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Büyük bir yıl dönümü 
lozan andlaşması-12 yıl Önce bugün imzalanmıştır 

Giindelik 

l.OZA, 

N. A. Küçüka 
24 temmuz, ulusumuzun en 

kuvvetli günlerinden biridir. Bu
gün Lozan üniversitesinin yaldız
lı tavanları altında barış imzala -
myordu. 

Bugün bir tarafta büyüklü kü
çüklü yedi devletin delegeleri, di
ğer tarafta da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hükümetinin dele
geleri barışı imzalıyorlardı. 

Gerçekten çok dikkate v öne
me değer bu tablonun büyüklüğü 
karşısında titrememek ve ürper
memek miımkün değildir. 

Yüz bir türlü bölüşme proje
sine göğüs geren ve en sonunda 
elinden silahı '.\lınmış ve bir çok 
yerleri ayrı ay ı düıman kuvvet
leri tarafmdan çevrildiği halde 
sadece büyük tefinin gösterdiği 
yüksek yönetim, isabetli karar 
ve ulusun büyük ve sonsuz inan 
ve enerjisile dütmanlarm yurdun 
o zamanki deyimle "harimi is -
metinde,, boğduktan sonra Lo
zanda işte bu devletlerle terefli 
ve gururlu bir barış yapıyorduk. 
Bu biçim büyük hadiseler değil 
bir ulusun, dünya uluslarının bü
tün tarihinde bile çok az görü • 
lecek hadiselerdi. Bir ulusun i
nan ve enerJısının bir noktada, 
değerli bi.- tefin yanında toplan
dığı Yakit neler yapabileceğini 
bundan daha güzel isbat edebile· 
cek gene tarihte çok az misal bu
lunur. 

12 yJ önce bugün, Lor.anda 
türk ulusunun çetin bir sauaıtan 
sonra alnının teri ve damarlarının 
kanile ke~andığı tam ve bütün 
erkinlik, yecli devletin imzaladık
ları bir belge ile bütün dünya ta
rafından tanmmııtı. 

12 yıl önce bugün, türk ulusu, 
asırlardanberi süren bir yarı-ıö 
mürgeliğin paslı zincirlerini ko
parıp atma§, şerefli uluslar ara
sında ıerelli bir yer sahibi ol 
muştu. 

12 yal önce bugün, ilk fağlar
danberi hür ya§amtf ofon trirk 
ulusunun en kara günlerini yaz
mış olan bir tarih J evren bü -
bütün kapanmıı, türk ulum ka
ranlık bir zındandan yeni, gen
likli, aydınlık ve güzel bir bahar 
sabahına çıkmıştı. 

''Hak verilmez, alınır,, pren -
sibini çok acı, çok çetin, çak ağır 
deneçlerden sonra anlamıf ola. ı 
tüı·k, biiyük ve şanlı bir aav~ı 
İnsandan üıtün gayretler harca -
yarak, ve tarihin tanımadığı kah
ramanlıklar göstererek tıtkuların 
en parlağı ve en şerellisile bit;r
miş; bütün dünyaya hür olmak, 
ergin olmak sarsılmaz Jölenin: 
haykırmıftı. 

r •'f,o::<ın nııwlwdesi tiirk 

~ nıilleıi cde)·hiııe. mıırla11dan
bcl"İ lwzırlanmı§ tıe Se1ır 
nmalıedcnamcsiylt• ilmıal 

edildiği zcmneclilmi~. biiyiik 
lıir suikwum inlıidamırıı ifcı
tle cclen bir ııesik"'lır. Os
manlı dt'vı·iııe ait tarilıte c~i 
geçnwmiş bir siyasi za/f•r e-
tıericlir... ~ 
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ra, bir ctlet . 'nçliği ve gürbüz
liiiü ile ayağa lıalkh ve en .af
lamların bile parmaklarını ağzın
cla bırakacak büyük, eşsiz işler 
başardı. 

Bugün, git gide geniş/iyen 
endüstrimizi, git gide bayındır. 
lanan yurdumuzu, git gide kal -
kınan ekonomimizi sevinç dolu 
gözlerle seyrederken Lozanı ha
tırlayalım ve düşünelim ki bu . 
günkü türkiyenin yerinde eski 
kölemen ve yarı sömürge ormanlı 
devleti olsavdı, hiç bir .zaman bu 
ağır ekonomik buhranın altından 
kalkamayacak, hasta adam bir 
daha dirilmemek üzere ölecekti. 

Bugün ek~no~ik buhranın yü
kü altında e:r.ılmıı olan uluslar a
rasında en dinç ve buhranı en az 
hiuedenlerden biri olarak gıbtc 
bakıılarını üzerimize çekiyorsak, 
bunu, Lozandan aldığımız tam 
erkinliğimize borçlu olcluğumuzu 

(Sonu 3 üncii say1fada) 
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Manıc<ly. 2:1 ( A.A.) - 2j ·yıldan faz· 
la za11wnclanbt•ri J' cnc.=uella cımmr ~ka
m lmlunarı general Juan - 1 iııcentt• Gom.P.
z'in i)/iinı lıalindc lmlmıduğrı 1ıabı•r tıerifi· 
yor. 

Fransız basını İtalyaya temkin tavsiye ediyor 

• 
lngiliz kabinesi ''Ha beşle. 
re sili h satılabilir,, diyor 
İtalyaıı gazeteleri J aı:tonyaya çatınakta 

devam ediyor. l.ı011dra kouşmaları hiç bir 
ııeti(•e vermedi 

Roma, 23 (A.A.) - İtalyan 
gazeteleri, Japonyanın ltalyan 
- Habet anlaşmazlığına karşı 
takındığı tavrı, Asya empe.-ya -
lizminin beyaz aoydan olan ulua
lara bir meydan okuması şeklin
de göstermektedirler. 

Bu gazeteler, Japonyamn, bü
tün batı ülkelerinin bir araya top
lanmalarını gerektiren bir tehli
ke olduğu düşüncelerini yeniden 
incelemektedirler. Avrupa da -
yanııması için yapılan bu çağıra 
belki de doğrudan doğruya ol -
mıyarak lngiltere ve Amerikaya. 
dır. 

Paris, 23 (A.A. - Bugün bir 
çok gazetelerde, F ransanın ltal-

yan - Habeş meselesinde, her 
şeyden önce uluslar aosyeteai 
prensiplerini korumak hedefini 
gütmesi gerektiği fikri göze çarp
maktadır. 

Aslında, basın, uluslar sosye
tesi konseyinin bu aym sonuna 
doğru kesin olarak toplanacaiı -
m ve meselenin lS inci maddeye 
göre inceleneceğini sanmaktadır. 

Ekselaiyor diyor ki: 
"Bu madde hükümlerine bat 

vurulması, Cenevrenin hareket 
tarzını uzatmak ve Habeı ergin
liğine kefil olan devletlere, bü • 
tün asığları hoşnut edecek uzlat
malara varmak için vakit bırak· 
mak gibi faydalar sağlryacaktır.,. 

(Sonu 2. ci sayıfsdal 
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BAS BAKANIMIZ 

' 
Artvin, 23 (A.A.) - Bafba

kan ismet İnönü 22 temmuzda 
Karatan hareket ederek Arpaça· 
yı ve çıldır ilçelerini görmüş ve 
aktam Ardahanda kalmıf, 2:? 
temmuzda Artvine varmıştır. 

Kültür Bal\:anıınız 
İstanbul da 

İstanbul, 23 (Telefon) - Kül
tür Bakanı Bay Saffet Arıkan 
bugün lstanbula geldi. Dolma -
bahçede Atatürk tarafından ka • 
bul edildi. 

Ü ni versi teliler İzmire 
gittiler 

İstanbul, 23 (A.A.) - Yimıi 
üniversiteliden mürekkep bir 
grup, bir ay kadar kalmak üze
re bugün İzmire haı·eket etmiıtir. 
Üniversiteli gençler, lzmirin tiir
lü köylerinde kültürel konferans
lar vereceklerdir. 

Tarım Banka ı Trak· 
yadan buğday alıyor 

Buğday komitesi dün Tarım 
Bakam B. Muhlis Erkmenin bat
kanhğı altmda toplanarak mem • 
leketin buğday durumunu gözde• 
geçirmiı ve ağustosun batından 
baıhyarak T rakyadaki buğday 
satın alma merkezlerinden Tanm 
Bankası tarafmdan buğday aatm 
almağa başlanılmasına karar ver
miştir. 

Komite Anadoluda buğday 
satın alınmasına ne vakit bqla
nacağını ağustos hatlarındaki tos> 
lantısmda kararlattıracaktır. 

Tarım Bankası genel direk • 
törlüğü dün Trakyadaki ıube ve 
sandıklarına, ağustos bqından 
baıhyarak buğday satın almala. 
rı .içi~ emir vermit ve buğday ko
mıtesı tarafından kararlaıtmlan 
buğday ahı fiatlarını da bildi ... 
mittir. 

Yeni Letonya elçimiz 
Lalıey İfgüderimiz B. Osman 

~uri, Letonya ikinci smıf elçili -
gıne atanmıttır. 

lıte bu bakımdan Lozan yal
nız bizim için değil, başka ulus
lar için de ibretle görülecek, in
celenecek büyük bir tablodur. Hu
kukiğ bakımdan incelenirse Lo
Ean, bir ulusun kurtuluş ilamıdır. 
Genİf topraklarına bol nüfusuna 
karfın imparatorluk, arsıulusal 
dunyada, hiç bir zaman eşit bir 
muamele görmemişti. Arsıulusal 
türe ilimmenleri türkiyenin diğ_ 
Avrupa devletleri ile tabiatile bir 
n':'camele göremiyeceğini, ve çün
kü türkiyenin Avrupa medeniye
tine mensup olmadığını söyler -
lerdi. 

Lozan utkusu da asıl utkudan 
daha kolay bCl§arılmamı§tı. Sa
vaş boylarının ordusunu zaferden 
zafere götüren komutan lnönü, 
Lozanda, tıpkı sava§ boyunda ol
duğu gibi, ulu önderin direkti# -
leri altında, tam sekiz ay, yedi 
devlet delegelerinin çekildikleri 
yerleri adım adım müdafaa eden 
inadçı ve ısrarlı mukavemetile 
çarpı§mak zorunda kalmıştı. Fa
kat burada da, Türkün, artık bir 
karış bile gerilememeye and iç -
miş döteni üstün geldi, lnönü -
nün kalemi, asırlardanberi Tüı·
kiyenin yapmış olduğu andlaş _ 
maların en şerellisini, en kazanç
lısını İmzaladı. 

K.AR.A DEN~Z 

Sıyasa dünyasında ise "haçın 
girdiği yere hilal giremez,, ~özü 
artık bir düstur olmuştu. İşte bu 
düşünüş ve görüşün neticesidil' 
ki d vletin kendi toprakları üs
hinde irdesinin etkisi yoktu. 
Devletin eğemenlik hakkı yaban
cılar üzerinde tanınmıyordu. Bun 
dan o kadar çirkin, o kadar kötü 
sonuçlar do~uyordu ki, bü· ::n 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Lozanın anlamına varmak için 
bugünkü türkiye ile 12 yıl önce
kini kar~ılaştırmak yeter. Sıya -
s~ erg!nlik ve ekonomik ergin -
lık, bız asırlardanberi bunlara 
suıamıftık. 

Yüz kızartıcı kölemenlik yıl • 
larınd a görmüı, öğrenmif ve bii. 
tün varlığımızla inanm11trk ki 
bir ulus ancak tam ve eksiksiz 
bir erkinlikle yafayıp geli§ebilir. 

Lozanda, bize alaycı bir göz
~e ba~a~ak, ıimdi bir andlaşma 
ıle elımızden aldığınız imtiyazla
rı yarın kendiniz bize yeniden 
vermek zorunda kalacaksınız, de
miş olanlar, hala ''hasta adam 
fikrine inananlardı. Fakat ~: 
mudları boıa çıktı. Hasta adam 
~eçircliği son operasyondan _,:_ 

-1 -----
O EN 

T nzJn sının 
Srvr sınırı 

'\: - .. 

Sevrde nasddı, Lozanda ne oldu? 



Doğu ve Batı 

Devrim hakkında 
Bir Çin aydım ile konuşmalar 

(Türk dili) 
Tirşe rengiJ az demlenmiş ye

şil çayın gene karşısında ve bu 
sefer birkaç kişiyiz. Hemen her 
şeyden bahsediliyor. 

Ben dostumun, zaman zaman 
ancak gülümseyen çekik gözleri
ne bakıyorum. 

Asya'nın bir ucunda onlar, bir 
ucunda biz ... Fakat biribİrimizi ne 
kadar az tanıyoruz. Bir avrupalı 
"Çin hakkındaki ilgimiz Çeççuen 
köylüsünün Avrupa işleri haklcın
daki bilgisi ile belki ölçülebilir. 
Çok şık bir kadın bir gün bana 
Konlüçyüs'ün Çin'de yetişen bir 
ağaç olup olmadığmı sormuştu. 

Bu kadın, Pire'yi bir mandaren ve 
Laoçö,yü de güneş hastalığının 
mikrobu sanabilirdi .. , diyor. 

Kadını kendimiz için de misal 
olarak alabiliriz. Halbuki otuz a
sırlık bir medeniyeti olan Çin'i 
yalnız çocukluk masailarından ta
nımamamız için sebebler yok mu
dur? Dört yüz milyonluk bir kala
balık için biraz beynimizi yormak 
boş bir zahmet sayılmamak ge· 
cektir ve bu dört yüz milyon kişi 
yalnız kırlangıç yuvası yemekten, 
af yon çekmekten ve ocak çekirge· 
si döğüştürmekten başka şeyler 
de yapmaktadır,· sonu daha belir· 
miyen geniş devrim hareketleri
ne girişmiş olmak gibi .•• 

~ncak, dostum kendileri hak· 
kında ağzım bile açmıyor, hep bi
"Zi soruyor, örnek tutmak istediği 
türk devrimi üzerine sorularının 
ardını arasını kesmiyor: 

- Arabça ve farsça kelimeleri 
yeni harflerle nasıl yazacağız? di
yordunuz. 

- Arabça ve farsça sözleri ar· 
tık kuJlanmamağa; türkçe düşü
nüp, türkçe yazmağa çalışıyoruz. 

- Her dü§Ündüğünüzü anlata
bilecek kadar türk-çe kelimeniz 
var mı? 

- Güçlük iyi ve doğru düşün
mededir. En olgun dille._snlatıla
cak kötü ve yanlış fikirler hepimi· 
zi daha çok kaygılandırmalıdır. 
Güzeli ve iyiyi izaha gelince: biz
de bir sınıf halk güzel ve iyi de
mez, "latif, nefis, eltal, enfes, mü
kemmel, ekme/,, gibi yüzde beş 
türkün anlayamıyacağı sözleri 
kullanırdı. Dava, türk dilinin er
kinliğidir. Türk dili başka dillerin 
aıdısıra yürümiyecek. kendi kuv
vetlerini bir araya toplıyarak ken
di çevresinde egemen olacaktır. 

Türkçenin türklük kadar eski 
ve geniş kaynakları vardır. Bun
lar uzun zamandanberi bakımsız 
oldukları için üzer/erini yabancı 
otlar bürümüş, toz toprak kapla
mı§tır. Şimdi yapmakta ol .. 
duğumuz şey, onları arayıp bul
mak ve bulduktan sonra da toz
dan ve topraktan, ottan ve pas
tan kurtarmaktır. 

"Tiirk dilinin ulusal, tükel bir 
dil haline gelmesi hakkındaki cid
diğ çahsmalara devam edeceğiz.,, 

Bütün mesele gayeyi iyice be· 
lirtmektedir. Prensip doğru ol
duktan sonra ona götüren yolda 
rast/anabilecek engeller çabuk 
devrilir. 

- Yani, gazetelerinizde çıkan 
bütün yeni kelimeler dile büsbü
tün maledilmiş değil midir? 

- Diller, onları konuşan in
sanlar gibi zamanın değişişlerin
den etkilenirler. Yaşıyan diller 
yerlerinde duranlar değil, gelişen
lerdir. Bizler, "zararın neresinden 
dönülse kardır,, diyebilmiş olan
larız. Asıl karı bizden sonra gele. 
cekler elde edeceklerdir. 

Türkiyenin birkaç şehrini ve 
onun merkezi olan Ankarayı gör
dünüz. Bütün bu gezdiğiniz yer
lerde bitmiş, eksiksiz sayılabile
cek hemen hiç bit şeyimiz yok
tur, fakat eskiden adı ağıza alın
maktan çekinilen, kutsallaştırılan 
birçok kurulları, yurdun asığı böy- ı 
le istediği için, yıkıp ya yerini boş, 
bırakmağı, yahut daha ivisini kur-

mağı ödev bildik. Eski dil - yeni 
dil meselesi de bunlardan biridir. 
Biz yenisini kuruyoruz. Onu gü
zeJJeştirmek de çocuklarımıza dü
şüyor. 

- l şitiyorum ki yeni kelime
lerle yazılan yazıları anlamakta 
güçlük çekiliyormuş! 

- Kabahat hem yazanlarda, 
hem okuyanlardadır ve bir yazı 
hangi dille yazılırsa yazılsın onu 
anlamakta güçlük çekenler bulu
nabilir. 

Biz, arabça ve farsça kurallara 
dayanan bir kırma türkçe konuşu
yor ve onun en ağdalısım yazıyor
duk. Birçok yazarlarımız, şimdi, 
onun etkisi altında kalarak, ken· 
di kendilerinin çevirmenliğini e. 
diyorlar ve kötü çevirmenler ol· 
dukları için de okunmuyorlar. 

Okurlara gelince: Onların ka
bahati ya içtemsizliklerinde, ya
hut rahatlarını her şeyden üstün 
tutmalarındadır. Olup bitene ya
bancı kalanların onu anlamaS? im
kanı var mıdır? 

- Konfüçyüs "kendinizi dur
madan yükseltiniz,, demİ§tİr. 

- Her büyük önder "durma
dan çalışınız., der. 

N.BAYDAR 

Gilndelik 

LOZAN 
(Başı ı. ci sayıiada) 

bunları gündelik gazete sütunla
rında sayıp dökmenin imkanı yok· 
tur. Bununla beraber, geçen nes· 
lin duydukları acıları o günlerin 
çirkinliklerini yeni neslin çok iyi 
bilmesi ve yakından kovalaması 
lazımdır. işte bu felaketli ıayı
faları tarihin göğsünde bugün 
Lozanda son defa olarak göm -
dük. 

Bence Lozan, kazançlarımızın 
en büyüğü, işin tinel tarafıdır. 
Yukarıda söylediğim türel kayıd
lar, moralmnz üstünde çok kötü 
bir görüş hiçimi yaratmıştı. Ka -
nımız Avrupalı olduğu ve ulusu
muz bugünkü ak soyun temeli ol
duğu halde, zeka ve kabiliyetçe 
başka soylardan hiç farklı olma
dığımız gerçek iken, biz kendi. 
mizi onlardan ayn, ve onlar da 
bizi kendilerinden üstün sayar -
lardı. Onlar türk ulusuna sö -
mürge ulusları gibi bakarlardı. 
itte Lozan bu görüş ve dü,ünüş 
biçimini de kaldırdı. 

lnönünde ilk zaferin bize zev. 
kini tatdıran büyük İnönü, daha 
çetin olan bu savatın eşsiz kah -
ramanıdlJ'. A.sırlardanheri yur -
dumuzda sine sine yerleşen ve 
yurdumuzu ayrı ayn yerleşme 
mıntakalarma ayıranların kımıl -
danmaları hoşlarına gitmedi. Bu
nun için Lozanda çok çetin ko · 
nuşmalar oldu. Bu korkunç ze· 
ka ve sinir kavgasına dayanabil
mek için ismet lnönü gibi çelik 
bir irdeye lüzum vardı. İnönü, 
kendisine özgü, görülmemiş bir 
soğuk kanlılık ve serin bir lojikle 
yürüyerek tarih karşısında omuz· 
larına yüklenen büyük ödevi en 
parlak bir surette yaptı. Gele . 
cek bütün türk nesilleri ve dün -
ya diplomasi tarihi bu işi daima 
öğerek anacaktır. 

Türklerin Lozandaki kazancı, 
türk tarihinin en büyük anıtlarm
dan biridir. Türklerin döğüıerek 
düşünerek, kısaca türk zeki ve 
kapasitesinin elde ettiği büyük 
kazancı çok güzel kullanmasını 
bildik. Türk o gün söylediği ve 
çizdiği yolda her gün sağlam a
dımlarla yılları geride bırakarak 
her gün gittikçe artan bir hızla 
ülküsüne doğru yuruyor. Yeni 
açılan ufuklara doğru giderken o 
günün başlangıcını çok sayın ve 
kutlu bir J?Ün olarl\k anmak bizim 
için sevgili bir ödevdir. 

. N. A. Küçüka 
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ULU~ 

DIŞ 
Fransız basını İ talyaya 
temkin tavsiye ediyor 

( B':ışı ı. ci sayıfada) 
Övr gazetesi ise, İtalyanın kabul 

edip etmiyeccğini soruşturmakta, zira, 
«görüşmeler sırasında onuruna bir çok 
yaralar açılacağını ve dü~a kamoyu -
nun kendine kar§t dönmesini görmesi 
ihtimali vardın diyor. 

Fransanm durumundan bahseden 

Eko dö Pari de şunu yazıyor: 

« ltalvaya yardım etmek hususun • 
daki dileğimiz büyüktür. Ancak en ye
ni arsıulusal yükenlerimizi tanımam.az.. 

lık edemeyiz. İtalya.ya karşı, Fransa 
dostsasına bir tarafsızlık gi.ideccktir. 

Fakat faşist hükümetinin arsıulusal 
yasaya başeğmesini bekleriz. Zira, k1!n

disi Avrupa sıyasamızın öz prensiplerin

den vazges.memizi bizden istiyemez.~ 

Bundan başka Eko dö Pari gazetesi, 

ingiliz ve fransız sömürge imparator • 
luklarının uzun sabırla kuruldukları -

nı hatırlatarak, İtalya.ya temkin ve 

saknı tavsiye etmekt-edir. 
Figaro diyoı· ki : 

"Uluslar »osyetesinc geniş öl~üde 

dayanmakta olan Avrupadaki mevzi -
!erimizi bırakmaklığımız ileri sürüle 
mez. Her halde, uluslar sosyetesi ka

lacak, biz de ondan ayrı hnaıyacağız. 

balyaya yardrm etmesini ne kadar is -
tcsek, esas asığımız olan bir şeyi de 

göz önünden uzakla§tıramayız. İtal
ya, bunu anl:ııyacaktır.,. 

Figaro, ayni zamanda bıiyük harb 

içerisinde, Ha.beşlerin Eritreye sal • 
dırmak için Almanyadan gördükleri 

kışkırtmalara kulak asmadıklarını hatır
latıyor ve: "İtalya bunu bugün hatır· 
lamxyacak mı?,, diye soruyor. 

Allla~ına um.udu yokJ 
Londra, 23 (A.A.) - İtalya • Ha· 

beşistan davasında bir kotarma yolu 
bulmak için her gün geçmekte olan dip
lomatik görüşmelerin önemli bir yola 
girdiğini gösterecek bl'nüz hiç bir İ7. 

yoktur. 

Diizme bir lıabeş pı·ensesi 
Nevyor1k, 23 (A.A.) - Habeşistan 

dış bakanı tarafından, Amerikanm eski 
Adisababa elçisi B . .Murray Jakibi'ye 
çekilen bir telgrafta habe§ imparatoru· 
nun aınca kızı olduğunu aöyliyen pren· 
ses Tadanya'nın diyevi için "açık ya
lan,, terimi kullanılmaktadır. 

Vluslar so~yeıe.~inin lo[Jla11m(l.U 
Paris, 23 (A.A.) - B. IJaval, dün 

akşam ingiliz büyük elçisiyle görüşmiiş · 
tür. Bu görüsmeden sonra, anlaşılıyor 
ki, Fransa hükümeti de, İngiltere hükU· 
meti gibi, uluslar sosyetesi konseyinin, 
25.5 te kararlaştırıldığı üzere, 25.7 d~ 

toplanması gerekeceği fikrindedir 

Ualual lıiidisesi iim:eden mi 
hazıruınmı~? 

Londra, 23 (A.A.) - l\1'.orning post 
gazetesi, UaluaI hadise::.in<len sonra, İ 
talyanlar tarafından ele geçirilen bel
geleri yaymaktadır. 

Bu belgelerin, habe~Ierin, Ualual hü-

cumunu <.ınceden tasarladıklarının bir 
bclges; oidıt~u söyJcnmekterlir. 

l talycın elçisi inı ı>llratorun yılrlö
niimünde bulunmadı 

Adisababa, 23 (A.A.) - İtalya orta 
elçisi Negus'ün yıl dönümü dolayısile 
verilen kabul töreni ve şölende bulun
mamıştır. Elçi, Negus'ün İtalya hakkrn· 
da söylediği son diyevdeki düsmanca 
dili buna sebelb göstermiştir. 

Lonclnının habe§ elçisi at'am 1.·a
nıarası iiyelerine diyeı·de 

bulundu. 
Londra, 23 (A.A.) - Ha.beşistanın 

yeni Londra elçisine, habcş davasını an· 
!atmak fırsatını vermek üzere parla
mentodaki bütün partilere mensup üye 

grupları tarafından avam kamarasında 
bir akşam yemeği verilmiştir. 

Habeş elçisi, şu cliyevde bulunmuş
tur: 
"-Habeşistan bugün pek acı bir me

- sele karşısındadır. Kendisini :;; imdiye, 
. kadar koruyan , tanrınz.n hundan sonra' 

da kan dökülmesine karsı koruyacağına 

24 TEMMUZ 1935 ÇA.l\.~Aı. 

HABERLE 
Atatürk'le 
Fransız cumur 
başkam arasında 

Fransız ulusal bayramı dolayısi • 

Cumur Başkanımızla Fransa cu -

mur başkanı arasmda şu telgraflar 
çekilmiştir: 

Ekselans M. Albert Lebrun 

Cumur Başkanı 

Par is 
Ulusal bayram dolayısiyle Ek.se -

lansımza en içtem kutlamalarımı su
nar ve asil ftansız ulusunun gönene 

ve genliği için beslediğim dileklerin 

kabulünü rica ederim. 
Kama! Atatürk 

J.;kselans Kamaı Atatürk, 

Tiirkıy<' Cıımıır \'aşk.mı 

Ankara 

Ehelansrzınrn kutlama ve dilek -

/erinden ziyadesiyle d.uygulanacak 

bütün teşckkiirlerimle birlikte ken -

dileı-inin gönenci ve Tıirkiyerıin gen

liği için beslediğim içtem dilekleri
rica ederim. 

Albert Lebrun 

BlRLESlK l)EVLETLER'DE: -
Dvniz lmrveıleri arwnn<fold 

ni.~beı 

Vaşington, 23 (A.A.) - Deniz kuv
vetleri arasındaki nisbetlerin ortadan 
kaldırılması hakkında Sir Bolton Ey -

res - Mouseıı•in dün avam kamarasın
da yaptığı diyev, deniz çevenleri ta
rafından hayretle kar§Ilanmıştrr. 

Resmiğ çevcnler, bu hususta hiç 

bir şey söylememektedirler. 

B. Bitman'a göre, Sir Bolton Mou
sell'in diyevi, Vaşington deniz andlaJ
masının terkedildiğini ve anlaşmalann 
birer paçavra telakki edileceği bir dev 

renin başladığını işan:t etmektedir. 
Vaşingtonun resmiğ fiCvenleri, de 

niz konferanslarının 1935 yılı içinde 
tekrar toplanmasl için pek az umud bu 
lunduğu fikrindedirler. 

Herald Triblinr gazetesine göre. 
ba:zr yetkili çevenlcr. Ayres . Mousel 

l'in sözlerini, f ngilterenin kruvazörJc
rini çoğaltmaga karar vermiş olduğu 

!\eklinde yormaktadırlar. 

fı TGtL TERE'DE: 

Bel/a.ttlt~ karuııl.:lıl·form 
biüinçosrı . 

Bclfast, 23 (A.A.) - 12 temmuz. 
danberi hapse konanların sayısı 121 i 
bulınu§tur. Gene dün akşam bazı u
fak tefek hadiseler olduğu haber veri
liyordu. 

inanım vardır. Gerek doğruluktan ayrıl· 
mayan İngilizlerin ve gerek Stttün ada

leti sevenlerin manevi tevcccühfod sa

yesinde felaketin önüne gtçilebileceği
ne güvenmekteyim ... 

İngillt'fH, llubeşislurw siltılı 
.itıtabilecek 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli Telgra
fın yazdığına göre, bakanlar, diin ak· 
şaınki toplantılarında, ingiliz tecim ev· 
Jerinin Habeşistana silih satmalarını 

yasak etmek için ortada hiçbir sebe!b ol
madığına hüküm vermişl~rdir. 

Deyli Ekspres de ayni şeyi yazmak· 
ta ise de, Taymis hükümetin bu husus
ta kesin hiçbir karar vennediğini söy
lüyor. 

llabe~ impam.toriçPsi irıgiliz lm
'dmlarından yanlmı i."tiyor. 
Lon<lra, 23 (A.A) - Habeş impa -

ratoriçesinin bütün ingili.ı kadınlarına 

hitab eden ve Deyli Niyus gazetui ta· 

rafından ya.yılan bir mektubunda, in • 

giliz kadınlarının bugünkü gii'i clu ... 

rumda habeş ulusuna tinel yardımda 

bulunmaları i st-enme kted i r. 

Eski yunan kıralı sonu 
bekliyecek 

Londra, 23 (A.A.) Es 
Yunan kralı Yorgi, dün Ati 
9arbayı 8. Kotzias ile göriitm ·· 
tür. B. Kotzias'ın dostlarmd 
biri, Bu görüşmelerde, Yun 
sıyasal durumunun İncelendiği 
ve kralın sükunetle geneloyun 
nucunu bekliyeceğini gazetecil 
re söylemiştir. 

Kıral Jorjım şurtforı 
Atina, 23 (A.A.) - Katitncrini g 

zetcsine göre. krral Jorj kırallrğrn ge 
getirilmesi için aaşğı<laki şartları ko 
muştur: 

1 - Geneloy tam bir bıtaraflık 
samimilik içinde yapılmalıdır. 

2 - Her türlü hükümet darbesi fiı 
ri bir tarafa bırakılmalıdır. 

3 - Eğer hava sıyasal hırslarla b 
lanırsa, geneloyu sükunun c1ôn"mesin 
kadar geciktirmek doğru olur. 

4 - Elde edilen çoğunluğun kıra 

lığın geri getirilmesi için sağlam bi 
esas olup olmadığınr kıral takdir ede 
cektir. 

5 - Gcneloydan bir ay once, cu 
murluk veya kırallrk rejimini memleke 
ti karıştırmaya çalışacaık her türlü h. 
cfımlara karşı inanca altır.a almalıdır. 

6 - Kırallıktan sonra ve ulusal ku 
rul anasal kanun işini !bitirir bitirme 
ayrışıklarla anlaşarak karar!aştırılaca 

bir seçim sistemi kabulü suretiyle 
çime başlanmalıdır. 

Bay Çaldaris bu dı}evden haberi o 
madığrnr ve fakat bunları makul buldu 
ğunu söylemiştir. 

Kıral, Aıimı ~arbtıJı ınm 
göretirıden hofnııd ! 

Londra, 23 (A.A) - Atina şarba 
B. Kotzia.a Atinaya hareket etmeden 

önce gazetecilere demi§ tir ki: 
« - Kıral, kendisine 'eı:diğim iza • 

hattan hoşnud kalmıştır. Göretimdeıı 

edindiğim intibadan yunan uluımnU 
haberdar edeceğim. :ı1 

YUGOSLA VY A'DA: 

r ugosla vym1a bayscıtlık 
Belgrad, 23 (A.A.) - Maçek yıl 

dönümü dolayısile Zagrepte çıkan ka· 
rışıklıklar hakkındaki haberler için B. 
Stoyadinoviç demiştir ki: 

"- Hiç kimse ölmemiş, hiç bir eT 
yıkılınanuş, yalnız bir kaç cam kırıl • 
mıştır. Bugün bütün bu karışıklıklar 
durmuştur. Her yerde tam bir bay • 
sa11rk vardır •. , 

ITALYA'DA 

I uilyaıun aldığı Jinan.-.al 
t.edbiTler 

Roma, 23 (A.A.) - Önemli finan- · 
sal tedbirler alan İtalya, piyasadaki 
kağıd paranın kanunig karşılığını bir 
zaman için azaltmıştır. 

Finans bakam, altın karşılığının bu 
suretle azaltılmasının "son aylar için
de yarım milyarlık bir yeküna varan 
ayram bir önemi olan yabancı borçl .. 
rın ödenmesi için çok lüzumlu,. oldu
ğunu havas ajansına aöylemiştir. 

Bakan, yüzde 40 altın kar§rlığına 
çabuk dönebilmek için ülkenin, yaban· 
er ülkelerle yapılacak mal dcğişlerinde 
pek sıkı bir disipline ba§ eğilmtai re
rcktiğini ilave etmiştir. 

FRANSA.'DA: 

Eski saı-aşçıbırırı lwran 
Paris, 23 (A.A.) - Bütün eski haro

ci birlikleri ile harb kurbanlarını biı 

araya toplayan "eski harbcilcr ulusal 
konfederasyonu,, üsnomal bir toplantı 

yapmış ve harbde iğci! olanlarla ayle 
sefi işyarlara karşı hükümctin aldığr 

tedbirleri protesto eden bir karar ka -
bul etmiştir. 

' Başarıncaya ka.dar ~irğik re devanı 

ctmcğe karar veren konfederasyqn,, 
bir miting ve gçr~kirşe . ulusal bir gös· 
teri yapılması için y1.: 'rlı birliklere emir 
vermeği de karar altına almıstır. 



Te ıl ·dl r • 

ita/ya nın Airıka harbı ıyi mi. 
fena mıdır? 1 ta/yanlar habeş har 
bım yapm lı mı, yapmamalı mı
dırlar? 

Bu, bır ıya al anlayı;j işidir. 
Bunu her yazı yazanın pek diye
mezsek de lıer sıyasal sistemin 
kendine göre bir anlayışı ve bir 
anlatışı vardır. 

Kemali t rejim. esen hakh ulu 
formülünü ortaya koymuştur. Be11 
de bu kanağatta olanlardanım. 
Müstemlekeyi - müstemlekeciyi, 
emperyalizmi • kapitalizmi, nas
yonalizmi • sosyalizmi bu formüle 
göre anlar, bu formüle göre hü
kümlendiririm, ve böyle yaptığım 
;çin, habeş işi şöyle olacak, ita/ya 
bunu, lngiltere sunu yapacak di
yenlere pek kulak asmam. Pren· 
sip anlatmıyan hiç bir fikre oldu
ğundan Jaıla değer vermem. 

Zaten bence. bugünkii habeş · 
İtalyan harbı veya anla§mazlığı 
arsıulusal durumda bir prensipin 
halledilmesinden değil. bir sıya. 
sanın iyi tanzim edilmemesinden 
çıkmıı ars1Ulusal yeni bir durum
dur. Eğer günün birinde bir sonu
ca bağlanırsa bu,· gene bir pren-

iple olmıyacaktır. 

Geçenlerde 1 ·tanbul gazetele
rinden birinde, sevdiğim bir arka
daşımm habeş - İtalyan harbı mü
nasebetiyle yazdığı bir fıkrayı o
kudum. A rkadasım bu fıkrasrnda 
neyi söylemek, Danunçio'nun şah· 
smda kimi tahkir etmek istiyordu. 
Yazıyı birkaç defa okudum aradı
ğım şeyi bulamadım. Yazı şudur: 

İtalyan yazganı Danunçio; "Habe
istan'da ölenler, İtalyada ebediyen ya· 

ıyacaklardır 1,, diye bir laf etmiş. 

Dünyanın bir ucunda ölüp öbür ll· 

cunda yqanılabilccegine benim aklım 
pek ermedi. Bir insanın Afrikada top· 
rağa karışıp, Avrupada toprağın için
den dipdiri fıskırması, bir parça tuha
fıma gitti. 

Belki Danunçio, Ömer Hayyam'cıdu. 
Afrlka'da toprak olacak İtalyanların 

topraklarından saksı yapılara'k İtalya
ya getirileceğini kasdetmiştir. Habe-
istan'da toprak olanların İtalya'da bi· 

re r sak ı biçimiM girerek yaşamaları 
da fena değil.. 

Her neyse, bunlar, derin? l felsefı 

gôrUJlerdir. Fazla karıştırmıyalım, di
bi çıkar. 

Arkada~ım JJeyi beğenmiyor. 
Danunçio'nun şahsında arkadaşı
mın terıil etmek istediği şey ne
dir? 

Fikir mi. prensip mi, harb mı, 
muharibler mi? 

Arkadaşıma bunları Danunçio 
ve İtalyan gene/iği için değil,· 
Türkiye ve türk gencliği için so
ruyorum. Gazete.çinde lütfen ce
v&b verir mi? 

N.H.ATAY 
---·-----

Kininler nasıl getirilecek? 
Kızılay Cemiyetinin monopulu 

altmda bulunan ve memleketin 
ıenelik ihtiyacı için dışardan go
iİrtilecek olan 20 - 30 bin kilo 
kininin bir konıorıiyom elinde 
İ.uluoması dolayııile baıka mem
leketlerden getirilmesine imkin 
olmadığı anlaJddığrndan bedeli -
nin yarısının klering yolu ile, ıe 
riye kalan 250 - 400 bin lira 
hğınm da Holanda hükümettle 
aramızdaki klering anlasması ge

reğ~oce Holanda takas ofısinde 
1imdi1e kadar birikmiş olan ve 
bundan sonra birikecek olan yüz
de otuz (diıponibilite) lerin 1er· 'ez bankasınca batb yer!ere 
İranıfer edilmiyerek bu ma' be
~elinin karııldc tutulmuı auretile 
Holandada Amesterdamda bulu
nan kinin fabrikasından serbest 
dövizle tedariki Bakanlar Heye · 
lince onanmı,ttr. 

H 
ISTANBUL TELEFONLAR/ 

İstanbulda zehirli gazlar
dan korunmak için 

lstanbul, 23 - lstanbul urayı
mn getirttiği bir uzman lstanbul 
halkım zehirli gazlere karşı koru
mak için incelemelerine basladı. 
Uzman lstanbulda mevcut olan 
mahzen ve sarmçları gezecek ve 
buralarmı gerekince ne kadar in 
san yerleştirilebileceğini <>aptaya. 
cak bu mahzen ve ~arnıçlarm len
ııi hir ·ığmak haline getir;Jmesine 
başlanacaktır. 

Balkan spor haf tasının 
programı 

lstanbul, 23 - lstarıbulda 21 
eyliılde ba~lıyacak olan Balkan 
:;por Jıaftasrnm programı .'iaptan
dı. lstanbula bu halta içinde gez. 
gin getirmek için alman tedbirler 
de vardır. Halta içinde lstanbula 
17 si idareci olma': üzere 120 spor
cu gelecektir. 

Kağıthane yangınında 

açıkta kalanlar 
lstanbul, 23 - Kağıthanedeki 

yangından sonra 115 ki~i açıkta 
kaldı Bunlar camilere ve kızı/ay 
taralmda11 giinderilen çadırlara 
yerle~tirildi. 

Adisababa onursal kon -. 
solosunun söyledikleri 

lszarıbui, 23 - Türkiyenin A · 
disababadaki orunsal konsolosu 
alman tecimerlerinden Hans Bahrı
berger lstanbula geldi. Ve bu ak. 
şam Ankaraya gitti. Diyevinde 
Habeşistanda durumun çok gergin 
olduğunu ve savaşrn önüne geçme· 
nin imkansızlığmı, eğer başlarsa. 
savaşm habeşliler taraf rna bitece
ğini ve Vehip'in hizmet etmek ;. 
çin Habeşistana baş vurduğunu 
söyledi. 

"' lstanbul, 23 - Norveç okul 
yatı bu akşam Akdenize döndü. 

B. Cevad Akkirman 
Türk - rus baytarlık sınır 

anlatması gereğince iki taraftan 
hayvan hastalıklarının geçmeme· 
si için yapılmı' olan ve yıllardan· 
beri yeritilmekte bulunan isleri 
yakından incelemek üzere T ~rım 
Bakanlığı salgın hastalıklar u~
manı Bay Cevad Akkirman türk
rus ımırma d'litru yola crkmı!-t•r 

Dünkü lstanhuJ 
ZAMAN d« Za_"'.an . i~n"a'1 

ve « ı~ın ıçınden 

na~ıl çıkacaklar!-. adlt ba~yazıda deni
liyor ki: 

« Avusturyaorn bugünkü durumu 
fOyl-c hulasa edilebılir : 

B. Şuınig ile İtalya, Avusturyayı 
kurtarmak için prens Otto gelmelidir 

fikrinde bulunuyorlar. Küçük anla~a. 
prens Otto gelirse derhal savaşa baş • 
)arız diyorlar. 

Almanya da bu ikı tarafın didişme

si arasında behemehal çıkacak olan ılk 
fırsattan istifade ıçin bekleyip duru -
yor. 

Goı üluyor ya, şu küçük Avustur -
ya. Avrupanın ba,ına hakikaten bü • 

yük bir gaile çıkaraeak kadar miihim 
bir muamma arzetmektedir. 

c umhuriyel de bir lilım hak • 
kında bir uzmanın 

fiktrlerı adlı yauda Bay Yunüs Nadi 
diyor kı : 

«Bize yazan doktor Vagner diyor 

ki : 

U LUS 

BERLER 
Dün Ankaranm en sıcak 

günüydü 
Ankara mevsimin en sıcak gen 

lerinden birini yaşamıştır. Sı -
caklık derecesi gölgede 33.5 u 
bulmuştur. 

Meteoroloji enstitüsünden alı 
nan habere göre, dündenberi E
ge mmtakasile Anadolunun gii -
ney ve doğu bölgelerinde sıcak 
yiikselisi vardır. 

Sıcaklık derecesi diin Manisa. 
Nazilli ve DivaYhekirde 41. Ma 
latyada 39, Maraşta 38. Muğb •. 
da ve AdRnada 36 idi 

Yozgat Sivas hariç. olara'1 
orta Anacfolunun bit çok yer1f" -
rinde srcakhk derecesi 30 - ~!i 
araıımda idi. Enurum ve Karıı
t;\ h!\vl'\ v;\f!ıslr gecmİştiı· 

Dış Bakanlığı işyarları 

arasında 
Berlin konsolosu iken Dı, Ba

kanlığının tif re bürosu direktör· 
lüğüne atanan Bay Fuad Berlin
den gelmiş ve işine ba,lamıftrr. 
Paria elçiliği baş sekreterliğir>e 
atanan özel büro asdirektörü 8. 
Siyret Halulu, Roma ekiliği yö • 
netkerliğine atanan Bay Zeki 
Hakkı, Atina elciliği ikinci ka -
tibl;ğine atıınan Bav Resad bu il· 

ym sonuna doğru i~Jerinin baıma 
Slİ dPrpl.<"f ,.rrlir. 

B. Numan Menemenlioğlu 
gitti 

Dış Bakanlığı gene) sekreteı; 
Bay Numan Menemenli bir aylık 
izin günlerini geçirmek üzere 
dün ak~amki trenle lstanbula ~it. 
miş ve durakta le Bakanı B. Sük· 
rü Kaya, Drs Ba.kanltğı direktör 
ve işyarları ile, dostları tarafın . 
dan uğnrlanmı,hr. 

Fabrikalardan alınacak 
(muamele) vergisi 

«Teşviki sanayi muafiyet rul•
satnamesİ» olan fabrikaların (rrı.ı
amele) vergisi bağışığından d" 
faydl'llanacakları sanıınnm b 1., 

takım ilbaylıklarda yer bulduğu 
anlaşılmıştır. Finans B:ıkanlrı? 
bu durumu incelemiş ve bu gibi 
«muafiyet ruhsatnamesi » olan 
f abriakların (muamele) verg iti 
baoışıklığmdan faydalan:ı.mı\'a . 
caklarını, ancak yalnız. smıfla,.1• 
na göre kurağ. toprak ve kazanc 
vergileri bağrsıklıihndan favda . 
lanabileceklerini ilgililere bil lir. 
mistir. 

Bulgaristanla yaptığunız 
baytarlık anlaşması 
22 birincikanun 1933 de An -

karada imza edilen ve bir ay eve) 
verişilen türk - bulgar baytarltk 
sınır anlaşması yürürlüğe girmİ1' 
tir. 36 maddelik hu anlaşma iİr 
iki komşu devlet topraklarındarı 
birbirine geçen hayvanlarında 
salgın hastalıklara karşı kartılrk
lı t,.dhir1,.r alınacaktır. 

Bir araba bir yavrucuğu 
ezdi 

Dün saat on sularında Erzin· 
canlı Mehmedin kullandığı yük 
·ırabası Koyunpazarı ça11ıımdan 
yokuı aşağı inerken kotum ka -
yı,ları kopmut ve hayvanlar ara· 
bayı tutamamışlardır. Mehmed ye 
re atlamıf ve hayvanlan diz<:in 
lerinden tutarak arabayı durdu1"
mak isterken yere düterek çiğ . 
nenmiftir. Bu aralık cadd-?den 
geçen Ankaralı Ali Rıza kızı A..y. 
şeye l"f e arahan•n oku çarpmış -
hr. Bir kaç yerinden yarafıman 
Mehmed ve Ayte Nümune haı;ta
n .. si ne vahrıf.,,,ı•lardır. 

Küçük sanat sahipleri 
kimlerdir? 

Kazanç vergisi kanununun 30 
uncu maddesinde yazılı küçiik sa 
na t erbabı hakkında Finans ba 
kanlığı ilgili dayrelere bir genel
ge göndermiştir. Kanunda birkaç 
örneği gösterilen kücük tecim ve 
sanat erbabının belitilmesinde 
türlü türlü takdir ve muamelelf"· 
re yolar.mamak için kimlerin küçü!< 
tecinı ve sanat erbabı sayılaca:tı 
dcı genelgeye bağh bir listede 
gcjo::tr'r ilmist;r, 

Kanunun saydığı örneklere gö
re küçük sanat ve tecim erbabı sa
yılabileceği halde bu listede bu
Junmayanlarm, kendilerine ben· 
zer kimseler gibi muamele göre
cekleri genelgeye yazılmıştır. 

Listede saptanan küçük te
cim ve sanat sahipleri şunlardır: 

Hasırcılar, mutaflar, nahncrlar. 
kasanlar, bakkal, sehzeci, mevva· 
cı. oduncu kömürcü, aktar, kaİıve 
ci. ascı. tenekeci. camcı, nalbant 
kalaycı kolacı. tamirci. ciçekci, 
halıkcı, icki satıcıları, arzuhalcı, 
canak. cömlek. tuğla, kiremit ya· 
P:1nlar. tascılar. kiremitciler. ter
zİl<'r. furuncu, cilingir. doğrama
cı, demirci. bakırcı. hakkak. saat 
t amircisi , mühiircü, hattat, boya· 
cılar. ipçiler, çuvalcılar, tatlıcılar, 
helvacılar, kunduracılar, kahveci· 
ter c::lvhanf"lf"r. berberler. 

tJUzetelt·ı·iniıı haş) azı larındaıı özetler 
dstanbula dair venJccek fılimleı 

yüksek ııurettc sanatkarane olmalı ve 
scyircıyi süniklemcli<liı. Kudretli bir 

rejisör ve ehliyet sahibi, mahir hiı o
peratôr bulunduğu takdirde böyle bir 

filmi 1stanbulda bile yaptırmak müm -

kündür. Çunkü 1stanbuldaki sanat e • 

serleri ve türlü ha.yat şekilleri turizm 

için tükenmez bir altın membaıdrr. 

Turizm bır tarafa dursun memleke

timizin kucagrndaki hazineleri eıvvc -
ıa kendimiz için bile düzeltmeli de _ 

gil miyiz ? Halbuki turizm b:ıkımından 

yalnız İstanbul ve çevresinin memle • 

kete dışardan sokabileceği para mik -
darı en aşağı bir rakamla 100 milyon 

liradır. Türkiyemizin butiln ıhraca -
tı yekunu bu kadar pa rayı ancak ge

tiriyor.> 

KURUN 
dır, 

da Bay A ını Us 
~unları ya7.makta _ 

«Balkan antantına girmiş olan dev

letlerin blitlin çalı,malarına rağmen 

Bulgaristan bugüne kadar barıt po -

htıkası aydmlanamamı~tır. Kendi ül • 
keşindc sözünü tutabilir kuvvetli bir 
l>ulgar hükumeti kurulamadığı için re• 
mıg adamların sözleri de insana gü • 

venç vermemektedir. Fazla olarak son 

günlerde Zveno grupu neşriyabndan o
larak basılan ve bulgar dıt bakanlıtı 

yliksek işyarlanndan birinin yugo • 

slav - bulgar birliği genel .ekı eteri 
doktor Bojinofun kaleminden !jıkan 

kitabın uyandırdığı fesatlar bu karma 

karışık durumu bir kat daha karıstrr -

maktadır.> 

~r Alll ~ dakı <Edirneyi is
,..,.._ f"'lllllllll tiyoruz > diyl'n bul 

garları susturmanrn ttk yolu adlı ya • 

usrnda Bay Ali Naci Karacan diyor ki: 
« Bizim bulgarlarrn bütUn bu kuru 

sıkılarına karşı vereceğimiz YC onları 

susturacak bir tek yolumuz, bir tfk ce 
vabımız olabilir: 

Trakyayı doldurmak, boyuna dol -

durmak, ağzına kadar doldurmak, ora
daki nüfus SOO b in ise, bir milyonsa iki 
milyo.na, iki milyon ise üç milyona çı· 
karmak.• 

v~ .. ıhhat verir. 

Düşünü~ler 

Göçnıenler gelirk ıt 
Üzerinde doğdukları. büyiiduk 

l~ri, gülüp ağladı!cları, sevi§tildc
rı topraklardan, bır daha Jıiç don
memek Üzere ayrılmış, uzaktan 
duydukl~rı anayurdun çağrısına 
uyarak. ıçleri göçmenin ve ana
yurda kavuşmanın karışık Jıisleri 
hüzün ve sevinçleriyle dolu, yığın 
yığın geliyorlar. 

Türlü ekonomik zorluklar, tür
lü sıkmtilar, yoksulluklac, a,ığ
lanmalar içinde yıllar yılı yaşar
ken her şeyden çok özledikleri 
türk elimn şefkatli okşayışı. tiiık 
gözlerinin 'ievgi dolu bakı~ıydı. 
Hiç bir şey onlara yaşadıkları ül
kede yabancı bir unsur sayılm11k 
kadar ağır gelmemişti. Ve i~te 
şimdi kendilerinden olan bir ulu
sun arasına karı§mak, kendileri
rıin olan topraklarda yaşamak icin 
oba oba, köy köy yola dökülüyor
lar. 

Bin türlü güçlüklecle çarpı§a 
çarpışa derin çizgilerle oyulmuş 
yüzlerine, bin türlü yükleriı, agır
lığı altında çökmüş omuz/arma .. 
ve türk toprağmrn, türk bayrağı 
mn öz/emile ışıldayan gözlerir:e 
bakınız, sevmek ve acımak hisle
ri nizin kapılarım ardma kadar 
onlara açmaktan kendinizi alamı
yacaksımz. 

Göç. derken, bu kelimenin sak
ladığı bütün trajediyi gözlerimi
zin önünde hakkiyle canlandın
yormuyuz , bilmem. "Gitmek, bir· 
az ölmektir,, diyen şair, hislerinde 
ne kadar aşkrncı olsa da. büsbfitiin 
hakikate aykırı bir !Jey söylemi~ 
değildir. Dünyaya gözlerini ille 
açtıkları gündenberi alışmış ol
dukları su, hava, toprak, ne varsa 
hepsini ardlarınd~ bırakarak ge· 
liyorlar, uzun yıllar yeni yurdla
rrnrn topraklarrna. su ve havasına 
alışmak için uğraşacaklar. Ne ka 
dar güç, acıklı ve üzünlü bir şey ol 
sa da göç bugün için bir zorağdır 
bu ihtiyacı anlıyor ve omı ayrılı,: 
daR doğan üzün/erine büyü 
umudlar katarak kabul ediyorlar. 

Onları, bu büyük trajedinin • · 
rasından görmeye ve anlamaya 
çalışalım. Acılarını gidermE'k, öz. 
lemlerini dindirmek, yaralarınr 
sarmak için ne yapsak fazla olmı
yacaktır. Türk bütünlüğünün ba 
en bahtsl'z çocuklarımı, bahtsızlık
larmı ~n tez vakitte unutturmak 
ve onlara yabanc1lrk hissini bir an 
bile duyurmamak bizim için bü
yük bir ödev olmuştur. 

Bir kısım halkımızın arasınd:ı 
hala Anadoluluk. Rumelilik ve 
hatta ~ehircilik ayrılıkları gibi,. 
ortaçağ zamanlarına has hislttin 
yaşamakta olduğunu unutmrya-
1ım. Bu geri düşüncelerle savaş
maz ve bu yüzden olmama ı 11-
zımgelen bazı hadiselerin ve so
ğukluklarrn ortaya çıkmasına 
meydan verirsek, bir kardeş la
c~ğma atılmak umudiyle ko~R 
ulusdaşlarımızı hayal lcırılışlac.r
nm en acısı kaqılaysbilir. 

·Göçmenlerin yerleştirilecei
leri yerlerde hükıimet işyarları
nrn sıkı kontrolu kadar Halkerle
r!miz de faydalı surette çalıp/Jİ· 
lırler. Geneler, türk ulusunun ay
rılmaz bir bütün olduğunu: göç
menlerin, çektikleri büyük 
sıkmtılardan dolayı yerliler tara. 
fından daha fazla sevilmeye layık 
oldukfarrnı anlatmalı ve her iki 
kardeş unsur ara4;mda sarsılmaz 
ve su sızmaz bir yakınlığın doğ
masına çalışmalıdırlar. 

Ana kartal yaralı yavrusu,. 
daha büyük bir şefkat gösterir. 

Yaşar NABi -----
Yeni Maraş defterdan 
Maraı defterdarhfma Finans 

Bakanlığı mab muhasebe dir8 • 
törlilğü ıeflerinden B. Namık a . 
tanmqhr. 

RA BtRASI: . ıcaklarda set·inlik. her zanıan ne~ 
Bütün ---azino .. bal-~ ve lokantalardau t tevı .. ·niz. (Yenişehirde Orduevi bahçesınde ve Orduevi karşısında mühendisler birlırri 

" lokantasında hususi tertibat ve teşkila tmltt herk-..·ı.aım:uıt~adı~L--_ _ _ • _______ _J 
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Güniin nıe~elelerinden. 

Habesistan • 

Çok yerinde olarak duşiınüleceği ü
zere, burada kölelıgin /bir "müdafaa,, -
sını yamaga kalkışacak değilim .•. Yal
nız şunu sôyliyeyim ki Habeşistandaki 
kölelik meselesi düşünüldüğünden baş
ka türlü, karı§ık bir meseledir. Böyle 
bir işte bazı kimselerin gösterecekleri 
santimantalizm, Cenevrede ve başka ta
raflarda, birçok iki yüzlülerin ve kur
nazların .işine yarıyacaktır. 20 eylUI 
1923 de, Habeşistanın Uluslar Sosyete
sine girmesini istemiyenler, ibu memle
keti, köleliğe göz yummakla suçlamış
lardı. O zaman Ha.beşistandan yana çı
kan B. Hanri dö Juvönel, Uluslar Sos
yetesinde üye olan birçok hükümetJe
rin, denizaşırı topraklarında buna ben
zer güçlüklerle karşılaştıklarını söyle
mişti. O zaman hiç bir hükümet bu sö
zü kıendisine karşı söylenmif saymadı 
ve kimse B. dö Juvönel'den bunu izah 
etmesini istemedi ... 

••• 
Ne güzel bir gece t aslanlar, bilyük 

Gehi'dclri kafeslerinde kükremeğe, ay 
da kırmızımtırak bulutlar arkasında 

başıboş dolaşmağa devam ediyor. Kö
ıem, yanıbaşımda uykuya daldı. Ayın 
pencerelerden sızan ışıkları altında o
nun zavallı yüzüne bakıyorum. •. O uyu
yor ve .. gülümsiyor. Bizde, uykula
rında onun gibi rahatlıkla gülilmsiye
bilecek hilr ve istediğini yapan çok 
kimseler var mı, bilmiyorum. 

"'** 
Şimdi Habeşis anda, had> olmasını 

lltiyen kimseler var mı? Belki, her ta
rafta, bulanık suda bahk avlamak isti
yenler, budalalar veya abdallar vardır. 
Burası için söylenecek bir şey varsa o 
da, Habeşistanın alınyazısını yöneten 
bükümderin, bu üç kategoriden hiç bi
risinden olmadığıdır. O haııb ederek çok 
sararlara uğrayabilir. Buna kal'fl ne ka
zanacak? Yalnız bu acbeb bile onun, 
herhangi bir barışçıldan çok barıştan 
yana olması için yeter. 

İmparator Haile Selase, derin ve 
ince bir zekası olan bir adamdır. Bun
dan on bir yıl önce gene Ras Tafari'yi 
Avrupa başşehirleri ne büyük bir şevk
le karşılamışlardı. Onun, Monteskiyö· 
nün Lcttres Persanes'ına yakıfacak tef
sirlerini düsüncelerini ve cevablarını h~r 
kes alkışlıyordu. O zamandanberi başı
na giydiği taç, onun alnını hükümder
lik soravlarının mengenesi içinde ııkı1-
tnmaktadır. Prens, imparator olduktan 
_,nra, eski güvenli neıesini kaybetmiı
tir. Bugünlerde olup biten hadiseler 
ise onun bu netcsini geri getireceğe 

benzemiyor. 

"Kutsal kitaıbların 1500 yıldanberi 
yazdıkları gibi ve memleketimizin har
tasının de size göstereceği üzere, tanrı
ya inan için, onun kanunlarının ~aygı 
görmesi için, vatanımızın ve dinimizin 
korunması için Süleyman Yalavaç zama
nmdanberi etrafımızı çeviren dinsizler
Je uğraşıyoruz. Buna rağmen, dostluk 
bağları arıyarak elde ettiğimiz sakin 
devre İ!jinde bir demiryolu yaptı'k, 

Brüksel anlaşmasına girdik, evrensel 
posta birli~inin üyesi olduk. Bu birliği 
(Uluslar Sosyetesini) kurmak için bir
leşen devletlerle anlaşmalar yaparak, 
bunların yükenlerini her zaman yerine 
getirdik. lsanın incilini sizinle aynı za
manda aldığımız için, içinde bulundu
ğumuz güçlüklere rağmen biz de ka
nunlarımızı sizinkilere uydurmağı cid
den istiyoruz. Şimdiye kadar bütün yap
tıklarımınn bunun inancası olacağına 
Ye sizb de bunu tanıyacağınıza güve
niyoruz ..• 

Yukardaki satırlar, habeş imparato· 
runun üslfJbunun çok güzel bir örneği
dir. Bunlar onun, Ha.beşistanın Uluslar 
Sosyetesine alınması için yazdığı mek
tuptan alınmıştır. Kim ne derse desin, 
bu ince diyalektik, tondaki bu kusur
•uz vakar bir "yabaninin,, becereceği 
iş değildir. Ya, bundan birkaç gün önce, 
bütün gazetelerde okuduğumuz protes
toya ne demeli? imparator. bu sözlerin
de, ısmarfoyıp paralarını ödediği silah
lc:rla cebelere limanlarda konulan am
bargoyu protesto ediyor ve ıunları ya
zıyordu 

• Bi , lir kaynakları olmıyan ço-
banlar iftçileriz. Askerlerimizin 

hilnıecesi 
Yaz_:.n: Piyer Benua 

Frtmsız ahatlenıisi iiyeleritıde11 

barba yalnız kılıçlar ve mızraklarla git
memeleri içfo, birkaç tüfekle birkaç to
pu ancak yabancı memleketlerden ala
biliriz. İngilizler açık konuşmayı sever
ler. Bu anlaşmazlığın başındadneri Ha
beşistanın Uluslar Sosyetesi üyesi sı

"f atiyle hangi işte ödevini yapmadığını 
söylesinler. Bu anlaşmazlığı meydana 
getirmek için biz ne yaptık? Eğer hak 
bizden tarafa ise ve medeni uluslar bu 
harbın önüne geçemiyeceklerse, bari 
bizim kendi kendimizi korumamıza en
gel olunmasın.,, Bu sözlerde, epi kor
kunç hir alay var. Zavallı medeni ulus· 
lar ! onların bu "barbar., a vermekten 
l!açınamıyacakları cevab, pek de kolay 
değildir. Ben .kendi hesabnna, bu ce
vabı yazmak işini üstüme alamam. 

Ras Makonnen'in oğlu bugün 43 ya · 
§ındadır. 1930 da imparatorluk tacını 

giymiştir. Bazı kimseler prenslerin, 
doğumları dolayısiyle uluslariyle ken. 
dileri arasında büyük bir uçurum oldu
ğunu söylerler. Fakat gene Ras Tafari
yi tahtından uzaklaştıracak gibi görü
nen, onun yüksek bir ayleden oluşu de
ğil, sarayın ve Avrupa devletleri elçi
lerinin çevirdikleri entrikalardı. Onun 
hayatı, imparator Menelik'in ölüm dö
şeğinin etrafır.da olup biten hadiseler 
arasında çalkanıp durdu. İmaparato
run hastalığından faydalanan karısı im
paratoriçe Taitu, tahta ç~kmak için İn· 
gilizlerle uyuşmuştu. İngilizler de, 
yardımlarına karşılık, Harrar'ı işgal l'

decekler ve Habeşistanı Korumaları al
tına alacaklardı. Generaı Manning'in 
kumandası altındaki kolordu, bu tuhaf 
işi güzel bir sonuca bağlamak için, Ber
berada toplanmıştı. Onun için, impara

tor Haile Selasie'nin bugün bu işte ta
rafsız olduklarını söyliyen bazı kim
selerle eğlenmeğe hakkı olup olmadığı 
kolayca anlaşılır. Bu bakımdan, onun 
diplomatik bilgilerinin çok sağlam ol
duğunu söyliyebilirim. O, böylece e
dindiği görgüyü verimsiz bırakmak ni
yetinde değildir ve bu yüzden de düş
manları değil, kendi uyrularından bazı
ları onu tenkid etmektedirler. Onun bir 
savaşçı olmaması, kusur gibi görülüyor. 
Bu tenkid şu şekilde doğrudur: İmpa· 
rator orada oldukça, ancak bütün uyuş 
ma çareleri bittikten sonra harb ola
caktır. Bir defa daha soralnn: Bir harb
ta imparatorla onun uluıu ne kazana· 

caklar? Fakat, bu fikir<k olmıyan kim
selerin bulupduğunu da söylemek Ja· 
zımdır. İlkin, Adua'daki gibi, kılıç ve 

benz~ri ile silahlarla şimdi de harb ya
pılacağını sanmaktan uzak olmıyan 

Rasların partisi, ihtiyar habeşler vardır. 
Sonra da, bizim üniversitelerde uzak

tan uzağa Avrupa kültüriyle yetişmi§ 
ve sanki rastgele yabancı düşmanbğınırı 
ön sırasına geçmiş olan gene entelek
tüeller vardır. Bunlar da, kendilerini 
bu sıkıcı ihtiyarlardan kurtarıp erkeye 
geçirerek, zararlı da olsa bir sulh yap
mak imkanını kendilerine verecek olan 
bir harb fikrine belki düşman değildir
ler. Fransa'da söyleneceği gibi, bu "en 
sağcı,, ve "en ıoku,, adamlar arasında 
Negüs'le habeş ulusu vardır. 

Kurtuluş için tanrnm işe karışması
na güvenen ve Negüs'ün, yeryüzüne 
tanrının gönderdiği adam olduğuna ina
nan böyle bir memlekette Negüs'le ulu
sun, asığlarınm ne kadar biribirlerine 
uygun olduklarını anlayabilmeleri bü
yük bir ıeydir. :Bu dini otokrasinin 
kuvveti hakkında bir fikir verebilmek 
üzere, bu yıhn başlangıcında Adisaba
ba'da geçen bir hadiseyi anlatacağım. 
Yağmur mevsiminde bulunulduğu bir 
sırada bir fırtına kopmuş, yeni yapılan 
bir yol üzerinde elli metre genişliğinde 
ve aşağı yukarı aynı derinlikte bir hen
dek açılmıştı. Fikri sorulan ilgili day
re, şosenin onarılması için bilmem kaç 
hafta gerektiğini söylemişti. lmpara -
tor: "Peki, dedi, fakat ben yarın akşa
ma kadar her feyin düzeltilmesini is
tiyorum. Ulusum benimle birlikte gel
sin ve benim yaptığımı yapsın • ., Erte
si akşam, hendek doldurulmuştu. Ne
gUs'ün kendisi oraya giderek, hende
ğe kocaman bir taş atmıştı. Başşehirle 
yöresindeki bütün halk da onun peşi-
11ra gitmit ve onun yaptığını yapmıttı. 

(Sonu var) 

l 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımı 
İtalya -- Habeşistan ve lnuslar Sos}1etesi 

B. Musolini'nin, Habeşistan işinde kim::;eyi dinlerniyeceğini ve ltalyanm, ba§ladığı işi 
sonuna vardıracağını söylemesine karşı, lngiltere de bu anla~mazlığm 1906 da yapılan 
andlaşmaya göre barı§ yol uy la ve uluslar sosyetesi kanalıyla kotarılmasında ısrar edi
yor. Tayms'in aşağıdaki ya 7.ısı, lngilterede bu iş hakkmdaki düşüncenin nasıl olduğunu 
anlatmaktadır. 

Sir Samuel Hor'un söylevi hakkın· 
da yabancı gazetelerde çıkan yazılar, 

her tarafta bu sözlerin önemi anlaşılmış 
olduğunu gösteriyor. Yalnız Almanya
da, bilinmesi güç olmıyan sebeblerle, 
bu söylev soğukça karşılandı. 

Fransa ve Alır-nya kamoyu arasın
da çok defa aykırılık gorülur. İngiliz 
dış bakanı Habeşistan - İtalya - Fran
sa durumu üzerinde konuşurken, şüp
he yok ki, Almanyadan ziyade Fransa
yı göz önünde bulundurmak yükümün
ıle bulunuyordu. Bu, İngiliz hükümeti · 
nin görüşünde en ufak bir değişiklik 
bile olduğunu göstermez. 

İngiltere dört devletli bir yöneyin 
üç devletli bir yöneyden daha iyi ve 
Ustün olacağı kanağatındadır ve bum.n 
ya'nız deniz anlaşmalarında değil, da· 
ha birçok meselelerde sağlamlığı ister. 

Fakat bütün görüş noktaları bütün 
söylevlerde ortaya konamaz. Onun için 
per§embc gfü1ü söylenen bu söylev, bir 
takım bahisleri bir tarafa bırakmak su· 
ret iyle bir başarı kazanmış, yalnız bir
kaç meseleyi ele almıştır. 

Hele İtalyan - habeş anlaşmazlığı 

üz"rinde dı~ bakanımız tarafından söy
·er.en sözler, ortalıktaki gerginliği ol
dukça gevşetebilmiştir. 

Bir tek söylev için bu, önemli bir 
başarıdır ve harba başvurmadan bir işi 
diplomasi yolu ile kotarmağa ~alışmak 
herhalde daha iyidir. 

Eğer halS oıtada çatışma ve çarpış
ma ihtimalleri duruyorsa, bu, ingifü: 
sıyasasının yanlışlığından değil, Bay 
Musolini'nin inadından ileri gelmekte
dir. Onun Habeşistanı, önce barışçıl ça
relere başvurmadan ele geçirmek yo· 
lundaki plfinları kendi memleketinden 
başka, hiç bir yerde sempati görrnü 
değildir. 

İtalyanların ergeleri ve bunun ıçın 

gösterdikleri sebebler hata resmiğ ola
rak söylenmiş, anlatılmış değildir. Ro· 
ma, yalnız Habeşistanı almak dileğin
de görünüyor, o kadar. 

Öte taraftan herkes kabul eder ki 
habeşler. italyan Eritre ve Somaliıi 
içini hiç bir zaman iyi bir komşu ol
mamışlardır. oralara saldırmış ve bu 

toprakları yağma etmişlerdir: 

Orada tecim için gösterilmesi her 
memlekette adet olan kolaylıkları gös
termekten çekinmişlerdir. Birçok rn· 
m:ğ protestolara cevab verilmemiş, ka
llU!ioffialar için gönderilmiş olan orun
takların Adisababa'da sözü geçmez ve 
yetkiıi tanınma~ kimseler olctl1ğu gö
rülmüştür. 

Habefistan kabiyleleri arasında bu
günkü günde bile yabanilik hüküm sü
rer, öyleleri vardır ki bir adamın ditş
manını öldünnedikçe adam olamıyaca
ğ\ rııı inanmakt~dırlar. 

Bütün bunlar doğrudur ve perşem
be günkü söylevinde Sir Samuel Hor 
ftalyanm genişlemek ihtiyacında oldu

ğunu kabul etmiştir. 

İtalyanın bugünkü medeniyet stan 
dardlarına göre Halıeşistanda kendi 
yönetimini kökleştinnesi ve doğu Af
r!kasındaki iki sömürgesini sağlamaın· 

nı istediği anlaşılıyor. 

B. Musolini, Habeşistanı, bu dağltk 
Afrika ülkesini silah kuvvetiyle eski 
Roma ananalarına yakıtır bir surette 
bürümek hırsında olduğu da görülmek
tedir. 

Geri kalmış bir memleketi medeni
leştirmek dileği ile İngiltere çarpıf

maz. Fakat işi karıştıran nokta, Habe
şistanın Uluslar SosyeteRinde üye ol
masıdır; sonra bir memlekete durup d?.1· 
ıurken tek başına saldırmağa kalkmak 
da tuhaf bir nevi medeniyet hareketi 

olsa gerektlı. 

Herhalde ingiliz hükümeti, Habcşis
tanın Uluslar Sosyetesine yaptığı baş
vurusunu duymazlığa gelemez. 

Şurasını unutmamalıdır ki İngiltere, 
itin bqında babe'lerin uluslar S01yetc· 
ırine üye olmnının pek o kadar taraf-

hsı olmamıştı. O zaman, Habeşistanın 
üye olmasında en ziyade ayak direyen 
İtalya olmuştu. Onun için şimdi İtal

yanların habeşleri sosyeteden uuıklaş

tnmak önergesinde bulunmağa hakları 
olamaz. 

•.. Habesistanda bırçok çirkin fıdet
ler ve kölelik vardır. Onun için Ulus· 
lar Sosyetesıne girmesi önergelendiği 
sıralarda Sir Hesket Bel, bir ulusun 
erkin olmiisınırı sosyeteye üye olmak 
icın yeti~iycceginı , habeşler1n üye 

'edilmektense medeni bir yetke altına 
konulm.•sını yazmıştı. 

Bunrlan ba"ka doğu Afrikasında bir
çnk deneçleri bulunan Sir Edvard Grig 
ele bu türlü fikirler ileriye ıürmüştü. 

Cumartesı günü Londra'dan ayrıl

mış olan Uluslar Sosyetesi Genel Sek-
eteri B Avenol, habc~ meselesinde U

luslar Sosyetesinin nasıl davranması 

gerektiği konusu üzerinde açık açık 

konuşmalar yapmıştır. 

Bay AvenoJ 1906 da İngiltere - Fran
sa İtalya arasınc;la yapılan anlaımaya 

g<:re bu meselenin diploması yolu ile 
kotarılmasını istiyecek ve buna itiraz 
din)emiyecektir. 

Bay Samuel Hor da bu noktayı söy
levınde belirtmiştir. 

Aynı zamanda bu zat, meselenin her
hıtlde Uluslar Sosyetesi konseyine so
n.:ılınasının çok gerekli olduğuna ka
nıP,dır. 

Herhalde bu meselenin sonradan su
nulmasındansa önceden sunulması yeğ
dir. 

... İngilterenin istediği İtalyanm 
bütün memleketlerde insanca yaşayışı 
sağlamak ödevinde bulunan bir sosyete 

de üye olduğunu hesaba katarak, bu 
memleketle Uluslaır Sosyetesi arasında 
bir uyum yaratılmasıdır. 

Taymis - 15 temmuz 1935 

Kırallar kıralı ile bir 
•• •• 

goruşme 

15 temmu~ 1935 tarihli Deyli He

rald gazetesine F. E. Smith iınzasiyle 
ya?.Tlryor: 

Bizim memlekette pek az adam Tim

bukto hakkında bildiğinden daha çok 

Habeşistan hakkında bilir. 

Habeşliler. kendilerinin İsrail oğul

larının kaybolmuş oymağından türe

miş olduklarını söyliyerek öğünürler. 

Burunları pek havadadır ve pek ziyade 
yüksekten bakarlar ve kanunlarını 

Süleyman tapınağından Seba melikesi 
tarafından çalınmış levhalara göre dliz 
miiş olduklarını söylerler. 

Habeşler, dünyanın en eski hıristi
yanlarıdır ve yahudilerin bütün karak
teristiklerini gösterirler. Habeşler, orta 
halli bir ingilizi şaşırtacak derecede a
kıllı ve zeyrek insanlardır. 

Ben, habeşlerin arasında uzun zaman
lar geçirdim ve onların büyük değerle
rini beğenerek döndüm. 

Savaşçı olarak habeşlerin üstüne yok
tur. Onlar ne tüfekten korkarlar; ne 
krhçtan. Son yıllarda eskiden kılıca ve 
mızrağa karıı gösterdikleri yılmazlığı 
makinah tüfeğe karşı da göstermeğe 

başladılar. 

Haile Selasie, değifen bu dünya üze
rinde kalmıt birkaç mutlak hükümder· 
den bir tanesidir. 

Birkaç yıl önce kendisiyle görüştüm. 
O zaman bana ingili:ıo:ce bilmediğini 

söylediler. 

Beni kendi sarayında kabul etti. Bu
rası. duvarları sırma ve pe~ renkler
le triistenmiş, büyük camlı, bir sinema 
salonu gibi bir yerdir. 

Haile SeJasie, ufak tefek bir adam
dır. Fakat yavuz bir kıraldır. 

Dilmaç bana dedi ki: 

- HqmetlO kıra), sizin dilinizi hiç 
konuşamaz. Siz söyliyeceklerinizi söy· 

leyin; ben onları kırallar kırahna a 
tırım; o da diyeceğini der. 

Nezaket olsun diye fazla sıyasal 
rular sormaıktan sekinerek bir tak 
sorular sordum. 

Kıral, 1ngiltereye yaptığı 
hoşnud kalmış mıdır? 

Kendi memleketini modernleşti 
istiyor mu? 

Bizim batı medeniyetinden hoşl 
mış mı? 

Dilmaç, Habeşistanın yerli dili ol~ 
amirik diJi ile hızlı hızh konuştu. 
ral, biraz düşündükten sonra cevab 
verdi. Dilmaç bana döndü ve kıra) 

dediklerini İngilizceye çevirdi : 
- Kıralların kıralı İngiltere gör 

tinden çok hotnud kalmıştır. Fakat b 
birkaç yıl önce olmu§tur. Kıra] Corcu 
taç giymesinde bulunmak içindi .. 

Söz buraya gelince kırat e1ini ka 
dırarak dilmacı susturdu ve güzel b' 
ingilizce ile son cümleyi doğrulttu. 

•** 
Haıbeşistan dört taraftan korum a 

tında bulunan ülkeler, zengin ve ve~ 
Ji topraklarla çevrilmiştir. Bunlar a 
rupalı devletlerin elindedir. Fakat b 
çetin oymak adamları. onların etkisi al 
tında kalmaz ve öz erlrinliklerine dil 
kündürler. Herhangi bir avrupahnt 
kendi işleri~ karıımasından tikainir~ 

ler. 
Onun için topraklarını kolay kola~ 

çiğnetmiyeceklerine kanağatnn vardır 

İngilterenin hava 
tedbirleri 

Fraye Prese'ye Londradan yazılıya 

Britanya hükümetinin, Ulkenin sav 
gası için hava kuvvetlerinin çoğaltı 
ıına karar vermiş olması aynı tedbirle• 
ri almış olan ülkelere yalnız bir cevati 
diye sayılamaz. Bu karar, ülke savga· 
sında taktik >1e strateji tarzının da de• 
ğiştiğini ispat etmektedir. Hele yaptık 
maddelerini endüstri merkezlerine ve• 
ya büyük şehirlere vardıran gidi' ge· 
liş yollarının kesilmesi, Avrupa ulusla
rına Usnomal bir tehlike yaratmaktadır. 
Açık denizler Uzerinden yalnız donan· 
manın harekete geçmesiyle girit yapı· 
Jabilecektir. Fakat geniı bir yer tutma· 
yan denizlerde, nehir ağızlarında ve 
doklarda, hareket noktaları bet yib ki
lometre makta biJe olsa, dllpnan uçak
ları gerektiği uman bUcumlannr her 
on iki saatte bir tazeleyebilirler. 

Uçakçılığın bugünlkU durumuna ga
re, İngilterenin hiç bir yeri, hareket 
noktları batı Avrupasında bulunan bom· 
b.ardıman uçaklarının uçaıbileceTderi sa
hanın dı§ında kalmamaktadır. Bundan 
dolayı, bugün hava aavgasının &lcvl, 
Londra. Birmingham yahut Şefild gibi, 
yalnız belli başlı sahalara hasredilmit 
olmakla kalmıyor: kıyıların herhangi 
biı noktasına yaklaşan düşman u~akla

rına tam zamanında karfı koyması da 
lfizımdır. 

Bugün Fransa, latlya. Almanya en 

çok, büyük bombardıman uçaklarını ço

ğaJtmağa önem veriyorlar. lngilterenin 

de aynı yolu tutacağı sanılıyor. Çok bil· 

yük ziyanlar yapacak kuvvette olan 

atinin hava saldırımlan çok çabuk bir 

tempo ile yapılacaktn ki, buna göre 

düşmanı tam zamanında ve yerinde, CD 

çok kuvvetle kartılayacak aurette uv
ga hareketinin de çabuk davranmaaı it· 
zımgeleceği büyük bir ihtimalle beub 
edilebilir. Britanyanın aavga kuvvetle
rinin büyük bir kısmı bugüne kadar, 
timdilik on yedi bava fitoaunun bulun
duğu Londra etrafında toplanmııtı. Bu 
filoların baberalma işlerini kıyı ile 
Londra arasında bulunan kolları yapı
yordu. Hart> uçakları, projektör bö
lükleri ve savga bataryaları, dütman 
usakları ülke içine elli veya aekaen mil 
sokulduktan sonra kendilerine habeı 





SAYIFA 6 

Sümer Bank 
Umumi MüdürlÜı,Oiinden: 

1 - Nazilli basma fabrikası iltisak demir yolu 
toprak tesviyesi sınai imalitı, balast tedarik ve dö· 
ıenmesi ve poz işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çı
karılmıştır. Tahmin edilen bedeli 28.588.25 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a . Eksiltme şartnamesi 
b • Mukavele projesi 
c . Fenni şartnameler 
d . Hususi şartnameler 
e . Metraj vahidi fiat ve keşif hulasası 
f - Projeler 
İstekliler bu evrakı 1,45 lira bedel mukabilinde 

Sümer Bank Ankara şubesinden ve İzmir yerli mal· 
lar pazarından tedarik edebilirler. Fazla tafsilat An· 
karada Sümer Bank inşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 7.8.1935 çarşamba günü saat 17 de 
Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank U
mumi Müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 2145 li

ra muvakkat teminat vermesi ve fenni ehliyetini is
pat etmesi liZlmdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evetine kadar Sümer bank umumi mü 
dUrtüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların ihale saatin· 
den nihayet bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni ı?ckilde kapatılmıs o1mas1 la7tmdır. 

- 1-3050 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
afıa Vekaletindeıı: 

1 - Eksiltmeye konulmuş olan iş (Elazizdc Elaziz • Erzincan 
yolunda Fırat nehri Uzerinde Betonarme Keban madeni köprüsü in-
9aatıdır.) lntaatın keşif bedeli (73.500) liradır. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme tartnamesi 
b) Mukavele 'porjesi 
c) Nafıa işleri teraiti umumiyesi 
d) Tesviyei tUrabiye, to• ve kargir in~ata dair fenni sartname. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fennt sartname, 
f) KeJif hilliaası cetveli; 
g} PToje. 
İltiyenler bu p.rtnameler ve evrakı 367,5 kurut bedel mukabi

linde Nafıa Veklleti toseler reieliğinden alabilirler. 
S - Bbiltme 5-8-935 tarihinde pazarteai gUn\l saat 16 de Anka

rada Nafıa Vekaletinde fOseler reisliği dairesinde yapılacaktır. 
~Eksiltme bpalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4925 lira muvakkat 
teminat vermesi bundart ba,ka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termeli lbımdır. 

1) Ticaret odasına kayıtlı bulundutuna dair vesika, 
2) istekliler yapmı' oldukları iıtere ait vesikaları göstererek 

eksiltmeye ginneı'lr için Nafıa Vekiletinden eh1iyet vesikası ala
ealdardrr. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir uat evveline kadar toaeler reisliği dairesine getirilerek Eksilt· 
me Komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı aaate 
kadar gelmi§ olması ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
o1maıı lizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1799) 

1-3060 

Ankara Defterdarlığından: 
Yeni§Chirde SülcyrnAn bey ..mczarlıfı mevkiinde kiin 385 mctru. 

ke No. lu üç oda bir mutbah heli ve ta§hğı mü§tcmil ev bedeli ica
n mllphere auretiyte ve pefinen alınmak Uzere aylığı ıs liradan 
artnma ile icra edilecektir. lstekliLerin on Uç lira 
50 kunıtluk dipozito makbuzu ile terai.ti öğrenmek ve pey sürmek 
CkeN ihale gUnU olan 6 ağustos 935 sah gün il saat ı 5 de defterdar· 
lıkta kurulan bmisyona müracaatları. (1857) 1--3108 

Ankara Jandarma Mü~takil 
Tahur11 Kom11tanl ığından: 

Tabur Eratmm !6-7-935 den Ağustos 935 gayesine ka
dar yiyecekleri ihtiyacı olan 7400 kilo binnci çeşit ekmek 
açık ebiltme ite satın alınacaktır. Eksiltme 25-7-935 per
tembe gilnU saat ıs de yapdacaktrr. 

Taliplerin şeraiti anlamak tizere her gün, eksiltmeye 
ittirak için o/o 7,5 teminatt muvakakteleriyle belli gün ve 
aaatta Ankara Jandarma müstakil tabur komutanlığına 
mtlracaatlan. (1706) 1-2891 

lmarMüdiirliiit1ndt>n: 
Şartnameleri İmar MUdürlilğünde bulunan muhtelif levazımı 

feaalye JO. 7. 935 tarihinde eksiltme ile alınacaktır. 2490 numaralı 
kanundaki teraiti haiz olanlar o/o 1.S muvakkat teminat ile İmar 
mOdUr1tlğOndeki komisyona gelmeleri. (1780) 1-3021 

nkara Defterdarlığından: 
Mahal1eat Sokafı 

letuyon aralık an bar 

Umum Metruke Muhammen 
Cinsi No. No. kıymeti 

20 440 40 
Lira K. 

120 00 

İzahat 

üç taksitte 
pe•inen 

•• " ,, 22 441 41 120 00 .. .. .. 
Yubrda yazılı N:i anbarın senelik icarının ihalesi 6 ağustos 935 

aah gUnti ıaat 15 de yapılmak Uıere artırmaya konulmuştur. İstek
lilerin teraiti öğrenmek ve pey sürmek ilzere dokuzar liralık ayrı 
•yrr makbuzlarla defterderhkta kurulan komisyona miiracaatlan. 

(1860' 1~3tlt 

ULUS 

Aktif Cumuriyet Merkez Banka sının 20 temmuz 1935 vazıyetı 
KASA: Lira Lira Lira 
Altın. safı kilogram 16.098,958 22.644.520,12 SERMAYE: 
Banknot 16.910.417.- İHTİYAT AKÇESİ: 
Ufaklık 679.782,95 40.234.720.07 TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
DAHiLDEKİ MUHABİRLER: Deruhte edilen evrakı naktiye 158 748.563.-

Türk lirası 449.518,16 449.518,16 Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

HARİÇTEKi MUHABİRLER: tevfikan hazine tarafından vaki te· 

Attm: Safi kilogram 4.401,272 6.190. 7 54,56 diyat 10.640.38<>,-

Altına tahvili kabil serbest dövizler 651.016,92 6.841.771,48 Deruhte edilen evrakı naktiyc ba-

HAZİNE TAHVİLLERİ: kiyesi 148.108.183,-

Deruhte edilen evrakt naktiye kar· Ka!Jılığı tamamen altın olarak ili-

şıhğı 158.748.563.- veten t.davüle vazedilen 10.000.000,- 158.108 183, 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
tevfikan hazine tarafından vaki te- Vadesiz 14.974.389.88 

diyat 10.640.380.- 148.108.183,- Vadeli -.- 14.974 389,>S 

SENEDAT CÜZDANI· DÖVİZ MEVDU ATI: 

Hazine bonoları 1.500.000.- Vadesiz 12.239.020.81 

Ticari senedat 9.237 .221.40 10.737.221.4C. Vadeli 686.360,62 12.925.381, 

ESHAM VE TAHViLAT MUHTELİF: 55. 7~3.69(), 9. 

CÜZDANI: 
1 Deruhte edHen evrak• naktl· 

A • yenin karşılrt!t esham ve tah· 
vilat <itibari kıymette) 30.559.505,22 

B - Serbest esham ve tahvilat 4.552.492,86 . - 35.111 .998,0b 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 25.901.59 
Tabvilitt üzerine 2.555.226.39 2.581.127,98 

HİSSEDARLAR: 4.500.000,-
MUHTELiF: 9.193.861,78 

YEK ON 257 .7 S8.40l,9!i YEKON 257.7 58.401,9. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi% 5 •/. - Altın üzerine avans% 4 ı;. 

.ı\nkara inhisarlar 
Başmüdiirlü~nd~n: 

Küçük Yozgat Barut fabrikası alanında yapılacak otuz 
tonluk deponun keşif bedeli 5667 lira 91 kuruştur. 10 tem· 
muz 935 tarihinden itibaren ,yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Artırma eksiltme ihale kanunu mucibince isteklilerin 
fen ehliyeti ve ticaret odası vesikasını haiz olmalan ve o/o 
7,5 muvakkat teminat parası vermeleri lazımdır. İhale 
temqıuzun 30 cu salı günü saat on altıda Baş Müdürlükte 
yapılacaktır. Zarfların saat on beşte getirilmesi. 

Şartname ve keşifname ve haritayı görmek istiyenle-
rin komisyona müracaattan. (1660) 1-2959 

P. T. T. binalar vt> levazım 
müdürlüğünden: 

1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri siemens 
bandı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 27 ağustos 935 tarihinde Ankarada P. T. T. 
U. M. lüğü mübayaat komisyonunda yapılacağından istek· 
lilerin bedelsiz olan şartnarneleri almak için her gün ve 
eksiltmeye girmek için de mezktlr tarihe rastlayan "sah,, 
günü saat 15 te şartnamede yazılı vesikalan ve 111,5 liralık 
muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak alacak
ları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektubunu 
hamilen komisvona müracaatlan. (J 711) 1-2931 

Etlik Merkez laboratuarlan 
müdürlü~den~ 

Merkez Serom bina ve müttemilatının Elektrik tesisatı 21 gUn 
müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. Muhammen bedeli 2900 li
radır. Muvakkat teminatı 217 lira SO kuruştur. İıteklilerin bu mik· 
dar ~ranın veya banka teminat mektubunun hazineye yatırıldığı· 
na daır komisyona makbuz ibraz edeceklerdir. Eksiltmeye ehliyeti 
f~nniyeyi haiz olanlar girebilirler. İdarl ve fenni şartnamesiyle te
aıaat projesi bedelsizdir. Almak ve plSnlarrnı görmok istiyenler 
her &Un için laboratuvarlar MUdürJUtune mUncaat edebilirler. 

Ekliltme 9 ağustos 935 cuma gUnU aaat 15 de Ziraat Veklletl 
Muhasebe MüdUrlüğilnde toplanacak komisyonda yapılır. (1804) 

l--3039 

Sıhhat ve İçimai Muavenet Vekaletinden: 

Hudut ve sahiller sıhhat umum 
Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan it: Umum MUdiirJilk Binası sıvalarının ta· 
miri. Ke,if bedeli: (7560) Ura (69) kuruıttur. 

lstiyenler bu ite ald ıartname, lretif ve mukavele ıuretlerini U· 

mum mlidilr1Uk ayniyat muhuibi mesu1Hiğünden parasız alabilir. 
Eksiltme: Yenitehirde hudud ve sahiller umum MlldUrl\lk bl· 

nasında umum Müdürlllk satınalma komisyonu tarafından 1935 
a~stosu 5 inei pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. 

Ekıiltme: açık eksiltme uıuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdan (567) lira (5) kuruştur. 
Bu eksiltmeye gireceklerden, Ticaret odası vesikası ve Nafıa 

Müdilrlüfünden böyle büyük bir binada edelputz sıva yapını§ ve 
vapabiteceğine dair ehliyeti fenniye vesikası aranacaktır. (1823) 

1-3056 

Ankara valiliğinden: 
Nafıa dairesi içJ.n IUzumlu olan 1050 teneke benzin ve 525 tene 

ke vakum ve sair yağlar kapalı rarf uıuliyle eksiltmeye konul· 
mu§tur. 

1 - Eksiltme 29-7-935 pazartesi gilnü saat 15 te vilayet enciiımn 
riyaset odasında olacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 7011 lira 75 kuruftur. 
3 - Muvakkat teminatı 525 lira 88 kuruştur. 
4 - Şartname parasız olarak Ankara viliyeti Nafıa mildürlü

ğünden alınabilir. 

S - lsttkliterin teklif mektubu yukarda yazılı gün ve aaatteA 
bır saat evveline .kadar muvalı:ılrat teminat makbuzu veya barıka ke. 
fııı1et mektuplariyle birlikte riliyet encümen reisliğine verilmeleri. 

( 1844) 1--3086 

Satılık fabrika 
lstanbtıl Ziraat Br nkas ndan: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerinrl .. 
kain ve Şinasiler Fabrikası namile maruf: 

Koza anhan, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 
3 n~arah dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dal
resı, platforma 1-2 dizel motörler dairesi, buhar kaz, m 
dairesi, biderlik çiğit anhan, çiğit anhan, balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan zibil 
a~~an, .otomobil garajı, kütlii anban, müberrit su d~posu. 
mubeı:ıt ~uyusu, tamirhaneler, çenber anhan, tahta kurut 
ma daıres1, yazıhaneler, 1 No. pavyon (fen müdUril hane-
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi) 3 No. pavyoa 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesi). 
a~ele he~l~. su mot6rll dairesi, •u deposu blnalanndaa 
mü~e~ekkıl. ıçınde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharri
kesı~ı ~eş~.11 eden 1:2-3 numaralı atlas markalı beheri 150 
beygırlık uç adet dızel motörii, çırçır makineleri, tifleme 
makineleri, temizleme ve prese makineleri vantilitörl
um i · ' -., um tr~smısyon, kıncı makineler, pamuk presesi, nem. 
leme aletı, k~ntar, kütlü kırması, su deposu, buhar 
kazam, demirhane makineleri, marangozhane, makineleri. 
pla!• çırçırla?• plat çırçırJannm kuvvei muharre
~esı, lokomobıl, Roller gin atelyesi, yedek alat edevattan 
1~aret .v~ Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şırketının: 

Bir numaralı cırcır fabrikası 
~ 

.İstanbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiı 30. ıı. 931 
tan_h ve 1514~ numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati 
Y ~lar Sanayıi Türle Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mıkdan maJOm borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
ka~den mU.ıpet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol
dugun~an ışbu. borcun ihale tarihine katlar % g faiz ve ~ 
3 komusyon. •.•~orta Ucreti, hesap masrafı, nakli nukut, 
~u~ele vergısı, avukat ücreti ve sair bi10mum masrafla 
bırlı~te tahsili için bu borc; mukabilinde Bankamıza ipo
;:klı olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve milştemi· 
n tı yazılı Adana Tapu Müdilr1üğüniin 22. 9. 929 tarih 64 
umaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan 

ve 2280 numaralı kanuna tevfikan iiç yeminli ehli vukuf 
tarafmd~n cem'an 72.000 Ura kıymet takdir olunan mu
ktlr fabnka 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hl
kilmleri dairesinde JO. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçulC 
ay miiddetle açık artmnaya c;ıkanlmıştır. Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü aut 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi o/0 7,5 dir. 
Şartname Galatada kiin Bankamız. Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankalan kapdanna asılmıstır. (1584) 
1-2727 

Ankara Defterdarlı fundan: 
.. İatasy~nda 162 • 164, 12 • 186 No. lu kargir mataza icarı senevi

sı üç taksıtte ve peşinen alınmakUzere senetlği yüz domn bef li
radan artırma ile icara .-erilecektir. İsteklilerin 14 Ura 63 kuruşluk 
dipozito makbuzu ile şeraiti iSğrenmek ve pey sürmek üzere ihale 
gün& olan.. 6 ağustoa 935 sah günü saat 15 den evvel defterdarbk~ 
kurulan komieyona müracaattan. (1855) 1-3106 

Eskişehir Şarbaylığındanı 
Akarbaşı istasyon caddesindeki Ahşap köprünün 5244 

lira 76 kunıt muhammen. bedelle Betonarmeye çevrilmesi 
işi 1-8-935 tarihine tesadüf eden perşembe günU saat on 
beşe kadar açık eksiltmeye konmusıtur. İsteklilerin Bele· 
diyeye müracaatları ilan olunur. (US3) 1-2965 



Satılık fabrika 
istanl>ul Ziraat Bankasından: 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiin<le 

ceman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel
çika fabrikası nam ile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağa
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anhan, petrol 
ve ben.ein mağazası, atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelycsi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
n udüriyet ikamet binası, basmuhasebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazam, bir adet 285 beygir kuv
vetinde Williams markalı buhar makinesi. bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojen. 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudret
te mütemadi cereyanlı dinamo, benzin cihazı, rutubetlen
dirme tesisatı, bilumum transmisyon, çırçır makineleri, 
şifleme makineleri ve elyafın tozl-armı almak için makine
ler, vantilatörler, su cihazları, yangın tesisatı, çenber kes
me ve delme aletleri, tozlan nakil vasıtaları, bilOmum mal
zeme ve yedekler ve sair atatı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebatr yağlar sanayii Türk Anonim Sirketinin malı 
otan: 

İliİ numaralı ~ırçır fa rili:ası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ödemesı için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10. 4. 935 tarihH ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale 
tarihine kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilOmum masarifi
lc birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müştemi
latı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu· 
maralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince üç yeminli ehli vukuf ta
rahndan cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buc;uk 
ay muddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de f s
tcınbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi '?o 1,5 dur. 
Şratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin. 

Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. (1584) 
1-2726 

Ankara )Jaytar Direktör lügünden: 
Vılayet damızlık aygır deposu hayvanları için 18000 kil~ kuru 

ot 18000 kilo yulaf satın alınacaktır. Ayn ayrı istekHJerine açrk 
ek iltme ile ihale edilecektir. Şartnamesini görmek fazla malUmat 
almak istiyenler baytar veya aygır deposu direktörlüklerine müra· 
ca:ıt etmeleri isteklilerin de 1-8-935 perşembe günü saat iki de vi
layet daimf enciimenine gelmeleri ve o güne kadar teminat akçe· 
lerinin hususı muhasebe direktörlüğüne yatırmaları bilit olunur. 

(1812) 1~3044 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Banka. ından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

(5) Şef namzedi alınacaktır. w • • 

2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Agustos 935 tanhlennde 
Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tah· 
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paralan veril
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imti?ana ~bi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beş1 140 lıra 
aybkla Müfettiş namzedliğine ve diğer beşi de (130) lira 
aylıkla şef namzed1iğine tavin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müf~t 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 hra 
aylıkla müfettişliğe gecirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çahştınlacak 
olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının s~nund~ ~h
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfı ettırıle. 
cekJerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sıyasa1 bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasından ve yahut 
Hukuk 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) 

l-2893 

Harita mum Müdürlüğiinden: 
ı - Muhammen bedel (2480) lira olan (12000} metre 

beyaz bezin el siltmesinde fiat pahah görüldüğünden iş· 
bu bez pazarlıkla satın alınacaktır. 

ı _ Şartnameyi görmek isti.yenler ?er gün ve paza~h· 
.. · · k edeceklerin de 261 lıra temınat makbuzlarıle 
ga ı t ra ·d h · 
25. 7. 935 perşembe günü saat (14) te Cebecı e .arıta 
umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmelen. 
(1750) 1 - 2953 

1 
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Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilanları 

t LA?\ 

5 temmuz l 935 cuma günü ihalesi yapılacak olan 24840 
liralık sığır etine mezk\ir gün verilen fiat yüksek görüldü· 
ğünden yine kapalı zarfla ihalesi 25 temmuz 1935 cumar
tesi günü saat 17 ye bırakılmıştır. İlk pey 1853 liradır. İs· 
teklilerin vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (1693} 

1-2876 

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
radrr. 

4 - İstekliler artnamesiıii her gün görebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 

2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mck
tublarım ihaleden bir saat evetine kadar satın alma ko· 
misyonuna v~rmeleri ve teklif mektublarınm kanunda ya· 
zıh formiile göre yazılması lazımdır. (1755) 1 - 2957 

İLAN 
Tümen kıtaatmm senelik ihtiyacı olan 620,000 kilo yu

laf kapalı zarf usuJiyle münakasaya 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 şe
raıt ve evsafını bulunduğu mahallin satınalma komis· 
yonlanna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 ~ İs~~kli.terin. münakasa kanununun 2, 3. üncü mad· 
delerıne gore ıstenılen vesaikile muvakkat teminat tuta
~ ~lan 2092 liramn tiimen muhasebesine teslimi ve muka· 
bılınde alacağı makbuzla komisyonda hazır bulunmaları. 
(1696) 1 - 2950 

t LAN 
2500000 kilo odu': kapalı zarf usuli ile ihalesi yapılan korkomu· 

tanl!kça ~pahalı llldn._ıından tehir edilmiştir. Kapalı zarfla eksilt
mesı 6 agustos 9~5 sal!. günii saat 12 de kor satm alma komi .. yonun· 
da yapılaca~trr st:krıler % 7,5 teminatı olan 1875 liralık teminat 
makbuzları ıl,,. kı:ımısyonumuza tatilt günlerinden maad h ·· 
mürac:ı:ıtlım (1 oo: 1_ 3038 a er gun 

1 Devlet Demiryolları ve L~manları Umum 1 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
::ienehk bedeli muhammeni 3d00 lira olan Demiryolla

n mecmu~smın. bir ~ene müddetle basmn işinin kapalı 
zarfla eksıltmesı 6 agustos 1935 sah günü saat 15 30 da An· 
karada idare binasında yapılacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin (270) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma· 
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu iŞe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinden 
alınabilir. (1833) 1-3087 

!LAN 

Muhammen bedelleri ile mikdarları, eksiltme tarihi 
günü, saati ve muvakkat teminat mikdarlan aşağıda ya· 
zıh olan malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. Bu işlere girmek istiyenlerin a
şağıda yazılı olan muvakkat t~minatJ vermeleri ve kanu
mın tayin ettiği vesikalar ve ışe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile eksiltme 
günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Bu işlere ait şartnameler Haydarpaşada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde paı a
sız olarak dağıtılmaktadır. {1811) 
Malzemenin ismi müham- Eksiltme tarih Muvakkat 
ve mikdan men bedeli gün ve sati teminatı 
200000 adet tel- 16000 lira 19.8.935 pazartP.si 1200 lira 
graf makinesi bandı saat 15 de 
52 adet kasa 11440 lira 20.8.935 sah 

Bir adet malzeme 8500 lira 
tecrübe cihazı ile 
bir adet azot tayini 
cihazı 

saat 15 de 
3.9.935 sah 

saat 15 de 

1 LAN 

858 lira 

637.50 lira 

l-3057 

Muhammen bedeli 23595 lira olan muhtelif eb'atta 786,SOO m3 
çıralı çam kalas 2 ağustos 1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu !vı airtl')~I< istiyenlerin 1770 liralık muvakkat teminat ile 
k;.nuhuu tavin c:M~~ ~tikalarr, kanunun 4 üncU maddesi mueibin· 
ce işe girme· c 'kz~"~ manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini a~rıı JtNıı ~ıa.y. 14,30 kadar komisyon reisliğine vermele· 
ri lazımdır. 

'Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevıt mUdürlüğünden dağıtılmak· 
tadır. (1765) 1-3022 

1 LAN 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiigi vesikaları, kanunun 4 üncU maddesi muci
bince işe girme kanuni manileri bulunmadr.,ına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı giın saat 14.3~ a k~dar Cer dairesi komisyon reis· 
liğine vermeleri lazmıdır. Bu ışc aıt şartn meler 350 kuru§ muka· 
bilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerind satılmaktadır. 

(1785) 1-3037 

SAYJFA; 

1000 TON MAZOT 

Tahmin edilen bt:dcli (70,000) lira olan vukard, mikdarı ve cın ı 
yazılı malzeme asker! fabrikalar umum müdiirlü~ii satımıl,,.ıı J:o
misyonunca 6 ağustos 935 tarihinde sah günü saat 15 rlc kap lı arf~ 
la ihale edBecektir. Şartname (3) lira (50) kuru mukatıılındt- ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (475!"1) lira ı 
havi t klif mektuplannı mezkur giinde saat 14 d<.' kaıl ı komıs· 
yona vermeleri ve kendilerinin de (2490) numaralı kanunun ı \:C 3. 
maddelerindeki vesaiklc mezkilr gün ve s;ıatta komi!>vona m· r.ı a· 
atlan. (1821) 1-3081 

70 ADET MUHTELfl;- KUTURDA Çl:LlK BILYA 
500 TAKIM VİDA PAFTASI 
450 TAKIM ERKEK 

Tahmin edilen bedeli ((960) lira olan , ukarda mıkd, r 'Ct ı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mücHirlüğu saıınalm kamı . 
yonunca 7 "ağustos 935 tarihinde çarsam a giıniı t 14 de çıK 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parası olarak ko nıı>) o 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (72) lira v 24QO nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ves.'>ikle me ur gun ve , 
atta komisyona müracaatları. ( 1828) 1-3080 

MÜTEAJIHİD NAM VE HESABINA 1 TON GRAF1 r 
Tahmin edi1en bedeli (500) lir;ı olan yulfarda mikdarı v cı ı 

yazılı malzeme asken fabrikalar umum müdurlugu satın ima ko 
misyonunca 9 eylfll 1935 tarihınde pazarte i günü aat 14 de paz . 
hk ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koınısyond n venhr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (37) lira (50) kuru 'c 24'>0 nu 
maralı kanunun 2 W! 3 maddelerindeKİ vesaikle aıe kur g-un c 
attc komisyona muracaatları. (1870) 1- J2 

500 - 700 KİLO KABAK 
400- 600 .. TAZE F'ASUt.\ L 
600- 800 .. PATLICAN 
400- 800 ISPANAK 
300 - 400 .. SEMİZ OTU 
200 - 300 TAZE BAKLA 
200. 300 .. DOMATES 
350 - 500 .. LAHANA 
600- 800 .. PRASA 
200- 300 .. YERELMASJ 
80. 100 KARNIBAHAR 

Tahmin edilen bedeli (305) lira olan yukaıd<ı mıkd rı ve cın 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mudürlu iı ;.ıt n alma k 
misyonunca 8 ağu tos 1935 tarihinde per cmbc guRÜ saat J4 de 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname par ı ol rak komı -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (22) lira (8 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı 'liC İK 
mezkur gün ve saatte komisyona muracaatları (1871) 1-312" 

10,000 Kilo Arpa 
10,000 KURU OT 
8,000 ., SAMAN 

Tahmin edilen b deli (1200) lira olan yukarda mıkdan v cm 
yazılı malzeme ayrı ayn askeıi fabrikalar umum muclürlugu satın 
alma komisyonunca 8 ağustos 935 tarihinde perşembe günii sc t 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olaral, 
komisyondan verilir. TaHplerin muvakkat teminat olan t90) lir 
ve 2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve aikle mczk r 
gıin ve saatte komisyona müracaatları. (1812) J-312t 

1500 KİLO SADE Y AÖI 
Tabının edılen bedeli (900) lira olan yukard mıkdarı ve cıı ı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 8 ağusto 935 tarihinde perşembe günü saat 15 de a~ık 
eksiltme ile ihale cdilecektit". Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuru 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve aikle mezl.tır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (1873) • 312 

100 ADET BİLYALI YATAK 

Tahmın edilen bedeli (2800) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fabrika· 
lar satınalma komisyonunca 4 ey· 
lUl 1935 tarihinde çarşamba gtlnü 
saat 15 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız O· 

larak komısyondan verılir. T · 
liplerin muvakkat teminat olan 
(210) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vc
saikle mezktir gun ve saatte ko
misyona müracaatları. (1819) 

'-3053 

AııJ{aı·a Deft rdaı·Iığından: 
Aşağı Ayrancı (Kavaklı dere) mcvkiinde k§in 6/328 kapı ve 396 

metruke No. lu Uç oda. hala, banyo, mutbah ve odunluğu müştcmiJ 
ev bedeli ican müşa'hcre suretiyle ve peşfoen almmak üzere aylığı 
otuz liradan artırma ile icara verilecektir. İsteklilerin yirmi yedi 
liraltk depozito makbuzu ile şeraiti ôğrenmeR: ve pey sunnek ntere 
ihale günü olan 6 ağustos 935 sah giınü saat 15 ten cvel defi r· 
darlıkta kurulan komisyona mliracaatları. (185~) 1-3110 

Nafıa Vekaletinden: 
Fcvzipaşa • Diyarbekir hattının 421 +591 inci kılomctrcsınd n 

ayrılarak Ergani madenine uzatılan makas hattının 30 000 lira tah· 
min edilen ikmali nevakısı pazarlıkla münakasaya konulmuştur: 

1 - Pazarlık 31. 7. 935 Ça?'§amba gUnU saat.on be te vekillet de
miryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - 2490 numralı kanunun 20 inci maddesi mucibince bu i in 
kat'i teminatı 4500 liradır. 

3 - Mukavele projesi, pazarlık şartnamesi, nafıa işleri umumi 
prtnamesi. vahidi fiat cetveli, fennt şartnameden mlirckkep bir 
takım pazarlık evrakı 150 kuruş mukabilinde demiryollar insaat d • 
!resinden alınabilir. 

4 - Bu işe girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucıbincc 
h~ırlayacakları teklif za~flarını ve pazarlık şartnamesinde yazıl 
dığer evrakı pazarlık saatınd.:n bir saat evveline kadar mezkiir dai· 
reye tevdi etmiş bulunmalıdırlar. (1700) 1-2987 

f.zmirTayyare in ma ı kira a 
veriliyor 

İzmir'in en güzel sinaması olan Birinci Kordondaki 
Tayyare Sineması zengin donam, makineleri ve ekitlerile 
beraber üç sene için kiraya verilmek üzere arttırmaya cı
karılmıştır. Artırım 22-7-935 ten 11-8-93:5 e kadar devam 
edeceğinden isteklilerin bu aman icinde şartları o-örmek 
ve nihayet 11-8-935 pazar günü saat (18) e kadar b kapalı 
zarflarını vermek üzere İzmir'<le Hava Kurumu İzmir 
Şuğbesine, İstanburda, İstanbul şuğbesine Ankara\1a Ge-
nel Merkeze uğramaları. 1-3117 



SAYIFA8 ULUS 

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

dağıtılışındak 

HAYATsuY 
1-3120 almakla sıhhatinizi kazanmış olursunuz. Telefon: 1775 Cihan oteli. 

mEmURLR~ ~DDPEARTiF ~, 

Rakiki Taşde en'")" 
Büyük Damacana 

180 
Ruruş 

1-3026-

Belediy.e Su işleri ambarı isin 83 kalem kereç eksiltme yöndemı 
ile eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin cins ve miktarlarını anla
mak için Su İşleri Direktörlüğü levazım memurluğunda görebilir
ler. Eksiltme 9.8.935 cuma günü saat 15 de İtfaiye meydanında be
lediye su işleri artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunda ola-
caktır. (1880) 1-3123 

An)iara Defterdarlığından: 
Asagı Ayrancı mevkiinde Kamutay binası inşa edilmek iızcre 

ıstimlak olunan saha dahilinde kain 384 metruke No. lu dört oda, 
kiler ahır ~e he15.yı müştemil ev bedeli icarı müşahere suretiyle 
ve peşinen alınmak üzere aylığı yirmi bes liradan artırma ile icara 
verilecektir. İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk dipozito makbuzu ile 
seraiti öğrenmek ve pey sürmok üzere ihale günii olan 6 ağusto 
935 salı gDnü saat on beşten evvel defterdarlrkta kurulan komis-
yona müracaatları. (1856) 1-3107 

r1x1x1ı;I:ıt:r1x1x1x1x1x1z1ı;J:r1x1x1x1xl:T1T.Lx1xJ:r1x1yJ 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğüııdeıı: 

Kapalı zarf usuliyle eksilt me ilanı 
l. - Nazilli'de iıısa edilecek basma fabrikası bi-

rinci kısım inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Tahmin edilen insaat bedeli 328.942 lira dört 
kuruştur. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 
C. Fenni şartname 
D. Metraj, vahidi fiat ve keşif hülasası 
E. - Projeler 

İstiyenler bu evrakı 16.50 lira bedel mukabilinde • 
Sümer Bank Ankara subesinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 8. Ağustos 1935 persembe günü sa· 
at on altı buçukta Ankarada Ziraat Bankası binasm
daki Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapıla
caktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5. - İsteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat ver

mesi bundan başka en az 50.000 liralık bir tek bina in
şaatını muvaffakıyetle bitirmiş olması lazımdır. 

6. - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı giin ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile g~nderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın ka
nuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 

1-3077 

Ank:ara Defterdarlığından: 
İstasyonda depolar caddesinde d66 No. lu bir dam altında bulu

nan bir dükkan bir kahve ocağı ve bir küçük oda icarı senevisi üç 
taksitte ve peşinen alınmak üzere seneliği iki yüz on liradan artır
ma ile icara verilecektir. İsteklilerin 15 lira 75 kuruşluk depozito 
makbuzu ile ~eraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere ihale günü olan 
6 ağustos 935 salı günü saat 15 de defterdarlıkta kurulan komisyo-
na mliracaatları. (1858) 1-3109 

Anliara Şarhaylığındaıı: 
Su işleri direktörlüğünün bir senelik ihtiyacı olan ma

zot, gaz, benzin ile 1068 traktör ve kalın ve ince valvalin 
ve silindir ve gres yağlan eksiltmeye konmuştur- İstekli
ler şartnamesini İtfaiye meydanında su işleri direktörlü
ğünde görebilirler. Eksiltme 8.8.1935 perşembe günü sa
at 15 de İtfaiye meydanında Bel. Su işleri artırma, eksilt-
me ve ihale komisyonunda olacaktır. (1816) 1-3048 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
ı - Karaogıan polıs noktasından Tahtakaleye giden yol parke 

yaptmlacaktır. Keşif bedeli 743.20 liradır. 
ı -Ke§if ve ~artnamesini görmek için fen kalemine gelinecek

tir. 
3 - İhale, 8.8.1935 tarihine rastlayan perşembe günü saat 1 l de 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 56- liradır. (1881) 1-3122 

İLAN 
Sahipsiz bulunarak İsviçre 

hanında muhafaza edilmekte o -
lan 10 kuzu, 1 inek, 3 merk~p 
25. 7. 935 perşembe gü ü sabah -
leyin saat seki7.de mezbaha ya -

nında hayvan pazarında açık ar
tırma ile satılacaktır. İsteklile
rin satış günü mezkur aatte o
radaki memura baş vurmaları. 

(1863) 1--3101 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

25.7.1935 perşembe günü saat 10.30 da .ihalesi ilan edilen Lüle
burgazın 265 Ton un ihalesi 9 ağustos 1935 cuma günü saat 10.30 
da yaptlacağı kamuya bilittirilir. (1883) 1-3130 

İLAN 
Cinsi miktarı inanç akçası usulü ihale tarihı 

Un 500.000 kilo 6375 lira kapalı 8.8.935 perşembe sa ıo 
Sığır eti 130.000 kilo 2730 lira kapah 8.8.935 perşembe sa 14 

1 - Demirköy garnizonu için yukarda yazılı iki kalem yiyec~k 
24 ağustos 1935 de.n itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhale günleri yukarda yazılıdır. 
3 - Eksiltmelere girecekler ticaret vesikası ve ilk inanç ak~ 

veya mektupları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evet Demirköyünde satın alma komisyonuna vermeleri. 

4 - Şartnamelerini almak istiyenler her gün yukarıda adı ko-
misyona baş vurmaları. ( 1884) 1-3129 

İLAN 

1 - 100 Ton kok ve 250 Ton 
Maden kömürü kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli: 
8.900 liradır. 

3 - İhalesi: 10/ 8/ 935 cumarte
si saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek ve 
almak istiyenlerin her gün ve 
eksiltmesine gireceklerin 2490 
sayılı kanunda yazılı şartlar da
hilinde ve muayyen gün ve saa
cından bir saat evvel (667,5) lira
lık teminat ve teklif mektupları
nı M. M. V . Satmalma komisyo· 
nuna vermeleri. (1867) 1-3115 

BİLİT 

l - Erzurumda yeni yapılan 
askeri hastanenin arka kısmın
da pavyon, hamam ve mutfak 
yapılması kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13 ağustos 935 
cumartesi saat 10 da yaprlacak
trr. 

3 - Ke~if ve şartnameler Er
zurumda Kor. İnşaat subesinden 
alınır. 

4 - İlk inanç parası 1725 lira
dır. 

5 - Eksiltmeye girecekler eh· 
liyet vesikaları ve ilk inanç ak
çesiyle birlikte teklif mektupla
rını ihak saatmdan bir saat -ev
vel Erzurumda Kor. sa. al. Ko
misyonuna veı mel eri. ( 1868) 

1-3104 

Doktor 

Ali Maruf {jnveı· 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO· 
GUKLUCU HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

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

KİRALIK EV 
Yenişehirde Mimar Kemal 

mektebi yanında bir salon dört 

oda bahçe ve ayrıca iki oda bir 
salon: konfor. İlan memurluğu-

Saçları 

döküleııJer 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek~siri 
Saçların dökülmesine ve 

kepek1enmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerim 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, ıa. 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk sac eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

iN(;il~iZ<:E 
Hususi Ders ve Tercüme. 

İmtihanlara Hazırlama. 
Posta Kutusu 131 Ankara. 

İmtıy~ sahibi ve Başınu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MlldilrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi civarrnda 
Ulııı Basımtvind• basılmış· 
t il'. 

Satılık ev 
İ tanllul Ziraat Banlia~ıııdaıı: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli b~ 
lunan Şinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebatı 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Sirketinin malt olan 1 nu· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak ku11amlan ci· 
mento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ta· 
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas
dik edilmiş l 1. 2. 933 tarih ve 640/ 33 numaralı mukavele· 
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirk~ 
tinin Bankamıza olan mikdarı malum borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine 
kadar % 9 fai.z ve o/o 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum masarifle birlikte tahsili için bu borç muka· 
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev· 
safı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğüniirı 
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasar· 
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu· 
~uk ay müddetle acık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ıhalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapdacaktır. 

Teminat akçesi o/0 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla Adana Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları kapdann asıl~ıştır. (İS84) 
1-2725 

Türk Hava Kurumu 
• ~ .. .. 
:~BUYUK piyangosu 
~ 
~~ 
~~ 
~~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık mükafat vardır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. 
40 

Pazarlıkla satılık mülk 
Mevki'i ve nev'i 

Samanpazan Poyracc M. 
Depozito lira 

112.-
Dökmeciler S. 14 No. (taj 9 
No.) evin 3/4 hissesi 

Yukarda yazılı evin 3/4 hissesi pazarlık suretiyle ve a
çık artı~a il~ satıl~ğa çıkarıldı. 26.7.1935 cumartesi günü 
saa~ on bırde ıhalesı bankamız binasında yapılacaktır. 

Isteklilerin dipozitolan ve nüfus cüzdanları ile o günü 
Bankamıza gelmeleri. (1875) 1-3124 

Aııkara Sarhaylımndan: ' . ~ 
1 - Hük~met k_onağı ~n.ünden geı:erek ta köprüye varan yol 

parkeye cevrılecektir. Bu ışın yapılması icin (110,1>00) tane parke 
t;ışı kapalı zarfla ilk müteahhidinin nam ve hesabına eksiltmeye 
·onulmuştur. 

2 -: ..Bu ta m cinsi, Fen işleri Miıdürlügündeki şartnamesinde 
tamamıyle yazılmıştır. 

3 - Bir taşın tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur. 
4 - Tasın modeli, Belediye fen işleri Müdürlüğündedir. 
5 - Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak 

fen işleri müdürlüğünden alınabilir. 
6 - Eksiltme, 9-8-935 tarihine gelen cuma giınü saat on heste 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
7 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat: (619) liradır. 

9 :- !eklif mektupları evn geç 8-8-935 ~arihine müsadif perşem
be gunu saat on yedı buçuga kadar beledıye yazı işleri Müdürlüğü-
ne verilecektir. (1~53) 1-3105 

Ank:ara İııhisarlar 

Baş m~dürlüğüııden: 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlük binasında yapılacak tamırat 

İ§i 777 lira 42 kuruş biçilmiştir. İş açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
24-7-935 gününden başlıyarak yirmi gün açık ... eksiltmeye ıkonul
muştur. İhale günü 13 ağustos 935 salı günü saat 15 de Baş Müdür
lükte yapılacaktır. İstekliler keşif defterlerini sartları Baş Müdilr-
ıpı., \ . ,.,,..· • '"" ,,., h rrnrf'hilerekl .. r rlir. (1R55) 1-3116 

muza müracaat. 1-3119 

1 SİNEMALAR 
'YENO 1 

Yenişehir Pşalar Tepesinde 

Gülistan Sokağında 700 metre 

murabbaında su tesisatı mevcut 

Merkez Bankasında Bay Haşim 

Rifat'a müracaat. ı- 2!102 

BUGU N BU GECE 

.... EDI VE KEMAN 

Janette Mac Donald -
Ramon Novarro 

Fransızca sözlü 

HU uECI:. (KULÜP) 
AYSEL 

(Bataklı Damın Kızı) 

Oynayanlar: 
Cahide - Feriha - Talat- Mahmud 


