kimisi de küçük sanat
larla uğraşmağa başladı. Böylece de, 
Türkiye kendisini fes kadar Avrupa
dan ayıran bir harici alftmetten kurtul
muş oldu. 

Zaten Türkiye Cümhuriyeti din ala· 
nında daha ileri gitmiş, 3 ilkkanun 1934 

de çıkardığı bir kanunla bütün ruhani
lerin dini vazifelerinin haricinde dini 
kılıkla gezmelerini yasak etmiştir. Türk 
Diyanet İşleri Reisiyle Hahambaşı, rum 
ve ermeni patrikleri bu kaıydin dışında
dır. 

Medreseler kapatıldıktan sonra kız
larla erkeklere mahsus laik ve modern 
okullar çoğalmağa, maarif yayılmağa, 

genişlemeğe başladı. Uluslararasx ra
kamların kullanılması için 24 mayıs 
1928 de k-ıbul edilen kanunla, arab harf
leri yeriı.e latin harfleri kullamlması
m emreden 3 son teşrin 1928 tarihli ka-

nunun bu yayılmaya çok faydası dokun· 
uu. Bu iki inkılab birçok kolaylıklar 

getirdi. Eski harflerle yazı dizmek için 
evelce bir matbaada 612 kasa harf ve 
sayı kullamlırken, yeni harfler kabul 
edildikten sonra yalnız 86 kasa yetme
ğe başladr. Bütün ulus kanunu büyük 
bir sevincle karşıladı. Büyük küçük 
herkes, her tarafta açılan halk okulla
rına giderek yeni harfleri öğrendi. Her 
defasında olduğu gibi Atatürk bu se
fer de bütün Ulkeyi dolaşarak elinde bir 
tebeşir parçası olduğu halde, etrafına 
toplanan halka kara tahta başında ders 
verdi. Eskiden nüfusun yüzde be~i oku
ma, yazma bilmezdi. Bugün ise iki mil-

yondan fazla büyük adam oıkuma, yaz
ma öğrenmiştir. 

Türkiyede tahsil mecburi, parasız 

ve laik olduktan başka muhtelittir, ya
ni kızlar vo erkekler beraber okurlar ve 
"tek,, tir, yani blitün öğretme kurum
lan devletin elindedir. A~ağıdm b.ir· 

-kaç sayı, killtilr alanında elde edilen 
sonuclan gösterir: 1923 de ilk okullar

da okuyan erkek çocukların tayııı iki 
yüz elli beş bin iken 1933 te üç yüz almxş 
altı bin olmuştur. Aynı müddette kız • 
larm sayısı 50.000 den 201.000 e çıkmış
tır. Lise ve yüksek okullardaki erkek 
talebe sayısı 6.000 den 32.000 e, lııız ta-

lebe sayısı da 750 den 11.500 e çıkmış

trr. Eskiden üniversitelerde 285 gene 
kız okurken şimdi 870 gene kız oku
maktadır. Erkek üniversitelilerin &ayı
sı da 2.900 den 4.1500 e yUkselmiftir. Bü
tün okulları geni~ ve modern binalara 
yerleştirmek için hiç bir ıeyden çekinil
memektedir. 1933 de İstanbul tiniversi
tesi baştan a!<lğt değiştirilmiştir. Bu Ü· 

niversitenin, her birinin ayrıca kolları 
olmak üzere, hu.kuk, edebiyat, fen ve 
trb fakülteleri vardır. Bazı dersler, a· 
cunca tanınmış profesörler tarafmdan 
verilmektedir. Üniversiteden ba§ka An
kara'da bir hukuk faktiltesi ve Atatürk 
Terbiye Enstitüsü, Ziraat Enstitüsü ile 
!stanbul'da mühendia okulu vardır. 

Adli' ıslahat da çok ehenuniyetlidir. 
Türkiyede eskiden kuran'dan bafka ka
nun yoktu ve bunun kanunla§t.nlmış 

hiikümleri "şeriat,, adı altında •tbtk 
edilirdi. xıx inci yüzyılda, bıı.tı tllke· 
leriyle artmağa baflayan münasebetle· 
ri kolaylaıtmnak için "mocclle,, adlı 

bir kanun yapılmı§tır. Şubat 1916 da 
Büyük Millet Meclisi, lsviçre'de 1SH2 
denberi tatbik edilmekte olan medeni 
kanunu kabul ederek bütün bu eski ıey
leri ortadan kaldırdı. O gündenberi ka
dm, erkek bütün yurddaşlar, dinleri ne 
olursa olsun, kanun karşısında hak ba· 
kımmdan olduğu gibi vazife bekımın
dan da müsavidir. 

Atatilrk'ün kafesten ve pe.seden kur
tardığı tlirk kadmmm vaziyeti, bu ıxıil· 
him inkılabla baştanbaşa deği§ti. "Ta· 
addüdü zevcat., ı ilga eden bu kanun, 
medeni nikahı mecburi kılıyor ft kfı.. 

dmla çocuğu koruyordu. 

Atatürk takvimi de ai:klcitirdi. 
Türkler o zamana kadar "hfort Hrıı,. 

yi kullanırlardı. Büyük Millet Mıcli· 
ıi 1341 yılmı takib eden yılın ilk gü

nünün 1 ikinci kanun 1926 olacağına 

dair kısa bir kanun çıkardı. B8ylı1ik· 

le, 1300 yıldan fazla bir zamandanberi 
dinin kökleytirdiği bir adet daha yıkıl
mış oldu. Katoliklerle ortodokalarm 
pa:.kalya bayramının tarihini tesbit •t
mek için halli uyuşamadıkları dHıUnü· 
lürse, bu değişikliğin •hemmiyeti da
ha eyi anlaşrlır. 

Gene kuran inıtan tekli yapılmasını 
yasak ettiğ-i için, TUrkiye'de rosim ve 

bilhassa heykeltratlrk ilerleyemiyordu. 
Atatürk bu alanda da y•nilik gösterdi. 
Onun portreleri ve keykellerl yurdun 
her tarafına yayıldı. O zamana lradar 
yayılamıyan güzel sanatlara da ehem • 

ıu MART 1935 PAZA~ 
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Kııa duyukUır 

Vergi vermeden evlen .. 

mekyok 
Afganistanda her erkek ev l eıı!tlc· 

den önce, bütün vergileri ödedigim ve 

hiç vergi borcu olmadığına dai r b: r ve· 
sika göstermek mecburiyctınded ir. sıı 
vesikayı göste•remiyen lere evkı rne nıiı· 
ıaadesi verilmemektedir. 

Bu haberi veren fransız gazetesi: 
hüklımetimUn vergileri toplıyabi lmek 
için bu usulü tatbik etmemesi eyi ol t.ırı 

diyor. 

Fransada ihtiyar bolluğil 
Fransada niıfusun yüzde 14 uıı\l 

· ı 60 ve daha fazla yaşta olanlar teşkı 
etmektedir. Bu nisbet Yonne vilaye· 

tinde yüzde 21 i bulmaktadır. .13uııa 
llıarşı bu yaştaki insanların nüfusa go· 
re nisbeti, Rusya da yüzde 7, Japonya· 

da yüzde 8, Alınanyada yüzde 9 dur. 

Ötekıi ülkelerdeki çocukların ni•· 
beti de Fransadakinden yüksektir. fı1e· 
.ela İtalyanın nüfusu Fransamnkine 

göre ancak bir milyon fıı.zla iken, ital· 

yad. Fransaya nazaran 15 ya§ına 1<3• 

dar olmak üzere 3 milyon daha çok ~o· 

ouk vardır. 

Satılan kilise 
Fran:Janın Oise vilayet!ndeki Rot· 

hois köy ünün kilise•i mezada çıkarıl· 
mış ve 650 franga bir otelcinin üstiili~ 
de kalmrırtır. Oradaki katolik cemaatt 
kilisenin masrafını vermekten vaz ge~· 

tiği için bunu tatmaktan başka bir ça· 
re bulunamamı,tır. 

Müzayede masraflarile b.irlikte ld• 

liaeyl 800 frtUlga alan otelci, ayrıca 
madenden yapılmıı biır horoz heykeli· 
n.e, çanlara ve on altıncı asırda yapıl• 
mış gfu'el bir haça sahih olmuştur. J{İ• 
lise yıkılmaktadır. Otelci arsaya ssO 
franga milşteri bile bulmuştur. 

miyet verildi. lıtanbul'da bir akaderrıi 
agddı. Açılan resim sergileri, tiirk elit• 

1elirinin al!ıkaıunı uyandırmakta vı 
türk sanatkirlarınm da öteki ülkelerde 

bulunanlar kadar istidadlı olduğurıt1 
göstermektedir. Resim ve heykeltraşlılc 
11adar olmamakla boraber gene az çol< 

lmran'ın nüfuzu altında ka1mq olall 

mimarlık da ilerledi. Türkiyenin he! 

krafmda yeni binalar ye.pılmağa başla• 

nıldr. Düz çizgi ar!libeskin, mik!b bİ• 
:ıaı:ııı kubbesinin ve minarenin yerirıİ 
aldı. 

Fa.kat musikiyi de gerilikten ktıf' 

tarmak gerekti. xıx inci yüzyılın ba~· 

langıcındanberi Türkiye'ye girmiş oJaı1 

modren musiki ancak elitler tarahna::ııı 

anlaşJlıp sevilebiliyordu. Atatürk, hal· 
kın musiki terbiye~ini de inkişaf ettir• 
mek istedi. Bunun için de en kuvvedi 
propaganda vasıta&ı olan radyo kul • 
lanıldı. Her tarafta batı musikisini öğ"' 
reten dersler açıldı. Ankaranın ta1ôlın· 
mış bir Riyaııeticümhur orkestrası, ırııı• 
ıiki muallim okulu vardır. !stanbııl'dB 
bir konservatuar ve bt.lıyük konserler 
için eenfonik bir orkestra vardır. :aurı• 
dan birkaç ay önce de İran şalımın .J>.rı• 
ltara'ya geliti dolayııiyle ilk tlirk or e· 
rası oynanmış.trr. 

Atatilrk'ün yaptığı esa~h ink.ılııbiıı• 
rın da:.i.a birçok örnekleri gösterilebi• 

·bl Ur. Fakat bunların başlıca üç prensı 
11" ıudur: Modernleştirme, demokratla3t 

nıa, laikleştirme, onun için A tatUrk'U 
antiklerikalizm'le itham edenler olmu~· 
tur. Fakat bu düşünce yanlıştır. Ata" 
türk biç bir zaman dinin kendisini tıl~· 
yik etmemiş ve vicdan hürriyetine da.J• 
ma (j.ayet etmiştir. O yalnız, es~~idcıı 
dinin her şeye hak.im olduğu bir uıke' 
de dini kendi alanına, yani ruhanr vo 

manevi iÜalla nakletmiştir. 
PWıipıp41 ıH Bel'in 1300 yılı ch'3 ' 

onda dördÖllOU. lhnri'nin Nantes fer~ 
te• mamnr, franı>:E GıtUalıinı!.n hukuku 
de• 

şer beyannamealni, Napoleon'un rne ·f 
ni ka.nUJ\unu, Jules Ferry'nin ınaarı 
ıslahatmı, Combes kabinesinin dirı10 
develtin ayrılmasx ve cizvitler aleybi!l' 
deki kanunlarını tatbik ettiğini tasa"' 
vur edin; iste Atatürk daha or ta kunııı: . :ı 

lar ..:an çıkmamış olan bir ülkedce on 1· 

b. e:;el' 
yı:cla aşağı yukarı ~lma benzer ır 

yaratmıştır. 



ULVi SAYl 

. ----------~ ·-

Yurd Postası 
Bulıar tqebbiisü karşısında 

dünya efkirı umumiyesi 
Bolu'da yeni açılan halkevleri ve türlü çalıimalar ·· ( Baıı 1. el .ayı/aJa) 

ntdtl.klar çıkarmak arzu eden 
herkesin bunu bilmeıi llzımdır.,, 

maksadlarla itham edilmi§ gormeie İn· 
·~ edebilir? Türkiye, Sovyetler bir • 
~en sonra en sulhperver millettir 
ve itham eden Bulgaristandır ki Dede • 
agaç limanının pe9indedir se muahede
ye mugayir olarak ıilahlannı artırmış • 
tır. Yunanlılar, bulıarlann bu ~krar 

ıılahlanrmsından heyecana düfmuıler
di. limdi yunanhlann müşkillltta oldu
tu ıu aırada, milttefiklerinin teyakkuz
larıru bir kat daha artırmaları tabii de • 
iti midir? Diğer cihetten, tUrk teslihatı, 
buı nutuWar i.Uyarun §llrkta faal bir 
siyaMt &ütmek emelinde olduıu intiba
ını vwdiii .zamanda baflamııur. Bu in • 
tlba, Romaya olan mcr.,......eti ıayanı 

kayıt olan V enizelos'un Mlrrar NluMye 
91kmaıiyle ualmıı dejiJdk. Jıludud atı· 
rı heyecana dqmek itin aebob yoktur, 
fakat yunan ihtiliçlannın uluılararaaı 

aW.lerinl dllıtka'1e Nlıılbe'9nek ~ ıe • 
bebler vardır.,, 

l\lançcı,lcr Gar<licıı ne di) or? 

Londra, g (A.A.) - Mam:nter O... 
dien iazeteai uluelar dernejinin LondN 
buroaunda bul&ar muatıraaının ne bu • 
yuk bır hayret "faııdudıtına ıtaret •• 
mektedir. Bu p.zet.e Ttirllİye -...fın • 
dan ittihaz edilen tedbiırlerin YUUfı .. 
tanı TilrlRyıye bajlifan pek ula doe~ 
luja atfedffmelrtc oldujunu söylemekte• 
dir. 

Bolu - (özel bildir:cimizden) -
Bolu'da 935 yılındanberi k"rum1 <m1a 
1e halk vlcrinde ba§lıyan hııh çah.

feranslar, temı.iller verilerek halllMl 
all.kası ve faydalanması temin edil· 

mi,tir. 

ftlalar 22 şubat 
935 cuma günü 

vilayetimizin Ge. 

recıe, Gıöynük, 

ı.u°"'5nu, Ak

SClkocoa kazala

rın<I.ı yeni halk

CVlerinin açıl. 

rnasiJe merkez-

ı ıuart 935 cuma giınü Halk Fırkası 
...ıocıunda 33 ü bayan olmak ibere 1:10 

aıtiniın ittirakile çocuk eeirgeme HU• 

rWIMl " uluaal ökonomi biriktir~ ku. 

romlarının idare heyetleri ıeçildi. ie

~111 önGe fırka batkanı Bay 11.min 
Yet'Ubya, hır.yı.r cemiyetlerine veril· 
ıneei ıereken ehem~iyetten ve fera&at 

pererok bu ıibi kurumlarda ödev 
alan art.dA41arın aldıkları ödni yap-

Fransız gazeteleri 
ve Bulgar tetehhü Ü 

Paris, 9 (A.A.) - Anadolu a
janıının huıuıi muhabiri bildiri • 
yor: 

Franaız ıa.zeteleri, Bulıarista • 
nın hükumetimiz hakkında Uluı • 
lar dernefine verditi nota ile U • 
luılar dernefindeki murahhaıı • 
mız B. Cemal Hüınü'nün ıözleri 
hakkında hiçbir mütala ve tef • 
ılrde bulunmadan tadece bu hu • 
ıusa aid mal&matı kaydediyorlar. 

BulıviM'DNI t&IJk pıı•Mlw& tara • 
fmduı Bw,..ilt •111 .feyaiııe yapılan 
ncuml&l'dtul tillltretiae ıelinoe, bu ıı· 
kiyet böebltıln hayreti mucib olmu§ • 
tur. Çilnkü böyle bir haJ Türkiye tara
f111dan ıon seneler adında takib edil • 
melrte olan hattı hareketfn altilıt olma • 
aı demektir. 

deki kurum ça- B•yan lfttrevv~t 
lışınaları hızı ka- L~men 

:••l"Jlnızda yapıldl. Cümburiyet H•lk 1 

manın yapacaiı •yiliklcri ödev alıp da 
yapmayan Mkada,ıarın kucuma yapa • 

cakları fenabklan izah .Mreık bu ilbl 
mrumlarda feraptla yurd MVgitil~ ça· 
ı...- •ı.cMflan it Y9ft._..i dı 1 

utiıh..ln kültür şubeleııi olM ha~ ev. 
e.· 

• 
1 kazampı in 'e ~ cMlaa· 

••le vilayet }ı • 

lrının el ve kafa --

hirUğiai t~ 

-.1 ••• k *"' .. 
llrononı1 ve aoy-

llJ Yatdım gtbl 

"lrıahaııı tlerleyi. 

lıİnde ve yurdlı 
1Qpılıınaaı gerek· 

li olan ihtiy~ 
ları daha çabuk 

Jerine getirmek-

te muvaffakı-
J.et kapılarını 
içlnış oluyor. 

• 

Pariı ıazetelerinin Cenevre 
muhabirlerine ıöre, Uluılar der • 
neği mevkiinde, Türkiye hükCim• 
tialn hududa aıker •önderm..I, 
Törkiyenin Balkan miıakı ile 'i • 
rltmit olduiu teahhütlerini yerine 
setirmek maluadiyle yapılmıt bir 
hareket telakki edilmetkedir. 

Bulaariıtanın Uluılar tlerneil
ne verdifi nota ise, YunaniMi\ • 
daki karıtıklığı vesile ittihaz ed• 
rek mahdud olan ukeri kuvvetle
rini artırmak yolunda bir teıeb • 
büı diye tahmin olunmaktadır. 

Balkan misakı ioablıllda 

hareketei~ 

bilecektir. 
Hllreı, 9 ( A.A.) - Matbuat, but • 

ıu hattı M.rebtt ı..,...ncta, :a.ıı.n 
antantı.nm lqbJAda harekete P!ft'Cfİ 

bttecelini hatırlatmaktadır. 
Univeraul gazetesi : 
" Balkan miaakırun ilk tahrik ema • 

reıinde derhal vı kendilijhıden tatbike 
ıegeccğini herke.in bllmeai lbrmdır .• , 
diyor. 

İngiliz gazeteleri ve B. T. R. 

B. Tituleıako Bulgar 
elçisini kabul etti 

Biikret. 1 ( A.A.) - Bulıar orta el 
tisi B. "ntul•koyu myaret etmittir. 

B~aristan sefer· 
berlik yapmad~nı 

öy1üyor 
(B•§ı 1. ıncı sayıfada) 

Halkı ve me
llllluru sınıfsız, imtiya..ı..z kaynqtır' 
lrirbi.rine 111ndırarak vilayetin ..aııln 
•e çalıtkan ve ulusal devrim yohmda 
d • 

& ltfime batlandı. *' lft kurumıın 
ict.M ••tine iMi bip9alar M§il,.rek 

Pari Midi gazete1i, bulgarlarm 
evelıi gün ve dün türk hudutları • 
na mühim aıker kuvvetleri gön • 
derdiiini ve bulgar hükumetinin 
teşrinievelde terhiı edilmit olan 
ukerlerini tekrar ıilih akına ça · 
fırdığını haber veriyor. 

Manilya ıuikaıdını ve onun 
bütün dünyada uyandırdıiı endi
te ve heyecanları kaydeden Nev
york Herald ıazeteıi, ltalya ile 
Bulıariıtanın ve B. Venizeloıun 
Balkan mitakına kartı olan vazi · 
yellerini ve Habeıiıtan için ya • 
pılmıt olan İtalyan ıef erberliiini 
hatırlatarak diyor ki: 

Aras'm ulu a söyledikleri 
Londra, 9 (A.A.) - Taymia ıue • 

tcsi bapnakalesinde, Tlirkiyenin Tnk
ya'da ittihaz etmiş olduıu tedbirlerin 
Yunanistarun vaziyeti icabatiyle çok 
nisbetaiz oldugunu ve Türkiyenin alel
ade bir himayeden başka bir takını aa
ycler takib etmekte oldugu hissini ver
mekte bulundugunu yazmaktadır. 

luk ~ anl&flll& halinde yaıamak 
taraftarı olduiumuz ve herhangi 
bir ülkenin topraklarında her ne 
vukua geline ıelain, barqı bozmı
yacalunız tur.tindeki reunt ve a
leni beyanat .... hll&f ... Mnket 
etmeyi dütinmemİH bile •iNaid 
delildir. Bu, yaln• bulaar latilta.. 
metinin defil Utianua bltön b•l
gar uluaunun ı.t'ı &11111i •• anu • 
tudru. Onun ttatalerini aıla boz • 
mıyacağız, ona tamaınile bel bai
lamışızdır. 

~WpkUdi. 
Bu kurumların yeni idare btyoleri aırna olgunluklarını gösteren halkı· 

llııza halkevleri çah§Dlaıı içten r-ıi 
bir alan vermiştir. 

kaaaıarımızda ba}H\'lerinin atıhtı 
llıık COfkun te.ıah&ıl..a. y.pıı.u,tll'. 

Bolu merke•W. \'t ~ lllH
~a :halıkeviRda lglrıll ,.,ı.n&nu de 
tok see}i ft w.-tH a.ı 5 &. llıoa-

hemen çalıf!DAya ba9lamı9lardır. »u 

cuma gec.ai çocuk eairgeme lııurumu bir 

balo vere~lnlr. Uaıumt meclk tiıyele • 

n adına fır ilanın de beyr11111dan ::.onı a 

bir balo v.,. .. il 16fl-1yor. Morning Post agzetesi, aynı endişe
yi izhar etmekte ve korkulan ıbtilitın, 
Türkiycnin hududlanru takviye etmek 
zaruretini, boiazlar mulravelenameaini 
ftshetmek itin bir vHilc ittihaz etmeeı 
olacajmı yazmaktadır. 

Her ıene aonbabarda ve kı§la 
muahedelerin bize bulundurmak 
müsaadesini vermit olduğu aıke -
rin mühim bir lrıamını • tatarruf 
mak•diyle • mesuniyete aevke · 
deriz. Şimdi mezuniyet halinde 
bulunan bu askerlerin bir kısmı • 
nı ıınırdaki zaif mevzileri takviye 
için gönderilmit olan efrad yerine 
vazife 'ıaşma çağırdık. Sınır mev
zileri, dört, beş ,sekiz ve on kilo • 
metre aralıkla ıınır boyunda bu • 
lunan dört, be~ neferden mürek • 
keb dağınık kuvv tlerdir. Karlar 
eridikten soma bu uif kuvvetler 
vazifelerini çok g · çlükle yap:ıbi • 
leceklt-rdir. 

llMdet ~mi n 
"Cenevre mehaf ili telipız gö

rünüyor ama devlet ve ordu a • 
damlarının cesaretinden korku · 
layor.,. 

••• 
Paria, 9 (A.A.) - Bulgaristanın 

Türkiye muvacehesindeki battı hareketi 
btltün guetelerin dikkatini celbetmek
tedir. Gazeteler, bununla Yunanistan 
vaziyeti arasında bir alaka tesis ede -
rek, yunan dahili vaziyetinın Balkan • 
}arda muskulit çrkarıp çıkarmıyacağı • 

nr aoruyorlar. 
Pöti Jurnal gazetesi. Turkiyenin ih-

tiyati hareketiı"C tasvib etmemek şoyle 
dunun. bilakis bunu Balkan misakının 
baıyatiyetine bir delil olarak telakki et

mektedir. 
US Jurnal gazetesi, sarih bir surette 

turk davası lehinde mevki alarak diyor 

ki: 

Anadolu Ajansının notu: 
Taymiı ve Morning Postun bu mü

talealarına en güzel cevab Tiırkiye Dı
şarı İşler Bakanının Ulus başmuharriri
ne vaki olan beyanatıdır 

Bu beyanatında B. revtık Ruştu 

Aras vaziy ti etr fı ıle anlatmış, Trak
yada sulh kadroları haricinde hiç hır 

tahşidat yapılmadıgını, hiç bir sınıfın 

silah alt• alınmadıgını tasrih etmiş ve 
bilhassa Tiırkiyenin altına ımza koy -
mu oldugu muahedelere ne kadar ria • 
yetkir olduKunu meydana çıkarmıştır. 

Diğer taraftan İngiltere muhafaza. 
kar partisinin başlıca organlarınJan bi
ri olan Mancester Gardien gazetesinin 
neşriyatına dair olan aşagıdaki telgraf 

B. ~Jlakdonald eyi'eşti 
l o 1dı a, 9 ( A.A.) - B. Makdonald· 

m sıhhati iyiieş' · if nden, batbakanhkta· 
ki itlerine yeniden baılamqtar. Alqam 
' ·~i. batbakan hafta tatilini pçirrnek 
üzere Çekera'e akmittir. 

Jludurau ~-· 
ayrıca şayanı dikkattir: 

"f'llflacl• balunenlıt 
"- Kim yeni Türkiyeyi harbcu 

~'unromnnı r.mu: 20 

"1 Michele'nin kitabı 
Yazan: Alısel JIUNT 
7 ürkçeye çeviren: Nısubi BAYDAR 

ll'ıırın b. . w. daha .. .b tö .. a ır göz gezdırmegı _. m~a~~ 
ltdf_tiYo;sam öylece hareket edeceg1JD1zı soy· 
ltr ı. c.ılalrnmış bölmeleri içine ıuralan~ş, 
~ tenıız tımarlı on iki tam kan ata varıl· .. ,,k .. ' 
ttıı Uzere elime bir sepet havuç tutuştu· 

du. 

ili ,s ... n.ra Kont bana dönerek: "İşte seyisi
ili ı '' dıyerek, elini kasketine götürüp be • 

~l~:nlıyan gene bir ingilizi gösterdi. 
ı\tg•· a ıceden dönerken Kont: "Evet, Koı:ı· 
k.olj~~ sı~1!.ati pek yerinde! Artık hemen. ~ıç 
)oJcs ınden bahsetmiyor, her sa1;>a~ . gıdıp 
l'ab Ullarını görüyor ve köy hekımı ıle be· 
ti hr .. e!';ki bir çiftliği naul çocuk dispa~se· 

Vlıne koyaca<rını tetkik ediyor,, dedı. 
t1.1ı 1 ıldöniimü d~layısiyle köyün bütün ço
\,t ~arını kahve içip pasta yemeğe çağırmış 
'it o~u':hr giderken de hepsine birer bebek 
~tnı~tı· N ·· 1 b. d .. ·· deg~ı·1 mP ~ğe : e guzc ır uşunce .. .. · 

t . r sızc bebe' le ·den bahsederse duşunce-
ı be· · t genmis o u unuzu söylemeyı unu -
}'ınız . ., 
..._ '•b· 

...... nıç unutuımuyum? 
·evin önün~-lri bi?,,i"· ·"''""""run altm· 

d hazırlanmıştı. Masaya yaklaştığı~z aıra-
a d tunnakta olan bır ka • 

da kontes, yanın 8 0 • • · · , 
d "' te dostıannu:dan bın, aevgılı An mı,, 
dınedaı· s'~nra sinirli bir gülil§le ilave etti: 

• ' 1r •• 1.. e 
"Sö temek istemezdim ama artı""' M?Y u,Ye~ -
w • y ··run·· u·· ce bakılırsa bl•im 40emıyetımıze 
aım; go :r • • • d' • k" • üstün tutuyor. Çtinkü ıım ıye atlann ını b ·ı ö 
kadar ağzını açıp da bana bir .az ı e ı y-
lemediği halde, ahırda atlarla yanm aaat ge· 
vezelik etti.,, 

Kont gülerek: 
_"Atlar da bu konupnadaa pek h~-

·run·· u··yorlardı. Hatti benım lhtıyar 
mış go -•·-ifğ' ·ı 
hönter, tanımadıklarına karşı .oa:: ı ı ı e 
meşhurken bumunu doktorun yüzuue dofru 
uzatarak onu dostça kokladı." . . w. • 

Baron An benı gördüğüne sevındıgını 
söylüyerek kayn~naıı Markiırı hakkında çok 
eyi jıaberler verdı. . . . 

"Hatta şimdi kulaklarının daha eyı ıııt· 
mekte olduğunu iddia ediyor. Ancak bundan 
ben pek emin değilim; çünkü Lulu'nun ho
ruldayışlarını duymuyor ve kocam, a~ı 
kattaki cigara odasından bu horlamaları ışıt· 
tiğini söyleyince hiddetinden lnplunnıaı o
luyor. Bununla beraber laeplımi.z Lulu'ya 
dua ediyoruz; Markiz, ·~-, yalı_u.1 kal· 
maga tahammül edemedı, llal>ukı dunıp 
dinlenmeden k~lak ~ .* mörl~k 
de çok yorucu hır ıeydi. limdi, JAlu ya '!:; 
ferinin üzerine alıp ... tı .... yalım b11 

oturuyor. Onu gezdirmek için, her sabah, 
bahçede koştuğunu görseniz gözlerinize 
inanmazsınız; eskiden yerinden bile kımıl
damazdı. Her sabalr biraz yürümesi gerekti
fini kendisine tavsiye ettiğiniz ve onun da 
kuvvetsizliğini ileri sürerek, bunu, kabil de
ğil yapamıyacağını söyledigi zaman nasıl 
kızmış gibi göründüğünüz hali hatınmda
dır. Şimdiki değişikliğe bakarak şaşıyorum. 
Tabii diyeceksiniz ki bu keramet, hep sizin 
o kötü ilclannızdadır; ben dediyeceğim ki 
ne kadar horuldar::;a horuldasın, bu mucize
yi yapan Lulu'dur . 

Kont, konuşmanın gidişini değiştirmiş 
olmak için "şu Leo'ya bakınız,, , dedi, ıanki, 
doğduğu gündenberi doktoru tanıyormuş 

gibi, başını dizlerine dayamış oturuyor. Ba
na gelip bisküvitini istemeği bile unuttu. 

Kontes: "Ne oluyorsun Leo?,, dedi, dik
ltat et yavrum, yoksa doktor seni ipnotize 
edecek. Şa•ko ile çalışmış olduğu için karşı
smdakilere gözlerini bir diktimi onlara iste
diğini yaptınr. Niçin Leo'yu sizinle isveçce 
konuşmağa mecbur etmiyorsunuz, dok • 
tor?,, 

"Tanrı esirgesin! Onun sessizliği kadar 
kulaklarmıa hoı gelen bir konuşma olamaz. 
lonra, ben ipnodmıacı değil, sadece taay
vaaılarm doatuYlllJl. Buma böyle olduğunu 
blittia hayvaalar hemen anlar ve Mai aovu-

•-

Baron da bana bakarak: .. Ba~ını:.5-ın iı&· 
tündeki dalda duran sincabı te hir et nek ı i 
istiyorsunuz,,, dedi, .. bize t. ,e~~i. et 
vermeden, demindenberi göz erınızı ona . 
miş, bakıyorsunuz. Niçin on~ ağ~ç~ ~ ne
rek gelip, Leo'nun yanına, dızlerın zın e
rine oturmağa davet etmiyorsunuz?,, 

"Bana bir ceviz verir ve l~piniz de gillıp 
bizi yalmz bırakırsanız bu i~i yapabileceği
mi sanırım.,, 

Kontes gülerek: "I-Ie terbiyelisiniz isv~· 
li doktorum,, dedi, "haydi gel An, hepimizin 
gitmemizi ve kendisini sincabla haşhaşa 
bırakmamızı istiyor.,, 

- "Benimle eğlenme} iniz, sizin gitm• 
nizi hiç ister miyim. Sizi tekrar &Ölmekle 
öyle memnunum ki!,, 

- "Doktor, çok mültefitsiniz. işte haaa 
lutfen gösterdiğiniz ilk iltifat; ben iltHlt 
edilmege bayılırım. 

- "Ben burada doktor değil, sizin ma.a. 
firinizim.,, 

- "!ize doktorunue iltifat edemez mai,, 
- "Nayır ! hele hHta ai.R benzer ve do&. 

tıor da babanız yaşH oltna.Ma ... butm nM 
pek i.lteae blle ... ,, 

- "Sahil 40anmız iatemlt oka bile bunµ 
yenıaef e o kadar muvaffak oldunıas ki hft 
... ,...,_. .. limen sertlikten başllll bf 

·· elim. Sizi Hk gördüjlim gün öyle 
~pi• ki l>JnloD sttmek lıtectiln: 

(Sonu var) 
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Tarilı ara~lff11wlurı kadaı uzanıyordu. (6).,. 

Eskiden Anadolu'da oturanlar kimlerdi? 

Aciıillaus bu ı 
sözleri Troie kıralı Priam'a s..;ylüyor

du. Bu hııdud içerisinde "Dardanie,, 1 
(Dardanoi) (7), "Hellespont,. (Elles
pontos) dahildir. (8). 

Bu akşamın radyo porgranu 
şduur: 

Homeı·'e göre t·~ki 

Homer (Omyros), eski yunanın ve
ya yunanperc::;tlerin, her iyi şey gibi 
kt'ndisine maletrr.ek istediği bir şairdir. 

Bu adam, muhakkak küçük Asyalıdır. 
İ:;a'dan eve! dokuzuncu asırda yaşamış-

tır. Kcndisınin kor olduğu iddia edi
lir. Do~duğu yer kati olarak maltım 

de~ildir. Bir :<ısını Chios - Sakız'<la, 

hir kısmı da İzmirde Klazomen'de doğ. 

duğunu söy1erler. Muhakkak olan bir 
şey varsa, bu adamın Ege mınta'.casını 
iyi tanımnsıdır. (1) 

Omyros - bu ismin bir türk adı olan 
(Umur - Omur) adryle münasebeti a
ranmalıdır. bir saz şairi idi. Yani türk-

Jerin ozan dedikleri saz. kubuz çal.arak 
destanlar düzen ve okuyan adamlar 

zümresindendi. Bunların en son nesli 
olarak biz türklerin Dadaloğlu, Karaca

oglanı pek meşhurdur. 

Homer en kadim devirlerin hikaye
lerini anlatan şiirleriyle büyük bir şöh
ret ıkazanmıştır. Bu siirler birçok baş
ka başka teganni parçalarından ve bin
lerce mısradan mürekkeptir. Bunların 
eski zamanların muhtelif şairleri tara
fından söylenmiş ve Homere tarafın-

dan nakledilmiş olduğu fikrinde bulu
nanlar da yok değildir. Bu adama is
nad edilen iki maruf estan : 

İliyadc (İlia dos.!Iias) ve Odysee 

(Odyes~s) nam1ariyle anılırlar. 

Bunlardan İliade yunanlılar, daha 
doğru<;·ı Aclı~en'ler (2) ile küçük As-

r 1) S. De .,rm!!, Les Hommes d'Ho
mere, P3ris, 1861, s. 20 ve sonrakiler de 
hıınu U 7 l111 uzadıya muhakeme etmekte
d r. 

(2) Aci eerı, (Homcre'in yaulığı gibi 

Ah:>ion Aheon), ahali demektir. 
Bizde Ahı - Akı olarak tesadüf edilen 
İsimle bunun arasrnda münasebet var 

mr acaba? Ahılar hakkında bugüne ka
dar söylenmiş olanlara rağmen ben, 
bunlarda bir kabile hüviyeti görüyo
rum. Sonraları bu isim bit cemaata, giz
li ve hazan aleni bir fırkaya, bir mes
leğe alem olmuştur sanıyorum. Bu bah
ta tetl·it·ata bittabi devam etmekteyim. 

Anadolu coğraf ya"ı 
Avnz Lanadı 

yalılar (3) arasındaki Troie (Trova) 
harb ve muhasarasını, on sene süren bu 
uzun cengi anlatır (4). 

Odyssee de, !thaque kıralı Ulysse, 
yunanlıların Odusseus'nm Troie har
bmdan sonraki seyahatini ve memleke
tine döndüğü zaman başından geçenle· 
ri anlatır (5). 

Bu iki eser veya destan, şarkta Ki
tabı mukaddes ne ise, garbta odur. Mu
kaddes kitab şarkın en kadim devirle
rini nasıl anlatıyorsa, bu destanlar da, 
tıpkı onun gibi garbi Anadolunun va
kayiini, bu havalideki aıkvamı, hayatla
rını anlatır. Bu itibarla tarihi büyük 
ehemmiyeti vardır. Ve derhal ilave e
deyim ki, Homere'in bütün nakliyatı-

nın tamamiyle doğru olduğu son ilmi 

tetkikattan da anlaşılmıştır. Troie 'da 
Schliemann'ın başladığı hafriyat çok 

kıymetli neticeler vermiş. lıu "'vakayiin 
doğruluğunu ispat etmiştir. Burada son 
iki, üç yıldır da Amerika'nın Cincinati 
üniversitesi namına profesör Sempli 
hafriyata devam etmektedir. 

Homere, kendi zamanmtlan hayli 

evelki zamanlara aid vakayii nakleclcr

ken, Anadolu'nun en eski sekenesinden 
ve memleketlerinden, şehirlerinden de 
bahsetmiştir. Onun verdiği malumat, 
bu havali hakkında bizi çok aydınlat
maktadır. Biz Homere'i okurken bir
çok şeyler anlıyoruz. lşte, burada bun
ların bir kısmını hulasa etmeğe çalışa
cağım. 

Homere, Troide'ın hududunu Achil
le'e söylettiği şu cümle ile hulasa edi
yor: "Senin hüküm ve nüfuzun Lesbos' 
dan Phrygie'ye kadar ve Hellespont'a 

(3) Bunların kavmi asılları hakkrn
da ilerde tetkikat yapacağız. 

(4) Lüzum hasıl olursa ilerde bu 
muharebeden de hulasatan bahsedece
ğim. 

(5) Bu İki eser yunanicesinden türk
çeye tamamile çevrilmelidir. Çünkü 
türkün kadim varlığı ve Anadolu'daki 
yerleşmesi itibariyle tarihi çok mühim 
malumat vardır. Bu yapılmadıkça tari
himiz yarım kelrr, fikrindeyim. 

(Sonu var) 

(6) lliade.,XXIV. şant - buna mu
kabil ben ezgi kelimesini kullanacağım, 

daha iyi bir mukabilini bulan olursa o 
vakit onu kullanırız - , S44. mısra ve 
IX. ezgi, 729. nus. ve Odyssee, XVII. 
ezgi, 133. mıs. ve ayrıca: ''Hükmii nii
fuzu Makar'ın - bu ismi, Yozgadın bir 
köyü olarak (Makaroğlu) adı ile hala 
coğrafyamızda buluyoruz - yıırdu olan 
Lesbos'dan Firiçya ve Hellespont açık
Jarrna kadar uzamyordu. "1 Iyade, ll. 

ezgi, 105 - 173. mrs. 

(7) Troie'm n ikinci hükiinıılar aile
sini rı çıktığı - Troie kırallı~ı lsa'dan 
evel 1500-2000 arasında Girid ve daha 
kın. r li ihtimal olarak Friçya'dan ge
len · . 'euker··, (Teykros) yani Tö. 

ker - Töyker (ihtimal Toygar, isim her
halde bizim şrı maruf Oguzlardan Tö -
Döher - ğer adımn ta kendisidir) tara

fından kurulnıwj ve bu havali bu kıra
Jın adına izafeten evvela Tökerli·Toy
garlı - lik namını almıştır. Muahlıaran 
bu zatin kızım Dardanius adında biri· 

si alarak kayınbabasma halef olmuş o/
duğunıı biliyoruz - Dardanyalılar Tro
ie'lılarla karışmışlar ve artık ayn bir 

millet telakki edilmez olmuşlardı. ( Ho
mere, }/iade, Il. ezgi, 819-823. mıs. ve 

VII. ezgi, 348-368. mıs. ve VIII. ezgi, 
173-414, mıs.). Bu gayet tabiidir. Çün
kü esasen başka ırktan olmayan bu iki 
adam aynı kandan, fakat belki ayrı aşi-

retlerdendiler. Bu Dardan adı ile aca
ba bizim (Dardağan - Dardahan) /ar 
arasında bir münasebet var mr? Darda
ğan'lar Anadolu'da osmanlılara isyan 
eden türk aşiretlerinden birisidir, isim 
de türkçedir. 

(8) Dardanya'dan şarka doğru gi
derkeon Hellespont - Çanakkale boğazı. 
boyunca Propontide'e (Marmaradenizi) 
kadar uzanan memlekette de küçük bir 
hükumet teessüs etmişti ki, merkezi 
Arisbe (şimdiki Yapıldak köyü şima
linde ve sahilde belirsiz harabeleri var
dır) idi. Bu küçük hükumetin 4 şehri 
vardı: Percote (Gelibolu karşısında ve 
Çardak köyü şar. şimalisindeki hara
beleri belirsiz olmuştur), Prsction (bu 
şehrin şimdiki mevkii tamamiyle ma-

19.30 - Ziraat vekaleti saati 
19.40 • Musiki: 

Glazunow Variasyonlar 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

20. - Arıcı konuşuyor 
20.10 - Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 

Max Reger Largv 
Necdet Remzi: l~~man 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

~U.!>0 - Haberler. 

lSTANBUL: 
18 Ca s musikisi - t'E h 
18,30 Jimnastik - Bayan t.zade 
! ',30 Karışık pr klaı· 
1!>,33 Ha.herler 

20 Ziraat Bakanlığı namına K;,n-

ferans 
21 K'!ar solo - Şrayber 

21 20 Son haberler 
21,30 Radyo orkestrası 
22 Radyo caz ve tango orKestra

ları 

İngiliz lirası tutunuyor 
Paris, 9 ( A.A.) - 8 tarihli Pariı 

ve borsa vaziyeti, lngiliz liraaının tu -
tunmağa başladığı anlaşılınca, boı·sa, iyi 

bir biçimde açılmıştır. Aralıkta, bazı spe· 

külasyon manevraları yüzünden, kaza
nılan puntclar hemen hemen kaybol -
muştur. Kapanış, mütereddiddir. Fran • 
sız rantları dayanıyor. 

liım değildir. Arisbe'nin 10 km. kadar 
şarkındaki harabenin bu şehir olması 
muhtemeldir. Keza 10 km. cenubu şar
kide Kızı/keçili civarındaki Cremnas
tre ismile tanıdığımız harabenin de bu 
şehir olması muhtemeldir), se~tos (ha
rabeleri Gelibolu yarım adasında ve 
Nara burnunun tam karşısında, fenerin 
yanındadır) Abydos (harabesi Nara 
burnunda ve biraz cenubtadrr) isimle
rini taşıyorlardı. Pelasge'Jardaa (P•
lasgon) olduklarrnı Homere'in söyledi
ği bu kabile de krraIJım A•ios (işte 

bir Asya ismi daha) un kumandası al
twda Troie kıralı Priam'a yardıma gel
mişlerdi. (lliade, II. ezgi, 835-839. mıı. 
ve VI. ezgi, 13. mı.t. ve Xll. ezgi, 91. 
mrs.) 
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ırımım 11111 ııı ııı 1111 ııı ı 11nııııı ~ıııııııınım• ııııımııııııııııııııı ıııııııııuıııııııııııııınııııınıııııı 11111,1111111111111111111 ııııH ıııııııw111111s 

1~urhal Şeker Fabrikası T. A 
Şirketi idare Meclisinden! 

Şirketimiz senelik umumi heyetinin 25. 3. 35 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü toplanmasına karar verilmiş
tir. 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşada yazılı mal
zeme 24. 4. 1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usu
liyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara'da Malze
me dairesinden ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Mü
dürlüğünden dağltrlmaktadır. (499) 

Esas mukavelename mucibince en az yüz hisseye ma
lik hissedarların o günde, saat 12 de şirketimizin Ankara
da Türkiye İş Bankasındaki Merkezini şereflendirmeleri 
ve toplantı gününden bir hafta evel malik oldukları hisse 
senetlerini Ankara'da Türki~ İş Bankasına veya Ziraat 
Bar.kasına tevcli ile duhuliye katı almaları rica olunur. 

Cnisi Miktarı 

adet 
Muhammen 

Bedeli Lira 

Ruzname 
1. - 934 senesi muamelat ve hesabatr hakkında idare 

meclisi ve murakipler raporlarının okunması 
2. - 934 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının 

tasdiki ve İdare Meclisinin ibrası. 
3. - 934 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tev· 

~ii hakkında karar ittihazı. 
4. - İdare Meclisi Azalarının hakkıhuzurlarmm tayini. 
5. - 935 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin 

tayini. 

6. - Meclisi İdare Azalarının Şirketle her nevi ticari 
muamelede bulunabilmelerine ve mümasil sirket ve mü
e~sesatta v~zife. deruhte veya bunlara iştirak edebilmele-
rıne meıunıyet ıtası. 1-934 

Fren hava sevk borusu 
Somun 
Manşon 

Muhtelif raptiye 

4500 ) 
3600 ) 
600 ) 

4500 ) 

İMAR MÜDÜRLÜG ÜNDEN: 

17.000 

1-929 

Daire için dokuz kalem levazım 23.3.1935 cumartesi gü
nü saat on beşde mübayaa suretile alınacağından taliple -
rin levazımın cinslerini ve şartnamesini gö~mek üzere her 
gün İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müraca -
atları (562) 1-944 

ı::ı :-.:. \ • T r~s P 'ı. ·\a .. 
B Eden fiiosko' a ":e • 

\ Tarsovava !!tdcceti: 
' .1 ~ 
(Başı ı. iııcı s3y1f:ıda) 

noyrat ile bir &Ö:iiş·ne yaptığı ve l.ıu 
görüşmede Yon noy. a ·lın, S'.r S:.ynıc:~H1 

berlin seyahatin;n, bcyazkitap neşriy•· 
tının Alm~nyadaki tesiri geçinciye ka-· 
dar geri bırak imasını ihsu ettiği ha
berfari tc' z:p edilmektedir. 

B. Edenin ziyaretlerinden sonı·a Sir 
Saymenin de aynı yerleri ziyaret ede· 
ce ~ i hakkındaki haber c!e tekzib edil • .. 
mektedir. 

.Alınaııva nıüstcmlike istiyor. . . 
Berlin, 9 (A.A.) - Havasa· 

jansı mhuabirinden: Ren - Vest · 
afliyen ticaret ve sanayi odasının 
organı olan gazete, Laypzig pa · 
nayırının açıldığı gün Dr. Şaht 
tarafmdan ifade olunan müsteın· 
leke iddialarını mevzuubahs ede· 
rek, "Devletler, Almanyaya müs· 
temlikelerini iade hususunda bir -
leşmiş olsalar, acun tic.ıretinin ye
niden canlanması için yapılan mü· 
cadele, yalnız Almanya hesabına 
değil, bfüün acun hesabına da 
yardım görmüş olurdu.,, diyGr. _ 

ÜLKÜ 
HALKEVLERİ MECMUASI 

Mart başında çıkan 25 inci ::;a
yısı ile üçüncü yıhna başladı. Bu 
sayı ile biitün Halkevlerinin bir 
yıllık çalışmalarını gösteren bir 
broşür parasız olarak verilmekte
dir. 

TEŞEKKÜl~ 
Ankaranın Öksüz:.:e ma

hallesi Fırın sokağmda ~ 
Numaralı evde ottıran Ba
yan ebe Haletin pek müş -
kül olan· doğumumda be -
nim ve çocuğumun hayatını 
kurtardığından ve bu husus
ta kendisinin göstermi§ ol .. 
duğu yüksek bilgi ve :l!lı1". -
mamından dolayı alenen te
şekkürlerimin saygı değer 
gazetenizle bildirilmaehıi ri:. 
ca ederim. 

Leman 

·DAQA• 
BiRiKTiRENI 
QAl-lAT bD~Q 

"~ o o 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

Sursa Belediye Başkanlığından: 

Cinsi Miktarı 
Muhammeni 

Lira kuruş 

Emaye Numara Levhası 22 391 2015 19 

J~ndarma Genel komutan"1;,.1 
Ankara satın alma komisyo • 
nundan: 

18 inci tertib 5 inci çekiş 1 ı mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 

20.000 liralık mükafat vardır. 

Bursa şehri numarataj işine gereken yukarda yazılı nu
mara levhalan nümunesi ve ~artnamesine uygun olarak 
ve 24 Mart 935 çarfiamba günü saat 14 de ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. İstekliler numuneyi 
ve şartnameyi görmek için her.iş günü ve saatında Muha
sebeye ve ihale günli saat 14 den önce 152 lira kıymetin
de muvakkat teminatı İş Bankasına yatırıp alacağı mak
buzla veya muteber bir banka mektUlbifle Belediye Bat· 
lcankima .e:elmeleri bu.yurulur .. (54Q). 1~&2 

Nümune ve evsafına uygun (400) tane komple efrat 
eğer takımı 31-3-935 pazar günü saat (15) de kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonumuzdan parasız alınabilir. Komple eger takımı
nın bir tanesine {61) lira (30) kuruş fiat biçilmiştir. Ek· 
siltmeye girmek istiyenler {1839) liralık ilk teminat mak
buz veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede 
yazılı belgeler icinde bulunan t 1 lif me1:tubu eksiltme 
iÜnü saat (14) de kadar komi.:;yc.ıa veı"mcleri. (541) -93e.. 



ez 

Anadolu Şeker Fabrikaları 
T. Anonim Şirketinden: 

Şirket hissedarları 25. 3. 35 tarihine tesadüf eden pa
aartesi günü sureti idiyede içtimaım yapmak üzere dave
~ kararlaıtınımıı olduğundan esas mukavelename muci
bince liakal yüz hisseye malik hissedarların o &ünde •• aa
et 11 de ıirketimizin Ankarada Türkiye İş Bankası bına
llndaki merkezini ıereflendirmcleri ve toplantı gününden 
t.lr hafta evci malik oldukları hisse senetlerini Ankarada 
'l'urkiye lı Bankasma, Sümer Bank veya Ziraat Banka : r- ve Eskişehirde ıirketin umum müdürlüğüne tevdı 

e duhuliye kartı almalan rica olunur. 

Ruzname 
1 - 934 senesi muamelat ve hesabatı hakkında t'da

re Meclisi ve mürakibler raporlarının okunması, 
. ~ - 934 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tas

dıkı ve İdare Meclisinin ibrası, 
.. 3 - 934 senesi temettü hissesinin .zaman ve sureti tev-

ııı hakkında karar ittihazı, . . 
4 - İdare Meclisi azalarının hakkı huzurlarının tayını, 
5 - 935 senesi mürakiblerinin intihabı ve ücretlerinin 

tayini, 
6 - Meclisi idare azasiyle müessislerin şirketi; h.er 

nevi ticari muamelede bulunabilmelerine ve mümasıl şır· 
ket ve müessesatta vazife deruhte veya bunlara iştirak e· 
~hilmclerine mezunivet •tası. l-q02.,__ 

ilaçtan sonra ROMAl,lZMA 
SiYATiK 

Adale Ağrıları 
Sebebi her ne olursa olsun 

Hiitiin ağrılara karşı 

HARiCEN 
sürülmek suretile kullanılır. 

Linimantol 
Kanzuk 

seri ve kat'i tesirli bir pomattır. 

LİNİMANTOL 
KANZUK 

Her eczanede bulunur. -----KANZUK KATRANI ÖKSURüGON KAT'I 
O EV ASIDIR. 

Dahiliye Vekafetinden~ 
Y enişehirde yaptmlan vilayetler evinin muhammen 

bedeli 13500 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenn! ve 
nıaıı şartnamede yazılı olan halıları kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. . . , • 
. İstiyenler bu husustaki şartnamesuıı ~a da Dahı

hye Vekaleti Eksiltme komisyonundan alabılırelr. 
Eksiltme 21/Mart/935 perşembe günü. saat 15,30 ?a 

Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak eksıltme komıs-
Yonunda yapılacaktır. . . . 

Muvakkat teminat miktarı 1012.5 (Bın on ıkı buçuk) 
liradır. İsteklilerin 21 Mart/935 perşembe günü saat 
14,30 a kadar icap eden vesaikle birlikte teklif mek~pla· 
nnı Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna vennış ol-
ma lan ı ~ 7f'Tldır. ( 434) 1-728 -- -

Aycun t:Seiediye Başkanıığından: 
Aydın şehri umumi elektrik tesisatının yapılması ka -

Pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Tesisatın keşif bedeli "50.872,, lira "97,, kuruştur •. 
2 - Şartnameler ve fenni projeler "250,, kuruş mukabı-

l~nde Aydın belediyesinden alınacaktır •. ~Posta il~ ~önde • 
rılmesini istiyenler ayrıca "50" kuruş gondenuelıdırler.) 

3 - Eksiltme 15 Nisan 1935 pazartesi günü saat 26 da 
Aydın belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun hükümlerine göre yukarda tayin olunan gün 
Ve saatten bir saat önce belediye başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilmelidir. 

5 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat parası "2816,, 
~liradır~ 

6 - İsteklilerden aranılan vesaik şunlardır: 
A - Ticaret odasından tasdikli iktidan mali vesikası 
B - Nafıa vekaletinden tasdikli ehliyeti fenniye vesi • 

.,!:lsı (491) t-835 ___ _ 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dü zelttiriniz 
Her cins Avrupa çam, meyve, orman ve müz~yyenat 

ağaç ve fidanlan için mevsim geçmeden sipanş veri

niz telefon: 3718 

• 

Bahriye caddesiııde 193 ada 14 parsel ve 800 lira mu· 
hammen bedeli olan hane aııkamıa talip çıkmadığından 
19 mart 935 gününe kadar pazarlık i~e ihale edi.~~~k.~!.~re 
23 gün temdid edilmiştir. Taliplenn İmar mudurlugun
tie mütesekkil komisyona müracaatlan. (532) 1--894 

ULUS 
5 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlü&ü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

ANKARA İCRA DA1RES1 GA YRJ: MENKUL SA
Tli MEMURLUOUNDAN~ 

24 KALEM DEMİR, ÇELİK BORU VE TEFERRUATI 

[petek olup HtılmHına karar verilen tapunun 10-5-935 tarih n 

94-44 Nu . .-da k•ynlı \'e Ankararun babaharmanı mevkiinde kiin 
.. danın 16 hi..- 10 hiaaai •lıdaki tutlar dairMindc artırma
ya çlbrılmqtır: 

Tahmini bedeli 3400 lira olan yukarda yazılı malzeme 
23 mart 1935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma komisyonıınca açık eksiltme ile aa -
tın alınacaktır. Şartname bedelsiz olup komisyondan ve -
rilir. Taliplerin 255 lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 

lleslıı6r tarla .. ,Jııan te1-& iatMyonu ıarben çubuk yolu ve kıı· 
men hmail w İbrahim ft Mu9tafa arMıı timalen ÇDbuk yolu ve 
c~nubcn Çömc.1 oila Yeresni tarlaaile ınMdut olup on dönümlük 
bır aahada bulunmaktadır. Takdir oh:nan kıymet dokuz yib Jtta• 
dır. 

l - Satış peşin pua ile olmak Ü.ere 14-4-935 ıarihine müaadif 
pazar günü saat 14-16 da icra dairui ıayri menkul aatıı me• 
murluğunda yapılacaktır. 

saatte komisyona müracaatları (547) 1-910 

2830 KİLO SARI SA
BUNLU KÖSELE. 

Tahmini bedeli 5660 lira 
olan yukarda miktarı yazılı 
san sabunlu kösele Askeri 
fabrikalar satınalma komis
yonunca 23 Mart 935 tari
hinde cumartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
nat olan 424 lira 50 kuruşu 
havi kapalı zarflarını mez
kur gün saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numa· 

Ankara Levazım Amirliği 
Saımalma Komisyonu 

tlanlan 

İLAN 

920 tırnak numaralı doru 
beygir 20-3-935 tarih çarşam
ba günü saat altıda akköp
nide at pazarında bilmüza
ycde satılacaktır. Talunin 
edilen kıymeti 2,50 liradır. 
Talipler vakti muayyende 
müzayede mahalline gelme-
leri. (477) 1-789 

rah kanunun 2 ve 3. madde- Ankara A"'li)c Hirinci 
!erindeki vesaikle aynı gün- Hukuk Mahkemesinden: 
de ve muayyen saatte ko- Ankarada Bozkurt mahalle • 
misyona rniiracaatlan. (528) sinde Orta sokakta 5 numaralı 

1-899 

Kavun Çekirdeği 

Hususi olarak Kırkağac
dan, Hasanbey, Altınbaş ve 
Süleymanlıdan getirttiğim 
bir çeşid altınbaş kavun çe
kirdeklerini Koyunpa.zarın
da manifaturacı Bay Sadul
lah'a müracaatları sayın 
müşterilerimin menfaatları 
icabındandır. 

Manifaturacı Sadullah 
1-939 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC· 
RA MEMURLUÔUNDAN: 

Ankara Emniyet Müdürlüğün· 
de Reşat'a 1000 liraya borçlu ve 
Samsunda eczacı iken halen ika
metgihr biJinmiyen binbaşı mil· 
tekaidf Şükrünüye ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek işbu ilan 
tarihinden itibaren on gün zar
fında daireye müracaatla 34-6578 
numaralı dosyaya dileğini bildir
mesi &kıi halde teblifat yapıl· 

mış nazariyle bakılarak muame
le yapılacağı ilan olunur. 

1-935 

Adliye 
Vekaletinden: 
Beyoğlu altıncı noterliği 

açılmıştır. 
İmtihansız Noter olabil • 

mek şartlarım haiz istekli • 
terin bir ay içinde Adliye 
vekaletine müracaatları i · 
lan olunur. (565} 1-943 

hanede mukım Şükran 
Kocanız Ankarada Mihriyar 

mahallesinde Pazar sokağında 

7 numaralı hanede mukim Ab • 
dülvehhap tarafından aleyhini • 
ze açılan boşanma arzuhali aure
ti Ulus gazetesinin 22 T. aani 
934 tarihli nüshuile ilin edil • 
mişti. 

Müddeti kanWliycsi zarfında 
cevab vermediğinizden mahlume 
6.3.1935 tarihine müsadif aalı git
nü saat 10 a talik edilmişti. Ga· 
zete ile ilan edilmiş ise de vakti 
zamanile ilanat yapılmadığından 
gazete keenlemyekün ad edilmiş 
ve yeniden ilAnat yapılmaıına 

karar verHmiş ve mahkeme de 
27.3.1935 çarşamba ıaat 14 de ta. 
lik kılınmıştır. Bu tarihte mah. 
kemede hazır bulunmanı• ve ~· 
but tarafınısdan bfr '"*fi a~n
dermeniz için davetiye Ulnen 
tebliğ olunur. 1-HO 

Mütercim 
İyi fransızca bilen bir mü

tercim • daktilo daimi veya 
perakende iş anyor. Gazete 
idarehanesinde G. M. rumu
zuna müracaat. 1-86'1 

Bayram 
Martın on beşinci cuma 

günü Kurban Bayramıdır. 
Bayram Namazı 

S D 
6 32 Alafrangı 

12 31 Alaturka 
(522} 1-884 

üN 

f.ARCA 

2 - Talipler takdiz ~ilmif olan yukardaki kı~tin yüzde 7,1 
pey akçeai veya milli bir bankanın teminat mektubunu ı:etirecek ,, 
Judir. 

.3 .- Satıf günü artırma ~deli takdir edilen kıymetin yüzde 
15 ı~ı bulduktan ve üç defa nidadan sonra mczkfır fiinün 16 ıncı 
aaatınde en çok artırana ihale edilecektir. 

4. - ~.şbu tari~t~ki artırmada teklif edilen ~del mukadder kıy , 
metın yuzde 75 ını bulmadıgı takdirde 29-4-935 tarihine müsadit 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapıacak ikinci artırmadı 
keza üç defa nidadan sonra saat 16 da en çok artıran taliplisine 
ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi muteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin taleb eylcmesilc ihale 
tarihinden itibaren 7 gün iç· nde vezneye teslim cdilmedigi tak
dirde ihale bozulacak ve işbu talihten cvel en yiıksck teklifte bu. 
lunan t • .libin teklifi veçhile almağa razı olup olmadıgı kendi in· 
den sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa r zı oldu u takdirde 
fark ihalesi feshedilen birinci talipten tahsil edilmek i.ı ere ikinci 
talip uhtesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almaga razı olma • 
dığı takdirde ise mal yeniden on beş glin mi.ıddetle artırmıya çı , 
karılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 
yüzde 2,5 dellaliye harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve abcakhlarla diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve bu hususile faiz ve masrafa dair olan id. 
dfalarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bil· 
dirmeleri lizllJldır. Aksi halde hakları tapu sicillile &abit olmadık. 
ça satış bedelini paylaıtırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Artımuya iıtirak edenler daha evel şartnameyi cönnit 
okumuş ve gayri menkulün imar vaziyetini bilmit ve bunları t .. 

mamen kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 
9 - İfbu açık artırma prtnameai l-4-935 tarihinckn itibarea 

934/147 dosya numaraaiıyle herkese açıtkır. 
JO - Yüzde 2,5 cklWiye ve tapu harcı müşteriye aittir. 
11 - Taliplerin mezkur tarlhleııde icra dairesi gayri menkul 

satış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. l-93f 

ANKARA İCRA DAİRESİ QA YRİ MENKUL SA• 
TIŞ MEMURLuauNDAN: 

l - İzaleJ ı~u&uı do~yı aatılmuıua 'karar verilen tapuna 
uaa 7S pafta 57, panel 253, numarasında byrtlr ve Anlraranrn U.. 
lllbey mahallesinde Dibek ÖDÜ aobğında lrlin ve •iıdakf !9rtlu 
dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evuf ve müttemilat: Ev iki kat ve abp.bdır. 
Birinci kat bir toprak avlu, bir odunluk, ve kömUrlük, bir mu" 

bak tavansız ve tabanau bir oda ve bir hali. 
ikinci kat bir sofa. tavanlı ve tabanlı iki oda, bir mutbak vardı1' 

Uç bin dokuz yüz lira kıymet takdir olunmuıtur. 
3 - Satıı peşin para ile olmak üzere 14-4-1935 tarihine milsadM 

pazar günil aaat 14·16 ya lı:adar lora dairesi gayri menkul aatıt 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmit olan yukardaki muhammen kıyme • 
tin yüzde 7,5 iu nilbetinde pey ak~cai yeya milli bir bankanın ı..J. 
nat mektubu ile kanunen teminat olarak nbul edilen hazine tahvil• 
leri getireceklerdir. 

5 - Satıı günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yU.ıde 7 .. 
ini bulduktan ve Uç defa nida ettirildikten sonra mezkür günün ı• 
mcı saatinde tn çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen )uy• 
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 29-4-1935 tarihine müsadlf J* 
zartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çoll 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi muteakil 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilcniıa talebi Uzerine ihale ta • 
ribinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylcmcaJ .. 
çin yedi gün kadar mNıU verilecektir. f fbu müddet .zarfında ihal~ 
bedeli yatınlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eveJ ~ 
yilkack teklifte bulunan talibe teklifi vcçhile almağa razı olup ol • 
madığı sorulduktan soma teklifi veçlıile alınağa razi ise ihale farlc 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek. 
lifi veçhile almağa razl olmazsa gayri menkul yeniden on beş güt1ı1 
lük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edil .. 
cektir . 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildiktt 
tapu harcile delliliye resmi milıtcriye ve .ihale tarihine kadar olaa 
müterakim vergi ve reaim ise borçluya aittir. 
. 9.-B~u ve NacMlılarla dlfer alibdarların bu ıayri me.._ 
ü.ıerındeki haklarını ve huauaiJe faiz ve ınurafa dair olan iddiala , 
rmı evrakı IDÜllbitdaile 20 tiUı isinde daimniH bildinntleri ıa • 
.a~~r. Akıi takdirde hakları tapu siciliyle eabit olmadıkça aaht btil 
delının payla1tırılm11mdan harlt tutulac:alr.Jardır. 

10 - Artmnaya ....,_edecekler l-4-NI ı.riWDc1t Nl/17 .._ 
mara ile dairemizdeki ,.rinde herkese lflk bulundvMn. tutne ~ 
memizi okuyabilirler. 1-NI 

Sümer BaDk Umumi 
Müdürlipad 

Taşbaa enkazı her gün ıaat 111'11 YO 4/1 111M111da ve 
mtlzayedc ile satılacaktır. Müzayed.,• ftdlM .mek isti 
fenlerin T .. lwı blna~i .._ ._...,__., ah 
..atlan. 1-M 
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Yugoslavya türkleri tesbiti zarar 
komisyonundan: 

Yugoslavyada rttal bırakmış olan tür~ tebaa.sına .alın'?l 
tazminat mikdarına göre yapılacak tevzıatın nısbetı tayın 
olunabilmek için henüz beyanname verm:miş ola~larm 3~. 
3.1935 akşamına kadar maliye bakanlıgmda m~teşekkıl 
komisyona tasarruf vesikalarile beyannamelerim verme • 
leri ilan olunur. ( 483) 1-796 

İstanbul üniversitesi artırma ek· 
siltme ve pazarlık ko misyonundan: 

1 - Çapada tamamlanmamış evkaf pav~onları?~a~ 
bedeli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan RadyoloJı Enstıtusu 
ikmali inşaatı 21 mart 1935 perşembe günü saa~ 15 de?
niversitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulıyle eksılt
meye konulmuştur. 

2 - Taliplerin işe aid dosyayı almak için üniversite 
veznesine 360 kuruş yatırmaları lazımdır. 

3 .:_ İsteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 
lira 50 kuruş vermeleri ve ihale günü saat 14 de kapalı 
zarflarını umumi katibliğe vermiş olmaları lazımdır. 

(1018 - 466 ) 1-812 

A karaŞehri 
icme su komisyonundan: 

Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak olan Filtre ista
siyonu için (24.150) lira bedeli keşifli terfi tulumbas.ı is
tasiyonu tesisatı ile bilcümle müteferri hususatı tedarık ve 
montajı 18.1.1935 T. inden itibaren kapalı zarfla eksiltme
ye konulmustur. Eksiltme 14 Mart 1935 tarihine rastlayan 
perşembe gUnü saat 15 de Ankarada İş hanında 4. üncü 
katmda Ankara Şehri İçme suyu komisyonu dairesinde _ 

· yapılacaktır. Bu gibi tesisatı yapmış fenni ehliyeti haiz 
olanlar şartname, proje, ve saire evrakı komisyon Fen he· 
yetinden parasız alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
(1812) lira muvakkat teminat verilmesi lazımdır. İstekli
ler teklif mektuplannı muayyen olan saatten evvel komis-
yona vermeleri lazmıdır. (369) 1-708 

Aydın 
Nafıa Ba~mühendisliğinden: 
1 - (20758.18) lira keşif bedelli Aydın - Tire yolunun 

17 +455 19 + 233 kilometreleri arasında dokuz adet men • 
fez inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmuştur. 

2 - İst-eklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa tev • 
fikan hazırlryacaklan vesaikle yüzde 7 ,S nisbetinde temi • 
nat akçesini havi tekliflerini ihalesi olan 11.3.1935 pazar
tesi günü saat 15 de vilayet encümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikala
rını baş mühendisliğe müracaatla almaları. 

4 - Fazla izahat almak ve keşif evrakını görmek isti· 
yenlerin İzmir ve Aydın Başmühendisliklerine müracaat -
ları (490) 

1-831 

11111nu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nı 1111 • 

1 Taklidler 1 - -
~Singer dikiş makinası 1 
! kumpanyasından:~ 

-§ Bazı kimselerin Singer fabrikalarının mamulatı ~ = olmayan mallan S!NGER malıdır diye sürmek iste .. _ 
~ diklerini ve bazı kimselerin de kendilerine SİNGER § 
§ memuru süsü verdiklerini haber aldık. 5 5 Hakiki Singer makineleri ve yedek parçaları yal • = 
ia nız SİNGERin mağazalarında ve SİNGERin vekalet- ~ 
55! namesini veya çantalarında alameti farikasını taşıyan :: s memurlar tarafından satılır. ~ 
5 Taklidleri SİNGER malıdır diye sürmek istiyen • := 
5 terle alameti farikamrzr taşımryan ve kendilerine 5: 
~ SİNGER memuru süsü verenlerin haklarında kanu - :;: 
§ ni yollara miiracaat etmek üzere şirketimize haber ve- = 
:: rilmesini rica ~'"!riz . = - -
~ Singer dikiş makinası : 
i kumpanyası ~ 
•mm 11111111111111111111mm11111111111111mm 111111m 11111111111111111111 mm mı um• 

Jandarma Genel l{omutanlığı 

Ankara satın a .ma komisyo
nundan: 

Numune ve evsafına uygun (22,000) metre yerli işi 
kışlık elbiselik kumaş 26-3-935 sah günü saat (15) de ka
palı .zarf eksiltmesiyle satrn alınacaktır. Şartnamesi (130) 
kuruş bedel ile her gün komisyonumuzdan alabilirler. 

Bir metre kumaş için (235) kuruş fiat biçilmiştir. Ek· 
si.itmeye girmek istiyenler (3835) liralık ilk teminat mak
buzu veya Banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartna
mede yazılı belgeler içinde bu1unan teklif mektubu eksilt~ 
me günü saat (14) kadar komisyona teslim etmiş bulun-
rrıll1arı. (544) 1-931 

ULUS 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

meye konulmuştur. 

1 
2 - İhalesi 20-3-935 çar

şamba günü saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 

1181 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesini para

sız almak ve örneğini gör-Yapı ilanı 
Yapı: ı - Ankara Hr. Mp. Merbut kıtalan binası: Keşif 

bedeli (240,652) liradır. 
2 - Ankara Hr. Mp. Mülhak kıta ve Revir binası: 

keşif bedeli (268,000) liradır. 
3 - Ankara Hr. Mp. için üç ahırla bir hangar: Keşif 

bedeli (219824) liradır. 
4 - Cebeci Merkez hastahanesi Tadilat ve tamiratı: 

Keşif bedeli (105,393) liradır. 
Yukarda isim ve keşif bedelleri yazılı dört inşaattan 

her biri ayn ayrı taliplere veya dördü birden bir talibe iha
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

Şartname ve projeleri bedelleri mukabilinde vekalet in
şaat şubesince verilecektir. İhalesi: 21 - 3 - 935 perşembe 
günü &aat onbirde komisyonumuzca yapılacaktır. Muvak
kat teminatları: Merbut kıtaları binasının (13282) lira (60) 
kuruştur. Mülhak Krta ve Revir binasının (14470) liradrr. 
Üç ahırla bir hangarın (12241) lira (20) k~ruştur. Cebeci 
hastahanesinin (6519) lira (65) kuruştur. işbu teminatlar 
kanuni şekilde yazılmış banka mektupları veya mal san -
drkları makbuzları olacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 
No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddeler ile şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif mektuplariyle birlikte ihale gü
nü en son saat ona kadar komisyona reisliğine vermiş bu-
lunacaklardır. ( 462) 1-782 

İLAN 

ı - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 70 lira olan 
700 tane Mahruti çadır ka· 
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24-mart- 935 
pazar günü saat 11,30 dadır. 

3 - Şartnamesini 245 ku
ruşa almak ve örneğini gör-
mek için her gün öğleden 
sonra müracaat edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat 
3755 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya Maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili 
alacakları makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa• t 
atından en aı bir saat evel 

M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(525) 1~887 

İLAN 

Hava kıtaatı için 116 ta· 
kım elbise yaptırılacaktır. 

Tahmin edilen bedel 203 li
radır. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gün 
ve pazarhğma gireceklerin 
2490 numaralı kanunun 2. 3. 
üncü maddelerinde yazılı e
sasJ ar dahilinde 15 lira 22,5 
kuruş teminat mektubiyle 
14-3-935 perşembe günü sa
at 11 de M. M. V. satmalma 
~omisyonuna müracaatları. 

(524) 1--886 

İLAN 

1 - Beher metreiinin tah· 
min edilen fiatı 35 kuruş o
lan 45,000 metre haki astar
lık bez kapalı zarfla eksilt-

mek istiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona mü
racaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
m ektup veya maliyeye yatr
rılımş teminat mukabili ala
cakları makbuzlarla kanu
nun 2 ve 3 neli maddelerin
de yazdı vesikalarla birlik
te teklif mektuplarım ihale 
saatından en az bir saaat e
vel M. M. V. Satmalma ko
misyonuna vermiş bulunma-
ları. (461) 1-763 

İLAN 

159 adet parabellum ta· 
bancası (200 fişek, yedek 
jarjör ve kılıfı ile birlikte) 
kapalı zarfta satın alınmak 
üzere eksiltmeğe konmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 
(7155) liradır. Şartnamele
ri bedelsiz olarak komisyo
numuzdan verilecektir. İha-
1 esi: 12-IIl -935 sah günü 
saat 11 de komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 536 lira 62 kuruş
luk banka mektubu veya 
hazine vezne makbuzudur. 
Eksiltmeğe girecekler 2490 
N r :lr kanunla şartnamede 
istenen belgeleri temiat ve 
teklif mektublarile birlikte 
ihale günü en son saat ona 
kadar komisyon reisliğine 
verilecektir. (161) 1 - 278 

İLAN 
Bütün malzemesi dairesi 

tarafından verilmek üzere 
Etlik'te Umum Baytariye 
Deposu ihtiyacı için 350 a
det çemberli Ecza ambalaj 
sAndrğı imal edilecektir. Pa
zarlığı 11-3-935 pazartesi gü
nü saat 14 de icra edilecek • 
tir. Beher sandığın imiliye 
ücreti (175) kuruş tahmine
dilmiştir. 

Talipler evsaf ve şeraiti-

ı 'I\ 
10 MART 1935 ~ 

. r· 
ni şekil ve nümunesinı gv. 
ınek üzere her gün M · :M ~· 
satmalma komisyonuna ~ıe· 
racaatları ve pazarlığa gır 

1 . b ıı· .. saauıı· cek erın e ı gun ve ali· 
da 45 lira 94 kuruşluk 111 a~· 
yeye yatırılmış vezne rn sa· 
buziyle birlikte M. M. v. el· 
tmalma komisyonuna ~l 
meleri. (41 9) ı-6 

İLAN lı 
9/ 4/ 935 sah günü kapa 

11 zarfla eksiltmeye konula 
11 100 bin tane portatif çadırı 

35 liraya şartnamesini alafl
3
' 

• o!l Jarm behemehal komısY 
28 

gelmeleri. {539) ı-9 ,,,,, 
1 O$•haıu·cle lıo;tanbuJ Le:· 

vazım Amirliği SattlJ 
Ahna Komisyonu 

nan lan. 

!LAN 
1680 adet Battaniye 1~ 

l\1art 1935 perşembe gün 
s<1at 15 de kapalı zarfla al\j 
nacaktır. Tahmin bede 
J 9320 liradır. İstekliler şart; 
namesini görmek üzere lı~ 
gün ve kapalı zarfa girece, 
lerin 1449 l ira teminat 111e1'' 
tup veya makbuzlariyle teılt" 
ljf mektuplarını belli saaad\' 
ten bir saat evel Tophane 1 

satın alma komisyonull8 

gelmeleri. (922/ 426-832) 
1--69!.----

GÜRÜN ASLİYE MAiilflf' 
MES!NDEN: 

Karısı Zemhanur tarafında!& 
aleyhinde bo~ann:ıa dEıvaıı açlıl' 
lan Gürünün Hamidiye mahal!" 
sinden Nuri oğullarından gaef 

oğlu Seyfcttinin İzmir tarafla!'" 
na gidH'ek eğl.,tifi ycrıin bili~ 
madiği anlatılıru! ve hakkında 
teblifatın ilanen yaprtmMına k"' 
rar verilmiftil'. Hukuk &MUlti ırııll 
haktmel•rl K. nı.ıA 404 n•U nıadl 
desi m\ol.Gibinoe bu hultlola~ ,v.t 
emirde •ulh tetebb'ÜeUnd• bultıl 
nulmuı i9i·n 24 mart 1015 p1o1ıı.I 
günl1 ııaat onda Otlriitı ımth bıl 
klik mahk•mMin• pım..ı, yo' 
sa ttı-bbUsttn a.1oim lta1mq ta'/ 
lacatrn• karar v.rUecıelf nane• 
tı&bllğ ve ihtar olunur. ı-93d ' 

Ankara Defterdarlığından: 
Kıymet( Cinsi 

Lira K. 
18300 00 Ahşap otel 

50000 00 Kargir apart .. 
man gazino 

3600 00 Ahşap ev 

600 00 " " 

4-00 00 " " .. 
22400 00 Kargir furun ve 

aleti. sanaiye 
10000 00 Ahşap ev 

3000 00 Kargir ev 

Mevkii ve hududu 

Misakı milli M. Topçular 
So. ı numara 
Tuluce M. Hükll.met Cd. 
30,1 No. 
Mukaddem M. Dedebıışı 
sokak 26 No. 

Börekçiler M. Börekçiler 
yokuşu 8 No. 
Kızılelma M. Pazar yokuşu 
172 No. 
Leblebici M. Yenişehir N o. 
43 ve 15 
Hacıbayram M. Şehit Beh-
cet bey So. 5 No. 
Atıf bey M. Boba harmam 
370/ 1 No. 

Sahibi 

Hacı Minnet O. kızı 
Behiye H. 
Şişko zade Mustafa Bf. 

Jakir kızı Gülser H. 

Hacı Hamza O. Esad 

Mustafa O. Ahmet 

Mehı;ıet O. Hüseyin 

Hacı Zehra ve Satia 

Çeltik zade İ. Hakkc 

İzahat 

.Al bin liraya ipotıdi 

400 liraya ipotek 

600 liraya ipotek 

17 / 24 Hisse &atılaMt 
1840 liraya ipotek 
1300 liraya ipotek 

9000 liraya ipoteil 

Yarısı ııatıde.eak 

1200 00 
29893 60 

3000 00 
48000 00 

" " " " " " " " ,, " " " " " " " İpotek olup yarısı aıtıik<>aıll 
Bağ Cebeci Teşrikli H. Mehmet efendi 
Tarla Gül viran Mamaklı Hacı Emin Ef. 

Lokantacı Abdullah Ef. 
Yarısı satılacak 
43300 liraya ipotek Apartman ve Tahtakale hallaç Mahmut 

mağaza M: 
9600 Kargir ev Aşağı Ayrancı Mimar Yahya Ahmet bey 
8790 00 Bağ maa ev Ayrancı Şakir Feyzi bey 3590 liraya ipotek 

Yukarda yazılı gayri menkuller sahiplerinin vergi borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müza.yedeY• 
Konmuştur. Taliplerin 20.3.1935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara vilayeti idare heyetine mitr-aoaa11la• 
n ilan olunur. ( 494) 

ÖZ ALMANCA 
Halis bir alman kadını 

(muallim) çok ucuz ve çok 
istifadeli dersler garanti ile 
veriyor. 

Müracaat posta kutu 173 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harr iri Falih Rıfkı ATAY 
· Umumi neşriyatı idare eden 
Ya.ıı İşleri MüdürU Natuhi 
BAYDAR 

Çankm ctddesi ci.vımnda 

ll Ulus Basımıvind• huılmrş· 

" tN'. 

f 
1 SİNEMALAR • 1 

YENİ (KULOP) 

t L. L EKKI EDiLEN EMİR MUCl BlNCE Si NEMALAR SEANS ARA
LARINDA TAMAMEN JJA VALANDIRILACAKTIR 

Bugün Bu gece 

Sinema aleminin yeni ve parlak yıl
dızı lrenne de Zilahy'nin yarattığ"f 

EN ÇILGIN GECESt 
Nefis musiki ve bir çok ıarkıları 

havi mua.zzaıa kom•di 

Bugün Bu gece 

Fransızca sözlü - zengin tuvaletlerle 
ialu, en güzel İspanyol kadın, musik:i 

-.e ateşti danslarını toplıyan 
fevkalade film 

DON JUAN 
Mümci. Douğlat Fairbanks 


