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Osmanlı imparatorluğuna karş1 
duran ve onun çabuk yıkılıp par
çalanmasını istiyenlerin ellerinde 
ve dillerinde kısa bir cümleden 
ibaret bir söz dolaşırdı: "Onlar 
şarklı ve asyahdır,,. Bu sözle bizi 
büyük Anupa sosyetesi içinde 
sonradan gelmiş türedi bir ulus 
gibi göstermeğe çalışırlardı. Ta
rihçilerin birleştiği noktalardan 
biri de hemen bütün Avrupa ulus
larının Asyanın geniş ve yüksek 
yaylalarından koparak ayrı ayrı 
tarihlerde ayrı ayrı yollardan Av· 
rupa'ya gelmiş olmalarıdır. Şu ha.. , 
le göre bütün Avrupa ulusları ta
mamiyle şarkh ve asyahdırlar. Fa
kat burada verilmek istenilen an
lam bu değildir. Şarklı ve asyalı 
sozu Doğu meselesinin do -
ğurduğu politika dilinde bambaş
ka anlamı olan bir kelimedir. Lo
zanda bir daha dirilmemek üzere 
ölen bu kelimenin bazı Bal -
• nlı komşularımız tarafından, neş 
rettikleri kitab ve dergilerde orta
ya atılması dolayısivle bu söz üs
tünde görüşlerimizi ve düşüncele
rimizi anlatmanın herhalde fay
dalı olacağım umuyorum. Osman-
lı imparatorluğu bu anlamda Av
rupada yerleşmiş bir doğu devle-
ti idi. Yönetim biçimleri, diniğ 
devleti ve cemiyeti ile Avrupa top
rakları üstünde yaşıyan başka u
luslardan ayn bir reogi ve biçimi 
olan bir devletti. Fakat gene Tür
kiye cumuriyetinin imparatorluk
la ilgisi, diğer balkan uluslarından 
pek de farklı değildir. Osmanlı 
imparatorl~ğu tarih iğ felsefe ad
sesi ardından incelenecek olursa 
bu İmparatorh·k yalnız bir ulusun 
değH içinde B ... tkanlar da olduğu 
halde yakın doğu ulusların ya
rattıkları bir imparatorluk tipi 
idi. Bu rrklar arasında Türkler da
ha enerjik, daha kuvvetli olduğu 
için hükümdarlarla devletin res
miğ dili türkçe olarak kalmış ve 
türk kuvveti diğer uluslara ege. 
men bir durum almııtı. 

Osmanlı imparatorluğu bütün 
tarihinde bugünkü anlamda asla 
ulusal bir politika güdmüş değil
dir. Tarihteki Anadolu ayaklan -
maları ve sonra onların bashrıl -
maıı için türk olmıyan generalle -
rin yapbkları eıaiz basınçlar ........ 
manlı tarihinde gayet açık olarak 
yazılıdır. imparatorluk bir daha di
rilmemek Üzere öldü gitti. Türk 
ulusu diğer erı;in uluslar gibi bir 
devlet yarattı. Yeni doğan bu ulu 
sun büyük devrimlerden sonra av
rupalı anlamına, medeni kanuniy
le, sosyal kurumu ile tamamiyle 
karışmış olduğunu artık kabul et
mek lazımdır. 

Bulgaristan Roma ayle tipine da
ha kanşr amışlardır. Diniğ kuru
mu lamamiyle doğuaaldır. Şu hal
de asıl doğu tipinin bu komşumuz. 
da görüldüğünü söylemekle haki
kati anlatmış olduğum için onla -
rın incineceklerini hiç ummuyo -
rum. 
Osmanlı imparatorluğunu ku

ran kahramanlar sallarla Gelibo
lu' dan geçerek zeytinyağı damla
sı gibi gittikçe büyüdü ve Viyana
ya kadar uzandı. Bu hadiseler hiç 
şüphe yok ki altı yüz yılın çerçeve
si içine sıkışmıştır. Fakat türk Ru~ 
meli'de çok eskidir. Osmanlr or
duları Makedonyaya girmezden 
daha çok önce Makedonya'da bir
çok kiliselerde türkçe vaız edildi-

(Sonu S inci sayıfada) 

BAS BAKANIMIZ 
' ERMENiSTANDA 

Sarıkamış, 18 (A.A.) - Dün 
sabah Iğdır' dan hareket eden Baş
bakan ismet İnönü, Dış Bakanı B . 
Aras ve yanındakilerle Karakale
de Serdarabat barajını incelemiş, 
Aras, Talvegnin sınrr olduğu sov
yet Ermenistan cumuriyetinin baş
bakanı Tifliste bulunmadığından, 
başbakan yardımcısı süresiz h-~
bakan &1fatiyle ve birliğin Sovyet 
Errnenistan' daki diplomatik ajam, 
Sovyet Ermenistan hükümetinin 
tarım komiseri, sulama işleri şefi, 
sınır tuğ komutanı ile politeknik 
okulunda profesör mühendisten 
katmç bir kurul sınır üzerin· -
de Başbakanımızla görüşmüş ve 
kendisini yanındakilerle bera -
her çağırmışlardır. Bu çağrı 
üzerine karşı tarafa geçilmiş, 
Serdarabad barajı ve kanalının 
nasıl işlediği en küçük ayrıntıla 
rma kadar görülmüş ve hazırla -
nan salona gidilerek birlikte sa • 
bah yemeği yenilmiştir. Kabul çok 
yürekten olmuş, Türkiye cumuri 
yetiyle Sovyet birliği arasında 
kuvvetli yakınlık ve komşu Sov · 
yet Ermenistan Cumuriyeti ile ara
mızdaki iyi komşuluk ilgileri hak
kmda çok içtem görüşmeler ya -
pılmıştır. İki dost Cumuriyetin bü
yük Şeflerinin değerleri övülmüş 
ve devlet adamlarının sıhhatleri 
ve türk ulusunun ve birlik ulusla
rının mutluluk ve bahtiyarlık di -
lekleri alkışlarla karşılanmıştır. 
iki komşu devletin 4ıerıt -'sıyasaaı 
anılmıştır. Bu hazırlanmamış olan 
buluşma karşılıklı çok sıcak gös 
terilere yol açmıştır. 

Başbakan İsmet İnönü bura . 
dan Kağızman'a gitmişler, ve öğ
le yemeğini yedikten sonra Sarı -
kamış'a hareket ederek, akşam 
Sarıkamış'a varmışlardır. 

B. Celal Bayaı·m 
etüdleri 

Moskova, 18 (A.A.) -Türki· 
ye Ekonomi Bakanı B. Celal Ba • 
yar ile Bay Nurullah Sumer ve 8. 
Fazıl Turga, Türkstroy direktört· 
ğünü görete varmışlar ve Nazilli 
pamuklu fabrikasının yapı proje 
si hakkında bilge almı§lardır. 
Türk Bakanı bundan sonra türk 
talebe yurdunu gezmiş, talebenin 
öğretimleri hakkmda bilge almış 
tır. Bay Celal Bayar'la yanındaki 
zatlar, dün orak ve cekic adımla -
ki büyük celik fabrikalarını dn 
gezmişlerdir. 

Sıvas - Erzurum hattında 
çalışmalar ilerliyor 
Sivas - Erzurum hattında Kı

zılırmak üzet"İndeki köprünün mon
tajı bitmiştir. Yarın Sivas•tan 
C ~tinkaya'ya kadar olan kı -
sımda demir döşenmesine başla
nacaktır. 

BUGON 
Dördüncü sayıf amızda 
Fransız akademisi üyelerinden 

PlYER BÖNUA'nın 

''HABEŞiSTAN Bll.MECESI,. 

Adlı yazısını okurlarımıza 
sunu;yoruz. 

Adımız, andımızdır 

SU MESELESi 
1 

Elmalı suyunun boruları 
bitmek üzere 

Geçen yıl döşenmeye başlayan 
Elmalı kaynak sularının boruları 
birkaç güne kadar bitecektir. El • 
malı sularının da şehir sularına ka
rışması bugünkü suyun mikdarma 
saniyede 15 litre ilave edecektir. 
Bu mikdar şehrin su ihtiyacının 
yüzde on beşini karşılamaktadır. 
Suların azalma mevsimine rastiı -
yan bu ilave büyük faydalar sağ· 
lıyacaktır. Böylelikle bu yaz teh
rin susuz kalmasının önüne geçil
miştir. 

Cuhuk barajından alınacak su 
bondarımn dö,enmesi beşinci ki
lometreye kadar bitmiştir. Bütün 
döşeme işlerinin yeni yıla girme · 
den önce bitirilmesine çalışılmak
tadır. 

Barajdan alınacak suyun bağ
lanması ve diğer işlerin birçoğu ve 
bu arada süzgeç enstalasyonunun 

(Sonu 5 inci saytfads) 
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Hunkov. (Çin) 18 ( A. f.) - H11ııeh 
ilirule }' ocm:!iyalwı.ı ile .~mıt-:şel.·ikang'dd 
14000 iilii toplarımıştl1'. Huıu•lı'ılt> m bas~ 
ilim yiiziirıderı ölenleri11 sayısı. 50 ile 100 
lıirı arwund·a lwstirilnwhll'llir. 

Her yerde 5 kuruş 

B. Mehmed Ali Ok.arın ceııaze törcııi 

Dünkü sayımız· 
da vakitsiz ölümü
nü büyük acılarla 
haber verdiğimiz 
devrimin değerli 
çocuğu Ç o r u h' 
saylavı ve Kamu • 
tay kestörlerinden 
B. Mehmet Ali 0 -
kar' m gömme ala
yı dün İçlem bir 
törenle yapılmışhr. 

Törende Kamutay Başkanı ve 
şehrimizdeki bütün bakanlar, say-

lav arkadaşlc..rı, ge . 
neraller, süel ileri ge
lenler, asker ve po • 
lis kıtalan, ve ken -
disini seven yüzlerce 
kişiden katmç bir 
kalabalık bulunmu~ • 
tur. Mızıkanın gö • 
nüllere durgunluk 

~---------------~··,..------------~~ 

veren yas ha vaıı içinde ögıe aze. • 
Nümune hutayurdundan kalkan 
cenazenin Hacıbayramda nam.azı 
kılınmış ve Samanpazarı yoluyla 
Cebeci'ye götürülmüştür. 

P. T. T. NİN BEŞ YILLIK PROGRAMI 

A yııi tiı>te yeııi kurağ lar yaııılacalc, l>iitüıı 
işler makineleştirilecektir 

Şehirler arası telefon hatları
nın yapılması işine P. T. T. Genel 
Direktörlüğünce devam edilmek
tedir. Zonguldak hattma iki, üç 
koldan başlanmıştır. Bu hattın a
ğustos sonuna kadar bitirileceği 
umulmaktadır. 

İstanbul - Ankara arası tele
fon hattı için Avrupa' dan getirti
lecek üçlü Ramplatörün eksiltme
si iki üç güne kadar yapılacaktır. 
Yeni enstalasyon tamamlandıktan 
sonra konuşmdarın ucuzlatılma
sı çareleri araştırılacakbr. 

P. T. T. Genel Direktörlüğü, 
yönetgenin bütün İş şuğbeleri ü-

B. ~lusolini 

İngiliz büyük elçisi ile 
habeş durumunu 

görüştü 

Londra, 18 (A.A.) - İtalyan 
- habeş anlaşmazlığı, İngiltere bü
yük elçisi ile B. Musolini arasın • 
da dün Roma'da yapılan yeni kt 
nuşmaların konusu olmuştur. Bu 
konuşmalar, gizli yapılmıştır. 

Adisababa'dalri İngiliz büyük 
elçisinin, Habeşistan'a silah çıkalı 
hakkında habeş imparatoru ile bir 
konuşma yaptığı hakkındaki ha -
ber, Londra'da berkitilmemiştir, 

B a 

zerinde hazırladığı beş yıllık ça· 
lışma planı ince1emelerine devam 
etmektedir. 

Beş yıllık program, yönetge -
nin teknik şubelerdeki işlerini lam 
bir düzene koyacak ve geliştire • 
cektir. Resmimiz planın bir konu
su olan ve bir tip üzerine yaptırı • 
lacak P. T. T .. kurağ1arından biri
nin projesini göstermektedir. 

Mehmet Ali Okar'm mezarı 
başında; kendisiyle silah arkadaş. 
lığı yapmış bir uçman subaymmı 
aramızdan ayrılacağı güne kadaf 
örnek bir yurdsever olarak kalan 
sayın ölünün hayatını kısaca an · 
latb ·Balkan harbmda ve büyük 
harpta kurtuluş savaşında yılma· 
dan döğüşen ve devrimden sonra 
Atatürk'ün büyük eserinin bayrı 
bir İşçisi olan Mehmet Ali Okar'ın 
kendisini tanıyanlann ve sevenle
rin acı dolu yüreklerinde bıraktı
ğı üzünü unutmıyacaklarını ve o -
nun yerinin boşlu~unu daima du
yaca(!ımızı söyledi. 

Sayın ölünün aylesinin ve ya. 
km1armm kederlerini paylaşırız. 

İstanbulda 
Yerli mallar sergisi açıld1 

İstanbul, 18 (A.A.) - Yedinci 
yerli mallar sergisinin açılış töro· 
ni bugün saat 17 de yapıldı. 

Serginin kurulduğu Galatasa
ray liseıi ha)'Taklarla donatılmıştı 
latanbulun tecim ve endüstri çe • 
venleriyle ilgili iki yüzden fazla 
çağrılı gelmişti. Bunların arasın . 

(Sonu 5 inci sayıl ada) 

İngiliz hükümeti silah çıkatı 
üzerine hiçbir ambargo koyma -
mıştır. Çıkat özgürlüğü için hükü
mete verilen ve şimdi incelenmek 
te olan iki dilergeye uygun cevap 
verilmesi ihtimali vardır. · 

HaYa tehlikesini hi~ llir zaman aklımı~., 
dan çıkarnuyalım! 



SAYIFA 2 

V luMll dı11.·alarım.121dan 

Göçmenlerin 
yurdlandırılması 

Dr. Şetti NURi 

GüniımUz.un en önemh i§krm<kn 
:tıir.ısı yabancı memleketlerden gelen ve 
gelecek olan göçmenlerin yurdlandırıl· 
masıdır. Her ne kadar göçmenlik me
selesinin çdk eski bir tarihi var ise de, 
gerçek anlamda yurdlandırma işi ve 
bunun cumuriyet hiıkümeti tarafından 
gayet sıkı olarak ele alınıp, planlı bir 
frurettc yönetilmc;ai yenidir. 

Osmanlı imparatorluğu sınırlarının 

daralmağa ba ladığı devirlerde Kafkas· 
yadan, Kırımdan, Besarabya'dan ve 
More'den ve bundan sonra da zaman za. 
man yabancı Ulkelerden memleketimize 
ıöçmenlerin geldiklerini görüyoruz, fa

bt bunlar çok zaman ekonomik ve soy· 
al anlamdaki şekilde yerleştirilmiş ve 
yurdlandmlmış değildirler. Bu goç
menlerin derin bir plansızlık içerisin· 
<ıe gelişi güzel yerleştirildiklerini ve 
daha doğrusu yerleştiklerini bugün bi
le görebiliyoruz; halbuki aradan yüz
lerce sene geçrmştir. Bu şekilde ptan
eız olarak yerleştirilen goçmenler -ken· 
dilerine göre bir diınya ve bir çev n 
yaratıyorlardı; batta denilebilir ki, 
bunların kendilerine göre inancları, tu
:releri ve üretim araçları bıle vardı. Os· 
manlı imparatorlugunun fermanları, 

fetvaları aşireti, agahğr, beyliği adeta 
bir komun yônetgesi şeklinde gördugü 
için, bunlar da kendi çevenlerinde ya· 
pyıp gidiyorlardı. Hiç şüphe yok ki, 
bu tarzda yaşayışın ulusal birliğe ve 
:11luııal ekonomiye zararları doikunuyor
~u. Biz biliyoruz ki, aralarında ayrıtlık 
ve dağnıklık bulunan bir ulusal yığm~ 
da iyi düzenlenmiş bir kuruluş yoktur, 
bu böyle olunca onun cUzü1eri de kısır, 
cılız ve kötürüm kalır. 

Meşrutiyet devrine gelınceye kadar 
kah serbest ve kih türlü yönetgelere 
l>ağb göçmen komisyonları y6netgelerf 
memlctkete gelmiı otan akın halindeki 
göçmenlerin yalnız kısa ıbir zaman için 
y.cmeleri, içmeleri ve yatırılmalariyle 

uğraşıyorlardı. Halbuki yurdlaştırmak
ta asıl olan bu değildir. Asıl olan bu 
göçmenlerin ulusal varlığa bağlanma· 
lan ve ulusal ekonomiılc üretime fayda
lı olmalarıdır. Meşrutiyetin doğuşun· 

dan bliyük harba kadar o zamanki iç 
bakanlığına bağlı olan göçmen yönet
ıesinin işçenliği arttı; fakat gene yurd· 
lapnadan beklenilen faydalar meydana 
g~lcmedi. 

Ekonomik ı,1erle pek ya.kından ılgi· 
1i olan cumuriyet hilkUmeti göçmenle· 
rln yurdlaıtırılma meselesini ele aldı 
ve onu planlı, düzenli surette başarmak 
ktiyor; çünkü gerek endüstrinin ve 
ıerekse tarım itlerinin yabancı memle· 
ketlerden ülkemize gelen göçmenlerin 
yurdlaştırılmalarıiyle sıkı 11ıkıya ilgi· 
ai vardır: İnsan ekonomik işlerin or
taımda durur ve bütün ekonomik işler 
l>unun etrafında döner, bunun için in
aanın planlı ve derli toplu yerlestiriJ
mit olması lazımdır. 

Göçmenlerin yurdlaştırılması işi ıı· 
yaul, soysal ve ekonomik bakımlardan 
sözülmesi lazımgelen bir problemdir. 
Bu bakımlardan yurdlattırmayı en doğ· 
ru olarak dıprdan gelecek ve yahut 
!çerden tqınacak bir insan yığınının 

eoyaal ve ekonomik düzeyine ve neliği· 
ne göre genel yaıayııta bir aksaklık ve 
bir urııntı yapmıyacak tekilde yerle§· 
tirilmesi ve yurdlqtırı1maıı şdklinde 

ınlamak lizımgelir. 
Bu anlama göre yurdlandırmayı, sar· 

•ınt11ız bir ıekilde yapabilmek için Uç 
ıetide ayırmak gercktir-

1) Şehrin dıtında yurdlandmna 
2) Yarı ıehir dıtında yurdlandırma 
3) Şehirde yurdlandırma. 
Şehir dışındaıki yurdlandırmada ya 

.un anlamdaki köylülerin ve yahut ta· 
nm işletmelerinde çalışacak olan tarım 
mrıelesinin yurdlandmlması anlaşılıyor. 

Yarı şehir dışındaki yurdla!ımada 
tsc bahçecilik işleriyle uğraşanların ve 
yahut da tarım i teri yapan endüstri a
melesınin yerleştirilmesi anlaşılır. 

Şehirde yurdlandırma ise ya tam 
§ehrin içerisinde ve yahut da §Chrin sı· 

nırlarında olur. 
Yurdlandırma aynı zamanda tarih· 

te görüldüğü ve bugün de yeriltildiği 

Uzere ya dağnık ve yahut da yığın ha
linde yapılır. Bu iki sisteme biz kendi 
diUmizde "dağnılk,, ve "toplu,, yurdlan· 
d-ınna diydriliriz. 

Yurdlandırma işinin düzenli surette 
başarılma1lı için, bu söylediğimiz nokta
ların göz önünde bulunması gerekir, 
çunkü bir yere yerleştirilecek olan in
san yığınının her şeyden önce belli 
kültür duzeyini, sanatım, karakterini 
ve sonra da yerleştirilecek olan mahal
lin tabiiğ ve ekonomik şartlarını bil· 
mek yeter değildir, aynı zamanda bu 
şartlara göre uygun olan yurdlandırma 
sistemini iyi seçmiş olmak lbımdır. 

Son yıllara kadar yurdlandımm me
selesi böyle inceden inceye araştırılıp 
çözulmediği için ziyanlı sonuçlar ver· 
miştir. Halbuki bugiın yurdlandırma 

meselesi en iyi ve en duzenlı eıkilde 

ba arılmak is teniyor ve hükumet bu· 
nunla sıkı sıkıya uğraşıyor. 

ALMAı lY A'DA: 

flnumytıcltı /inansal ılurıım 
dii.zeliyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Uzun zaman• 
danberidir ilk olarak alman devlet ban· 
kasının bilançosu tutan 12 buçuk mil -
yon mark olan ônemli altın ve döviz top
landığını göstermektedir. Bu suretle, 
bankanın altın ve döviz yedek parası 

102.300.000 markı bulmu tur. 
30 haziran 934 denberi bu yedek dai· 

ma 100.000.000 den aşağı idi. 
Şimdiki fazlalık, Amerika'mn 1933 

başlangıcından ı 934 sonuna kadar öde • 
mi şolduğu paralar yUzündendir. 

Amerika, böylece, bir takım endus
triyel ısmarlamalar için · Almanya'1a 
000.000.000 mark ödemi tir. 

11m,mlar . . ovy"tlere kredi 
açtılar 

Bcrlin, 18 (A.A.) - Resmiğ bir bil. 
diriğe göre, so.vyetlerin Almanyadan sa· 
tın alacakları mallann ahmını finanse et
mek için kendilerine ödünç para verildi· 
ği yalanlanmaktadır. Yalnız S - 4 tari • 
hinde, Almanya ile Sovyetler arasında 
bir kredi uzlaşması imza edildiğini ve bu 
suretle, alımı kolaylaıtırmak Uzcre eov· 
yetlere 200 milyon marklık bir kredi aç. 
tıgmı söylüyorlar. 

Endüıtrici kaynaldudan haber alm· 
dığına göre, §imdiye değın Sovyetlcr, 
umulduğu kadar mal almamışlardır. 

Berlinde toplanan ga:.eteler 
Bertin, 18 (A.A.) - 16 tarihli Pôti 

Pariziyen, Jurnal, Figaro, Emuvet ve 
Morning Post gazeteleri gi'zli polis tara
hndan toplattırılmı ttr. 

Eıki MJOO§çıların gezitJi 
Berlin, 18 (A.A.) - Berlinde bulu· 

nan dngiliz savaıçıları bugün Postdam
da bir gezinti yapmışlardır. 

Alman deniMll.ıı gemilerine 
alınacak tay/alor 

Berlin, 18 (A.A.) - Denis bakanlı· 
ğı, İngiltere ile imzalanan deniz uzlat
maıma uygun olarak yaptıracağı 8nem· 
li denizaltı filosunun tayfalarını yetit
tlrmclk üzere bir okul lıumıağa karar 
vermiıtir. Bu denizaltı olwluna alına· 
cak olan okulardan çok ııkı bir esen
lik ve sağlamlık aranmaktadır. 

A.vıut.uryada yak.al.anan Nwı-iler 
Viyana, 18 (A.A.) - Yu'brı Avus

turyanm Asbah tchrinde, jandarma, U
ye lerinin bir çoğu çekoslovakyalı olan 
bir nui propaganda ocağı meydana çı· 
&anmftır. Buracı. birçok gereç, bic de 
telsiz istasyonu ele geçmiıtir. 

Çiftlik sabiblerindeıı olan bu ocağın 
başkanile kendisinin avusturyah tıuç 
ortakları yakalanmış çekler eınu dıp· 
na ıUrtılmiiıJerdir. 

ULUS 19 TEMMUZ 1935 CUI\" 

DIŞ HABERLE 
FRANSA'DAı 

B. LavaUn radyo'ila bir ıöylevi 
Paris, 18 (A.A.) - B. Laval, dün 

saat 20 de radyo ile verdiği söylevde e· 
fasen beşte dört nisbetinde düşürUlmüş 
olan frangın değerini korumak ergesi 
ile çıkarılan kararların anlamını ve Ö· 

nemini izah etmiştir. 
B. Laval, bu arada demiştir ki: 
"Bazılan frangın değerini düşür

mekten, bazıları da enflasyondan bah
sediyorlar. Birinciler paramızın beşte 

dört nisbetinde değerinden kaybetmiş 

olduğunu unutuyorlar. Ötekiler ele 
kalp para yapmağa hazırlanıyorlar. Bu, 
başka metodla.r kullanmağı uygun 1.-ul
duk. 

Geçen pazar günü cumuriyetin ve 
özgenliklerimizin bayramını onur ve 
sevinçle kutladınız. Cumurluğu ve öz· 
genliği anca:k genel finansın erkini iği 
koruyabilecektir. Finansı sağlam olma· 
yıın özgür devlet olamaz. 

Fransada işyarlar mitingi. 
Faris, 18 (A.A.) - Genel hizmetler 

federasyon karteli, yasa hükmündeki ka
rarnameleri gördükten sonra, bütün üye
lerini Pariste ve illerde gösteri yapmağa 
çağırmıştır. Durum ne olursa olsun, cu
ma günü saat 18.30 ile 20 arasında ope
ra meydanında büyük bir protesto top • 
lantısı yapılacaktır. 

Demiryollar ve postacılar kartelleri 
de ,aylıklardan ve gündeliklerden yapı· 
lan çok ağır kesimlerin büyük işyar! 
dan fazla küçüklere dokunmakta olduğu 
duşiıncesile bu gösteriye katılmaktadır 
tar. 

Bunlar, geçimi ucuzlatmak gayesilf! 
verilmiş olan bütün kararların sade bit 
gösteriş olduğunu ve aylıklarla giinde
liklerden kesilen paralarla ölçülecek 
oluraa, bunların hiçbir değeri ve antanıı 
kalmadığını ileri surmektedirler . 

Yerıi bir frt.msız kru t'azifrii 
Saint-Nazaire, 18 (A.A.) - "Manıe 

yez., adlı yeni fransız kruvazörünün de
nize indirilmesi dolayısiyle verdiği bir 
söylevde, deniz bakanı B. Pietri, bu kru· 
vazörün avcı olarak kullanılacak 6 hafif 
kruvazörler serisinin ikinci gemisi oldu· 
ğunu söylemi§tir. 

B. Pietri, devlet tersaneleri ile 8zt-l 
tugahlann 14 yıl içinde, biribirine uy 
gun 400.000 tonluk gemi yaptıklarını ıöy. 
)emiştir. 

Deniz bakanı, fransız denizaltı fiiosu
nun dünyanın en kuvvetlisi olduğuna lşa. 

ret etmiştir. 

Frmısa U.tru yarı§ı ıon~ları 
Paris, 18 (A.A.) - Fransa turu bi· 

liklct koşusunun 195 kilometrelik 12 in
ci bölge (Kan • Marsilya arası) sonucu: 
ı - Şarl Pelsiye 6 saat 3 dakika 2 saniye 
2 - Graniye 6 saat 3 dakika 4 saniye 
3 - Mokler 6 saat 21 dakika 4 saniye 

Koşuculardan Lapebie, Mervicl, di 
Paco, Alvarez ve Bistagnc koşudan vaz 

geçmişlerdir. 

BiRLE IK OF.VLETl~ER'OE: 
______ ...;.____________________ 

Amerikadan Norveçe ııçak 
yolc11lıığu 

Nevyork, 18 (A.A.) - Norevçll uç· 
man Torselberg, yanında telsizci Os· 
kanyan ile birlikte Floyid Benet uçak 
meydanından havalanmıttır. 

Torselberg, Atlas denizi Uzerinden 
ve Montreal, Grönland ve Izlanda'dan 
geçerek Norveç'e gidecektir. 

YUNANlSTAN'DA ı 

Koııdilüin ge~i için söyledikleri 
Selanik, 18 (A.A.) - Yunan ıU ba

kanı B. Kondiliı dün akşam buraya geJ
miıtir. Yaptığı yolculuğun ne ııyaaal, 
ne de diplomatik hiçbir i~yüzil olmadı· 
ğıru söyliyen B. Kondilis, B. Musolini 
ıle hiçbir ııyasal mesele hakkında gö· 
riitmetni§tfr. 

Yugoslavya yönetgerlerile olan gö
rUşmelerde, iki Ulkenin dostluğu ile 
bunların balkq antantına bağ)ılıkJ.arı f 
bir kere daha bdiHlım§tir. 

lTALYA - HABEŞİSTAN 

Habeı irnpuratoru '•yurdımıuz.u 

k .. , ı· ortt.ynoogız. ,, t ıyor. 
Kahire, 18 (A.A.) - 'Habeş impa

ratoru, Elchram ga · ~ n bir aytarı
na diyevde bulunar;.ık mısır hükümeti 
İtalyan stlel uç ıdarının kendi havala· 
rından geçmesine izin verirse bunu 
dostluğa uygun olmayan bir hareket sa· 
yacağını söylemiştir. 

İmparator, İtalyanların kendi müs· 
lüman ve diğer uyrusu arasında arabo· 
zukluğu çıkarmayacaklarını oylemış

tir. 
İmparator demiştir ki: 
"- B. Musolininin son dıyevleri 

kimseyi şaşırtmamıştır. Yalnız bütün 
diinyaya karşı söylenmiş olan bu diyev
ler arsıulusal türe pern~iplerine aykırı
dır. Anlaşmamazlığın barış yolu ile ko
tarılmasını istemekle beraber Habeşis
tanın bütünhiğünu ve erginliğini sonu· 
na kadar korumaya karar verdik.,. 

İmparator, habeş devlet adamları a

rasında anlaşmazlıklar olduğunu yalan· 
lamıstır. 

Habeş inıparaıoru ortl113 ıı 
t.e/ıi edecelc 

Londra, 18 (AA.) - Taymıs'in A· 
disababadaki ytan, habeş imparatoru· 
nun yarın, ordularını teftiş edeceğini ve 
belki de bir söylev evreceğini bildiri 
vor. 

llabeşisumdaki köle tccimi ve 
Lordlar kamarmu 

Londra, 18 (A.A.) - Lordlar kama
rası, uluslar sosyetesinin raporunu esas 
tutarak, Habeşistandaki köle tecimi me· 
selesini görüşmü~tür. 

Üyelerden Lord Bökston, Lord Scsil 
ve Kenterböri başpapazı, lfabeşistanda 
bu tecimin yasak edilmesi yolundaki ya 
va§lıği haklı göstermek lstemiıler ve ha
beş imparatorunun bıı husustaki çalışma
larını övmüşlerdir. 

Lord Bökston, Habeşistan'da hal!l 
köle alınıp satılmasının, bu ülkeye sa • 
taımak için sebeb olamıyacağını söyle • 
mistir. 

Amerika habeı meaeled için Ce
nevreye bir görmen gönderiyor. 

Londra, 18 (A.A.) - Birleşik A
merika hüklimetlerinin arsımasmı isti
yen Habefiıtana, Amerika tarafından 

cevaıb verildiği günden sonra, Vaşing· 
tonla • Londra arasında habeş meselesi 
etrafında diplomatik yolla konuşmalar 
yapılmaktadır. 

Amerika bükümeti, kendisini bu an· 
laşmazlığa karı§maılı zorağında görme
mekle beraber, ba§lıca isteğinin 1ngil
terenin araya girme girgisiyJe arka ol· 
mak merkezinde bulunduğu sanılmak· 
tadır. 

İyi haber alan çevenlere göre, Ame· 
rikanın Cenevreye bir görmen gönder• 
mesi mümkündür. 

Habe§İsıan tJilahı tJilahla 
kar§ılıyacak 

Londra, 18 (A.A.) - Habeş impa· 
ratoru Taymis gazetesinin bir aytarını 
kabul ederek kendisine diyevde bulun· 
muştur. İmparator, denizde verilecek 
bir limana kar§ıhk llırakmaya hazır ol
duğu toprak parçasının Ogadenin bir 
kısmı olabileceğini söylemiftir. İmpa
rator, iki italyan .amilrgeaini biribirl· 
ne bağlayacak bir demiryolu yapılması 
bırakığını da 1talyaya vermeye hazır· 
dır. Bununla beraber imparatorun fik· 
rince bu meaelenin ayrıntılarını kotar
mak zordur. Kölemenlikten bahseden 
imparator, kölemenliğe İtalyanın Afri· 
ka sömürgelerinde göz yumulduğunu 

söylemiştir. İmparator; sözluini şöyle 
bitirmiştir: 

"- Eğer İtalya, harp ilin edecek o

lursa Habeşistan harb edecek ve ayni 
zamanda uluslar sosyetesine başvura· 

caıktır.n 

Eriırenin bayındırlığına 

çalı§ılıyor 
Roma, 18 (A.A.) - Eritre, altı ay 

içinde önemli miktarda insan barındıra-

lNGll~TERl~'DE: 

lngiliz tecinıerleri lıükümetten 
Sorycl llu.syaya kolaylık gijster• 

m~iııi istiyorlar. 
Londrn, 18 (A.A.) - Deyli Hcrald 

gazete ine göre, Sitenin önemli çeven
leri hükümetin İngiliz - sovyet tecimi· 
nin artmasına yarayacaık her türlü ted· 
bire laırşı gösterdıği antipatiden dola
yı çnk içlidirler. 

Sovyet hüküımti madenlerin ışletil
mesindeki başarı üzerine dışarıya olan 
biitün borçlarını ödemeye yetecek altın 
elde etmiştir. Bu yüzden istediği piya· 
sayı seçebilir. Ve eğer kredi kolaylık· 
lnrı bulamazsa peşin ödeyebilecek du· 
rumdadır. Sovyet tecim durumundaki 
bu son değişı.kliğin sitenin önemli şu• 
helerini şuna inandırmıştır: 

Eğer İngiltere Sovyetlcr birliğinin 
dışarıya yapmak istediği ismarlamalar• 
da kendi payını korumak istiyorsa da· 
ha kolay şartları öne sürmelidir. 

Pil.otsu:. nı.;ak deııeçlcrı 
Londra, 18 (A.A.) - Harb filosun • 

dan bazı gemilerin dün sabah Porsmut 
açıklarında yaptıklan atışlarda, ilk defa 
olarak otomatik uçaklar havalandın} • 
mıştır. Mancınık ile fırlatılan bu iki uçato 
tan biri yükselmemiş ve biraz sonra ye• 
re duşerek parçalanmıştır. Çok iyi biı 

şekilde yükselen ikinci uçak, Rodnca 
zırhlısı hava bataryalarının ateşine tu 4 

tulmuş ve üst kanadına güUe isabet cd~ 
rek düşmüştür • 

Bundan sonra hedef olarak kullaru • 
lan Vindictivre kruvazörüne karp bit 
takım atış talimleri yapılmıştır. Bu kru• 
vazör de telsizle güdülmekte idi. 

Atılan 320 güllenin 56 ıı geminiQ 
tam ortasına isabet etmiştir. 

Londra - Kap hava yolıı 
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz uçmaıı 

' Bruk, tek başına olarak Lympbe'den hao 
valanmıştır, Dört günde Kap'a varmak 
dileğindedir. 

cak bir hale gelmi§tir. B. Muaolini yapı. 
lan iJlerden dolayı doğu Afrikasındakl 
yüksek komiser general Emilio de Bo• 
ro'yu kutlamııtır. 

Eritreye MJldıran çapulcular 
Roma, 18 (A.A.) - Eritre toprali• 

larına geçen bir takım çapucular birçoW 
çoban, kadın ve çocuk öldürmüşlerdir, 
4000 hayvan aşırmışlar ve bir sürU de 
tutsak almışlardır. 

Asabdan gönderilen italyan kuvve~ 
leri, bu çapulcular sının qbktan aonra 
oraya varmışlardır. J 

Yanlıf bir haber 
Roma, 18 (A.A.) - Uluslar sosyete• 

sı konseyi başkanı B. Litvinofun B. Mu
solini ile görüpnek için ltalyaya gitmeıV 
Uzere yolda olduğu hakkındaki haber 
yalanlanmaktadır. 

ltalyan - Habeı arıla§mazlığı 
konıeyde 

Cenevre, 18 (A.A.) - İngiltere, 
Fransa ve uluslar sosyetesi konseyinin 
öteki üyelerine konseyin 25 temmuzla 
4 ağustos arasında yapacağı özel toplan• 
tıya katılmağa hazır ohnaları telgrafla 

bildirilmittir. 
Bu toplantıda italyan - habej anla§· 

mazlığı görüşülecektir. 

A.merikada, iıalyan N luıbef ore 
dularına girrnelı btiyenler 
Vaşington. 18 (A.A.) - Kongrı:: göç

men komisyonu batkanı Nevyorkun de· 
mokrat saylavlarından B. Dickssein, i· 
t.Jyan veya habeJ ordularına ıirme' n
~ere Amerikadan da ayrılan Amcri"·a 
uyruluğundakj kimselerin bu uyruluK· 
tan çrkarılmaSJ hakkında kanuniğ bir 
tedbir önergemiştir. 

B. Dikstayn, bir italyan • ha.beş har
bi ihtimali göz önüne alınarak bütün 
Amerikada askerlik büroları açılmış ol-

1 
duğunu doğru bir kaynaktan öğreneli· 
ğini söylemiştir. 
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Kamptaki üniversiteliler 
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Çek talebeleri gittiler 
lstanbul, 18 - lstanbald• U. 
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bu akpm memleketlerin• dlntllJ. 
ler "• talebe birlill Ue flniversite
llleı tualıadan ufarlandrlar. 

Halı transiti için kurulan 
komisyon 

lstubal. il - Ekoaoml N
bıtlıl,,.. ...,...,, ...... 
.o."""* l.ıı •• ,.,. .. 
~ ...,~ ,._,.._....,_ .. 
~ lrla .setil • .. ,.,.., ..,,,. ...... ,......,,, ..,,. .. 
... ,..,. tifralt llfılı-.dml .... ...., . ..,, ... ,.,,,,,,.. ,.. ·--

Boluda ta gü-
•• o iz şenliklerle 

utlandı 
Bola. ıa (A.A.> - 1>1a ...ı ı 

ela Atatan dainGa ı..,...nme• 
tireni• ı..t1aa• ~ ince 
tehir '-tlan .,._ hayra'tlarla .» 
mbldı. Parti •• _.., ...... .. 
,.ecaaı, .a,lnler .-Heli Atatlılte 
•nı ft minnet tel.,.flan pldl. 
di. o...ıı .. , •• halkm ........ 
inde olmak ilzere izcit., emaf ce. 
miyetlerl Ye blitün halk Mr ıeçlt 
...,. ,....... .._.. AlatiblE,, ... 
lerl7fe ......... clolapldı. Co 
cak ............. ._... ti. 
.-le coaalr hahc'!li ~dı. içi .... 
çoeu1dan el1endirecek ._ tBrll 
...... andan ....... çoallı __ ...... ,.....,....Ata· 
~- -...... • ....... t;t .......... 

....... I .... ~--,,<--. 

·---·· le;l•ıı• 'fellblrler anJıaoÜ'ta • 

""°' li· 
..... ..inde durmak· 

tan ~ılilBu terct binau 
~Tll-zde anlqılmM11f bir 
it d6ifNiı Nltaklm Ankarada. battl ,.. 
l'bel bit 1erp blnuı .acdda etirllmlt 
balubuyor Ankarayı 161 olu w'bina, 
aynı umanda modern clnlet merlr.ıed• 
mbln bu Uerillk lhtlyaanı ~ bJltlll 
llollrhklarla lrarplwnalmdır 
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Doçentlik içiµ smaç1af 
lstaııbal, 18 - 'Dıi#venitllÜ• 

gıi olan doçentllk !,gin 8iıhihle
il den yılında sıııas 7apılaodfırı 
Sıııaoa yiJbek oiallanlan dlplo
ibalı olanlu, bir yabancı dil bilen
ler ve bir kitap ynmıı olarılar 
ıJrf!lll«:e/ıtir. 

B. Vehbi Demirelin di}'eVi 
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.. Ulusal g lir,. ıbir ulusun yıllık eko

nomık çalışması sonucunda elde ettiği 
b.-ışarm;n rakamla belirtilmiş şcl<lidir. 

Ulusal gelir ülkenin ekonomik kuv

vetini gösteren bir aynaya benzer: Ulu
sun başlangıç varlığının eksilmemesi 
şartile her yıl yeniden yaratarak halk 
ekonomisi alanında yoğaltım ve kapi. 
tal biriktirilmesi için kulJandığı bütün 
para ve hizmet değerlerinin tutarı bu

rada gözükür. 
Ulusal gelirmizin bilinmesi halk 

ekonomisi için olduğu kadar devlet 
finansı için de pek faydalıdır. Devle

tin vergi ah11ken ulusun yıllık geliri
nin ne olduğunu iyice bilmesi ve har

calarını ona göre tutması gerektir. 
Ekonomi Bakanlığımızın yaptırdığı 

hesaplara göre ulusal gelirimiz: 
1927 yılında 1.605.000.000 lira 
1934 ., ise 1.200.000.000 ,. 

tutmuştur. 

1927 den 1934 de kadar ulusal gelir
.de gözüken % 28 azalış, buhran dolayı

eiyle fiatlann inmiş olmasından ileri 
gelmiştir. Yoksa oylum bakımından, 

yani fiatlar göz önüne getirilmeyince 
ulusal gelirimiz 1927 denbcri % 13 art
mış bulunuyor. 1927 den 1934 de kadar 
nüfus sayımızm da (yılda % 1,8 ola

rak) % 12 çoğaldığı düşünülürse 

ulusal gelirimizin sonuç olarak % l art
tığı anlaşılır. 

Ulusal geliri bulmak için başlıc.a 

iki yol vardır: Yoğaltım veya üretim 
değerlerini hesablamak. 

Yoğaltım yolu ile ulusal geliri bul
mak için her halk sınmfının yoğaltnnı 
.nyrı ayrı hesaplanır. 

1934 de Türkiyedeki 10 milyondan 
fula köylünün yoğaltunı 567 milyon 

Hra, (*) 5 milyon şehirlinin yoğaltmn 

ise 465 milyon lira olarak hesablanmış
tır. Buna ayrıca şehirlerde oturan ve 
tarımla uğraşmıyan nüfusun ev kirası 

olarak verdiği 45 milyon lira ile ülke
deki genel dokuma yoğaltmıı olan 95 
milyonu da katmalıdır: 

Tarımla uğraşan nüfusun 
yoğaltmn 567 milyon 

Tarımla uğraşmıyan 

nüfusun yoğaltunı 465 ,, 
Tarımla uğraşmıyan nüfu-

sun ev kirası 45 
" 

Genel dokuma yoğaltımı 95 

1172 
" 

Demek oluyor ki yoğaltnn bakımın
dan ulusal gelirimiz 1100 milyonla 120Q 

milyon arasında bir şeydir. 

Ulusal gelirimizi üretim yolu ile 
araştırdığımızda hemen hemen aynı so
nucu elde ettiğimizi görürüz: 

Tarım, orman, balık ve 

av saf iğ üretimi 
Endüstri ve küçük 
endüstri üretimi 
_.ecim ve taşın safiğ 
geliri 

360milyon 

Ev kiraları safiğ geliri 

Yapılan hizmetler safiğ 
geliri 

180 

450 

60 

100 

1150 

" 

" 
" 

.. 
" 

1933 sayımına göre Tür'fciyede 65 
bin işçi çalıştıran 1397 endüstri kuru

mu vardı. Çalıştırdığı işçJ sayısı bakı
mından bunların en önemlileri şunlar
dır: 

Kurum İşyi 
sayısı sayısı 

Tarımsal maddeler 
cnd. 614 19140 
Dokuma endiıstrisi 335 16575 
.Mağdenler 

" 
18 9889 

Ağaç ,, ıı5 6300 
Yapı .. 36 2165 

Ulusal gelir değer ve yığınca her yıl 

az çok değişebilir. Ancak Devlet finan
eının bu değişiklikleri çabuk kavrama
sı ve vergileri ulusun ekonomik duru

mu ile uygun bir şekilde derikleştiril
mesi gerektir Diğer tnraftan ulusal ge

lir bir yıllık bütün ekonomik çalışma-

( ) Bu yazrdaki rakamlar Ekonomi 
B kanlrğı konjunktür servisi. neşriya • 
tın .'a11 1/rnmı•tzr. 
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Tanrnmış lransrz yazarların
dan ve fransız akademisi ü
yelerinden B. Piyer Bönua 
geçenlerde Habeşistana gide
rek iki ay kadar kalmış ve ge
zisinden edindiği duyuşları 
Paris'te çıkan Entransijan 
gazetesine bir anket şeklinde 
yazmağa başlamıştu. 

Arsıulusal kamoyu son ay
larda çok işgal eden bu önem
li ve merak verici mesele hak
kında yetkili bir kalemden çı
kan bu yazıyı okurlarımızın 

ilgisini uyandıracağına ina
narak, kendilerine sunuyoruz: 

Fransadaılci ağaçların yapraklarını 

scıkiz hafta sonra orada, azıcık daha 

büyük. azıcık daha yeşil, hemen hemen 
bizimkilerinkinc benzer donuık bir ye
şillikte buldum. Oraya gitmek, kalmak 
ve gui dönmek için yalnız iki ay .•. 
Şüphesiz, bu çok değil. İşin can sıkan 
tarafı, herkesin eninde sonunda bu ka
dar az bir zaman için gittiğimi öğrene

ceğidir. Onun için bari bunu ben im
diden itiraf edeyim. Korkunç Habeşis

tan mes.lesinin "patentalı., uzmanları. 
~o ne görebilir? Bize neler anlatmak 

savında bulunabilir?,, diye fısıldamak
tan geri durmıyacaklar. Ne yazık ki öy

le, sevgili dostlarım, size anlatacakla
rım pek o kadar ilgen değil. Bunları 

etki altında kalarak da yazmıyorum 

A vrupadan hareket ederken ne Roma
da, ne de Paris'te dış bakanlıklarına uğ

ramadım. ''Seba melikesi,, nin yurdun
dan ne altın tozu, ne köle, ne de güzel 

okulu otlar getiriyorum ... Yalnız Ci
buti'den birkac kilo kahve aldım, o ka
dar. 

Fakat bu yolculuğuma çekin· 
gen bir melankoli karışmamış ol
saydı oradan ne guzel anılar ge· 
tirecektim ! Eskiden, Roma elçisinin 
mantosu, kumaşının kıvrımları arasın· 

da harbı ve barışı saklarmış. Adisababa· 
da, gelip geçenlerin omuzlarında da ay· 
nı pelerin var. Bu beyaz renkli kalaba· 

lık nereye gidiyor? Bu inadcı çehrele· 
rin üzerinde ne kadar sır var 1 Üzerin· 
de bir daha konuşulmıyacak olan kara· 
rın alınmış olduğunu hissediyorum 

Bundan sonra biricik önemlı düşünce 

olan bu fikrin baskısı altında Habeşis· 
tan haritasını açıp acıklı bir dikıkatle 
gözden geçiriyorum. İşte, Basşehre çık

mak için geçtiğim yerler. Arı kovanla
rına benzeyen ottan kufübeleriyle, ya
hut köstebek yuvalarını andıran kerpiç 

yapılariyle, kayıtsız ve zavallı köyler 
yeniden gözümün önüne geliyor. Man 
dalar ırmaktan dönerlerken ve koca
man ağaçların altında tavuklar tuhaf 
sesler çıkarırken, yüksek yaylaların a

laca karanlığı içinde bu kulübelerden 
yavaş yavaş dumanlar yükseliyor ... Da· 
ha dün kimsenin bilmediği Errer, Af
den, Metahara, Ualenkite gibi utangaç 
köylerin adları şimdiden, bir har1b b?l 
diriğinin içinden alınmışa benziyor. 

Top ve askerle tıklım tıklım dolu 
büyük italyan vapurlarının, gittikçe ar· 

tan bir sıklıkla. Süveyş :!?nahndarr gü
ney yıldızına doğru geçtikleri görülü· 
yor. Port - Said rıhtımlarından bu va
purların yüklü oldukları kuvvetli ge
reçlere ve bunlardan daha fazla, asker

lere hayran hayran bakılıyor. Ciov.i

nezza 1 bu genelerin kutsal marşlarının 
semaya doğru yükseldiğini işiten han
gi adam şapkasını çıkarmamazlık et
mez? Hangi kadın onları selamlamak 

için ~dil sallamaz? Onların yürek
lerinde o kadar keyif o kadar şevk var

ki 1 Zaten bunların ikisine de ihti
yaçları olacak. Birkaç gün sonı:a onlar
dan bazıları Somali'de Mogadi~ycfya. 

larımızın kısa bir özeti olarak bize 
içinde yaşadığımız durumu doğrulukla 
gösteren bir belge olduğundan, herkes
ce bilinmesinde de fayda vardır. 

ULUS 
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bazıları da Eritrc'de Masaua'ya çıka
caklar. Masaua 1 Mogadisyo !... Bu iki 
liman, emir alınırsa kapamasını dene
mek gerekecek olan kerpetenin iki ko
ludur. 

Bu an gelecek mi? Gelmemesini in
san daha çok istiyor. Fakat buna inan

mamıza yardım edecek hiç bir şey yok. 
Romada da, Adisababada da, haı:\b iste· 
nilmediği söyleniyor. Fakat harbtan 
koJ1kutmadığı da ilave olunuyor. Harb 
fikri önceden kabul edilmiş. bundan, 

tabiiğ bir şeyden bahsediliyormuş gibi 
konuşuluyor. Başlıyacağı tarih bile 
şimdiden ağızlarda dolaşmakta .... Yağ
mur mcvıs.iminde bulunulduğu için, ta
biiğ hemen başlayacak değil. Oralarda 
yağmurların, üeJ hareketlerin etkinli
ğine zararı dokunuyor. Fakat eylUlde 
bu engel de ortadan kalkacak. Kuru 
mevsimin başlaması hamın işareti ola

cak. 

Geçen ay, Sudanla Hind denizi ara· 
sında aşağı yukırrı her yerde, Şapdenİ· 
zinde işliyen vapurların sigara salonla
rında, tecimgelerde, konsolosluklarda 
fısıldaşılan şeyler bunlardı. O zaman
danberi, barış davasının ileriye doğru 

adım attığı söylenemez. Şüphesiz. işle
rin, kulağı delik kimselerin önceden 
kestirdikleri gibi yürümediğini deneç
ler bize gösteriyor. Kendi hesabıma, bu 

notları daha sonra neşretse:ydim belki 
daha iyi ederdim. O zaman bunları b· • 
diselere uydurarak, düzelmiş bir peyzaj 
önünde, haroa inanmanın delilik oldu

ğunu yazmak benim için kolay olurdu. 

Eğer böyle yapmıyorsam, bu, çok iyi 
~nlaşılacağı üzere, aldanmış olmak ar
zusunda bulunduğumdan ileri gelmek
tedir. Zaten, b!illl umud beslemeğc im

kan verecek izler nerede? Herhalde bu 
izlere, Adisababaya yapılacak bir yol

culukta rastlaıımıyoı:. 
Bugünkü gibi hatırımda· 2 mayıs 

perşembe günü. güller ve kıışlarla dolu 
ay' mhk bir bahçede, dostlarımın yav· 
ru yaban kedisiyle oynuyorum. Bana 
bir mektub getirdiler: İmparator birin· 

ci Haile Selasic tarafından öğleden son· 
ra küçük Gebi'ye çağrılıyordum. Adis· 
aba; a'daki büyük Gebi'ye karşı küçiık 

Gebi imparatorun yeni sarayıdır. Yani 
aşağı yukarı, Luvr'a göre Tüilöri sara

yı gibi. Söylenilen saatte nöbetçinitı 

öniinden geçtim. Habeş askerleri yalın· 
ayak yürüyorlar. Onlarla harb etmek 
zorunda kalsaydım, gülmek için herhal · 

de bu cinsten bir sebeb seçmezdim. Be
ni aldıkları karanlrk ve geniş odada. 
bir adam oturuyordu. Aydınlık arkasın· 
dan geldiği için onu ancak güçlUkte 
görebiliyordum. Bununla beraber, yü· 
zündeki dr-rin kederi farkettim. Bu sır-

ıon~ıı• 
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ları 
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Yazan: Pi yer Bönua 
Fransız akademisi üyelerinden 

1ı çehreden ilerde daha çok bahsedece
ğim. O anda, yalnız onu saran kederi 

gördüm ve o zamandanberi bu kederin 
anısı beni bırakmadı. İmparator gü
lümsiyordu, fakat büsbütün kederli bir 
gülümseyişle. Bana şöyle demek istiyor

du: "Konuşmak mye yarar? İkimiz de, 
bundan bahsedemeksizin, ne düşündü
ğilmüzü pekala biliyoruz. Harbı ve ba
rışı düşünüyoruz değil mi? Barba baş
lamanın, barışı korumaktan bin defa 

daha kolay olması ne kadar acı 1 Hele 
insan "kırallar kıralı,, da olursa ... ,, 

(Sonu var) 

Halı ş · tan için 
yapılan uğraş 

Yazaa: Piyer Dominik 
Paris, 13 temmuz. 
Günün birinde İtalya'nm Habeşis

tanı işgal etmeğe kalkacağına İngilte

re uzun zaman inanmak istemedi. Fa
kat bugün artık böyle bir hakikatle kar

şıkarşıyadır. İtalyanın Avrupadaki 
kuvvetini azaltmadan, iki kolordu ile
ri yürüyüşe h2zır bulunuyor. Bir za

manlar 1ngilterenin yaptığı gibi, İtal
ya da kendine bir imparatorluk kur
mak ist:iyor. Yalnız şu var ki, Londra

nm, bu niyete karşı gelecek ne gibi bel
gelerle ortaya atılacağı daha belli de

ğildir. En iyisi, britanyalı dostlarımı
zın işin önüne geçmeleri olacaktır. 

İngiltere, Cebelitarık, Malta, Sü

veyş, Aden, Singapor gibi anahtarları 

elinde tutmakta, Hind denizine, Lon
dradan KalkUtaya giden yola hüküm 
sürmektedir. Bu büküm sürüş teorik 
dcarakterdedir. Akdeniz ve hc1e Şapde

nizi yolları kolayca kesilebilecek ko
ridorlardır. Akdeniz'deki İngiliz do· 

nanması pratik bakımdan italyı:.n donan· 
masmdan daha az kuvvettedir. İngilte
re, Malta'da birkaç tane birinci sınıf 

kruvazör bulundursa bile, bunlar ora· 

dan dış.ırı çıkamaz. Şüphe yok ki, İtal
yanın lngiltere'ye ihtiyacı vardır; fa. 

kat İngilterenin de İtalyaya ihtiyacı 
vardır. 

Gelelim Habeşistan meselesine: 
Bu mesele İngiltere için, sanıldığın

dan çok daha önemi olan hır mesele

dir. Bugünkü günde Trablus ile Sire· 
naik İtalyanın elindedir. Bunlara bir 
de Habeşistanı katmak istiyor. Farze
detim ki, mesele düzeltilmiştir: Bu du· 
ruma göre bir yandan Mısır ve Mısn 
Sudanı'nın, öbür yandan da güney Af
rikasınm tehdid altında kaldığını gö· 

receğiz. Bu her iki yer de ingilizlerin 

doğu Afrikası ve Tanganjika ile bağ
lıdır. Habeşistan ise. Mısır Sudaniyle 

, ... ıı.... : 
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Bir kuç memle
kette krraJlrğıo 
geri getirilece
ği hakkındaki 
ıoıözlt•r iizcrinc: 

l ş borsası önüne 
toplanan işsizler 

(İsvestiya'dan) 
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Britanyanın doğu Afrikası sının üze
rinde Kap yoluna başat bir burç gıbi 
durmaktadır. Bu burçtan Mısırın Niline 
akan birçok nehirler vardır. Bunların 

arasında, Tsana gölü, Nil deposuna ati
de düzen verecek bir durumdadır. Pe
ki, bu durumda bulunan kod.rocam .. n 
bir kalenin, baskasının eline geçmesine 
İngiltere seyirci kalabilir mi? 

Ölçüsüz bir değerde olan Nil k y
naklarmın kendi elinde olmayıpta baş· 
kasının eline geçmesine bakakalır mı? 
Eğer İtalya hiç olmazsa nehrin yalnız 

bir kıyısında bulunmuş olsaydı, gene 
ne ise, denebilirdi; fakat bugün hem 
Tra'blus hem de bitişiğindeki yerler e
linde bulunuyor. Buna bir de Habeşis
tanı katacak olursa, Nil ovalarını, tıp
la mengene ile sl'kıştırılmış bir duru

ma sokacaktır. 

Mesele bununla da bitmiyor. İngil· 
tere, yerlilerden kurulmuş bir ordunun 
ne gibi faydaları olduğunu da pek iyi 
biliyor. Habeşistanın on milyon nü
fusu vardır. Bu memleket yirmi beş yıl 
italyan egemenliği altında kalınca, sı
biğ araçların ilerlemiş bir biçime so
kulması yüzünden nüfusu yirmi milyo· 
nu bulacaktır. Habeşli üsnomal kapa
sitede bir ukerdir. ltalya burada iste
diği kadar asker toplayabilccektir. Bu 

askerler Mısır Sudanının her iki ya· 
nmde dizileıbilirler. Bundan başka bir 
de gidiş geliş. yolları üzerinde durabi· 
Jecek çok kuvvetli bir donanması ola
caktır. Bir İtalyan tehlikesi olduğunu 

söylemeğe lüzum yok; fakat görülü
yor ki, İtalya, İngilterenin de korumak 

için bazı sebebleri göz önünde bulun
durduğu ve pek de büyük olmasını is
temediği bir devlet olmağa yüz tutmu~ 

tur. 

1ngilterenin, İtalyanın yolunu ke
sin olarak kapamasının selbcbi iste bu
dur. Tabiiğ bunu resmiğ olarak yap

mıyor. Fakat bir yandan njanlannı, (). 

hür yandan da diplomatlarını atabildi· 

ğ.ine çalıştırıyor. Uçüncü dizide de es .. 

ki ve yeni dostları pnçalarmı srvamış· 

lardır. Habeşistan, Adisababa'ya yapı• 
lan asker sevkini organize eden ingiliz 

ajanları He doludur. İtalya bunu protes 
to etti. Avruoadcı!ri diplomatlar ise biç 
seslerini çıkarmıyorlar. İşlerin kılavuz., 

luğu B. Eden'e bırakıldı. lngiltere, 

Fransanın da arsımada bulunmasını ıs· 
tedi ama, Fransa yan çizdi. İtalyayı bu 
salgın harbmdan alakoymak için, Al

manyaya Tuna alanında ağır basmasına 

izin vermek İngiltere için çok tehlike
li bir oyun olabilir. Bu durum karşısın 

da bir şey yapmak imkanı vardır; o da, 
tngilterenin Ha;'beşistanda dostça bir 

arsımada bulunmağa yaklaşması ve İ
talyaya önemli tutarda bırakığ veril· 
mesini göz önünde tutmasıdır 

Bırakığlar ıstediği kadar bol olsun, 
ancak, İtalya bununla kanağat getire· 

cck midir? Bu gibi önergelere yanaş· 
maktan kaçmmnlar, buna imkan bırak

mıyor. 1talya herhalde daha çok §ey 
istiyecektir. Fas melielesi ile 1907 deki 

dünya kamoyunun takındığı tavuı ve 
gene bugünkU haôeş meselesi ile dün
ya kamoyunun ilgisi arasındaki benzer-

lik şaşılacak bir ölçüdedir. İtalya, şim· 

dilik ingiliz ayrışma ve Uluslar Sosye
tesinin arsımasına bit parça olsun bo
yun eğmek zonında kalacaktır. Fakat 
İngilterenin çok aşırı gitmiyeceği de 
ihtimal içindedir. 

Bir de işin en kötü tarafını ele ala· 
hm: Hahcşistanda harb patlıyor. U hk 
tefek boğazlaşmalardan sonra, Haheşıs
tan. İtalyanların bazı haklarını tanım.ıl< 
zorunda kalacak. Bu haklar ise, Roma 
ve Adisababa'da aynı görüşle öl~ülmı

yecektir. Roma, korumacılıktan bahse· 
decek: Adisababa ise teknik yardım ve 

etkerlik bölgesıni ileri sürecek; bun

lann sonucund3 bir sürü anlaşmazhk
laı çıkacak: fakat zaman geçtikçe, bu 

ülkedeki İtalyan eğemenliği fikrine 
hem dünya hem de ingiliz kamoyu ya

vaş yavaş ahşac:lktır Eğer İtalya, ulu· 

sal duygusu çok ilen slirülmüş ve uc• 
suz bucaksız bit sömiirge isteği taşı· 

yan bir hüyük devlet hahnde kabcak 

olur ve A vrupadıı da ayrıca ciddiğ bir 
hadise çılcmazs. H:ı~ e~istnnda er geç 
İtalyan imparatorluğu temel atJ""lI ol:ı

caktır. 

~Jnv ~ '' "•r 1•ı 



19 TEMMU~ 1935 CUMA 

1 ades öıı erinde H·ıit ordusu 
' l lı kurm.ıy sub ylanndan ve 

.Turk Haw Kurumu A b skanı Feridun 
I>ırımtekın (Kad ş m dan muharebe i) 

adıyle çok degerli bır eser çıkardı. Bti
yuk Kurmayın ncşrıyatından olan bu 

r1 nın dogu.mundan on üç ru;ır on -
ce Mısır ve Hitit orduları arasında gü
nay Surıyede, Kadeşte yapılan meydan 
hari>mi, siıel bakımdan etüd eden bir 
eseridir. Yirmi yedi (18, Sx26) sayfa 

metinle dokuz krokiden meydana gel
mi, olan bu eser yalnız suel bakım

dan degil tarih bakımından da büyük 
""1ir boşluğu doldurmaktadır. Feridun 
Dirimtekinin bu eseri yazmak için bir 

çok fransızca, almanca ve ingilizce 
kaynaklara başvurmuş olduğu eserin 
ba1şında:ki bibliyografyadan ve eser.in 
okunmasından an1atılıyor. Birçok 
kaynaklardaki bilğikri toplamanın ve 
binlerce yıl önce yapılmış bir 13'\'aştn 
se.beblerini v... sonunçlarını bulmanın 

ne kadar güç olduğunu ilimle u~an
lar bildiği için, böyle eserlerin ne bü
yuk emeklerle meydana geldiğini an· 
larlar. 

Eeıcr.in başında (Harbin Kbebleri) 
bqlığı altında yazılan bölüm çok fay
dalıdır. Burada o devirlerdeki Mısır 

ve Hitit sıyasal hayatının ve varlığının 
canlı noktalannı bir çırpıda kavramak 
mümkün oluyor. 

Hititlerin Suriı;rede elde ettikleri 
topraklar insanlık tarihinde önemli 
bir rol oynar. lskenderon yakınlarında 
tabiatın çizdiğ üç yol birleşiyordu ki 
bu yollar bütün Akdenize komşu olan 
ulusların tarihinde derin izler bırak
mıştır.Bu yollardan birisi Anadoluya; 
biri S riye, Filistin ve Arabistana; 
uçun usu de Oronte büğünkü (Asi) 
nehırile Fr ttan geçerek Mczopotamya
!Ya gidiyordu. Bu yolları elde etmek 
o zaman için büyiık bir i•ti. Hitit ege
menli inin Anadoluda hüküm sürdügti 
devirlerde bu yolların önemi yalnız 

üstünlük davasından, üç ülkeyi birbri
ne bağlamasından değil, göçler. mcde· 
nıyetler ve dınler içinde buranın biricik 
bir geçit yolu olmasından ileri g.cli

yordu. Şubbıluliuma (1346 • 1380) Ha

tide kral olduktan sonra Hitıtlerin 
sıyasal etgerligi Torosları, Amanusları 

asm , Kargamışta ıyeni bir devletın 
tem Heri atılmıştı. 

Do umd n once 12 - 15 incı asırla
ra k .. dar her zaman uç buyük kuvvetin 
karşı karşqya bulundugu görülür: 
Aıur, .Mısır ve Hititlıler. 

Bu devirde Suriye ve Filistindeki 
hır ~k kuçiık hükumetler bu il~ büyük 
devletin etgerliği altında bulunuyordu. 
Hitit etgerligi ve eğcmcnliginin berk
leşm~ Mezopotamyahlarla birlikte 
Mısırlıları da biıyiık düşüncelere sal
ouştı 

Mı ırda Hıksos yonetıminin sonu o. 

lan l 580 tarihinden 11onra Suriye ile 
An dolu yönetim bakımından ikiye ay
rılmış bulunuyordu: Kapadokya ile 
yukarı, Suriye, Suriye ile ilistin. 

İşte bu hal ve g ... çit noktalan Mısır
lılarla Hıtitler arasında ünlü kavganın 

Kadcş meydan harbinin çıkmasında 
en buyiık rol oynamıştır. 

Kadeş meydan harbinin askerlik 
yönunden tenkidini Orientalische Li· 
teratur Zcitung'da yapan Gütze bu 

harb n aebeblcrinı anlatırken bu devir
dckı btitlın sıyasal durumlarını de 
pek guzel bir tekilde ~özeler. 

Feridun Dirimtekin de harbin $C • 

beblcrini ara dmrken kuzay suriyesi' 
nin eğemenlik ve durumuna ~k bir 
de 1 er vermektedir. Kitabı yazaıı, ıüel 
durumlara daha çok yer verdiği için 

tarıh el som:nçlar üzerinde fazla durmak 
iıten:emiştir ki burula biraz da haklı
dırlar. Mısır ordusu o devirde dünyanın 
en kuvetli ordularından sayılıyordu. 

'3ununla b .. raber disiplin noktasından 
Hititlerin askerleri daha iyi bulwıu
,ordu. Tirendazları, sapan atan asker
~cri az olmakla beraber Harb arabaları 
yamandı. Hitit askerleri, başlarında 

mi ferler taşıyorlar, kılıç, mızrak 

veya kısa a&ızJı, uzun dar, ilEtü geniı 
kama tqıyorlar toplu bir halde barb 
ediyorlardı. Saglam yapılı Hitit as
kerltti, dağlarda yaşayan bu güçlU 

adamlar yorgunluk n dır bıı.mıyorlardı. 

Zenginler ve aristokratlar ha b raba
larınr kull nıyorlardı. Harb arabaları 

Mıs1rlılarınkinden daha agrr ve yan taraf 
1 ı pervazlı ıd . I abaları bakırdan ve
ya tunçd::ın çubu arı.. saglamlaştırıl-

mış bulunuyordu. Her arabada uç asker 
bulunur, biri ar ayı, biri kalkanı 

kullanır, uçuncusu de mızrak veya kılıç 
kullanırdı. Mısır ordusu hatırı &a} ıla

cak derecede kuvvet! ydi. İki ordunun 
Kad şte yaptıgı kmlı meydan hablerj 
kesin bir onuç vermedi. Kadeş meydan 
harbinin esasları hakkında Mısır 

kaynaklaı ında birçok bilğilere rast~ 

lanır. Harbten sonra iki ulus arasında 
yapılan andla~a eski doğunun en bü

yük andla:şınasr olmuştur. 
Bu meydan harbini birçok mısır ve 

Hitit ilimlcTilc uğraşan ilmenler 

hanın doğumundan önce 1294 de ol
muş gösterirler. Nitekim Feridun Di

rimtekin de bunu böyle kabul etmi~tir. 
Dr. Contcnau da .. La Civiüsation des 
HititC$,. adh güzel eserinde bu tMihi 
eaas tutmu~tur. Fakat bu harbin 1288 
yılında olduğunu yazanlar da "tardır. 

Vaktile Laypzig de neşredilmiş olan 
(Der alte Oricnt EEki doğu) derğisin
de Max Burchard'tn (Die Sehlacht 
bei Kadeıch • Kade! • yanında meydan 
harbi) adlı bctkesinde bu harbin 5 nisan 
1288 tarihinde olduğu gösterilmektedir. 

Mısırlıların bu harbta 20 bin, Hitit, 
lilerin ise 12 bin asker ve 5 bin harb 
arabası vardı. 

Feridun Dirimtekin başvurduğu 

eserler arasında buna ve bir de (tar.ihi 
Suriye) diıYe arabça kıymetli bir eser 
yazan (Yusufuddibsi) ye, (ahdi atik
lere) e kiligıne göre gene degeri çok 

olan Jean Yanosky ile Jules Davidin 
1848 de P.arirtc neşr etmiş oldukları 

Syric Ancienne et modeme) adlı kita • 
bına başvurmuf olsalardı çok daha iyi 

olacaktı. Yusufuddibsi kitabının 135 

inci saıyıf asrnda Kadcş hakkında bir 
çok orıjinal bilgi:W:r verir ve ıöyle der: 
Musa Yalavaç beni israili Kadeşe gö. 
türcrek uzun yıllar oturtmuştur. Kız 

kardeşi ve Umranm kızı Meryem ora

da oldu. Musa Kadeşde deynegini bir 

taşa vurdu ve oradan su çıkardı. Kadeş

te bir çok harpler oldu. (Yahudi ta • 

rihı cilt 4, sayıfa 4). 

Kadeş harbinden sonra her iki dey
let aralarında bir dostluk andlaşması yap 

mışlardır. Bu andlaşma eski tarihlerin 

kaydettiği en geniş ve güzel bir andlaş
rnadır. Feridun Dirimtekin harp sonuç· 
larını yazarken bu andlaşma esaslarına 

da pek az yl!r :vermişler, eserlerinde 
yalnız süel bir esası gozetmiş oldukları 
için bu noktalar üzerinde fazla durmak 
istememi terdir. Halbuki bu dosluk 
andla ması insanlık tarihi için önemli 

bir belgedir. Bu andlaşınanm pişmiş 
toprak iıze.rine yazılmış bir parçası 
İstanbul Eski Doğu Eserleri müzesınde 
bulunmaktadır. Bu andlaşmada, iki dev

let arosmda ilg.ilerin yeniden kurul
ması, andlaşmaların ilanı, toprağın 

dokunulmazlığı, azıyanlara ve suçlu _ 

lara karp yapılacak hareketin sap
taıunsı, tedafü bir birlık kurulması, 

andlaşma :hükümlerini bozanlara kar-
§I yapılacak işlerin belitilmesi ve daha 
başkaca esaslar vardır. Mısırda gümüş 
bir lavha uzerine yazılmış olan and
Japna bugün ortada yoktur. 

Bu andlaŞllla 60nucu olarak Ram • 

&ea il Hitit kıralı Hattuşil 111 ün kızı 
ile cvlenmiJ, bu suretle Hitit ve Mliır· 
hlr arasmdaki dostluk bir kat daha 
sağlamlaşmıştır. 1sanın doğumundan 
önce 1266 yılına doğru yapılıaırı olan 
bu evlenmeyi biz ancak Mısır k~k· 
lanndan öğrenebiliyoruz. Karnaktak~ 
yazıtta bu evlenmenin bütün tQren 
leri görülür. 

1266 da Ramscs 11 nin karısı Nap
tera, Hitit kraliçesi Puduhepa'ye yaz. 
dığı bir mektubta ona "kardeşim" diye 
hitab ediyordu. 

E. For:rer'in (BoğazkiSy metinJen) 
adlı kitabındaki kı-..:ı listelerinden Hat· 
tufil III ün lsanın doğumundan önce 
1260 - tarihine kadar hükümderlik· 
te kaldığı ve kraliçenin de Buduhepa 

• oldufu yaııhdır.Babası MurıiJil 1J 

ULU~ 

Giiııdelil.· 

(,.('( U Ç BİR UÜ ( CE 

(B ı 1 ez sayııada) 

ginden ve Roma' dan gonderilen 
misyonerlerin türkçe ögrenmeleri 
lüzumuna dair pap:ının Selanik 
veki'inin yazdığı ve bugün Roma 
ar.,ivlerinde saklı olan mektub -
!ardan acabn muarızlarımızın ha· 
beri var mıdır? Bütün bunlara ne 
hacet balkanlard Slavlar, romen
Jer kadar e:;ki olan gagauzların 
türk olduğu da yadt anamaz ya! 
Türklerin Avrupada herhangi av 
rupalı bir ulus kadar eski olduğu, 
artık riyaziğ bir şaşmazlıkla anla
tılmıf bir hakikattir. Uluslar ara -
smda karşılıklı sevgi ve saygı ya 
ratmak İçin bütün uluslar birihirJe 
rinin tarihlerini sosyal anlamları· 
nı, psikolojik yöndemlerini bilme
lidirler. Biz Jostlarımızdan 
bir kere daha rica ederiz ki gene 
Türkiye cumuriyetinden bahseder· 
lerken osmanlı zamanına özgü o
lan tekilde konuşmasınlar ve bize 
osmanlı göziyle bakmasınlar. Ye· 
ni Türklye'nin yeni bir anlamı ol
duğunu anlamak lazımdır. 

Yeni enstitü için l:ira -
lanan yer 

"Evkaf,, apartımanmda coğ. 
rafya ve tarih yüksek enstitüsL 
ayrılan dört dayrenin bir yıHığı 
5000 lira üzerinden konlrntosu 
dün Kültür Bakanlığı tarafından 
imzalanmışhr. 

Bir kızcağız kazana 
düşüp boğuldu 

Yenişehirde Maltepede oturan 
odun ve kıömür üstencisi B. Hüse
yinin bir yaşındaki kızı Gönül e
vin mutfağında oynarken kazana 
düşerek boğulmuştur. 

olan Hattuşil, (Yerine oğlu Tudheliyas 
iV i hukumcler bırakmıştır. Fakat bu 
hükümder Hattinin tere! ve vadıgını 
babası kadar koruyamamıştır. Çimki 
ıbu hüklimdar için Bogazköyde esaslı 

belgeler bulunmamıştır. Etı ve Mısır 
tanrıl:axının korumakta olduğu bu and
laşma, diyebiliriz ki, Hatti devletinin 
deniz ulusları tarafından ortadan kaldı
rılması tarihi olan 1190 yılına kadar 
sürmüştür. 

Eski dogunun genel hayatı ve sıya
sal varlığı üzerinde çok ônemli izler 
bırakmış olan Kadeş harbi ve bu savaş
dan doğan sonunca Asuri yazıtları da 
büyiik bir değer verir. Ramses ve Hat
tuşilin hükümdar oldukları yıllarda 

Asurda Salma Nasar 1 hükümdar bu

lunuyordu. Bu devir aşağı yukarı Asur 
devletinin de kuvvetli zamanlarından 

biridir. Arkeolog Pizard 1921 yılında 

Humu11 gölünün güneyındeki tell 
Nebi • Mend de yaptığı kazıJarlaki 

eski Kadeşin bulunduğu yerdir. Çok 
değerli eserler elde etmiştir. Kade§ Hi
tit tarihinde genel ve ayram bir ıyer 
kaplar. Bütün bu yazılar bize Kadeş 

meydan harbinin İsanın doğumundan 
üçyüz yıl önce hanği sıyasal ve sosyal 
sebebler altında yapılmış olduğunu 

göstermeğe elverir. 
İlim alanımızda bir boşluk dolduran 

böyle değerli bir eseri ortaya koydu
ğundan ötürü Feridun Dirımtekini 
kutlamayı bir borç biliriz. 

Hikmet Turhan Daglıoglu 

• 

İstanbul yerli mallar 
sergisi açıldı 
(Başı ı. cı sayı/ada) 

da Kamutay asbaşkanı B. Nuri Conk 
İlbay B. Muhiddin Ostundag ve bır ço.ı: 

saylavlar bulunuyorlardı. 
Saat tam 17 de törene erkinlik mar. 

şı ile ba§landı. Ondan sonra kiırsüye ge· 
kn Endüstri Birliği başkanı B. V ıf 

alkışlanan bir söylev vCJ'di. 

B. Vasıftan sonra Kürsüye çık n 

Ka.mut<ey acbaşkanı B. Nuri Conker de 

şu söylevi verdi: 
c - Bugün, dünyada, ulusların m 

saglam hayat temelleri hiç şüphe yok 

ki, ekonomidir. Ekonomide başarıgdır. 
Ulusumuz, bu sahada asırlardanbcri 

geri bırakıldığı endüstri ve tecim alan

larında da yer ve yetge sahibi olmaya 

batlannştır. Bunun canlı örneği, işte, 
bugün a;ılan ulusal endüstri sergisidir. 

Bu sergiyi açarken. ulusumuzun bu 

yönde hi~ durmadan ilerlemesini ve 

kültür tarihinde kendine yaraşık dere • 
ceye yükselmesini ve aynı zamanda da 
turk endü~triyellerine işlerinde başarı

lar dikrim. 
Bugünkü finansal şartlar altında 

türk endüstriyellerinin yükümü az ağır 

olmadığı bellidir. 'Fakat onların :r:orluk

ları gögtislemedeki yüksek kapasitelc • 
ridir ki, bugünkü başarığı sağlamıştır. 

Yurddaşlar, 

Bugün bu sergide hiıkümet girişım
leri ile meydana gelmiş olan endüstri 
eserleri de görülecektir. Yurddaşın ö

zel girişimleri ile başarılamryacak olan 

endüstri işlerini ilerletımkte hüküme

timiz ulusun ciddiğ teşekkuninü kaza_ 

nacak başarıglar elde etmiştir ve elde 

etmektedir.> 
Kamut ry asba§kanı, serginin bilyuk 

kapısını bağlıyan kurdelayı kesti ve 

çağırılılar hep beraber pavyonları gez • 

meye başladılar. 
Yedinci yerli mallar sergisi, düzen 

bakımından, bundan önceki sergilerden 

~stün görünüyordu. Birçok endüstri 
firmalarmıız çok güzel pavyonlar hazır
lamı§lardır. Kamutay asba~kanı bütün 
pavyonları dikkatle gözden geçirdi ve 
izahlar aldı bu pavyonların içinde en 
çok tekitler yönetgesinin, sUngercilerin 

ulusal endüstri birliğinin, halkevi ve 

kızılay pavyonları göze çarpıyordu . 
Sergi yarınd:ın başlayarak halka ıt· 

çık bulundurulacaktır. 

Yakalanan bir kabadayı 
İki gece evel ankarah halil a

dında biri Fevzipaşa urammda 
mucurlu Atiyenin evine saldırmış 
ve buna karşı koymak istiyen Ati· 
yenin kocası Hasanı kulağından 

hafifce yara]amıstır. Halil polisin 
elinden yakasını kurtaramamış ve 
bıçağı ile beraber genel savaman
lığa verilmiştir. 

Çumrada fidanlık 

kurulacak 
Tarım genel direktörü B. A

bidin yakında Konya sulama yö
netgesi merkezinin bulunduğu 

Çumra ilçesine gidecektir. Tarım 
bakanlığı Çumrada bir fidanlık 
kurmak dileğindedir. Genel direk
tör bu fidanlığın yerini belitecek
tir. 

RESİM SERGİSİ 
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U l\ E "ELESt 
(Ba l 1. cıs yıi d ) 

"t l}CI t r b'ycsı., ve temel kazm ı 

bıtır lmı t r. Di r i lerd de pro a 
uy un o ar. k devam e ilmektedir ve en .. • 
tal onun k a i leri k tan önce ek -

Fıhtre enstalasyonunun montajına 

ikinci kan •n ayı içinde lanabilecek· 
tır. Aynı zamanda yiıks ltme tulumba· 
tarının da takılması ı i ba lamış ol c t· 

tır. Suyu, siızgcçlerden depoya yiı' sel
tecek enstalasyon bugunlcrde yerine 
konacaktır. 

Şehrin su ihtiyacını duzenli bir hale 
koymak için yapılmış hisarda ve Atpa· 
zarındaki depoların alacağı su mikdarı 
6100 metre mikabıdır. İçlerinde süzül. 
mil su bulunacak olan bu depolar su
yun planlı olarak şehre dağıtılmasını 

sağlamaktadır. 

Çubuktan alınacak su saniyede 366 
litredir. Bunun 216 Jitresi süzülecek, ar· 
tan 150 litrea.i ise istasyon yolu üzerin· 
de Gençlik parkı ortasrnda yapılacak 

bnw:a akıtılacaktır. Gelecek yıl bugün· 
lcrde An1taranm su işini ek"Siksiz ola
rak kotarılmış görebilmemiz için hazır
lanmıt olan plan düzenli bir şekilde ye
ritilmektedir. Eskiden tasınlanıldığı gi
bi, Çubuk barajından gelip f ilitreden ge· 
çecek suyun, ıso bin nüfuslu Ankaraya 
diğer kaynaklardan faydalanmaksızın 
yeteceği antaıılmaktadır. 

Süzgeç kurağınm deneçlerine ilk 
baharda başlanılacak ve iş programr ge· 
rC'kince, ağustos 936 yılında sü7.geçten 
şehre su verme işi ibaşlamış ol:ıcaktır. 

Malullerin terfih zamları 
İğcillere (malfıllere) verilmek

te olan "terfih .zamlannm~, hesa
bında yapılan yanhŞllklar üzerine 
sağışkurca yeni bir karar veril
mistir. 551 sayılı kanuna göre ig
ciller iki senede bir bakıya sevke
dilerek iğcillik derecesi saptan
maktadır. Halbuki 1689 numaralı 
süel emekli kanunu bu bakının üç 
yılda bir yapılabileceğini yazmak
tadır. 

Sağışkunm karan, bu iki hük
mü kamutaydan yeni bir karar a
lıncaya kadar iğcillerden yana o
larak bağdamaktır. Finans ba
kanlığı karan bu yolda iş görül
mesi için lgili yerlere yazmıştır. 

RADYOLAR 
A KARA 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 
Francoeur Aria et Paatorale 
Haendel Allegro 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
20 - Ev kadınına ögütler 
20.10 - Musiki: 

Tchaikowaky'den parçalar 

20.30 - Dans musikisi 

20,SO - Ha.herler 

1 TANBUL 
18.30 Dans musikisi (plak) 
19.10 Hafif musiki (plak) 

19.45 Ege caz türkçe sözlü eserler. 
20.15 Konferans 

20.30 Stüdyo orkestrası 

21.- Radyo caz ve tango or1:testrası 

ve Bayan Beybi. (Şan) 
21.30 Son haberler • borsalar 

22.40 Bayan Alexandre Mayler. Ma
car halk havaları. orkestra ile 
birlikte 

22.50 Plak neşriyatL 

Necatibey_ ak.ulu resim öğretmeni B· Srrrı Sumer sergi evinde kendi eserlerini sergemektedir. Eserlerin 
sayısı yetmiş kadard11. Resmimiz. tablolardan üç tanesini gösteriyor. 
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A::ikeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sa trn Alma Komisyonu ilanları 

t LAN 

§ 

~ 
~ 
~ 

1 
Silah Fabrikasında halen mevcud 500 kilo ve 31 mayıs 

935 Tarihine kadar yevmiye enaz 100 ve en çok 300 kilo 
ceviz ağacı talası satrşı. 

Beher kilosuna tahmin edilen 25 kurus fiat ile yukarda 
cins ve mikdan yazılı talaş askeri fabrikalar s~tına~~~ 
komisyonunca 29 temmuz 935 tarihinde pazartesı gunu 
saat 14 de acık artırma ile saulacaktır. 

Buna aid şartname parasız olara komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 1285 kurus ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde va7.lh vesaikle mez
kur gün ve saatta komisyona müracaatları. ( 1734) 1-2933 

İLAN 

Silah fabrikasında halen mevcud 500 kilo ve 31 mayıs 936 tari
hine kadar yevmiye enaz 100 ve en çok 300 kilo ceviz ağacı talaşı 
satışı 

Beher 25 kilosuna tahmin edilen beş kuruş fiat ile yukarda cins 
ve miktarı yazılı talaş Askeri fabrikalar satınalma komisyon~ca 
sı temmuz 935 tarihinde carşamba günü saat 14 de açı.k artırma ı]e 
satılacaktır. Buna aid şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talipler.in muvakkat teminat olan (1285) .kuruş ve !490 .. numaralı 
kanunun ı ve 3. maddelerinde yazılı vesaık1e mezkur gun ve saat-
ta komisyona müracaatları. (1770) 1-2988 

İLAN 

1 Adet Şaşeli Kamyon 

Tahmin edilen bedeli (2050) lira olan yukarda mikdarr ve cirta 
yazılı Kamyon Askeri fabrik~l~r umum Müdü~~ü~ü satınalma ko
misyonunca ı ağustos 935 tanhınde perşembe gunü saat 1~ de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (153) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müracaatlart. (1782) l-2989 

KİMYA MALZEMESİ 
Evvelcede ilan edilip pazarlığa tehir edilen ve tahmin 

edilen bedeli (100,000) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 12 ağustos 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 15"de pazarlık ile ihale ectilecektir. Şartname beş 
lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komis 
yona müracaatları. (1749) 1-2967 

60 TON DEVRİ DAİM YAGI 

Tahmin edilen bedeli (22800) lira olan yukarda mik
darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mü-
dürlüğü satın alma komisyonunca 30 temmuz 935 tarihin
de sair gilnü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipler 
muvakkat teminat olan (1710) lirayı havi teklif mektu~ 
lannı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. macJ.. 
delerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatta komisyona mü-
racaatları. (1748) 1-2968 

İLAN 

Evvelce ilan edilen 1000 - 2000 Ton mazotun münaıkasa günü de
ğiştirilmiştir. Evvelki ilanın hükmü yolktur. Münakasa aynca ilan 
edilecektir. (1805) 1-3043 

Nafıa R:ıkanhöından : 
28.5.935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Afyon 

- Antalya hattının Baladiz - Burdur arasındaki 24 bu
çuk kilometrelik yedinci kısım inşaatına talih zuhur etme-
diğinden mezkur krsrm inşaat ve ray f erşiyatı inşaat müd
deti çoğaltılmak ve fiatlarda tadilat yapılmak suretile 
22. 7. 935 tarihinde saat on beste kapalı zarf usulü ile tek
rar münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 407.000 liradır 
2 - Muvakkat teminatı 20030 liradır. 
3 - Bu işe girmek istiyenler teklif mektubları ile mü

nakasa şartnamesinde yazılı evrakı ve 2490 numaralı ka
nuna göre istenilen diğer evrakı usulü veçhile hazrrlıya
rak 22.7.935 tarihinde saat on dörde kadar bakanlık bina
sında demiryollar inşaat dairesine tevdi etmiş olmalıdırlar. 

4 - Bu münakasaya ait mukavele projesi ve merbu
tatından mürekkeb bir takım münakasa evrakı 20 lira 35 
kuruş mukabilinde demiryollar insaat cfairesinden tedarik 
olunabilir. (1594) 1 - 2815 

Nafıa Bakanlı~ndan: 
Hasıl olacak ihtiyaç mikdarına göre Ankarada Bakan

lık binasrnda perakende olarak teslim şartiyle 2817 lira 
muhammen bedelle 10,000 litre benzin ile 360 litre vakum 
ve 30 litre Şanjuman ve difransiyel yağı acık eksiltme usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1-8-935 perşembe günü saat 15 de Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 211.28 liralık muvakkat teminat ve ticaret 
odası vesikası ile birlikte 1-8-935 günü saat 15 de malze
me Müdürlüğündeki komisyona müracaatları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An 
kar.,cia P,:"lkanhk malzeme mücllirlüğünden alabilirler. 

(1756) 1-2970 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vek.alt-.tindeıı: 

Bu yıl İstanbulda Leyli Ebe Talebe Yurduna Orta 
mektep mezunlanndan derecesi eyi ve pek eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. İsteklilerin kendi el yazrlarile yazılı is
tidalarını (1/Eylül/1935) tarihine kadar doğrudan doğru
ya Sıhhat ve İçtima) Muavenet Vekaletine göndenneleri 
lazımdır: 

Kabul şartlan şunlardır. 
1 - Yaşı yirmiden aşağı, otuzdan yukarı olmryacak

tır ve gerek tahsilini ve gerek ilerde mecburi hizmetini 
yapmaya engel olacak bir hastalığı ve arızası bulunmıya
caktır. 

2 - İstida ile birlikte aşağıda yaz1lı vesikaları gönde
receklerdir. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tehaasmdan olduğunu bil
diren nüfus hüviyet cüzdanmın aslı. 

B - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı. 
C - Hüsnühal sahibi oMuğunu ve hiç evlenmemis. bu

lunduğunu gösteren mahalli hükümetce tasrlik edilmiş 
ilmühaber. 

D - 4,SOX6 boyunda üc tane fotoğraf (fotoğraflar pro
fil olmıyacak) cepheden almmış olacaktır). 

E - Mütehassısları tam hastane hey'einden almımş 
basılmıs örneğine uygun ve üzerinde tasdikli fotoğrafı 
bulunan bir s;hhat raporu bu rapor hastane baş tabiplik
leri tarafından zarflanarak altı milhürlenecektir. Ve istek
li tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacak
tır. 

Muayene yapacak hastaneler: 
Ankara, Srvas, Erzurum, Diyarbekir Nümune hastane

leri, İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastaneleridir. Buralarda muayene o
lunmak için hastanelerin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine isteklilerin bizzat mü· 
racaat etmeleri lazımdır. 

H - Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edil
mis bir teahhüt senedi (bu senet isteklinin velisi tarafın
da~ eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir). 

3 - İstekliler tarafından gönderilecek olan istida ve 
vesikaların Vekaletce alındığı hemen adreslerine bildiri
leceği gibi bu vesik~lara göre kabul edilip edilmedikleri 
de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir. 

TEAAHHÜTSENEDİÖRNEÔİ 

1stanbu1 Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Ebe Mek
tebinde okunması lazım dersleri okuyup bitirerek mektep
ten çıktıktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
nin göstereceği herhangi bir yerde Ebeliğe giderek üç yd 
müddetle tayin olunduğu (olunduğum) vazifede gereği 
gibi hizmet etmediği (etmediğim) veya tahsil sırasında 
herhangi bir sebeble yurttan çıkarıldığı (çıkarrldığnn) ya
hut yurdu terkeylediği (eylediğim) takdirde kendisi (ken
dim) için hükümetçe yapılan masrafları nizami faizile bir· 
likte hiç itiraz etmeden ödemeyi teahhüt ve tekeffül eyle
diğimi bildiren bu senedim adı geçen Vekalete verildi. 

(1691) 1-2884 

Sablık emlak 
Emlak ve Eytam Bankasrndan: 

Esas No. 
11 

Mevkii ve nev'i Depozito 
Arslanhane mahallesinde Princihan 
sokağında eski 34-36, yeni 40 kapı, 
448 ada, 12 parsel No. 1r Zafran hanı-
nın 177408/ 1075200 hissesi 330 

40 Poyracı mahallesinde Dökmeci soka-
ğında yeni 14 kapr, 333 ada, 43 parsel 
No. lr evin 3/ 4 hissesi 1l 

44 Sakarya mahallesinde Nezirağa soka
ğında yeni 14 kapı, 610 ada, 2 parsel 
numaralı evin yarı hissesi 60 

45 Erzurum mahallesinde Yağcı sokağın
da eski 1 yeni 1 ı kapı, 369 ada, 12 par· 
sel No. lr dükkan ve ahırın 3/ 4 hissesi 

Yukarda yazılı mülklerin bedelleri peşin verilmek şar
tiyle ve açık artırma ile satılacağından istiyenlerin satış 
gününe tesadüf eden 22. 7. 935 pazartesi saat 16 da banka-
mıza gelmeleri. (1664) 1-2849 

ZAYİ 
1935 senesinde Nevşehir or

ta mektep 7 inci sınıfından al
dığım tastiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
kıymeti yoktur. 

103 No. lu Şakir oğlu 
1-3031 Enver 

Memur aranryor 
Bir müessesenin devair· 

deki işlerine bakmak ve Al· 
manca muhaberat ve tercü· 
melerini yapmak suretiyle 
daimi bir vazife almak isti
yenlerin ANKARA'da (184) 
numaralı posta kutusuna 
müracaat eylemeleri laznn- -:. 
chr. 1-301 t 

Y azr ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini

zi, doğru ve çabuk yaptır-

mak istiyorsanız Anafarta
lar caddesinde Zincirli cami 
karşısında İş bürosuna veri-
niz. Telefon: 2037 

Satrlrk arsalar 
Yenişehir ve Sıhhiye ve

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

Telefon 2037 1-3003 

19 TEMMUZ 1935 CUMA 

u 11 ıııııınıııuıımıı aıı 11 ıııllilllllll n uıuııııuıuıı 

!\nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

n.mkkale asked sanat meıktepleri için 100 adet maa sıra derab.a
ne masası S-Ags-935 pazartesi günU saat 14: 17 ye kadar aç.~k ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. İstekliler şartname ve numune
sini görmek üzere mektep satın alma komisyonuna miira.caatları v.e 
muhammen bedeli olan 1400 liraya mukabil 105 lira temınatı evelı
yesini Kırıkkale a~keri fabrikalar muhasibeciliğine yatırarak vak-
tinde komisyonda hulunma]arı. (1760) 1-2974 

İLAN 
1 - Niğde mevkii için alınması icab eden 338.000 kilo 

un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 30 temmuz 935 salı günü saat 15 te Niğ

de tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin fiatı (11,25) ve ilk teminatı 3151 li

radır. 

4 - İstekliler sartnamesini her gün görebilirler. 
5 - Eksiltmey~ gireceklerin 2490 numaralı kanunwı 

2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mek
tublannı ihaleden bir saat evetine kadar satın alma ko
misyonuna vermeleri ve teklif mektublarmın kanunda ya-
zılı formüle göre yazılması lazımdır. (1755) 1 - 2957 

t LAN 
İstanbul komutanlığı için 240 ton una verilen fiat ko 

mutanlıkça pahalr görüldüğünden tekrar kapa~ı za~a 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosuna tahmın edılen 
bedel 12 kuruş 50 santim olup ihalesi 24 temmuz 1935 çar
şamba günü s~at 15 dedir. 8artnamesi 150 kur~~ muka~iti 
Fındıklıda satrn alma komisyonundan almabılır. Eksdt
meye girtcek1erin 2250 liralık teminat mektubu aeya mak. 
buzu 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddelerindeki vesi · 
kalarla birlikte teklif mektupları ihale saatinden bir saat 
evetine kadar komisyon~ ~;ermeleri (1695) 1-2877 

lLAN 
Tümen kıtaatmın senelik ihtiyacı olan 620,000 kilo yu 

laf kapalı zarf usuliyle miinakasaya konmuştur. 
2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 san

tim olup ihalesi 3. 8. 935 tarih cumartesi günü saat 9 da 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafın Ş.!
rait ve evsafını bulunduğu mahallin satmalma komis
yonlanna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin münakasa kanununun 2, 3. üncü ınad· 
delerine göre istenilen vesaikile muvakkat teminat tuta· 
rr olan 2092 liranın tümen muhasebesine teslimi ve muka
bilinde alacağı makbuzla komisyonda hazır bulunmaları.. 
{1696) 1 - 2950 

t LAN 
2500000 kilo odun kapalı zarf usuti ile ihalesi yapılan konkomu· 

tanhkça pahalı olduğundan tehir edilmiştir. Kapalı zarfla eksilt
mesi 6 ağustos 935 salı glinil saat 12 de kor satm alma komisyonun· 
da yapılacaktır. !stekl1Jer % 1,5 teminatı olan 1875 liralık tem.inat 
makbuzları ite komisyonumuza tatil günlerinden maada her gUn 
mUrac:ıatfarı (1~00~ 1-3038 

Ankara belediye reisliği ilanları 

t LAN 

ı - Belediyeye ait on adet yazı makınesinin eskiyen 
parçalarının değiştirilmesi ve tamirleri açık eksiltmeye 
cıkanlmıs tır. _, ~ 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2.8.1935 cuma gü
nü ve yapılacak şeyleri anlamak ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin de tatil günlerinden başka her gün levamn 
direktörlüğüne gelmelidirler. 

3 - Muhammen bedeli 250 muvakkat teminatı 19 lira-
dır. 1-3049 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka im ti hanı) 

Tiirkiye Zir aat Bank a~ın,lan: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

t5) Şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar s. 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tah
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları veril
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira 
aylıkla Miifettiş namzedliğine ve diğer be~i de (130) lira 
aylıkla sef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet. 
tislik ehliyet imtihanına airecek ve kazamrlarsa 175 lira o 
aylıkla müfettis.liğe geçirilecekler<lir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzedleri ise bir senelik stajlannm sonunda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirile
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için {Sıyasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasmdan ve yahut 
Huku!< Fakültesinden veya bunların yabancı memleket· 
!erindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren izah
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1702) 

t-Z893 





' 

SAYIFA8 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplerle San' at 
Gediklisine talebe 

alınıyor 
1 - 935 - 936 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku· 

leli, Maltepe liselerile Bursada bulunan Bursa askeri lisesi
ne ve Kirıkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kırıkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
Iisesınin 9 sınıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale
be alınacaktır. 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimatiyle 
sanat gedikli erbaş talimatına göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mekteplerde ve askerlik şubele· 
rinde göriUebilir. 

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması 
Ia.zımdır. 

A - Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

başlat. 15 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 
15 ağustos: 1 eylUl arasında yapılır. Bununla beraber kad
roda }"er kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe ahnma
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerler
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu
lundukları yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir
ler. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp küçültenler 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamamlatıp istekli bulundukları 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masraf 
istekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masrafı
nın beraber götürülmesi lazrmdır. 

4 - Mektepler leyll ve meccanidir. Talebenin iasesin
den başka giydirilmesi techizat ve kitapları hükümete aid 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
A vrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelki 
sene derslerinin hepsinden imtihan vermeğe mecburdur-
lar. (1550) 1-2691 

İstatistik umum müd ürlüğü 
Sabnalm~ Komisyonundan: 

1935 senesi umumi nüfus sayımı için satın alınacak o
lan 17-20 milyon Powers istatistik makine fişleri eksilt
meye çıkarılmıştı. Açılan eksiltmede teklif edilen fiatlar 
haddi layikinde görülmediği için tekrar kapah zarf usuli 
ile eksiltme açılması takarrür etmiştir. Bu fişlere ait güm
rük resmi ve sair bilcümle masraflar müteahhide ait ol
mak üzere daireye teslim edilecek, bu baptaki tahmin o
lunan bedel 49 bin liradır. 

Eksiltme 1935 temmuzunun 26 ıncı cuma günü dairede 
müteşekkil komisyonda saat 14.30 da açılacaktır. Buna 
ait şartname komisyon katipliğinden alınabilir. 

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat teklif mek
tuplariyle diğer vesikalarını açılma saatinden bir saat e
vetine kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1307) 1-2322 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Sekili istasiyonundan Haydarpaşa, Derince ve lzrnit istasiyon

larına ta§ınaca.k kaya tuzlarına mahsus olan 1 temmuz 931 tarih ve 
D. ,D. 31 numaralı tarife 1. 8. 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 
yerine aynı numara altında ve herhangi iki istasiyon arasında ya· 
pdacak tam vagon yükü halindeki tuz nakliyatına şamil bir tarife 
çı:karılmıştır. 

Fazla izahat için istasyon ve ticari eşya ambar sefliklerine mü-
racaat edilmek gerektir. (1762) 1-2985 

t LAN 

Muhammen bedeli 70.000 lira olan Eskişehir atelyesinin kalori
fer tesisatı 2-9-1935 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile 
An.karada İdare binasında ihale edilecektir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girme kanuni maniler.i bulunmadığına dair beyanname ve 
t~~.liflerini ayn~ gün saat 14.3~ a kadar Cer dairesi koınisyon reis. 
lı~ne vermelerı lazımdır. Bu ışe ait şartnameler 350 kuruş muka
bılinde Ankara ve Haydaroasa vemelerinde satılmaktadır. 

(1785) 1--3037 

ULUS 
~.I .... _.._.., ~ 

~Milli Müdafaa Vekaleti ~ 
f~ Satmalma Komisyonu il 
,~, h" ·~ 1 anlan ~ 

1 - Tahmin edilen fiatı 
1804 lira 60 kuruş olan 
700.000 çift kopça aÇ'ık ek -
siltme ile satın almacaktrr. 

2-İhalesi 25. 7. 935 per
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 135 lira 
35 kuruştur. 

4 - Şartnamesi parasız 
almak istiyenler her gün ve 
eksiltmeye girecekler de 
ilk teminat makbuz veya mek 
tuplariyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale 
günü ve saatında M.M.V. 
Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (16'70) 1-2852 

İLAN 
1 - Lüleburgaz garnizo

nu için 265 ton un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Biçilen ederi 34.450 
liraClır. 

3 - İlk inanc parası 1584 
liradır. 

4 - Eksiltme 25 temmuz 
935 perşembe günü saat 10 
buçukta yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk inanç parasiyle bir
likde teklif mektuplarım i
hale saatrndan bir saat evvel 
Lüleburgaz'da Tümen satın· 
alma komisyonuna verme-
ltri. (1684) 1-2871 

İLAN 
1 - Hava ihtiyacı için 150 

ton ağır benzin kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
42.000 liradır. 

3 - Şartnamesi; 210 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme: 21-8-935 
çarşamba günü saat 11 de
dir. 

5 - Taliplerin 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde yazılı vesaikle mu
ayyen saattan bir saat evvel 
3.150 liralık teminat ve tek
lif mektuplarını M. M. V. 
satınalma komisyonuna ver-
meleri. ( 1582) 27 54 

iLAN 
1 - Erzurum garnizonu 

için 1,500,000 kilo pelit odu
nu kapalı zarfla ~ksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25-7-935 per
şembe günü saat 10 da Er
zurumda Kor. Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk inanç parası 1688 
liradır. 

4 - Şartnameler adı ge
çen komisyondan alınır. 

S - Eksiltmeye girecek
ler inanc. mektup veya mak· 
buzlariyle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatm
dan bir saat evvel Erzurum· 
da Kor. Satmalma komisyo
nuna vermeleri. {1715) 

1-2907 
İLAN 

1 - Hepsinin tahmin e -
dilen fiatı 2010 lira olan 50 
M. mikabı göknar tahtası ıo 
M. mikabı çam dilmesi 300 
kilo ambalaj çemberi 20 kilo 
kurşun mührü 10 kilo kur • 
şun teli 5 kilo galibarda a • 
çık eksiltme ile satın alına • 
caktır. 

2- İhalesi 25. 7. 935 per 
şembe günü saat 14 dedir. 

3 - İlk teminat 150 lira
dır. 

4 - Şartnamesini para -
sız almak istiyenler her gün 
eksiltmeye girecekler ilk 
teminat mektup veya mak • 
buzlariyle ihale saatmda M. 
M. V. Satmalma komisyo • 
nuna gelmeleri. (1671} 

1-2853 

Aııl{ara illıaylığından: 
1 - Kızılcahamam yatı okulası için 317 Mayıs/935 gününe kadar merbut cetvelde 

mikdarı yazılı 48 kalem ekmek, erzak, ve sebze ile Gaz, lldun açık eksiltme ile ayrr, ayrı 
alınacaktır. 

2 - İstekliler ayrı ayrı şartnamelerinde yazılı muhammen parasının % 7,5 ğu nisbe· 
tinde para ve tahvilat ve esham ve banka makbuzu ile eksiltmeye gelebilecektir. 

3 - Eksiltmeye girmek icin Tecim odası belgesi lazımdır. 
4 - İhale 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de ilk sürel komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek icin her gün An kara kültür direktörlüğüne baş vurmalıdır. 
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En çoğu 
üzerinden mu. 
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En azı 

üzerli1den mu
hammen tutan 

Lira 
hammen tutan 

Odun 
Gazyağı 

150000 kilo 20000 kilo 0,50 Sa. 
1200 litre 1500 litre 35 ku; 

Lira 
1000 
525 

750 
420 
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iNGtLiZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Satılık Arsa 
Yenişehirde karanfil

1 

soka
ğında müracaat: Hariciyede Çan· 
kırılı kavas Osman efendiye. 

1-3032 

İmtiyaz sahibi ve B.aşmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı f da re. eden 
Vazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarrnda 

I Ulus Basımevinde basllmış· 
l tıl". 

(1727)' 

Müsabaka imtihanı 
fürkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız Muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. 
Müsabakaya girmek için Liseleri veya ticaret liselerini 
ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak 
ve yirmiden aşağı, yirmi beşden yukarı yaşda bulunmamak 
lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
ve nelerden imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir 
Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek sartnamelerde 
yazılıdır. v 

MüsB:baka 1-8-935 per!;iembe günü sabahı saat 9 da An· 
kara ve Istanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
son 24-7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Zi
raat Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver· 
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1701) 

1-2894 

Jollne Bols - M. Sullyvan 
tarafından temsil eidlen 

Beyaz perdenin kıraliçeıi 
Greta Garbo 

KADIN ASLA UNUTMAZ 
"Fransızca sözlü 

KIRALfÇE KRISTlN 
Frannzca sözlü filminde 


