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BARISCILICIN ZAAFI 
.. Falih Rıfkı AT AY 

Avrupa gazetelerinde Milletler 
Cemiyeti üzerinde münakaşalar 
gittikeç artıyor. Fransız seçimi
nin neticesi Cemiyeti kurtarmak ' . 
istiyenlere yeniden ümid vermış-
tir. Çünkü fransız milleti, reyini 
verirken sosyalist görüşünün ve 
anlayıfı~ın ne olduğunu bilmekte 
idi. 

Günün vakalarını bir tarafa bı
rakınız· harbcılarla barışcılar 
arasınd~ki prensip davası, ki Mil
letler Cemiyetinin talii de bunun 
içindedir, zamanımızın en ciddi 
meslesi olarak ortaya atılmıştır. 

Nihayet vaziyete bir vüzuh 
vermek zarureti gelip çatmıştır. 
Herkesin bildiği üzere, karşı kar· 
şıya iki cephe var: Ve kimsenin 
meçhulü olmadığı üzere biri ~ • 
nevi taarruz harbmı devam ettır
mek milletleri istila peşinde kot
tur~ak hırsında dır; öteki eski
den harb sebebi addolunan en 
ağır ihtilafları bile uzlaşma yolu 
ile halletmek, hiç kimsede i~tila 
hııkkını tanımamak, ekonomı ve 
politika güçlüklerini, milletlerin 
erkinlik ve eşidliği fikrine hiyanet 
etmiyerek başarmağa çalışmak ar
zusundz.drr. 

Bu cephelerin ikisi de Milletler 
Cemiyetini inkar etmekte değil
dir: Fakat harbçılar, bu cemiyeti 
kendi menfaatlerine hizmet ettir
mek ve belki istila kararını bile 
ona verdirerek, masraf ve emeği 
onun manevi ve maddi vasıtaları 
ile paylaşmak ister. 

Diğer cephe daha insani bir ta
kım emeller iddiasında bulunu
yor. 

He~ıi güzel: Ancak cephelerin 
birnide silah kullanmak karan ne 
kadar kati ise, ötekinde harb et
memek azmi o akdar kuvvetlidır. 
İtte ist ikbal için barı~cılı ğın teda
vi edilecek zayıf noktası burada
dır. Bu zayıflık, bir dereceye ka
dar, harısc;ılık ruhuna da, harbcı · 
lık ruhu kadar egoizmin hakim 
olınasından geliyor. Herkes, cemi
yette, kendi güvenlik :savaşına b ü
tün vasıtaları ile yardım edecek 
bir kuvvet görmek istiyorsa da, 
kendi vasıtalarını onun davasına 
hasretmek i"teyen pekaz samimi 
aza vardır. Belki bu zayıflığın b ir 
sebebi de, l\-1illetler Cemiyetinin, 
üstüne alınış oldt1ğu vazifelcrdeı1 
bazılarının, cihan .. ükun ve gu -
venliV:i bakımındnn, o kndaı C'he
nıiyetli olmaması, ve bunun, a za
lar t rafından cemiyete karşı aiı
nan te" ıhüdlcr üzerine manevi 
b ir tesir yapmasıdır. 

Asrımızın başl•ca dönüm nokla
larmd::ı.n birinde bulunuvorı z : 
Zecri tedbir iz olup biten U:;:ak -
şark ve zecri tedbirli Doğu - Afri
~ası derslerinden sonra, Milletler 
Cemiyetinin yeniden ne suret.le 

( Son u 6. ıncı soylada) 

Eski Polonya elçisini 
kabul et ti 

Polonyanın Ankara B üyük E lçisi 
Kont Georges Potocki dün saat 17 de 
Çankayada Cumur Reisi Atatürk tara
fından kabul edilmiş ve veclanaınesin i 

t akdim etmişti r. 

* * ~: 
Ankaradan ayrılmak üzere bulunan 

Polonya'nın sabık Anlrnra Büyük E lci
si Kont Georges P utocki şere fine dış 
işleri bakan vekili ve Adliye Bakanı 
Saraçoğlu B. Şük.rü tara fından dün An· 
ka rapalas'ta bir öğle ziyafe ti <.: eri lmış • 
t ir. 

Z iyafe tte bakanlarla dış işleri ba
kanlığ ı ve Polonya 1::: uyük elçiliği ileri 
gelenleri hazır bulunmuşlardır. 
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~V radininin yazısını ~ 
~ A:~: :;~::lıyB::~n 
~ gazeteler, Yunanistanm Bal

kan paktına ne gibi şartlarla 

girdiğini tasrih ettikten sonra 
bu paktın tesir kabiliyetinin 
guya azaldığı hakkrnda V radi
ni gazetesinin neşrettiği habe
re dair olan yalanlamayı neş
retmektedirler. 

Balkan dışı vuku bulacak 
bir harp takdirinde Yugoslav
ya, Türkiye ve Romanyanrn 
Yunanistana yardım edecekle
rine dair gizli bir protokolun 
mevcudiyeti Jı.akkmda başka 

bir gazete tarafından neşredi
len haber de yalanlanmakta
dır. 

B. M usolini Habeşista
il-nın resmen İtalya'ya 

bakını bildirdi, ve İtalya 
Kıralı Viktor Emanüel 

Habeşistan imparatoru 
unvanını aldı. 

(Yazısını J. üncü sayfamızın ''Son 
dakika .. sütununda okuyunuz.) 
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,·~DIMIZ, ANDIMIZDIR 

~Iilletler Cemiyeti 
H BE~ ,\1ESELESININ KONU
Ş C\lASININ GELECEK TOP· 
LANTI DEVRESiNE KAL,IASI 

İHTl~fAJJ \'AR 

Londra, 9 (A. A.) - Havas ajansın
dan: 

Siyasi mahfiller, 11 mayısta toplana
cak olan milletler cemiyeti konseyinin 
Habeşistan'daki vaziyetin tetkiki mese
lesini başka bir toplantı devresine bırak
ması muhtemel olduğu mütalaasmdadır
lar. 

Bu mahfiller konseyin 11 mayıs ta
rihinde Habe,istan meselesinin milletler 
cemiyetince kabule değer görülecek bir 
surette halledilmesi lüzumunda rarar e
den bir karar sureti kabul etmekle ikti
fa edeceğini tahmin etmektedirler. 

Bununla beraber aynı mahfiller, l tal
ya Cenevre'de pazartesi günü yapılacak 
toplantıdan evvel Habe~istan'ın ilhakını 
ilan eylediği takdirde lngiltere'nin va· 
ziyetinin tarnaıniyle değişebileceğini İ· 

1ave etmektedirler. 

Tarafsız devlelterin toplantısı 
Cenevre, 9 (A.A.) _ Tarafarz deni

len devletler, yani Danimarka, Norveç. 
İsveç, Felemenk, ispanya, İsviçre ve 

Finlandiya delegeleri habeş işinin inki
şafları ve Lokarno andlaşmaaının bozul
ması neticesinde hasıl olmuş olan vazi
yet karşısında almak istedikleri müşte
rek gidiş hakk~nda görüşmüşlerdir. 

Milletler cemiyeti mahfilleri, tarafsız 
devletler konferansının büyük bir ehe
miyeti olduğunuı çünkü bu konferanınn 
cemiyet azasından bulunan ispanya ve 
Danimarka delegelerini konseyin pazar· 
tesi günü yapa~ağı toplantıda kendi ıö
rüşlerini mü dafaaya memur edeceği ıöy
lenmektedir. . 

10 l\IAYIS 1936 PAZAR 

Son haberle~di-·I 
sayf amızdadır __ J 

Her yerde 5 kuruş 

Tıirk hava kurumu umumi merkezi toplantı halincle 

Tiirk Hava ·kurumu umumi 
merkezi dün toplandı 

- ------ -----
935, Türk Hava kurumunun çalışma 

hayatında bir rekor yılı olmuştur 
Türk Hava Kurumu Umumi Merke- ' ış ık veren en büyük Şefimiz Atatürk'-

zi dün saat 15 de Gaziantep saylavı B. ün ~erefli himayelerinden ve fahri baş-

Nuri Conker'in başkanlığında toplana- kanlıklariyle kurumumuza kuvvet ve -
rak merkez kurulunun ve mürakıpların 
.raporlarını tasvib etmiş, bilanço ile 936 
büdçesini tasdik ettikten sonra dağıl • 
mıştır. Rapor şudur: 

" Türk Hava Kurumunun son altı 

aylık çalışmalarından elde edilen ve • 
rim, bize 935 in, kurumun en hareketli 
ve zengin bilançolu yıllarından biri ol
duğunu gösteriyor. Bütün arkadaşları · 

mızın bildiği gibi, türk havacılığının 

gelişmesini yakın alakalarına borçlu 
olduğumuz, türk milletine h at ve 

ren İsmet lnönü'nün altıncı ku.rultay • 

daki tarihi söylevlerinden bütün yurda 
yayılan heyecan ve hararet ve feyizli U\t 
ruma yol açan §.millerin en başında yec 
almaktadır. T . H. K. on iki yıldan beri 
üye sayısının 272 bini buldıtğunu ilk 
defa kaydetmektedir ki. bu rakam, türk: 
mille t inin yurdsever l iğini canlandıran· 

parlak bir yekundur. 

(Sonu 6. ıncı •aylada) 

i ....................................... :·····:··· ······ı 
i B. 1\1u ·olını . 
ı 

~ Doğu Afrikasına mı lşçi lideri Atli nin yofcııltığu alaka uyandırdı 
Bay Atli'nin, Leon Blum'la anlaşmasının Milletler 
Cemieti siyaseti üzerinde tesir yapması ümidi var .. 

.. 

P.ıri<: yolculıı" J;üyük bir a/'J:a uyar.dı

ran İngiliz i: <;i paııi ı reisi IJ. A tli 

Londra, 9 ( A.A.) - Habeşistandaki 

vaziyetin tetkiki için mille tler cemiye
tine yardım birliği tarafından Londrada 
Allıert Hal'da yap ılan toplantıya on bin 

kişi girmiştir. 

Top lantıya başkanlık eden Lord Ce
cil ezcümle demişt ir ki : 

·•- Milletler cemiyet i zecri tedbir 
politikasını muhafaza etmeli ve hatta 
btı tedbir leri layiki veçhile şiddetlen
dirır:c lidir. Millet ler cemiyeti belki kay
betn i~tir Fakat İtalyanın da kazanmış 
oldu"tı henüz isbat edilmiş değild i r ffa. ... 
l•e.,·stanın nihayette mahvolma ına mü-
saade edilecekse, herhalde, Habesistan. 
bır tarruza kurban olarak mahvolacak 
son memleket olmıy2.cakhr ... 

!cıci lider Atli ve liberal lider Ar-
5· ald sinrlair buna yakın söz1er söyle
mişlerdir Toplantı. mille er c.:ıniy, ti 
sıva a ıııa ve kollcktif eırniyet u·t·ıısi
pine vardım hak1·ındaki At'inin kara
rını büyük gösterilerle tasvih etmistir. 

• 

udcdiyeler Bankasının. Bankalar cadd esinde, hukuk fakültesi önündeki arsaya 
yaptınlacalc biuasının m~ teıılıhiıic ıhale edildiğini bundan bir müddet önce yaz
mıştık. M üteahhit inşaata başld lllI:jtır. Resmimiz birıanrn temeJ/erirı "n aplmakta 
oicluğıınu göstermektedir. 

Habeşistanın istilasını nefretle karşıla
yan toplantı, milletler cemiyeti konseyi 
tarafından teklif edilen sulh şartlarını 
kabul edinceye kadar ltalyaya karş ı 

zecri tedbirle rin devam ettirilmesini hü. 
k ümetten istemeye karar vermiştir. 

(Sonu 6. ıncr sayfada) 

: . . 
! . 

gidiyor? 

i Roma, 9 ( A.A.) - B. Mu
i solini'nin bugünlerde doğu Al
: rikasm a gideceğine dair bura-
~ da bir y aymtr do1a'>maktadır. 1 
: ................................................ ........ : 

«Ulus» ıın J)il Yazıları 
Güneş -Dil teorisine göre su ınt:.fh· 111 u 

a. uu. ( V. -t ğ) 
B d " " ''aa" "ir" unsur-u yazı a a , , t> 

larmın voka l ve konson olarak na
sıl bir mana fonksiyonuna malik 
olduklarını tetkik edeceğiz. ''a'', 
"aa'' en eskisinden başlıyarak en 
yenisine kadar birço1t dillerde ya
şamış ve medlUllerinden asla ay
rılmama'< orijinalitesini daima 
muhafaza etmiştir. Bu elemanlar 
harf ve kelime olara k dünyanın 
her tarafında su ifade ediyorlar. 
Güneş - Dil teor isine göre [Türk 
dilinde mana ifade eden ilk vokal 
' ' il d ilk k " v lJ d• I< " '' a ır. onson g ır. g 
"a'' ya a lar gelmesiyle olmuştur.] 
[ l] . 

Konumuz; kuvvetini Güneş -
D"l teorisinin keşif ve kanun ola
rak tespit ettiği bu esastan alıyor. 
tlmin bütün dikkatini birden top
lıyabilecek kadar önemli olan bu 
ke.'!if; hiç bir tarafta nereye gitti
ğini bilemiyen tahmini dil araştır
maları için hakikate açılan bir ka
pı oldu. Bu kapı; beşer zekasını, 
aynı zamanda her hal ve hadise
nin biricik kaynağı olan tabiate 
vöneltmiş bulunuyor. tık dilin do
ğuşu, ı?Övdeleşmesi, kaidele~mesi 
anca k hu kapıdan tetkik edildi ği 

[1] Etimoloji, Morfoolji, Fone
tik ve Semantik bakımrndan Türk 
Dili s . 10. 

• 
~ 

• • a ızı li.climc 
zaman açık, vazıh, tabii ve loji't
tir. Çünkü bu kapı yaradıh~a ve 
onun nizamlarına açılmaktadır. 
Güneş - Dil teorisi dilin do 

sunda bir tek esas ve bir tek iu il 
kabul eder: Güneş v eonun tesir
leri. 

[llk insanların h r şeyin üstün
de tanıdığı ve her şeyin üst.ünde 
tuttuğu ilk obje güneş olm 1ş ur. 
Güneş onlar için her şey idi . Gü
neşi tetkik ede ede o un vasıfla
rından ve hareke lerinden maddi 
ve sonra ruhi, fikri mefhumlara 
int ikale ba~ladılar. Ondan aldık
ları başlıca mefhumların [2] ] 
içinde su da vardı. 
· Şu halde ilk insanların su mef
humuna ayırdıkları ilk manalı SÖZ• 

[2] Etimoloji, Morfoloji, Fone
tik ve Semantik bakımından Türk 
Dili s. 9. 

91lOtCl.%~ 

Bugiin 

l kinci •aylamızd a : 

Haftalık siyasi icmal 

4 ve 5 inci sayfalarımızda: 
T ü rki)·enin t•n giizd mahallesini 
Ankara Bah~eli E,·h·r kooperatifi 

kuruyor 
OKlJYll ' l lZ 
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-~af talık Siyasi · Iemal 
teşrinin üçüncü günü başlı

ya. ~ - Habeş harbı, habc~ impa
ratorunun memleketten kaçması ve A
disababa'nm 5 mayısta italyanlar tara
fından işgali üzerine bitti. Fakat har
bın bitmesi demek, habeş meselesinin 
nihayetlenmesi demek değildir. Eğer 

ihtilaf, İtalyanın başlangıcın• n beri 
iddia ettiği gibi, yalnız bir İtalya - Ha
be1 dansı olsaydı, ortada mesele kal· 
mamıı olacaktı. Adisababa'run ifgalin
den sonra da italyanlar bu iddiayı daha 
büyük ısrarla ileri sürmU9lerdir. Ha
beşiıtanı tamamiyle işgalimiz altına al
dık. İmparator kaçtı. Habcfistan İtal· 
yanın bir parçası oldu. Bu memleketin 
mukadderatı hakkında müzakereye gi· 
ıişemeyiz. Bu, İtalyanın dahili bir me
selesi halini aldı, diyorlar. 

İtalyanın yedi aydan beri ileri sür. 
düğü bu iddia, bir taraftan Milletler 
Cemiyetinin. di~er taraftan da Habc
tistanda menfaatleri olan İngiltere ve 
Fransanın alakalarını görmemezliktir. 
Gerçi. bu alakal arın ne biri ne de diğeri 
Habeşistanı istiladan kurtaramadı. Fa
k at o vakıa karşısında artık devamında 
bir fayda görülm iyen zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına g idilse bile İngiltere ve 
Fransanın Habeşistandaki menfaatle
rinden büsbütün vaz geçmeğe razı ola· 
cakları da şüphelidir. İtalyanın bu nok
tada lngiltereye teminat verdiği de bil
diriliyor. Habe, istan meselesi. galib ih
tima le göre, üc devlet aras,nda 1906 an
la"masmın çerçevesi içinde halledile. 
cc.ktir. 

*** 
FRANSIZ SEÇiMi 

Evelki pazar günü yapılan fransız 

aeçiminde parlamentonun 618 azasın
dan ancak 185 namzed mutlak ekseriye
ti kazanmış, yani mebus seçilebilmişti. 
433 namzed geçen pazar günü yapılan 
ikinci seçime kaldı. Seçim "Halk cep
hesi" denilen sol cenah partiler birliği 
için muvaffakıyetle neticelendi. Radi· 
kal sosyalist partisinin tamamı da içine 
.katılaca kolursa, sol cenah partiler Mec
liste mutlak ekseriyeti temin ediyorlar. 
Bu neticenin en şayanı dikkat noktası, 
komünistlerin yetmişten fazla mebus 
seçtirebilmeleri ve sosyalist partisinin 
de yüz elliye yakın mebus ile Fransa
nın en kuevvtli partisi vaziyetine geç
mesidir. 

Ancak kağıd Üzerindeki rakamlara 
bakılacak olursa hükümet teşkili kolay 
görünmekle beraber, filiyatta bu, kolay 
bir iş olmıyacaktır. Bir defa halk cep
hesinin en sol cenahı olan komünistler 
hükümete iştirak etmiyecekler, yalnız 
kendi maksad ve hedeflerine uygun ha. 
reket eden hükümete muhalif rey ver
miyecekler. O halde hükümet ancak 
sosyalist ve radikal sosyalist zümrele
rinin kovalisyonu şeklini almalı. Bu 
kombinezonu yapmak, aynı zamanda da 
komünistleri memnun etmek kolay bir 
iş görünmiyor. Filhakika ortada bir 
halk cephesi programı vardır. Fakat 
Fransanın iç politika hayatrnm tarihi 
göstermiştir ki bu progr~mlarm tanzi
mi kolay tatbiki güçtür. 

Başvekil kim olacak? En tabit başve· 
kil, ekseriyet partisi olan sosy~1ist par
tisinin başkanı Blum akla gelir. Fakat 
geçen dört sene içinde hatti ondan eve] 
de ekseriyet partisi olan radikal sosya
listlerin başkanı Herriot başvekil olma
mıstı ki. Bundan baş!Ca Blum yahudi ol
duğundan ve başvekilliğe geçerse. ü. 
çüncü cumuriyetin birinci yahudi baş
vekili olacağından bu yiizoen partisini 
zor bir vaziyete koymak istemiyecektir. 
Pol Bonkor sosyalist partisinden ay

rılmamıs olsaydı, en kuvvetli namzed o
lac~ktr. Bunun icindir ki Auriol'dan 
bahsediliyor. Fakat Daladier de bir ihti· 
m al ol ar:ık ileri sü riilmektedir. 

1932 de seçilen meclis bu ayın sonu
na kadar devam edeceğinden Sarraut 
h ükümeti bu tarihe kadar iktidarda 
kalacaktır. Binaenaleyh yeni kabine Ü· 

z erinde görüşüp anlaşmak için yı:'!ni 

gün kadar zaman vardır. 

*** 
BALKAN KONSEYi 

Balkan antantı devletlerinin içtimaı 
Belgrad'da yapıldı. Anlaşılan bu içti
mada dört devletin dıı bakanlarını en 
Sok mefgul eden mesele Yunaniıtanın 
antanta karşı girittiği teahhüd mesele
•idir. Gerek pakt inua edilirken, gerek 
imza edildikten sonar ileri sürülen ih. 

tirazi kayıdlarla Yunanistan, balkan ha
rici devletler tarafından yapılacak te

cevüzlere karşı teahhüd altına girişmi
yeceğini bildirmişti. Yani, mesela !tal· 
ya tarafından Yugoslavyaya karşı yapı
lacak bir taarruzda Yunanistan, Yugos• 
lavyaya karşı yardım vadetmiyordu. Fa
kat taarruz Arnavudluk tarafından ya
pılırsa, Yunanistanın nziyeti ne ola.. 
calrtı? Amavudluk bir balkan devleti 
mi Balkan devleti değil mi? 

Belgrad görüşmelerinden sonra neı
redilen tebliğde aynen deniliyor ki: 
"Yunanistan, dalına konsey a.zalarmm 
memnuniyetini mucib olacak tarzda 
balkan paktı kaqısındaki vaziyetini, 
bu paktı imzalıyan devletlere olan te
avün bağlılığının fazlalaıtırılması isti
kametine doğru tasrih etmiştir." 

Diğer taraftan Atina'dan gelen ha· 
herler ve konferansa giden gazete mu
habirleri, Yunaniatanın Yugoalavya'ya 
ne bir İtalya ne de Amavudluk taarru
zuna karşı yardım vadetmediğini ve yu
nan noktai nazarının diğer devletler ta
raf mdan kabul edildiğini bildirmekte
dirler. 

Hakikat ne merkezde olursa olsun, 
Belgrad içtimaı, dört devletin biribiri
ne karfı giri tiği teılbhüdler üzerinde 
vuzuha yardım ettiğinden faydalı ol
muştur. 

*** 
KÜÇÜK ANTANT KONSEYi 

Balkan antantı konseyinin içtimaın
dan sonra Belgrad'da küçük antantın 

mümessilleri toplandı. Yani iç
timadan Yunanistan ve Türkiye Dıt 

Bakanları çekildi ve bu iki dıf bakanı
nın yerlerine Çekoslovak dıı bakanı 
geçti. Küçük antant bugün, çok ehe
miyetli meselelerle karşılaşmaktadır. 

Bu meselelerin başında, Avusturyanın 

istiklali meselesi gelir. Avusturya istik
lalinin korunması meselesinde üç dev
let toplanmış olmakla beraber, bu istik
lalı dışardan tehdid eden tehlikelere 
karşı takib edilecek siyaset üzerinde 
tam mutabakat yoktur. Aynı meselenin 
dalı budağı olmak üzere, üç küçük an
tant devletinin bu devletlere komtu o
lan üç büyük devlete, Rusyaya, Alman

ya ve ltalyaya karşı vaziyetleri de 
aynı değildir. Çekoslovakya, Almanya· 
dan çok korkuyor. tulyada büyük bir 
tehlike görmiyor. Rusya ile müttefik
tir. Yugoslavya İtalyadan çekiniyor. 
Almanya tehlikesini aldırmıyor. Sovyet 
Rusyayı resmen tanıyacaktır bile. Ro
manyanın bu iki devlete bcnzemiyen 
bir vaziyeti vardır. Küçük antantın bü
yük meselesi bu münasebetlere bir a
henk vermektir. 

AVUSTURY ANIN iSTiKLALi 
Avusturya meselesi yalnu Ortaav

rupa değil, bütün Avrupa siyasetinin 
düğüm ve hatta tehlike noktasıdır. Teh
like noktası olduğu içindir ki hafta a· 
rası Avusturya askerlerinin bazı hare. 
ketleri hakkındaki haberler her tarafta 
heyecan uyandırdı. Gerçi Başbakan 

Şuşnig bu hususta teminat ftrıni9tir. 

Baıt>ıtkana göre bu hareketler mevsim 
icabı orduların bir mrntakadan diğer 

bir mmtAkaya naklinden ibaret imi,. 
Fak"at gerek Şuşnig ve gerek Starhem
berg Avusturyanm büyük tehlikeler 
karşısında olduğunu hafta arası söyle
dikleri nutuklarda tebarüz ettirmişler
dir. 

Avusturya drşardan ne dereceye 
kadar tehlikeye maruı:dur? Burası ma
H'tm değil. açık bir hakiki\ttir ki bahse
dilen tehlike alman tehlikesinder. iba

rettir. Hafta arası Hitler de söylediğ ı 

bir nutukta böyle bir tehlike varid ol

madığını bildirmiştir. Ancak şu muhak. 
kaktır ki Avusturya istiklali içerdeki 

kaynaşmalardan dolayı tehlikey~ diiş

mctkcdir. Ba~bakan ile Starhember g 
aralarının açı1dığ:ından bahsediliyor. 
Starbemberg, geçen gün hususi askeri 

teşkilat mahiyetinde olan fleimwehr'den 
asla vaz gcçmiycceğini bildiren bir nu· 

tuk söyledi ki bu sözler, yukarıki riva

yetleri teyid eder mahiyettedir . Sonra 
akisleri bizim memleketimizl' kadar ge

len Föniks sigorta şirketi sikandaJr, 
Fransadaki Staviski sikandalı gil.:i, A
vusturyayı sarsmıştır. Bu karışıklıklar 
Avuaturyadaki Nazi partisinin vaziye
tini kuvvetleştirmektedir ki 1934 sene. 
si yazında görüldüğü gibi. Avusturya 
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IST AN BUL TELEFONLARl: 

Mareşal Pilsudski 
• • 
ıçın ayın 

İstanbul, 9 - Polonya milli kahra
manı Marepl Pilsudski'nin ölümünan 
yıldönümü dolayrsiyle yarın Beyoğ

lundaki Leh kilisesinde bir ayın yapı
lacaktır. 

Milli türk talebe 
birliğinde 

İstanbul, 9 - Milli Türk talebe bir
liği azalan bugün halkevinde toplana
rak 150 liranın Çanakkale şehidliğine 

sarfedilmesi lazım gelirken başka yerle
re sarfedilme:.i dolaybıyle vaı iye ti tet
kik edeceklerdir. İdare heyetinin çekil
mesi ihtimali vardır. 

Mudanya'ya doğru 
seferler 

İstanbul, 9- De.nizyolları idaresi ya
rın~ itibaren Mudanyaya doğru se
ferler yapıwya karar vermiştir. İlk 
doğru acfer yarın yapılacaktır. Böyle
likle Mudanyaya sabah gidilecek ve 
akşam dönülecektir. 

Veznedar Hüseyin Hüs
nüyü öldürenlerin 

muhakemesi 
İstanbul, 9 - Galata postanesi vez

nedarı B. Hüseyin Hüsnüyü öldürenle
rin muhakemesine bugün ağırcezada 
devam edildi. Mahkeme salonu çok ka
labalıktı. Müddeiumumi iddianamesini 
okuyarak Bayan Mükafatın beraetini 
ve Abdullah ile Yunusun idamlarını is
tedi. Muhakeme müdafaaya kalmı~tır. 

Avukatlık kanunu . . 
proJesı 

İatanbul. 9 - İstanbul barosu avu· 
katlık kanunu projesi üzerindeki ted
kiklerine bafladı. Bütün avukatların 
proje üzerindeki fikirleri sorulmu,tur. 

Devamsız talebeler 
İstanbul, 9 Muntazam devam etme

dikluinden dolayı üniversite dil mek
tebi talebelerinden 80 kifi imtihana ka· 
bul edilmiyeceklerdfr. 

istiklali için en büyük tehlike de bu 
cephededir. 

MISIR KIRAUNIN ôLOMO 
Mısır Kıralı Fuad. Mısırın iç iıleri 

ve dıf münasebetlerinin en nazik bulun
duğu bir zamanda öldü. Bir taraftan İ
talya, Habeşistandaki tqebbüaüne mu
vaffak olmuş. şimdiye kadar Mısır ile 
garbtan komşu iken. bundan böyle şark
tan da k~u olmuştur. Diğer taraftan 
İngiltere ile Mısır arasındaki münase
betlerin tanzimi için Kahiredc rnüzake· 
reler yapılmaktadır. ;Bundan batkı da 
kıral öldüğü giiı), Mısır bir seçime ha. 
zırlanmakta idi. Bu ~~im kıral öldük
ten sonra yapılmış ve tahmin edildiği 
gibi, Veft partisi büyük ekseriyet ka
zanmıştır. 

lşte on yıldanberi Mısırı idare e
den hükümdar, böyle bir zamanda öl
müş ve halefi olarak da on altı yaşında 
bir çocuk Mısır kıralhğma geçmiştir. 
Bu karışık ve ağır mesuliyetlere varis 
olan Faruk, ancak on sekiz yaıına bas
tıktan sonra yani 1937 senesi ağusto

sunda vazifesine ha lıyacaktır. O tari. 
he kadar kırallık makamı Naiblik tara
fından idare edilecektir. Ancak bugün 
Mısırdaki vaziyetin karışıklığı o dere

'1:ededir ki üç kişiden terekküp edecek 
olan Naiblik he eti vazifesi başına ge
çemiyor. Veraaet usulüne gö~. Naib
leri ölmezden evel kıra) intibah eder. 
Ve Fuad da bu naibleri ölmezden eve) 
seçmiş imiş. Fakat bunlar parlamento
n un da tasdikinden geçmeli imi~ Hal
buki ortada parlamento yok. Sonra söy
lendiğine göre kıralm naib olarak seçti
ği üç ıattan biri. ölmüş imiş. Bunun ye
rine ne başka birisini seçmek İcab edi· 
yor. Bütün bu meseleler yeni intihab 
edilen parlamentonun tonlannuısını ve 
veni hükiimetin de teşekkülünü bekli
yor. 
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BERLE 
Kanunlar 

ve tadiller yine 
Bir cild halinde 

toplanacak 
BaJbakanhk bakanlıklara bir tamim 

yaparak milli hükümet zamanında çı

kan kanunların tadillerini ve eklerini 
alakalı bakanlıkların bir araya toplaya
rak bir eser vücuda getirmelerini bil
dirmiştir. Eserin vücuda getirilmesin
deki sebeb halkın kanunları bizzat bil· 
mesini temin etmek ve bu suretle halkı
aracı vasıtalar elinden kurtararak h iç 
bir masraf ihtyarına lüzum hissettirme
mektir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük ör

gütü biri ölü 113 kaçakçı, 1976 kilo 
gümrük kaçağı, 67 kilo inhisar ka~ağı, 

1 tüfek, 1 tabanca, 20 mermi, 40 altın 

lira, 120 türk l irası ile 80 kaçakçı hay· 
vanı ele geçirmiştir. 

Üç tayyaremiz geldi 
İstanbul, 9 - Havayolları idaresi 

tarafından lngiltereye sipariş edilen 
üç yolcu tayyaremiz bugün saat 17.30 
da Yeşil köy hava istasyonuna indiler. 
Tayyarelerle beraber üç aydanberi Lon
drada tahsilde bulunan pilotlar da dön
müşlerdir. Tayyareler pazartesi günü 
saat on beşte Yeşilköyden Ankaraya 
geleceklerdir. Tayyareler teslim mua
melesinden sonra en kısa bir zaman 
içinde servise başlıyacaklardır. 

19 mayısa hazırlık 
İstanbul, 9 - Karadeniz talebe bir. 

liği Atatürkün Samsuna çıktığı gün o
lan 19 mayıs günü gece ve gündüz için 
büyük tenlikler hazırlamışlardır. 

Yüksek tahsil 
gençliği 

Türkkuşu'nwı kanatları 

al tında 

Türkkuşıınım l nöniindeki J;anıpı iç:in 
müracaat eden yül>sck mc~tcp taleb Te
rinin sayısı, memleket in her köşesinde 
umumi bir arzUJ'lI anlatan bir hı J:ı 

yükselmek tedir. Şehrimi?.de isimleri a
zılan g ençlerimizden resimler 'nı ele ~e
rirdiğimiz dl/, tarih, coğrafya fak ' e

sinden BB. Rıza Ô r.Llen. R ifat Er cç, 
Mustafa; yük sek ziraat enstitüsün len 

Basri, Alaaddin ve Nacı 'le S rvas J' ,. i 
mezunlarmdan Ulviyi okurlarımıza ta
nıtıyoruz. 

B.FLEİNER 
Zürih üniversitesi profesörlerin · l'n 

B Fleiner bugün Toros ekspre~i··le 

şe1uimize gelecektir. B. Fleinc ı l s•an • 
bul ünive.rsitesinin daveti fö:e r ine 'J'ıir

kiyeye gelmiş ve 1stanbulda il: i kon -
ferans vermi~tir. Hukuk İlmini Yayrrıa 
k urumunun teşebbusü üzerine Profe.,ör 
Rehrimizde de bir konferans venr i 
kabul etmiştir. Anka ra Halkevinde · a
rın saat 17,30 da verilecek olan bu ltrın
feransın mevzu u: "amme hukukun •n 
büyük harbdenberi geçirdiği değişikli~

Jer" dir. 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
(BCJ§ı l. inci ıaylada) 

ler [a, aa, ğ] (V. + ğ) olmak ge
rektir. Bugün dünyamn b&fka bat
ka yerlerinde bulduğumuz bu tip
te kelimeler aynı manaya Te med
liile ipret ettikleri gibi; a •e aa' -
nm (V. + i) ye Te onun katego
risinden olan ( y, g, lı, la) ye ne yol
da istihale ettiklerini de göıter· 
mektedirler. 

Tetkike ilk IÖz unınınından bat
ladığımız için tahkib la en eski 
kozmogoniden batl•rna.k zanırdir. 

Su me/humunım 'lunmogoni
deki yeri: 

(Alemde ud olan yolduk idi. 
Sonra bu yokluk içinde iki "• 
prenaip" i belirdi. Bunlar ''f!ıtlı 
su" ve ''acı yalw.t ıiızla W' idiler. 
llk vahfd devrini geçirdikten son
ra eski Babil halkı: etYanm orijini 
üzerinde fikir yürütmeğe bqladı. 
Bu IUl'etle hususi tannlar katego
risi meydana geldi. Bunlar ele
manların tanrıları idi. 

Tatlı suya Absu tuzlu ıuya Tya
mat diyorlardı. Apsu erkek ve 
Tyamat kadın idi. 

Bunlar alemi vücuda getirdiler. 
Kendilerinden doğan üç tanrıdan 
biri göklerin tanrısı Anu ikincisi 
yerlerin tanrısı Enlil veya Baal 
"Bel'' idi. Okyanusların tannıı o
lan ücüncüsüne gelince ona EA 
diyorlardı [3]. ]. 

EA'nm lugat manası herhangi 
büyük bir çUkurda· toplanınıt bir 
su demekti. 

Sümer dilinde EA kelimesini 
E ve A diye ikiye ayırırlardı. E ev 
mesken, mekan, yer manası ve
rirdi. 

E - Dingir = tanrı evi, mabet 
E - Lugal = kıral sarayı 

gibi. (A) j.se ıtlak ile su medlulü
ne özgü ili. (A) suyun, kendisi ve 
cevheri idi. Onunla hf\vada, boş
lukta ve vaııf srz bir su kastediyor-

[ J] Denis Saurat. Histoire des 
religions s. 98. 

lardı. Bütün dünyaya yayılmıı ve 
ıinmit olan rutubete de (A) di
yorlardı. Onun içindir ki (EA) ke
limesi ( ıulann durduğu yer), ve
ya (yer lutmUf au) manasına ge
liyordu. Sümerliler EA ya Lugal 
apsuka ( 4) yani SU aleminin Yeya 
su ülkesinin büyüğü, kıralı diyor
lardı. 

Bu suretle; en eski dillerin en 
mükemmeli olan Sümercede (A) 
kelimesinin yani Günet - Dil teori
sinde ifade edildiği gibi ilk mana
lı Tokalin aynı zamanda ıu da ifa
de etmit olduğunu öğrenmit bulu
nuyoruz. Gerek Deimel gerek Fri
edreh Delitsch glossarlannda, 
Marr Hilaire de Barenton etütle
rinde (A:) ya su manası vennek
telirler. 

La langue pr;mitif e ae Chııldee 
et les ldfomı T ouraniens adlı ki
tabında Lenorment da (A) ya ay
nı manayı veriyor. Şu halde Sami
lerin Sümeri istilaları sıralarında 
da suyun adı (A) idi. 

Bu alimlerin naklettiklerinden 
anlıyoruz ki (a) lar arttıkça su an
lamı h<\cim, hareket ve kıymet ba
kıınından vaaıflanmakta ve ha§ka· 
laşmaktadır. Mesela: (a) yalnız 
su, soğuk, çiğ, buğu olduğu halde, 
( aa) sulamak, sel ve göz yqı de
mekti. 

A'nın daha çok tekrarlanması 
ile daha başka ideler ifade edili
vordu. (A. A. A.) en büyük ata 
idi. Suya işaret bakımından iki 
defa a güneşin karısı idi. O kadın 
ki güneş aksamları onun yanına 
gidiyordu [51 bu deniz idi. 

Not: (A..A) peder, asıl, Allah 
men"e aibi filine§İn bütün vasıfla
nnı ifade ederse de konumuz yal
nız su mefh•ımu oldu~ için mana
nın o kısmılannr J....,.. lnvonl7.. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

----------------~ 
[4] Autran Sumerien et lndo -

Europeen mukaddime 
[5] Deimel Glossar 
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SAYFA 3 

1 
,}'arı - iSıywıal 

Pekerin inkılab dersi 
Partimizin genel sekreteri Receb 

?eker, bu seferki dersinde hem inki-
1abımızın organik inkişafını içeriye 
ve dışarıya doğru tesbit ettiği gaye
ler bakımından kısaca izah etmekte 
heın, bu oragnik inkişafın ötedenbe
ri beklenmekte ve ileri türk intellek
tüell=ği tarafından müdafaa olun
makta olan bir merhalesine, yakında 
artık, varacağımızı müjdelemekte
dir. 

Bu merhale, parti ile devlet ve 
parti ile rejim arasındaki prensipçi 
muvasalanın, ahengin ve birliğin te
minidir: 

" ... Cumuriyet Halk Partisinin 
ana vasıfları artık bir sıyasal par
tinin dış ifadesi değil, Türkiye cu
muriyetinin kanuni şekilde ifade -
sidir; Kamutayın önümüzdeki ça
lışma yılında bu vasıfların "teşki
latı esasiye" kanununda devletin 
vasfı olarak tasrihi mukarrerdir . ., 

Yazımızı burada bitirsek de 
olur, çünkü bu büyük davayı bu ve
ciz sözler, eksiksiz olarak ifade et-
mektedir. ' 

Açıkça söylemekte bu~n artık 
hiç beis yoktur ki, "Teşkilatı esasi
ye" mizde bazı noktaların tasrih e
dilmemiş olması, hükümetimizin 
gestion'u ve partimizin altı ileri pren
sipini, •Teşkilatı esasiye"mizle bir 
tezad halinde bırakmıştı. Gerçi bu 
tezad, şimdiye kadar büyük bir mah
zur doğurmamıştır. Bunun da sebe
bi, meclis, parti ve hükümet gibi 

tmiUi kuvvetlerimizin, Atatürk'ün 
yüksek iradesinde her zaman birle
şerek, aranılmakta olan muvasala, 
ahenk ve birliği bu iradenin müstes
na uyanıklığında ve bir o kadar müs
te"na sevk ve idaresinde bulmuq ol
mal"lrıdır. 

Böyle olmakla beraber, mifü•tin 
olrl11~u aibi inkilabm da Ata'sı olan 
hiiviik Sef, ctımuriyet anavasa•nna 
öt,,..ı nberi övle hir JY'•ma verl'Y1İstir 
lci h"n•ın hpr defasmda tebarüz f"t-

tirilmesinde hiç bir mahzur o1amaz. 
Anayasalar başka memleketler

de, rejimin şekli bir kere tasrih edil
dik ten sonra bir memleketin "Hu
kuku esasiyesi"ni artık statik bir ba
kımdan mütalaa ederler ve bunun e
sasnu da ferd hüriyetlerinin doku
nulmazlığında yani liberal ve indi
vidualist nizamın müdafaasında a
rarlar. 

Bizim anayasamız da, ilk gün
lerde, böyle bir şey olmak tehlikesi
ni geçirdi. Fakat, çok geçmeden gö
rüldü ki, Atatürk, tiirk anayasasm
da statizmi asla hakim kılmak niye-
tinde de<Tildir. . 

Nitekim, ı?i.iniin birinde bir tarlil 
yamlarak, laikli~in, bir nrensio ol<ı
rak bu anayasava alındtğını görmi.i
şiizdür. 

O günden bugüne kadar, tiirk 
inkilabı ve türk milleti, Şef in em
rinden ve irşadından bir adım uzak
laşmaksızın, ferd ile cemiyet, yurd
daş ile yurd, parça ile bütün arasın
daki münasebetleri, hem hayat hem 
nazariye sahasında münakaşa etmek, 
işlemek ve tatbik etmek fırsatlarını 
bulmuştur. Ve ferd hüriyetinin mil
let menfaatleri ile çevrelenmesi la
zım geldiğine bugün hiç şüphe kal
madığı içindir ki, inkilabırnıza dai
ma hakım olmuş olan ayni organik 
inkişaf, yani 6 oktan bir tanesi, yani 
"inkilabcılık" prensipimiz sayesinde, 
partimizin 6 prensipini birden dev
letimizin anayasasına alıyor ve bu 
hareketimizle, Kemalizm'i bir parti 
ideolojisi resmivetsiziliğinden çıka
rarak bir devlet ideolojisi resmiliğine 
sokuyoruz. 

Bu sade görünen karar, inkilabı
mızrn içinde bir inkilabtır ki, Türki
ye Büyük MilJet Meclisi'ne, modern 
dünyanın ve modem insanlığın en i
leri demokrasisini temsil eden bir 
halk ve millet hakimiyeti vasıtası ol
mak vasfını ve şerefini vermektedir. 

Burhan BELGE 

-.NGILIZ SUALLERi 
Berliıı ve Pari.ste nasıl karsılandı? , 

. Berlin, 9 (A.A.) - İngiltere tara
fından Almanyaya verilen sual listesi 
için Berliner Tageblat gazetesi, şunla
rı yazıyor : 

" İngiltere, müsbet bir netice lehine 
olarak böyle bir vaziyetin vereceği bil· 
tün avantajlardan faydalanarak serbest 
bir aracı sıfatiyle hareket etmektedir. 
Fakat 11eticenin öteki devletleri ve bil
hassa Fransayı memnun edeceği mu -
hakkak değildir . ., 

Germani gazetesi İngilterenin sual
lerini bir nota şeklinde değil, fakat da
h~ dostça bir mahiyet gösteren ve uzun 
bır görüşme için en iyi bir başlangıç 
:~~kil eden bir muhtıra şeklinde verdi
gı keyfiyetini dikkate değer bulmakta 
ve yapılacak görüşmeye ancak Alman -
yanın alakadar olduğunu ilave etmek -
tedir. 

Fölkişer Beobahter, Taymis gazete
sinin sual muhtırasının neşredileımiye
ceğini daha perşembeden haber ve.rdi -
ğini, hal böyle iken Londranm neden 
birden bire bu muhtırayı neşre karar 
verdiği suali sorulabileceğini yazmak
tadır. Aynı gazetenin ehemiyetle kay
de:tiğine •göre, Baldvin kabinesi aley
hnıde şiddetli tenkidlerde bulunan "es
ki muhafazakar" politikacıların kabi -
n . eyı, muhtLrayı neşre zorlamış olmala -
rı muhtemeldir. Bu gazete ezcümle 
şunları yazıyor: 

"B una, muhtıranın neşri hakkında 
~~ris'in izhar ettiği derin memnuniyet 
llave edilirse, yeni esaslar üzerine da -
Yalı hakiki bi.r anlaşma eserine şimdiye 
kadar az çok aleyhtar olmus olanların 
da yeni ingiliz • alman görüşmelerini 
tasvib etmiş olmaları temenni edilebi-
lir. Alman . ·ı· k b' . . b.l ya, ıngı ız a ınesının, ı -
~ssa zecri tedbirler meselesinde ne gi
bı zor bir mevkide bulunduğunu tam 
ınanasiyle anlamaktadır. İngiliz - al -
rnan görüşmelerinin, dikkati başka me-
seleler ·· · uzerınden çekmeye vesile olma-
llıalıdır." 

.. Magden Burger Zeitung gazetesine 
gore. muht k . · ıranın va tınden evvel neşr-

edilmesi, yapılacak görüşmelerin men
faatına uygun görünmemektedir. Muh
tırayı neşretmeden evvel alman cevabı
nın gelmesi beklenmeli idi. Bu gibi vak· 
tinden evvel neşirler bir tehlike gös • 
termektedir. Bir üçüncü taraf iş.e karı· 
prak ilgililerin hareketine engel olabi
lirler, ve he11kesçe malfundur ki, bu 
meselede ''ü~üncü taraf'' olanlar çoktur. 

l(arışıbJıkların 
• • 

netıcesı 
Atina, 9 (A.A.) - Bu sabah Sela

nikde 6000 tütün işçisinin yaptığı grev 
harektiyle birlik olduklarını göster
mek için bir sempati grevi ilan etmeğe 
karar vermiş olan taşın işçisi tarafmdan 
bu sabah Selanikte tertib edilen gös
teriler sırasında bir takım kötü arbede
ler olmuştur. 

9 kişi ölmüş, ve 50 kişi yaralanmış
tır. 

B. Metaksas gazet:cilere nüfusça 
telefat vukuunun ve bir çok kişinin ya
ralanmasının sebebi grevcilerin tahriki 
olduğunu söylemiş ve zabıtanın vaziye
te tamamiyle hakim bulunduğunu ilave 
etrıiştir. --·-·-

Bir sulh iciıı 
j 

1NGİLTERE'N1N PLAN HAZIR
LADIGI YALANDIR. 

Londra, 9 (A.A.) - Gazetelerin yarı 
resmi olarak bildirdiklerine göre, Lon
dra ve Roma arasında habes meselesi 
hakkında hiç bir fikir teatisi yapılma
mış olup, yeni bir İngiliz sulh planı hak
kındaki yaymtılar da tamamile asılsız
dır. 

İngiltere - Belçika maçı 
Brüksel, 9 (A.A.) - İngiltere - Bel

çika beynelmilel futbol maçım Belçika ı 
milll takımı 2 ye karşı 3 golle kazan
mıştır. 
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i Dünyayı dolaşan 
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i 1 telsiz haberi İ 
B. Musolini, Habesist.anın 

..J# 

~ ---~-·----- ~ 
~ ADISABABADAKl AMERI - ; 

resmen İtalyan hakinıiyeti 
! KAN ELÇlLiClNE NASIL 1 
~ YARDIM EDiLDİ? ~ altıııa girdiğini bildirdi 
i "";:!~"· g (A.A.) - Hova< ajan- i 
~ Habesistan hükümetinin amerL ~ 
~ kan müşaviri B. Spenser, dün ak- ~ 
~ şam Adisababadan buraya gelmiş- ~ 
~ tir. Spenser Necasi ile habes bükü- ~ 
~ meti ileri gelenl;rinin ne sebeple ~ 
! paniğe yakalanmış olduklarını bir i 
~ türlü anlayamamal•ta olduğunu söy- 1 

İtalyan kıralı, IIabe§istan imparatoru a<lınr 

Mareşal Badoglio Habeşistan kır al vekili 
tayin olundu. 

~ !emiştir. ~ 

~---- . B. SıJenser, Hab =::_= İtalyanların e· = 

~ şıstanın tamamını isaal edecekleri- ~ 
! ne ihtimal verınemek~e olup habeş ~ 
1 erazisinin taksime uğrıyacağı fik- 1 

=
~-= rinde bulunmaktadır. § 

Amerikan elçiliğinin yağmacılar i 
~ tarafından sarılmasından bahseden ~ 
~ B. Spenser, amerikan elçisinin yar· ! 
1 dım istemek üzere komşu bulunan § 
~ ingiliz elçiliğine birçok adamlar 1 
; göndermiş olduğunu fakat bu a- ~ 
~ damların bir türlü bu elçiliğe vara- 1 
~ mamış olduklarını söyledikten son- ~ 
~ ra hikayesine şu suretle devam et- ~ 
§ miştir: 1 

Roma, 9 (A.A.) - Halkın anlatıla

maz gösterisi arasmda Ve nedi k sarayı 
balkonuna çıkan B. Musolini, Habeşis -
tanın tam ve kati surette İta1yanm 

egemenligi altına konulmuş olduğunu 

bildirrrislir. Kıral ikinci Viktor Ema
nüel gerek kendisi gerek torunları için 
Habe~istan imparatoru unvamnı almıs
tır. Habeşistan kıral vekıli unvanını t~
şyacak bir umumi vali tarafından ida.re 
edilecek ve Eritre ve Somali valileri, 
Habeşistan krral vekilinin emri altında 
bulunacaklardrr. Mareşal Badoglio, Ha 
beıı.istım kıral vekili tayın olunmuştur. 

Roma, 9 (A.A.) - Duce'nin bu ak· 
şam iradettigi nutkun metni şudur: 

•· ... Afrikada ve İtalyada bulunan 
bütün ordulara ve sınıflara mensup za
bitler, küçük zabitler ve asker1er, siyah 
gömlekliler, anavatanda ve bütün dün • 
yada bulunan erkek ve kadın İtalyanlar, 

Beni dinleyiniz, 

Birkaç dakika içinde öğreneceğimiz 
büyük faşist konseyinin kararları ile 
büyük bir hadise vukua gelmektedir. 
Bugün Habeşistanın alınyazısı kati o
larak tesbit edilmiştir. Faşist devrinin 
14 üncü senesinin 9 mayısı vatan tari
hine geçen bir gün olmuştur. İtalya ni
hayet kendisine bir imparatorluk ka-
7.anmıştır. Bu fa§iSt imparatorluğudur. 
Çünkü bu imparatorluk. liktör facioları 
azminin silinmez izlerini taşımaktadır. 

14 yıldanberi italyan milletinin bütün 

kuvvetlerinin döndüğü hedef ve i tal
yanların kurmak istedikleri şey işte 

bı.<dur: 

Biı sulh imparatorluğu. İtalya ger 
kendisi için gerek diğerleri için sulh i 
tiyor. İtalya ancak yabancı kuvvetler t 
rafından mecbur edilirse harbe basv 
rur. İtalyan imparatorluğu, Hab;!Ş~ 
nın bütün kııb.leleri için bir medeniy 
ve insaniyet imparatorluğu olaı:;ktı 

Çünkü milletlui almya?.ılarma doğr 

sevkctmek Romanın vazifesidir. Tıui'l 
mizdcn çıkan kanun böyle istiyor. Önü 
müzde istikbal için büyük bir yol açılı 
yot. 

Size ilan ediyorum: 

Habeş memleketi ve habeş kabilele 
ri bugün İtalya kırallığmın kati eaeme 
liği altında bulunmaktadır. İtaly; kıra 
lı, Habeşistan imparotıu unvanını almış 
txr. 

Habeşistanda ve İtalyadaki zabitler. 
küçük zabitler ve askerler, siyah göm
lekliler, erkek ve kadın İtalyanlar. 

Siz kendinize bir imparatorluk fet
hettiniz. İtalya, bu imnaratorluk icin ca
lı!!acak ve bu imp;:ırat~rluğu silah kııv~e 
tiyle her kim olursa olsun bütün cfüş

maı:ılara karsı müd'lfaa edecekt:r. 
Bu sö:r.lerim, allah ve insanhı önün

de, hoıyat ve ölüm için mukaddes bir 
yemindir.'' 

Duce, halkın gösterileri arasında 

nutkunu bitirmiş, mızıkalar millt marş• 
fa,; çalmaya başlamış~ır. Halk ve asker
ler yavaş yavaş lı::ı.r :::ke t etme kteclider. 
•'Duce, Duce" ve "yaşasın Krral'', 
"a H" 'L • ~ y şasm aue-::ıs an ımpRratoru , •·ya-
sasın İtalya'' sesleri biribirini takib ~y
lemektedir. Nilrnyet ıtalyan milli mars.r 
bütün meyctanr ve binlerce halkı sar -
mıştır. 

1 " Bunun üzerine elci, Adisaba- ~ 
~ badaki amerikan elçiliği ile mun- 1 
; tazam surette muhabere etmekte o- ~ 
~ lan Manilde hususi bir müesseseden ! e aracılıkb rica etmiştir. Manil istas- ! 
~ yonu, u telsizi San Fransiskoya ~ 
ı g.öndermiş, orası da keyfiyeti Va- i 
§ şmgtona bildirmiştir. Vaşington ~ 
İ istasyonu kendisine gelen telsizi ~ 
_ Londraya göndermiş, Londra da A- ~ i den'e ve nihayet Aden istasyonu ~ 
~ Adisababadaki ingiliz elçiliği ile ~ 
i temasa gelebilmiştir. Bir dünya se- ~ 
~ yahati yapmış olan bu telsiz, bu dev-1 
1 ri 90 dakikada yapmıştır: Telsiz, ~ 
~ İngiliz elçiliğince alınır alınmaz, ~ 
~ elçiliği muhafaza etmekte olan ~ i hindli askerler, hemen amerikan el- ~ 
=-~ çili~~ne gönderilmiş ve bunlar mit- 1 
~ ralyoz kuvveti ile amerikan elçiliği ~ 
~ binasını yağmacıların ellerinden § 
~ kurtarmışlardır. ! 
1 B. Spenser, eski habeş hüküme- ~ 
~ ti ileri gelenlerinden yalnız bir ki- ~ 
i şinin Adisababada kalmış olduğu- ! 

Milletler Cemiyeti habeş 
meselesini 

1 nu söylemistir. Bu zat da fransrz el- ~ Londra, 9 (A.A.) - Cenevreden ge-

~ ciliğine iltica etmi« ohın dıs bakan_ ; len diğer haberlerin tersine olarak bu-

~ Irk miiiliirlerinden B. Otto Tasfait- ~ gün resmi İngiliz mahfillerinde söylen-

~ gaane'dir. "' diğine göre milletler cemiyeti konseyi-
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Harrarı da yağma ediyoı·lar 

Çapulcular Cib uti - Adisahaba 
trenine hü cum ettiler 

Paris, 9 (A. A.) - Dün akşam Cibu· 
ti'den gelen tren Adisababa'dan hare
ketinden biraz sonra yağmacıların ta
arruzuna uğramıştır. Bu trenle Dire
dua'ya dönen Senegalli neferler yağ
macıların bu hücumunu püsk:irtmüş
lerdir. Diredua'da bazı yerliler gümrük 
depolarını yağma etmiye kalkışmışlar, 
fakat müdahale eden fransız kuvvetle
ri sükunu derhal kurmuşlardır. İtalyan 
kuvvetleri ikinci trenle Diredua'ya var
mışlardır. Demiryolunun en ehemiyetli 
noktalarında italyan askeri karakollar 

kurulmuştur. 

Cibuti, 9 (A. A.) - Havas ajansın

dan: Ras Nasibu'nun askerleri tama
miyle karma karı~ık bir halde Harrar 

ve Diredua'ya doğru gitmektedirler. 

Bu askerler italyanlar tarafından alın

mış olan Ciciga'ya uğramaktan çekin

mektedirler. 
Diredua'da sükun ve baysallığı Se

negalli müfrezelerle fransız tankları 
temin etmektedir. Ancak hiç bir ya
bancı garnizonu bulunmıyan Harrar'da 
geniş mikyasta yağmacılıklar yapılmış 
ve şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Aden, 9 (A. A.) - Royter ajansın

dan: 

Tamamiyle yağma edilmiş olan Har
rar'da asayiş ve sükun iade edilmiştir. 
Katolik misyonerleri ile İsveç ve Fin· 

landiya kızılhıaçları azaları sağ ve sa
limdirler. 

* * * 
Roma, 9 (A. A.) - İlk habeş kahvesi 

yüklü bir gemi dün Triyeste'ye var

mıştır. 

Lolyd Triestino, Triyeste ile Moga
discio arasında daimi ve muntazam bir 
servis kuracaktır. 

~·••..-ı---

lngiltere 
Posta vapurlarına da 

top koyuyor 
Londra, 9 (A.A.) - Dün akşam neş

redilen ve Posta bakanlığı ile Cunard 

Vite Star Lin arasında yapılan bir an

laşmayı ihtiva eden bir beyaz kitap, 

ilerde, İngiliz posta vapurlarının taşıya

cakları silahlar hakkında dikkate de

ğer haberler vermektedir. Tasarlanan 

projelere göre, bilhassa Suthampton ile 
Nevyork arasındaki seferleri yapacak 
o_ıan gemilerden en az 15, en çok 24 san
tımetrelik seri ateşli toplar konacaktır. 

~u. topl~r:n posta vapurlarına yerleş
tırılmesını bahriye bakanlığı temin e
decektir. 

konusacak , 
lantısmda habeş meselesi uzun uzadıya 
görüşülecektir. 

B. Eden'in konseye başkanlık etmi
yeceği hakkındaki yayıntılar doğru de
ği lrlir. 

Royterin baber aldığına göre, Ren 
meselesi konseyin bu toplantısında ba
his mevzuu edilmiyecek ve yahut çok 
az konuşulacaktır. Milletler cemiyeti 
mahfillerinde söylendiğine göre, mil
letler cemiyeti konseyi bu iş icin hazi
ran içinde fevkalade bir toplan~r akte
decektir. 

Negüs 
Kudüste 

şimdilik 
kalıyor 

Londra; 9 (A.A.) - Kudüs'ten ge
len haberlerin aksine olarak Londrada 
resmen bildiri dıgine göre Negüs şim
diki halde Ku li..:~'te kalacaktır. İyi haber 
alan mahfiller, Negüs'ün, milletler ce
miyeti konseyi toplantısından evvel 
Londraya gelmesinin iyi olmıyacağım 
söylemektedir. 

Ne•{üs'ün beraberinde getirdiği hazi
nesi, Kudüs'te bir ingiliz bankasına ko
nacaktır. Bu hazine dokuz ton sikletin
de 158 sandıktan ibarettir. Bu sandık
lardan 123 ü gümüş Mari-Teres riyalle· 
ri, öteki sandıklar ise altın ile doludur. 

N egüs bu akşam, ingiliz fevkalade 
komiseri Sir Vanşop'ı kabul etmiştir. 

1 İtalyanlar 
Harrarı da aldılaı 

Roma, 9 (A.A.) - Kıralm kendisine 

mareşallık unvanını verdiği Graziani kı

taları Harrar'a girmişler, karışıklıklara 

son vermişlerdir. Resmi daireleri alan 

kıtalar konsolosluklar ile fransız heye

tinin emniyetlerini temine almışlardır. 
İtalyan kıtaları Diredua'ya doJru iler
lemektedirler. 
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Şimdiye kadar Ankarada bir kaç 
türlü inşaat olmuştur: Bunlardan birisi 
küçük bahçeli meskenlerdir ki, bu tarz 
evlerin dört tarafı da cadde de olduğu 
için hem in~aat bahalı, hem de belediye 
yol masrafları ağrr olmuştur. 

İkincisi villalardır ki bunları ancak 
servet sahibleri yaptırabilir ve en yük
gek dereceli memurlara bile bu mesken-
lerin inşa ve bakım masrafları ağır gel- • 
mcktedir. 

Üçüncüsü bildiğimiz apartimanlardır. 
Bunlar memurlara mesken olmaktan 
fazla, sahibleri için gelir binalarıdır. Bu 
binalara verilen kiralar yüzünden Anka
ra maa;;ları hemen hemen istih!ak kabi
liyetini kaybetmektedir. 

Avrupada yapılan tecrübeler yukar
da saydığımız mahzurları karşılıyacak 

rnc~ken blokları sistemini tercih ettir
miştir. Hele, toprağı bol olan yerlerde 
iki, nihayet iki buçuk kattan fazla ev 
yaptırmak ve oturanları az havaya ve 
bahçesizliğe mahkfımetmek artık kimse
nin aklından geçmiyor. 

Ankara bahçeli evler kooperatifi, 
Çiftlik yolunda satın aldığı arsa üzerine 
Profesör Yansen tarafından en son u
sullere göre yapılmış olan böyle bir ma
halle kuracaktır. 

• * • 
Kooperatif mahallesi, istasyondan 

Ormnn çiftliğine giden asfalt yol üze
rinde ve Ziraat vek5leti fidanlığının tam 
karşısındadır. (Abdi Paşa) veresesine 
aid olan bu topraklardan kooperatif 
32 ı .650 metrelik bir kısım almıştır. Ar
sa, IJ lus meydanına, Y enişehire, Havuz 
lr ına uç kilometre uzaklığındadır. Ye· 
n ::hiri istasyon arkasından Çiftlik as
falt yoluna bağhyacak olan 2.5 kilomet
relik asfalt yol, arsanın değerini ve Ye
nişehire yakınlığı arttırmıştır. Bu 
hususiyetleri taşıyan arsanın değeri
nin günden güne ve hızla artması koo
peratifin maddi cepheden de varlığını 
günden güne yükselten keyfiyetlerden 
biri olmuı:tur. Bunu rakamlarla izah için 
eu misali verebiliriz: 
• Kooperatif bu yeri 7 500 liraya al
mıştır Alınan bu geniş topr"ktan yol 
ve saire için ayrılan 50 dönüme hiç para 
verilmediği hesab edilirse, beher dönü
mıiıı alış tiatı 20 liraya gelmiştir ki va
sati olarak metre murabbaı (2) kuruş 

demektir. 
Kooperııtif mahallesinin buraya ku

rulması katileşince fiatlar göz karartan 
bir hızla yiiselmiye bnşlamııtır: Koope
ra ı"n arııavı aldıktan on beş gün kadar 

... 

Ev:n 
tıpı 

B. 4 il:iz 
B. 3 ikiz 
C. 3 blok 
C. 1 blok 
u. 4 t~·-

Oda 
adedi 

4 

4 

4 

5 

5 

C. 2 blokbaşı 6 , .., . 7 

--

~ 11""'-:....,.'l>ilı!'!ll'llllM: 

2 
M 

93 

175 

172 

206 

185 
"l40 

269 

3 
M 

297 

535 
541 

650 

582 

793 

841 

Evin keşıf 
bedeli 

Lira 

4.000 

5.740 

5.736 

6.750 

6.800 

8.000 

9.550 
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Bu mahalle, mesken adalarının sokakların mahalle ihtiyaçlarını, en güzel, 
sıhhi, modern ve ekonomik surette temin bakımından yalnız Ankara şehri

miz değil, Türkiyenin diğer bayındırlık çalışmaları için de bir örnek olacaktır 

Jarmın ayle ve yavrularını ölüm halinde 
evsiz bırakmamayı temin etmesiuir; 
Her hangi bir ortak, mesela ev yapıldık
tan üç ay sonra ölse bile, evinin bütün 
borcu kooperatif tarafından ödenecek ve 
ev veresesine kalacaktır. Bunun için 
her ortak 1000 liralık tcahhüd için ayda 
150 kuruş sigorta parası verecektir. 

--- *** 
Emlak Bankası, Ankarada ev dava~ 

sınr halle doğru ilk adım olan bu ha
yırlı işe yardımla evvela kuruluş gaye
lerinden birini gerçekleşitrmiş olmak· 
tadır. Diğer taraftan banka için 150 va; 
tandaşa kredi açmak gibi başka haller2 
le oldukça emek ve zaman istiyen risk.! 
li bir iş karşısında bir tek kooperatif 
bularak onunla hal gibi bir kolaylık 

vardır. Arsa fiatlarınm yükselişi de 
Emlak Bankasının bağladığı paranın 

garantisini kuvvetlendiren ve riskini 
azaltan bir hadisedir. 

Koooeratifin gördüğü rağbet ve a .. 
Jaka çok geniştir: Her gün hisse senedi 

almak için müracaat eden bir çok vatan

daşı reddetmek zorunda kalan koopera

tif idare heyeti bu arzulan yerine geti

remediğinden dolayı çok müteessirdir. 

B. 4ikiz tipi evelce üç odah ilan edil .. 

diği halde, sonradan kömürlük ve odun

luğun alt kata almmasr dolayısile bir O• 

da daha temin edilerek dört odaya çıka· 

rılmasr ve buna mukabil inşa fiatrna hiç 
bir zam yapılmaması; en çok beğenilen 

ve seçilen ev olan bu tip sahipleri için 
çok güzel bir sürpriz olmuştur. 

Kooperatif maha'/e<;i, irıpat bittikten sonra bu kadar güzel olacaktır. 

Başta aziz şefler olduğu halde, re&

mi ve hususi bütün makamlardan sıcalıi 

bir alaka gören kooperatif, önümüzdeki 

yıl geri kalan 200 e yakrn evi de yap
tıktan sonra meydana çıkaracağı örnelC 

mahalle ile, daha böyle bir çok mahal· 

lelere ihtiyacı olan Ankarada bu gibi 

teşebbüslere muvaffak olmuş bir misal 
de verecektir. 

bir ıaman sonra döniimler yüz liraya na bir bakarsak 931 re 275, 932 de 151, taksitlerle alınacaktır. Evlerin oda sayı-
fırlamış ve aradan geçen bir kaç ay ıç " n. 933 de 55, 934 de 150, 935 de 135 ev ve sı ve tiplerine göre verilecek taksit 
de bin lirayı bulmuştur. Artış nisbeti bi- mikdarını ayrı bir cetvel halinde koyu-

apartıman yapıldığını görürüz. 
re karşı beş yüzdür. Bu hesaba göre ko-
operatifin metre murabbama (2) kıı· 

ru-;:tan 7 500 lira vererek aldığı 321.650 

metre murabbaı yer: bı>her metre murab
baı birer lira hesabiyle bugün 321.650 

lira olmuştur. 

Bu yükseliş kooperatifin ucuz kredi 

bulmasında ve ortalJarın evinin değer

lenmesinde büyük bir amil olaı-aktır. 

Kooperatifin inşaata ba~l.ıması, An
karada mesken buhranı hiç azalm:;ıdığt 
halde, inşa işinin hızını kavbettiği bir 
zamana rastlaması bakımından <.la ente
resanuır. Son beş senenin imar direkti:ir
lüğünden izin alınarak yapılan İn"aatı-

AYLIK TAKSİT 

l~es.ılınal Faiz Yc .... n 

Lira Lira Lira 

25. - 14,36 39,36 

35.88 20,6l 56,49 

35.85 20.59 56.44 

4:l.13 24,23 6.36 

42.50 24.41 66,91 

50.- 28,72 78,72 1 
59.69 34,28 93,9~ 

R 

1 

936; kooperatifin yaptıracağı yalnız 
150 rakamı bile başlı başına bir rekor 
olacaktır. 

At.TR FA1Z KARŞISINDA 
Kooperatif, inşaata başlamak için 

kendisine para verecek müessese olan 

Emlak bankası, ile anlaşmak isteyince, 
eytama yüzde 7 faiz vermek zorunda o-

lan bankanın, kooperatife ancak yüzde 

9.5 fai .. le para verebilmesi, kooperatifi 

dnha başka kredi kaynaklan aramak zo
runda bıra•tmı~trr Nihayet, EmHik ban-

knsınıı az faizli mevduat temin ederek, 

faiz ni betini azaltmak çaresi bulunmuş-

tur. Zıraat lıankası. 1.aı işe tahsis edil

m~ k üzere yüzde ( 6) faizle Emlak ban
ka .. ına 350 bin hra \"erecektir. Em151: 

bwnkasına bu ve buna benzer yerim.le 

yardımlar, tak ıt'er'n azalıp çoğ<'lma

s nua elıc.nııyeti olan f"İZ nisbetini dü
şiır l kçe, ortakl:ırın yükü azalac1ktır. 

Bugünkii hes blara göre ev ınalıyet
lerini n beheı bın Jıra::;ı için ayda ddene
cek taksit on lirc::dır. 

Ortaklar, sim ı; seşif 

yüz le onun ı verc.:e'·lerôir 
yüzde duı-.:.<?n on iki yılda 

hcuc!lerirıi•ı 

Gri knhm 
Vt mııı..~vi 

yoruz. 
Bu keşif fiatlarmda çift pençere v~ 

mu~amba dahildir. 
Kalori fer hariçtir. 
Taksit yekiinuna ev bedelinin her 

bin lirası için 150 kuruş kadar sigorta 
primi ilave edilmelidir. 

Hayatını sigorta etmiş bulunanlar 
yangına karşı sigorta i~in prim vermek 
mecburiyetindedirler. 

. SiGORTANIN FA ~DALARI 
Kooperatifin içtimai bakımdan da 

memclcketimizde ilk defa gerçekleştire
ceği hususi bir değer taşıyan tarafı da, 
çok az bir teahhüdle, kooperatif ortak-

Başşehrin büyümesi ve nufusunun, 

kuruluşu nisbetinde olan artış hı:ı:ı için 

biricik tehlike olan ev buhranını halle

decek bu ilk teşebbüsü sevinçle karşı

larız. Partimizin ve devletin siyasetine 

giren "her vatandaşın sıhi ve modern 
bir eve sahih olması" davasr için kurut 

lan Türkiyenin ilk yapı kooperatifini 
iş başında ve muvaffak olmu~ görmeK 
gerçek ve büyük bir zevktir • 

Ank.ara Bahçeli Evler Yapı 
r oopera ifindeıı 

Bu günlerde inşaatırnrz ihale olunacağından ev sipariş beyan
namelerini 12 mayıs 1936 akşamına kadar bizzat veya bilvekcile ver
meyen ortakların istatümüz mucitince bu müddetten sonra sipariş· 
terinin kabul edilmiyeceği son defa ilan olunur. 

İDARE MECLİSİ 

1 Yapı k~oopcratifinde kayıt doldu 
I~ Kooperatifimiz arsası üzerinde yaptırılacak ev adedine göre ad 

kaydı dolmuş oldu'!undan miiracnat edilmemesi ilan olunur. 
-- -
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Kooperatif 
mahallesine 

bir bakıs , 
Uzaktan kooperatif mahallesi

ile bakanlar, onu üç srra ağacm 
~evrelediği bir orman içinde müs
ıtakil bir şehir gibi göreceklerdir. 
Bu ağaçlann sıralanacağı asfalt 
goı 12 metre genişliğindedir ve 
350 ev yapıldığı zaman koopera
tif mahalesinin boyu bir kilomet

,reyi geçecektir. 
( İkinci asfalt yol 3 ve 1.5 mte
felik sağlı sollu yayalara mahsus 
tkısım aynldıktan sonra 7.5 met· 
relik kısmı nakil vasıtalarına ayrı
lan gene 12 metreliktir ve mahal
'eden biribirine muvazi iki yol ha
linde geçmektedir. Bunlardan baş
ka adaları biribirine bağlıyan 8, 
fi.50 ve 5 metrelik asfalt caddeler 
vardır. 

Kulüb binası, çiftlik yoluna ya
kın yerdedir. Onun sağında ve ay
nca şehir yolunun üstünde yeşil 
sahalar vardır. Mekteb, gazino ve 
çarşı orta k1sımdadır. Bakış te
rası mahallenin en yüksek yere ve 
·orta kısma konulmuştur. Banyo 
!Ve çocuklara oynama bahçeleri 
ile tenis sahası, yüzme havuzu da
ha alt taraftadır. Posta merkezi 
ile polis noktası da buradadır. 

Bu yıl 150 ev yapılacak ve in
şaata nihayet bir aya kadar başla
nacak ve kıştan evel evler bitiril
miş olacaktır. Çarşı ve mektebin 
bu yıl bitirilmesi için çalışılmak
tadır. 

Planı profesör Herman Yan-
sen tarafından hazırlanan koope
ratif mahallesi sistemin ve inşa 
prensipinin aynı olmasına rağmen 
büyüklük, sitil ve görey bakımm
tlan bambaşka (7) türlü tip üzeri
ne kuruluyor. Böylelikle mahalle 
yeknasaklıktan kurtulmuş, oriji -
nal bir güzellik kazanmıştır. 

~z MASRAFLI YOL REKORU: 
Kooperaitf mahallesi, 12, 8, 6.5, 

5 metrelik olmak üzere asfalt yol
larla çevrili olmasına rağmen ma
hallenin inşa tarzı dolayrsiyle 
gerçek bir ''az masraflı yol reko
ru'' yapmaktadır. Mesela Yenişe
hirde 300 eve 1500 metre yol la
zımsa, kooperatif planında bu 
mikdar dörtte bire indirilmiştir. 
,Şehirlerin kuruluşunda büyük bir 
değeri olan yol meselesini böyle 
en ekonomik bir tarzda halleden 
kooperatif planı, bu sahada da 
kendinden sonrakiler icin güzel 
bir ömek vermiş oluyor. · 

J\GAÇ, SU, OTOBÜS, HAVA
GAZI, ELEKTRİK: 

. Kooperatif, ağaç ve yol işinin 
,hır an evel başarılmasını belediye
den dilemiştir. Otobüs servisleri 
derhal yapılacaktır. Yeni mahal
lenin kuruluşunda hissesine ehe
~iyetli işler düşen Ankara bele
diyesinin bu baymdrrlık hareketi
ne de dayanç olacağ'ı şüphesizdir. 

Mahallede şehir suyu olmadı
ğından, kooperatif su getirilmesi 
için icme suyu komisyonuna baş
vurmustur. Komisvon tesisat ke
şiflerini yapmıştır. Elektrik ve ha
vaga?.mın mahalle kurulmaya baş
lamrken yapılması hususunda şir
ketle anlaşılmrstrr. 

KANALİZASYON VE TEK 
KABLO: 

Kooperatif mahallesinin bir hu
susiyeti de şudur: Mahalle kuru
lurken planlı bir kanalizasyon 
yaptırtılacaktır. Telefon, Hava -
gazı, elektrik tesisatı yer altından 
ve tek bir kanaldan geçirilecektir. 
Mahallenin üzerinde hiç bir elek
trik ve telefon direği olmıyacak
tır. 

TEK SANTRALLA ISITMA: 
Mahallenin bir tek santralla ı

sınn:asr için etüdler yapılmakta
dır. iki firmanın bu husustaki tek
lifleri tetkik edilmektedir. Müs
pet ve müsaid teklifler yapılırsa 
b t1 mesele de halledilecek ve Tür
kiyede ilk defa 350 evlik koca bir 
mahalle bir merkezden ısıtılmış 

o1 "caktır. ··• -

'' ••• TÜRK VLKES1 İÇİNDE 
KÖYLERE VARINCA YA K.A -
DAR KUÇ(JK BOYOK BVTUN 
ŞEHİRLERİMİZİN B t R E R 
GENLİK VE BAYINDIRLIK 
GÖREVİ OLl\IASI ÖNDE TUT
TUGUMUZ AMAÇLARDANDIR. 
TÜRKE EV VE BARK OLAN 
HER YER SAGUGIN, TE:\Jtz. 
LlGtN, GÜZELLİGlN, l\10DERN 

KVLTÜRÜN ÖRNEGI OLA -

CAKTIR.'' 

Atatürk - ( Kamutııyaaki 
nutkundan) 

__ ...----'-- ............ 
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VVVV'> s 
Ankara Balu:eli ı: , ?er Yaın ~ 

Kooperatifine; ~ 

2 lUART TARİHLİ l\HH(TU-~ 
BUNUZU ALDIM. .MEIULEK E
Ttl\llZDE YAPI KOOPERATff'
LER1NJN Kl RULDt;GUNU VE 
MUVAFFAK OLDUll • ';f R
;\fEKLE l\IEllNl 'N OLUR VE 
Hl NU Yl R Dl N RA YJNIURI..1-
GINDA ATO 1JŞ ÖNE1\ILI P'R 

DlM niIJRli'\I. 

Başbakan lniiniin;in Tiirl.· Ko
operatif Cemiyetinin me',·w -
buna verd;ğ:i ceımpt•m 

Kooperatif mahallesine uzaktan bakanlar, onu 
üç sıra aynı boyda ağacın çevrelediği bir orman 
içinde göreceklerdir. 350 ev de yaılclığı zaman bo
yu bir kilometreyi geçecek olan bu mahalle çarşıs1. 

mektebi, gazinosu, kulübü, kitaphanesi ve parkı ile 
tam ve müstakil bir şehir hüviyeti taşıyacaktır. 

Kooperatif mahallesi, İste syonun arkasında yapı 
için ayrılan yer vasıtasiylp Y enişehirle knlaylıkla 

birleşecektir. Bir tahmin:miz de şudur ki, İmar Di

rektörlüğü bu mahallenin iki tarafındaki arsalar 
üzerinde inşaata ancak b, prensip içinde ve insicamı ~ 
korumak şartiyle izin vermelidir. ~ ~/VVVVVV'V'V'..'VV'VVV'/VV 
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SAYFA 8 

.J aponyanın anlaşma arzusu 

B. Radek, izvestiyadaki yazısında 
B. Aritanın sözl.erini tahlil ediyor 

Moskova, 9 (A.A.) - Japon hükü
metinin Tokyo parlamentosundaki söy
ledikleri hakkında İzvestiya gazetesinde 
neşrettiği bir makalede, B. Radek, bil
hassa ıunları yazıyor: 

"B. Arita'nın, hududların kati bir 
şekilde tahdid edilmemiş olduğu hak
kındaki sözleri yanlıştır. Bizim sovyet 
topraklarından japon askerlerinin ölüle
rini kaldırmak zorunda bulunuşumuz 
ve Kuantung kurmay delegelerinin şim
diye kadar Mançu topraklarında ne can· 
lı, ne de ölü hiç bir kızıl nefere rast gel
meyişleri hadisesi karşısında hududun 
belli edilmemiş olması nasıl doğru olabi
lir? B. Arita'nın, aovyet hudud muhafız
larının silah kullandıkları hakkındaki id
dialarını da reddediyoruz. Büyük bir 
samimiyetle arzu ettiğimiz rus - japon 
dosctça münasebetleri ancak hududlara 
karşılıklı saygı ile kurulabilecektir .Kuru
lacak olan hudud komisyonunun faydalı 
çalıtmalarda bulunmasını temenni ve 
arzu ediyoruz. Japon hükümeti. gerek 
90vyet topraklarında, gerekse bir mo
gol cumuriyeti topraklarında baskınlar 
yapmaması için Kuantung genel kur
mayına enerjik emirler vermelidir. Bu 
emirler ne kadar şiddetli oluna komis· 
yonun çalışması o derecede kolaylaşm11 
bulunacaktır. Sovyet Rusyanın uzak 
prktaki aşırı silahlanması hakkında B. 
Arita'nın şikayetlerine gelince, şuı:ıu ~a: 
tırlatmak isterim ki, Japonya ıle ıyı 
komşuluk münasebetlerinin kurulmasına 
inanan. Sovyet Rusya. ilk önce, uzak 
prkta çok ehemiyetsiz kuvvetl~r bulun
durmaktll idi. Japon kuvvetlen Mançu· 

ride, sovyet hududu yakınında ve eski· 
den bulunmadıkları arazide gmrününce, 
Rusya, bir saldırmazlık paktı ile komşu· 
luk münasebetleri kurulmasını Japonya
ya teklif etmiştir. 

Eğer Japonya, Sovyet Rusyaya kar· 
şı taarruz niyetleri beslemiyorsa, bunu 
milletlerarası bir paktla isbat edemez mi 
idi? Japon hükümetinin böyle bir paktı 
reddetmesi pek manalıdır. Bu hal karşı· 
sında şüpheye düşen Sovyet Rusya u
zak şarktaki silahlarını artırmıştır. 

Eğer B. Arita bu silahların dünyanın 
o kısmında gerçek bir tehlike gösterdi
ğini iddia ediyorsa, bu zor vaziyetin 
mesuliyeti doğrudan doğruya kendisine 
düşmektedir. Sovyet Rusyanın düşman
ları bile bir çok defalar iddia etmisler
dir ki, uzak şarktaki kızıl ordu bulun· 
masa idi, sulh şimdiye kadar çoktan çiğ
nemi~ bulunacaktı. 

B. Arita'nın, Japonyanın bu haller 
karşısında lakayt kalamıyacağı hakkın
daki sözlerine gelince, biz buna ancak 
şu şekilde cevab verebiliriz: Japonya bu 
hallerden akıllıca ve dürüst neticeler çı· 
karabilecekse, bu çok iyi olacaktır. Ja
ponyanın Sovyet Rusyaya karşı tehdid· 
kar sözler kullanmak lüzumsuzluğunu 
da anlaması aynca temenni edilecek bir 
keyfiyettir. Sovyet Rusyanın hiç d~ me· 
sul olmadığı şimdiki tansiyonun hır a~ 
evvel durdurulması lazımdır. Bunun ı
çin, hududlardaki anlaşmazlıklara _son 
vermeli ve türlü tedbirlerle japon sıya
seti hakkındaki güven kuvvetlendiril-
melidir. 

İşçi lideri Atli nin yolculuğu 
alaka uyandırdı 

8. ATLl B. LEON BLUMDAN 
NELER lSTlYECEK? 

Londra, 9 (A. A.) - Binbaşı Attli'· 
nin Parisi ziyaretinin başlıca gayesi, 
B. Leon Blum'e muhalif İngiliz işçi 
partisinin zecri tetbirler hakkındaki 
görü.ünü izah etmektir. 

İşçi mahfilleri, halkçılar cephesi hü-
kümetinin yalnız zecri tetbirleri tat
bikte devam etmek yolunda bir gidiş 
takip etmekle kalmıyacağı ve mezkur 
cephenin daha timdiden bu günkü hü
k~metten statükonun yeni kabinenin 
kurulmasına kadar muhafaza edilmesi· 
ni istiyecek derecede nüfuz kazanmış 
olduğu düşüncesinde bulunmaktadır. 

Millt>tler cemiyetini 
yaşatmak it;in 

Londra, 9 (A.A.) - Binbaşı Attli'· 

nin Pariı yolculuğu etrafında parla
mento mabfille:inde ileri sürülmekte 'l
Jan düıüocele<e bakıhrl8 Paris ile l..on
dra arasında büyük bir görü§ birliği 
vardır. Bilhassa Fransa ite lngilterenin 

kollektif emniyeti kuvvetlendirmek su
re~vle Milletler Cemivetinin habe!I se-

8Qfbetke . 
B \RIŞCIUCI ZAA1''1 

(Bllfl l. üaci .aylada) 

teıJcilitlandınlmasına ve ıalihi • 
yetlendirilmeaine karar verilecek· 
tir? Eter bu karar, milletlere cid
di itimad verir bir tarzda olmcıLli': • 
aa, ittifaklı veya ittifaksız, haklı 
veya haksız, ıonıuz bir boiuımıı 
devrine sirdiğimizi söylemek, ve 
milletlerin zihninden her tt1rlü 
hayallerin silinerek, bütün ener -
jilerin harb için seferber olması· 
nı beklemek doğru olur. 

Sade devlet aayııı değil, de..,·let 
kudretleri bakımından da barıt 
cephesi daha kazançlıdır. Fikrini 
anlatmak hürriyeti olan hiç bir 
memleket yoktur ki, orada, harb 
takdis edilmekte olıun ! Lakin Lu 
memleketler bir defa pı·enıip, 
sonra uıul üzerinde daha iyi an · 
lqmak zaruretindedirler. Ha -
bqiıtandan çıkanlar, habet mu· 
kavemetinin iç ihtilaflar yuzun
den bu kadar az sürdüğünü söy
lemektf'dirler. Azalarının görüt • 
leri, anlayışları ve cemiyete bağlı
lıkları arasındaki ayrılık ve vü· 
zuhsuzluğun, Milletler Cemiyeti • 
nin mukavemetsizliğine ve itibar· 
dan dÜfmesine tesir ettiğini gör
memek nasıl mümkün olur ? 

Falih Rılln ATAY 

rüveninden kurtarmak için müşterek 
bir arzu beslemekte oldukları zannedil

mektedir. 
Umumiyetle yapılmalt•.a olan tah:nin 

şurlur: 

"Fransa ile İngiltere, bugün artık 
bir İtalyan zaferi mevzuuna dönmiye· 
ceklerdir. Böylece Süveyş kanalının ka· 
patılması ve askeri tedbirler alınması 

suretiyle zecri tedbirlerin artırılması 
bahis mevzuu olmıyacaktır. Buna muka

bil mevcud tedbirlerin ancak Milletler 
cemiyeti arasında kollektif bir sulh mu· 

ahedesi aktedildikten sonra kaldırılabi· 
leceği ehemiyetle kaydedilmektedir. 

Muhalefet mahfilleri habeş işi mem

nuniyete değer bir şekilde hal ve tesvi

ye edilmese bile, Cenevre idealinin ka· 

moyda muhafaza ve devam etmesi lüzu· 

muna kail bulunmaktadırlar. 

Bu münasebetle ingiliz'lerin milletler 

cemiyetinin yeni esaslara göre yeni baş

tan tensik edilmesini teklif etmiş olduk· 

Iarı, fransız halkçılar cephesinin ise si· . 
}ahları bırakma siyasetine dönmek ta-

rafdan olduğu hatırlatılmaktadır. 

Bu itibarla karşılıklı yardımı dünya'

nın muhtelif bölgelerine hasr ve tahsis 

etmek fikri 1iddetH itirazları davet et

mektedir. Bilha..a İngiliz menfaatlerinin 

yalnız Fransa, Felemenk ve Belçika'da 

aranılamıyacağı söylenmektedir. 

Bundan bafka, dünyanın mukavele 

ile bir takım müstakil bölgelere ayrılma

sının Büyük Britanya imparatorluğunun 

cüüzleri arasıdaki karşılıklı yardıma mu

arız olacağı da bildirilmektedir. 

B . • ~zana 
Cumurreisi oluyor 

Madrid, 9 (A.A.) - Halkçı birliği

nin irtibat komitesi evelki gece B. Aza· 
nayı cumur başkanlığına tek namzet 
göstermiştir. 

------.. ·-------
İngiltere 

Filistine asker gönderdi 
Londra, 9 (A.A.) - Alakalı mahfil

ler, fevkalade komiser tarafından iste· 

nen asker kıtalarının Filistine yollana· 

cağına dair akşam gazetelerinin vermiş 

oldukları haberleri teyit etmektedirler. 

ULUS 

Lik maçları 
Bugiin Ankara Gücii • Gt•n<:ler 

Birliği maçı var 
İstanbul takımlariyle yapılan karşı

laşmalar dolayisiyle geri bırakılan An· 
kara mıntakası lik maçlarına bugün iki 
sahada birden devam edilecektir. 

ANKARA GÜCÜ ALANINDA: Sa
at 15 de, Çankaya - Kırıkkale Gücü, 
16.45 de Muhafız Gücü maçları var. 

MUHAFIZ GÜCÜ ALANINDA: 
Saat 1 S de Altın Ordu • Güvenç Sporu 
seyredeceğiz. Bundan sonra da giınün 
ve hatta mevsimin en mühim karşılaş
ması olan, Ankara Gücü - Gençler Birli
ği maçı yapılacaktır. 

Ankara Gücü, 33 puvanla en ilerde
dir. Yaptığı 11 maçın hepsini kazanmış· 
tır. Gençler Birliği, 1 O mactan yedisini 
kazanmış. ikisinde filen. biriude hük
men yenilmistir. Puvanı 23 dür. Bu va
ziyette Anka~a Gücüne sampiyonluk ra
kibi olamaz. Fakat, bu karsılaşmanın e
hemiyeti bu noktadan değildir. 

Ankara Gücü bu maçta sayed Genç· 
ler Birliğine yenilirse, Muhafız Gücü 
büyük bir avantai kazanacaktır. Sonra, 
bugüne kadar yenilmeden birincilik yo
lunda ilerleyen bir teakımın son merha
lede takılması kadar acı bir şey olamaz. 

Gençler Birliği her iki devrede de u
mulmadık mağlubiyetlere uğradı. Yrl
lardanberi devamlı bir çalışma ile elde 
ettiği mevki oldukça sarsıldı. Şimdi, bu 
maç, kudretini kaybetmediğini isbat için 
iyi bir fırsat olacaktır. 

Bundan başka, her iki takım lstan· 
bul kulüblerine karşı çok takdir edilen 
neticeler aldılar. Aldıkları bu neticeleri 
o maçlarda mukayese etmeğe imkan 
yoktu. Bugünk:i karşılaşmada bunu öl-

çebileceğiz. 
Yalnız, her iki takımın, oyun esna

sında, son temaslarında beğendiğimiz 
vekar ve sükfınetle beraber o güzel fut
bol tekniğini de tatbike çalışmaları la
zımdır. Takım teşkili de çok mühimdir. 
Biz kendi görüşümüzle, güzel ve heye· 
canlı bir maç seyretmek zevkine ermek 
için her iki tarafın şöyle birer takım çı
karmasını bekliyoruz: 

Ankara Gücü: Natık, Ali Rıza. En
ver, Orhan, Semih, Nazmi, Abdi. Bilal, 
Yaşar, Fahri, Hamdi. . 

Gençler Birliği: Rahim, Halid. Mıt
had, Ahmed, İhsan, Sala~ıaddin, Selim, 
Rasim, Niyazi, Münir, Cahid. . 

Natıkın iyileştiğini duyarak sevın
dik. Onun için, Ankara Gücü takımında 
bir değişiklik olacağını 'tahmin etmiyo· 
ruz. Fakat, Geneler Birliğinin takımını 
gençleştirmek için çalışacağı yerde e
mekdar arkadaşlarını oynatmak tasav
vurunda olduğunu duyduk. E~er böyle 
ise, neticevi şimdiden aleyhlerine kabul 
etmekte hiç tereddüdümüz yoktur. --.. -·-

RADYO 
(Posta gelmediği için Avrupa istas

yonlarından ~me· program ~ısmını 
bugün koyamacllk.) 

ANKARA RADYOSU 
1 - Öğle emisy~nu: saat 17 .30 da Mü-. 

zik Öjıretmen Okulu Halk konseri: 

Program 
Cumur Bafkanlığı filarmonik or· 

kestruı tarafından bugün saat 17 ,30 da 
Müzik Öğretmen Okulunda verilecek 

konser programıdır: 
Şef: Ernat Praetorius 

1 - J. S. Bach (1685 - 1750) 
Konscc ıi bemol majör Nr. 6 
6 yaylı saz ve cembalo içi.o. • 
a) Allegro moderato .. 
b) Adagio, ma non tanto 
c) Allegro 
Çalanlar: Hindemith, Handschke, 

Back, Şeref, Mahlke, Richter, Zuckma· 

yer. 
2 - Gustav Mahler (1860 - 19ll) 
Kinder - Totenlieder (Ölü çocuklar 

şarkıları) 

Solo - Şan ve Orkestra için. 
Sözler: Rückert 

Solist: Eva Preuss 
- 10 dakika dinlenme -

3 - W. A. Mozart (1756 - i791) 

Symphonie Concertante 
Mi bemol majör op. 364 
Keman, Viyola için. 

) a) Allegro maestoso 
b) Andante 
c) Presto 
Solist: Winkler. Hindemith. 

Her üç eser de Ankara•da ilk defa 
çalınacaktır. 

2 - Akşam emisyonu: saat 20 de 
Hafif Müzik - Karpiçten nakil - A· 
jans haberleri - Plak neşriyatı -·Kar
piçten nakil. 
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rrürk Hava kurumu . umunıi 
merkezi dün toplandı 

( Baıı l. inci •aylada) 

1935: rekor yılı 
Senelik vaziyeti gözden geçirecek 

olursak, 935 ~elirimizin 1.029.599 lirası 
piyangoya aid olmak üzere 4.998.447 li
raya varmış olduğunu görürüz. Kuru
mumuzun geliri 930 dan beıri ilk defa 
bu kadar yükselmektedir. Bu başarının 
elde edilmesinde büyük rolleri olan 
başta İç Bakanlığı olmak üzere bütı.in 
idare amirlerine, her işimizde himaye 
ve yardımlarına dayandığımız Genel
kurmay başkanlığiyle M. M. Vekaleti
ne, C. H. P. teşkilatına ve şube yönku
rulla:-ında çalışan arkadaşlara minnet
tarlık duygularımızı sunarız. 

Kanunlarla Maliye Vekaletine devr 
ettiğimiz kesr~munzam, kıymetli evrak, 
içkiler yüzdesi ve hava kuvvetlerine 
yardım yüzde ikia.i kaynaklarımızla ay
rıca devlet büdçesine her yıl 6.300.000 
liralık bir gelir temin etmis oluyoruz. 

Havacılık yarışı 
Dünya milletleri arasıııdaki hava 

cılık yarı~ının, bu yıl baş döndürücü 
bir hız almış olduğunu görüyoruz. Do
ğu Afrikadaki büyük facia, gökleri ka· 
nadsız milletlerin ölüme mahkum ol
duklarını, hava tehlikesini ••tayyare" 
den başka hiç bir silahın yenemiyece -
ğini, acı bir haki!cat ola.rak bir kere da
ha onaya atmıştır. Almanyanm yıllar
ca gizli gizli çalıştıktan sonra meyda
na kudretli bir askeri tayyarecilik çı -
karması da bütün dünyayı şa,ırtan ha -
diselerden biri olmuştur. Bunun için 
devletlerin hava büdçele.ri bu yıl daha 
çok kabarıktır. Bir misal olarak İngil
tere hava büdçesinin 31.042.100 İngiliz 
lirasından 43.490.000 İngiliz lirasına çı· 
karılmış olduğunu gösterebiliriz. Or· 
dııların tayyare sayısı çoğaltılırken 

tayyarelerin kabiliyet ve vatııflarının 

yükseltilmesi için de çok çalı.,ılmakta
dır. Avcı tayyarelerinin sürati 400 ki . 
lometreden 480 e, keşif tayyarelerinin 
350 den 380 e. bombardıman tayyarele • 
rinin 390 dan 420 ye çıkması uğraşma -
ların ne kadar canlı oldu~ unu goster • 
mektedir. 

dcceklerdir. Bu üyelerden Bn. Sabiha ile 
B. Mustafa Eskişehir'e, Raif de Kayse
ri'ye bir römork uçuşu yapmışlar, para
sütçü üyelerden Bn. Yıldız da 2.100 
metreden atlamağa muvaffak olmuştur. 

Talebenin paraşütle atlayış sayısı 261 i 
bulmuştur. 

Türkkuşuna Hizım olan planörlerle 
malzemeyi memleket içinden temin et· 
meğe çok ehemiyet veriyoruz. Kavseri 
tayyare fabrikası, ısmarladığımız muh
telif tipte 28 planörden 8 ini bitirmistir. 
Askeri fabrikalar da iki paraşüt kıı1e5İ· 
nin demir kısımlarım hazırlamaktadır. 

Bir tanesini Sovyet Rusyadan getirtnıiı 
olduğumuz bu paraşüt kulelerini sim·li
lik Ankara. İstanbul ve lzmir'ne kurarak 
gençlerimizi paraşütçülüğe alıştıracağız. 

Türk gençliğini Türkkuşunun ka
nadları altına çağıran beyannameleri:ni
zin şube açılacak şehirlerdeki mekteble
re dağıtılması için bir yandan maarif 
vekaletince kurumumuza yardım edilir
ken bir yandan da spor teıekkütlerinin 
gençliği teşvik etmeleri temin edilmj,. 
tir. Ankarada toplanan Türk sporkurul
tayının bu yolda vermiş olduğu kıymet
li kararı şükranla karşılarız. 

Do!4t Sovyeılere teşekkür 
Çalışmalarımızın kolaylıkla yürüme

sinde candan yardımlarını görmelCte ol
duğumuz Sovyet büyük elçisi Karahan'• 
la devamlı alakalarından çok duygulan
dığımız dost Sovyet Rusyanın Ossoa
viyahim kurumuna ve ıovyet uzmanlan
na da teşekkür etmeği bir vazife saya
rıı. 

Türkku§u, 24 mart 936 da bir ölüm a. 
cısı ile matemlenmiş, muallim muavin
lerinden emekli tayyareci yüzbaşı B. 
Kamil bir kazaya kurban gitmiştir. Bu 
.-azifesine aşık, çalışkan arkadaşımızııt 
hatırasını saygı ile kutsarız. 

Bomba ~elı-linde sütunlar 
Hava tehlikesine karşı halkımızın 

uyan ıklığı günden güne artmaktadır. 

Görüşlerdeki bu hassaıiyeti kuvvetlen
dirmek icin her vasıtadan istifade edi
yoruz. Ankaranm 10 meydanına bomb9 

Geıu.:lila. yığınlal"ının şeklinde sütunlar diktirmek için terti-
kmımllmınıası bat aldık. Bu sütunlar hava tehlikesi-

Gcnçlik yığınlarının kanadlandırıl- nin bir dakika bile unutulmaması lüzu-
mas. davasına da bütiın milletler, ordu ır.unu halka anlatacaktır. 
havacılığı derecesinde ehemiyet ver- Ankara Sovyet Elçiliği tarafından 
mektedirler. Dört al~n planôrcu ıen- kurumumuza hediye edilen sekiz parça 
çin Almanyadan Çekoslovakyaya pla- tayyarecilik filmi ile Türkkuşunun ça-
nörleriyle 504 kilometrelik bir yol aşa· lışmalarını gösteren 200 metrelik bir 
rak uçmaları, römork uçuşlarında en i- filim halka ve şube açılacak yerlerdeki 
leri giden dost Sovyet Ruayada plinör- yüksek tahsil gençliğine gösterilecektir. 

le 1 ı.ooo metre yükseğe çıkılması ve Ne•rjy.aı v~ propaaanda 
l.500 kilometrelik mesafe aşılması, Bul· " e 

garistanda 928 de başbyan yelken uçu • , "Hava tehlikesi ve korunma,, adın· 
şu çalışmalarını daha genişletmek için daki almanca bir eser yakında bastmla-
bir yelken uçutu mektebi açılması ve cak ve şubelerimize parasız gönderile-

Sofyada kurulan atölyelerde planör ya- cektir. 
pılmağa başlanması, milletleri çekir • Havacılık ve spor dergimizle de ay-
dekten havacı yetiştirmek meselesine dınlatma ve öğretme vazifesini müm-
verilen ehemiyeti gözlerimizin önün • kün olduğu kadar başarmağa çallf?YO· 
de canlandırmaktadır. ruz. 

Dünyanın bu gidişine uymak için Son altı ay içinde 45 'ubemizin it-
devletçe bütün tedbirler alınırken, türk leri ispekterlerimiz tarafından gözden 
Hava kurumu da daha bir yavru halin-
de olan Türkkufu tetkilitını genişlet • geçirihni,tir. Hava tehlikesini bilen ve 

mek için bütün gay.retiyle çalıfmakta • yardımcı üye sayıaını artırmak için p· 

dır. Türkkuşunun İstanbul ve İzmir be yönku.rulları, idare Amirleri ft C. 
J.Ubeleri 3 mayıs 936 da açılmıf bulun- H. P. te,kilitı ispekterlerimizle ku•· 
maktadır. Adana, Kayseri ve Bursa şu- vetli bir çalışma birliği yaparak yurdu• 
heleri bir iki güne kadar işe başlıyacak· her kötesini harekete getirmek için 
]ardır. Bu şubelere kaydedilecek, en az gayret etmektedirler. 

orta tahsil görmüş üyelerden 120 kişi Tarihin bir eşini kaydetmediği bil-
ayrılarak temmuzda, İnönünde açılacak 
kampta üç ay çalıştırılacaklardır. Bu yük ve asil ulusumuzu saygı ile ana-
üyclere bir yandan uçuculuk dersleri rak yüksek heyetinize baprılar dileriz." 

verilirken bir yandan da, askeri öğret • 

menler tarafından piyade talim ve ter
biyesi gösterilecektir. Bu kampta mu· 
vaffak olarak yelken uçuşu brövesi 

alanlardan ihtiyat zabiti olabilecek de
recede tahsil gyrmüş olanların, altı ay
lık muafiyet kazanarak doğruca harbi· 
ye mektebine girebilmeleri ve tahsilleri 
orta derecede olanların hava gedikli 
küçük zabit mektemine terdhan kabul 
edilmeleri için Genelkurmay Başkanlı
ğınca Kamutaya bir kanun projesi su
nulacaktır. 

Türkkuşu icin 
Moskova'da çalışan 6 türkkuşu üye

si haziran ortalarında yüksek tahsilleri· 
ni bitirmiş olacaklar ve brövesini alan 
5. a brövesini alan 6 üye ile türkkuşu 
Ankara ıubesinin ilk verimini teıkil e-

Halkevinde çay 
Halkevi Reisliiinden: 

Evimizde her hafta verilmekte o1aR 

çay bugün mevsim dolayısiyle aon de

fa ve saat 20 de veritecekti.r. lstiyenlec 

sabah saat ondan itibaren halkevindea 
biletlerini alabilirler. 

Doğum 
Yataklı Vagonlar Ankara Şubesi 

direktörü ve Gençler Birliği kulübü 
umumi kaptanı B. Mitatın bir oğlu ol· 
muş ve ismi Taylan konulmuştur. Bay 
ve Bayan Mitatı kutlar yavruya uzun 
ömürler dileriz. 



'\'-ozo-at Belediyesinden: 
" f..ira K. 

ssrıo Santral 
ı '.725!) Lokomobil alternatör tevzi tablosu bunların temel ve 

montajları ve saire 
13723 64 Şebeke 

39473 6.t k' k ·ı b ke 
y o:z:gatta kurulacak elektrik santraiı:ım m~. ıne ıs~1 e ~e e 

ve santral binası inşası birlikte ihale edılmek uzere eksıltmeye ko-
nulmuştu. · 

ıh 1 er"" •• lan 20-4-936 tarihinde muayyen saata kadar talıp a e bunu o ih · k d 
çıkmadığından belediye encümenince kanunevel .. n ayetıne a ar 
ikmal edilmek ve 20-5-936 tarihinde ihale olm~k. uzere yukar~. ya
.zıldığı veçhile makine, şebeke ve inşaat işlerının. ay;ı ayrı v muna
kasaya konularak pazarlıkla verilmesine .kar~r verıl.?1~~ oldugundan 
talip olanların Yozgat belediye encümenıne ıha1e .gunune kada~ he~ 
gün müracaat ederek Nafıa Bakanlığınca tasdiklı evrakı keşfiyeyı 
görebilecekleri ilan olunur. (934) 1-1708 

Boğazlıyan - Fakılı şosasına ait 
EKSİLTME İLANI 

YozO'at llbaylıgı'"' ndan : 
~ 

ı _ Boğazlıyan _ Fakılı yolunda yapıla.cak Şose. kapalı nrl nsn-
lile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeh 28760 lıra 48 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eitsiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi ~artname 
D - Tahlili fiat ve rayiç 
E - Fenni şartname 
F - Keşif 
H - Keşif hulasası . . 
İ - Ocaklar ve vasati mesafe grafıklerı 
Bu evraktan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi şart

name, rayiç, keşif, keşif hutasası, .~c.~k .~asat~ mesa.~e gr~fik~eri An
kara, İstanbul, Kayseri Nafıa Mudurluklerıne gonderılmış olup 
oralarda görülebilir. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vilayet encii· 
men edasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için % 7,5 hesabile 2157 lira 4 ku

ruş muvakkat teminat verilmesin.e ve bu. gibi fşle~i yapmış b?lun· 
ması ve fenni ehliyeti haiz olduguna daır vesıka ıbraz etmesı ve 
ticaret odasında kayıtlı bulunduğunu tevsik için icap eden makam-
dan tasdikli bir belge verilmesi şarttır. . 

6 - Teklif mektupları üçüncü ma~dede yazı~ı saatten ~ır . .,:;~at 
evveline kadar encümen odasında eksıltme komuıyonu reıslıgıne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar ge.lmiş olması ve 
dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ıcap eder. Pos-
tada ola.1 gecikmeler kabul edilmez. (909) 1-1679 ------

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİC9RET MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Altındağ semtinde 244 numaralı evde oturan 
ve T. C. tebuaından olup Ankarada Bendderesinde ikametgShı ti· 
cari ittihaz 1 derek Mahrukat ticaretiyle i§tigal eden ve Ticaret 
odasrnın 1191 sicil numarasında mukayyet bulunan Azizin unvanı 
ticareti Aziz Şenlen olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şek· 
li de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 8-5-936 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1843 

Anl\:ara V :-liliOinden: 
Ke~if bedeli 802 Jira 93 kuruştan ibaret bulunan husus1 idareye 

ait bina belAlarımn tamir ve inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 11 - 5 · 936 tarihinde saat 15 de vilflyet daimi encümeninde 
yapılacııktır. 

El<siltmeye girmek istiyen!er 60 lira 25 kuru§luk muvakkat te
minat :tasma mecburdur. 

Şaı tnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğünde 
' _g§rebilecek~eti itan olunur. (883) 1-1584 

·Ankara Jandarma Genel Komu· 
tanhı2"ı Satıualma l{omisyonundan 

1 - İhale bedeli üzerinde tutarı (8000 den, 13000) lira arasmda 
olmak üzere aıağıda alınacak metre mikdarınm en çoğu yazılı dört 
örnekte Ambalajhk kanaviçe komisyonca 16-5-936 cumartesi günü 

· saat (11} de toptan ve ayn ayrı kapalı zarf usutiyle isteklisine iha
le edilecektir. 

2 - Her çeşidin tahmin bedeli hi.ıasma yazılmış tümünün ilk 
teminatı (1875) liradır. · 

3 - Şartname komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmeye gir-
mek istiyenlerin ilk teminat sandık makbuzu veya Banka mektubu 
içinde bulunduracakları teklif mektuplarım eksiltme vaktinden en 
geç bir saat evel komisyona vermis olmaları. (935) 

1 - Örnek: 23.000. metresi 18,5. kuruş. 
2 - ,, 50.000. " 15 ,, 
3 - .. : 34,000. " 19,5 ,, 
4 - 50.000 18. .. 1-1709 

Anliara Jantlarına Genel Komu -
tanlıAı Satınalnıa [{omisyonundan: 

16.5.935 cumartsei g~nü saat on beşte kapalı zarfla satın alma
.-.ğı ilan edilen dört çe,it ambaUij kamıviçesi alınacak mikdarınm 
8 binden on Uç bine kadar olduğu düzeltilir. (992) 1-1857 

Ank~ara V aliliğindc: 
Ankara Çubuk barajı asfalt yvlum.m ô -+ 7G~ - ~ : ~!~ ;.:~cu ki~ 

lometrelerinde yapılacak istinat duvarı, iki metrelik beton arme 
tauyeli menfez ile duvar ve menfez civarında yapılacak imlalar 27 
mayıs 936 çarşamba günü saat 15 de Ankara vilayet nafıa müdürlü
fU odasmdıı toplanac:ak eksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak 
fizere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
ll5iO lira 64 kurustan ibarettir. 

Muvakkat teminat 868 liradır. İstekliler mukavele projesile ek
ıiltme şartnamcii, hususi ·.-e fenni şartname ile hulasa kesif cetve-
lini Ankara vilayeti nafıa m;.idürHiğünde görebilirler. ' 

İsteklilerin teklif mektuplarını; muvakkat teminat mektubu ve• 
7a makbuzu ile ticaret odası vesikası ve b ı iş ic;in nafıa müdilrlü
fiinden alacaktan f'!nni ehliyet vesikcılat<!e Lirlikte ihale günu sa
•t 14 de kade.r eksiltme lçomisyonu reisliğine tevdi etmeleri Iazım-
d ır. (999) 1-1856 

- .. - . 

· I Boğazlıya~ - Fakıl~ köprü ~e menfezleri-ı 
neait EKSILTME IL'.ANI 

I• 

Yozgat Valiliğinden : 
1 - Boğazlıyan - Fakılı yolunda 14+500 kilometresinde yeni

den yapılacak 2X7.00 m açıklığında betonarme Bekraşlı köprüsi' 
ve 6. M. açıklığında acı iu köprüsü ile 6 metre açıklığında ~avlak 
köprüsü tabliyesi ve iki adet 3.00 metre açıklığında menfezın tab~ 
liyesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§ olup keşif bedelı 
14085 Ura 83 kuru§tur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaatına dair fennt şart-

name 
E - Betonarme köprülere ait Nafıa Vekaleti fenni şartnamesi. 
F - Tahlili fiat ve rayiç 
H - Keşif 
İ - Keşif hulasası. 
Bu evraktan eksiltme şartna mesi, mukavele projesi, keşif, ve 

keşif hulasası, betonarme köprülere ai_t um~mi ş~r~amcsi Ankara, 
İstanbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerıne gonderılmış olup oralar· 
da görülebilir. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vilayet encü
men odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iı;in % 7.~ hesabile 1056 lira 44 kuruş 

muvakkat teminat verilmesini ve bu gibi işleri yapmış olduğuna 
dair fenni ehliyeti haiz olduğuna dair bi~ v_esika ibraz edilmesi ve 
Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna daır ıcap eden makamdan 
tasdikli bir belge verilmesi şarttır. . 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazı~ı saatten ~ır. ~?at 
evveline kadar encümen odasında eksiltme komısyonu reıslıgıne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması icap eder. Pos· 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (908) 1-1678 

Acele satılık çiftlik 
Keçiören, Etlik, arkasında seh.re bir saat mesafede Ovacık çift

liği satılıktır. Arazisi 7000 bin' dönümü mezru ve 10000 dönüm ot
lakiyeden ibarettir. lstiyenlerin Ankara mubasebei 'hususiye mute• 
medi Mehmedle görüşmesi 1-1869 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak Uzere 1455 
sayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükiimJerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (Askeri bareme gö
re 30 lira maaşı asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 
2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası l>ulunmamak. Tam te· 
şekkU1ath bir askerf hastanede muayene ettirilecektir. 

5 - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mut1ak surette bir cü

rümden dolayı üç ay veya daha ziyade hapse mahkfun veya böyle 
bir suçtan takip altında bulunmamak. 

7 - Sarhoşluk kumarbazhğı adet etmiş kumar oynatmı~ ablak 
•e sairecc HakimJi~e yaramıyacak bir hal ile dile geçmi§ olmamak. 
ve bunları polis tahkikati1e tevsik etmek. 

8 - Nüfus kftğıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Diplomanın tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bu şartlar dahilinde ist~klilerin vesikatarile dörder adet 

de fotoğraflarile birlikte bir istida ile en geç 15 mayıs 936 gününe 
kadar en yakın askeri komutanhkfara veya askerlik şubelerine mü-
racaat etıueleri. (884) 1-1575 

Ankara Valili~nden: 
Hatuniye mahalesinde cami sokağında kain 16-50 kapr ve 58 met· 

ruke numaralı fırın 75 lira aylık bedel icarı muhammen üzerinden 
ve mayıs 937 gayesine kadar icarı açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 11 mayıs 936 pazartesi gilnü saat 15 de icra edilecektir. 
İstekliJerin şeraiti öğrerunek ve pey sürmek üzere 69 lira 38 ku· 
ruşluk dipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyo-
nuna müracaatları. (870) 1-1572 

Evlcaf Umu·m 
' 

Müdürlüğünden : 
Themin edilen 

Akar 
No. sı 

30/ 69 
37 6 
40/ 12 
43118 
44 20 

413 '69 
414/ 62 
425 16 
426/ 18 
428 / 77 

11 128 
51 10 
94 '00 
77/ 3 

119 
146 
25 26 
17/ 4 

yıllık kirası 
Lira J{. 

602 -
300 -
371 -
2 34 -
360 -
3 · 0 -
43~ -
21) -

16:1 -
2 J -

470 -
1"5 -

30 -
780 -

275 -
ıoo -
75 -

550 -

Akarın mevkii Akarın nevi 

Hocapaşa Anafartalar Dükkan 
Hocapaşa Zencirli cami 

" .. 
" " 

" " " ,, 
" " Koynpazarı 

" 
" Saraçlar 

" 
" " " 

" " ,, 
" " ,, ,, " 

.. Furun aralığı ,, 
Aslarıhane Ulu kapı .. 
Samanyazarı İstiklal Vakıf apar

tıman ikinci 
kat. 

Koyun pazarı Dükkan 
Deılak Karaca .. 
Aslanhane Atpazarı Baraka 
htiklal Samanpazarı Vakıf a-

partıman ü
çüncü kat. 

Yukarda yazılı akar~arn~ 1 Haziran 936 günün~er:: 31 M~~ıs 937 
gününe kadar bir senclık kıraları 10 Mayıs 936 gununden ıtıbaren 
on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 20 Mayıs 936 
çarşamba günü saat on beşte varidat Müdürlüğünde yapdacaktır. 
İsteklilerden % 7.5 teminatı ~uvakkate alınacaktır. Tutmak ve 
~artlarını öğrenmek istiyenlerın her gün mezklır Müdürlüğe müra• 
caatları. (1007) 1-1866 

1 

SAYFA 7 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Ct 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

24.+936 da kapalı zarfla eksiltmeye konan Gebzcde yapılacak 
kışlanm tasdikli projeleri ve kordan istenen mütehassısı gelmemesi 
dolayısiyle eksiltmenin yapılamadığı cihetle 20 mayrs 936 çarşam
ba günü saat onbe§te kapah zarfla eksiltmesi yap~acaltt~r. 

2 - Zarflar o gün saat on dörtte makbuz karşıhgı komısyon baş· 
knalığrna verilecektir. 

3 - Ekliiltme İzmitte tüm. binasındaki satın alma komisyonun· 
da yaF!l~-ktır. 

4 - Tutarı 29293 lira 27 kuruştur. 
5 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
6 - İstekliler proje ve şartnamelerini komisyonda görebilirler. 
7 - İsteklilerin belli gün ve saatmda kanunnn istediği belge-

lerle komisyonda bulunmalan. (914) 1-1705 

.tLAN 
1 - Tümen birlikl,,ri ihtiyacı için 180000 kilo sığır eti zg..5.936 

saat on.beşte kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 36000 li· 
rac'Ir. İlk teminatı 2700 liradır. Teklif mektupları saat ondörde ka
dar kabul edilir. Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. İstekliler eksiltmeye iştirak için be11i gün ve saatte tek
lif mektupları ve kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla 
Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunmalan. t-178? 

İLAN 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 83 

bin kilo s~t 78 bin kilo yoğurt 28 mayıs 936 perşembe günü s?at 
15.30 da Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksılt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli südün hl:her kilosu on bir bucuk 
kuruş, yoğurdun on beş kuruştur .Südün" ilk teminatı 715 lira 87 
kuruş, yoğurdun 877 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. Süt ve yoğurt birden verilebileceği gibi süt ayrı, yoğurt 
ayrı taliplere verilebilir. İsteklilerin kanuni vesaikle beraber teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1003) 1-1861 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: I 

Ankara vilayetinde Çocuksarayı semtınde Boyacı Ali mahalle· 
sinde İnebolu sokağmda 7 numaralı eyde oturan ve T. C. tabasm· 
dan olup Ankarada Hakimiyeti Milliye semtinde 19-20 numarah 
mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi kitap ve ka· 
ğıdçılık ticaretiyle iştigal eden ve ticaret odasmm 1337 sicil nu
marasmda mukayyet bulunan Bilalin unvanı ticareti Bilal Akba O• 

tarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de ticaret kanunu· 
nun 42 inci maddesi mucibince dairece 7..5.936 tarihinde tescil edil-
diği ilan olunur. 1-1864 

Eti Bandan: 
ı - Ergani civarında Guleman krom madeninde yaptırılacak 9 

adet bina ile bunlara ait kanalizasyon ve toprak tesviyesi kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münkasa 30.5.936 tarihine isabet eden cumartesi giinü saat 
11 de Ergani madende Eti Bank Guleman bürosu direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

3 - Münakasaya iştirak etmek için asgari 35 bin liralık bir ya .. 
pı işini hüsnü suretle bitirmiş olmak lizımdır. 

4 - Münakasa evrakile projeler (10) lira mukabilinde Ankara .. 
da Eti Bank Genel Direktörlüğünde sekreterlikten ve Ergani ma• 
dende büro direktörlüğünden alınabilir. (1004) 1-1862 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Ulucanlar semtinde Akbaş mahallesinde Er~ 
genekon sokağında 7 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup 
Ankarada Atpa.zarı Çarşısında 1-2 numaralı mahalli ikametgahı ti· 
cari ittihaz ederek manifatura, tiftik ticaretile iştigal eden ve Tica-
ret odasrnın 138 sicil numarasında mukayyet bulunan Rifat Çulha
nın unvanı ticareti Rifat Çulha olarak tescil edildiği gibi bun un .. 
vanın imza şekli de ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince 
dairece 8.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunu.r. 1 -1850 · 

iktisat Vekaletinden: 
ı- İktxsat Vekaleti teşkilatı için yüksek ücretli 6 memur, 10 

mijhendis, yüksek ücretli 8 isteno - sekreter ve 10 daktilo alınacak .. 
tır. Ücretli memurla.rdan barem vaziyeti • müsait talipler bareın 
dahilinde de alınabilir. Aşağıdaki vasıflarr haiz olanların 6 numa .. 
ralı fıkradaki vesaikle Ankara'da İktisat Vekaleti ZatişJ.eri Müdür
dürlüğü adresine 20/ Mayis/936 tarihine bdar müracaatları rn .• 
zımdır : _ 

2- Memurlar için 

Ali meslek tahsilini bitirmiş, askerliğini yapmış olmak ve fran .. 
sızca1 ara,pça, frasca, İngilizce, almanca, İspanyolca, İtalyanca Ji,. 
sanlarından birile konuşmağa ve yazmağa muktedir, ya~ kıırkı 
aşmamış olmak, Türkiye ve Avrupada Ui tahsil yapım~ olanlar ve 
iki ve.daha ziyade lisan bilenler tercih edil~~- Bu memurlar muayyen 
ve muvaffakıyetli hizmet devresini müteakip Dış memleketlerdeki 
teş.kilatımıza memur edilebileceklerdir. .ti • " 

3- !steno • Sekreterler : il 

İkisi türkçe muhaberat içindir. Dördilnün alamnca ve türlCçe. 
birisinin fransızca ve türkçe, birisinin ingilizce ve türkçe okuyu.P. 
hatasız yazmağa vakıf bulunmaları ş_arttnt. 

Yüksek tahsili olanlar ve birden fazla dil bilenler tercih olunur4 

Bay veya Bayan olabilir. Bu İsteno - st\kreterler mütahassıslar 
bürolarında çalı~tırılacak ve muayyen , ve muvaffakıyetli hizmet 
devresini müteakip Dış teşkiliitımıza m~reur edileceklerdir. 

4- Mühendisler Ölçüler. Sanayi, Maadin ve Elektirifikasyon 
teşkilatı içindir. 1 

Avrupa'da tahsillerini bitirmiş olanlar yabancı dil okuyup ya .. 
zanlar tercih olunur. 

5- Daktiloların imkan nisbetinde tah~illeri olmak şarttır. İm.• 
tihanla alınacak ve ehliyetleı ine göre 50 - 120 lira ara~ında ücret 
alabileceklerdir. 

6- Gönderilecek talepn :lmelere : Hüviyet varakası sureti, tahsil 
vesaiki sureti, şimdiye kadar ne.relerde çalıştığı veya hayatı hak; 
kmd~ lir hu~iisa, hakkında referans alınil~ilecek en aşağı üç adres 
lefedılrnek lazımdır. Yüksek tahsili ol~iyanlar imtihan §_artını 
kabul suretik müracaat edebili r. ( 1006) , 1 1865 -----'""' 

Anliara Va iliğinde: 
Cinsi 

931 modeli bir adet 
Buik markalı otomol::il 

Mikdarı 
1 adet 

Muhammen kıymeti Lira K. 
500 00 

Yukarda yazılı otomobile 24 Nisan 935 tarihinde talip zuhuc et .. 
ttıediğinden 2!i.4-935 taıihinden itibaren bjr ay zarfında pazarhlcla 
satılacaktır. İhale bedeli nakten ve pe~inen tediye edilecektir. İ• 
teklilerin 37 lira 5() kuru§luk dipozito makbuzile defterdarltkta rnfi 
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. (913) 1-J 704 
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MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI ıı 

FRANSIZCA 
iNGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
iTALYANCA 

1 - 1200 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 6000 lira ve ilk inanç parası 450 lira

dır. 
3 - İhalesi 18.4.936 pazartesi günü saat 11 d edir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde yazılı bilgelerile teminat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel M.M.V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(942) 1-1716 

BİLİT 
. 1 - Bir metresine biçilen ederi 33.93 kuruş olan 100 bin metre 
kılıfhk bez ile her bir kilosuna biçilen ederi 74 kuruş olan 30 bin 
kilo kundura boyası müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile a
lınacaktır. 

2 - Örneklerini görmek ve kıhfhk h~z şartnamesini 170 kuruşa 
ve boya şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 
sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminatı 2544 lira 75 kurus ve ikincinin 1665 
liradır. -

4 - Ktlıfhk bezin ihalesi 18.5.936 pazartesi günü saat 11 de ve 
boyanın ihalesi avnı günün saat 14 dündedir. 

5 - Eksiltmelere l!İreC'eklerin kanunun 2 ve 3 iincü maddelerin
de vazrlı vesika ve vulTarda yazılı teminatları ile birlikte tam ihale 
saatlerinde M. M. V . Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (927) 1-1706 

BİLİT 
Muhabere malzemesi: Müteahhit nam ve hesabına satın alınmak 

üzere on bir kalem muhabere malzemesi açık eksiltmeye konmuş
tur. Heı-sinin tutarı (3634) liradır. Şartname ve nümuneleri görmek 
ve almak için komisyonumuza müracaat edilecektir. İHALESİ: 16. 
5.936 cumartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 272 lira 55 kU
ruştur. Eksiltmeye gir.:n~k istiyenlerden ilgili olanlar 2490 sayılı 
.kanunun 2, 3. üncü maddelerinde bildirilen belgelerini de alarak iha
le gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(944) 1-1718 
BtLtT 

1 - Müteahhit nam ve hesahına olan 1560.20 metre haki elbiselik 
kumaş açık eksiltmesine · istekli çıkmadığından pazarlığı 22.5.936 
. cuma günü saat 14 de bırakılmıştır. 

2 - Şartnarrıesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
pergün kC>fI'İiyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle kanuni :ns lira 95 kuruşluk ilk teminatlariie birlik
te ihale günü ve saatinde M. M. V. Sa. AI. Ko. da bulunmaları. (973) 

1-1784 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLICf iLANLARI 1 
CEZALONDIRILAN ESNAF 

Çankırı caddesinde fırıncı Fahri, Hamamönünde fırıncı İsmail, 
Akköprüde fırıncı İbrahim, Yeşilağa fırını müsteciri Salih, M üda
faai Hukuk caddesinde frıncı Emin, Keçiören yolunda fırıncı Mus
tafa hamur ekmek çıkardıklarından otuzar, Ulucanlarda fırıncı Zi
ya, Sanayi caddesinde frr.ıncı Sadettin, Balıkpazarmda fırıncı Ha
lit, mükerreren hamur ekmek çıkardıklarrndan kırkar, İsmetpaşa 
Halk fırını müsteciri Recep keza mükerreren hamur ekmek çıkar
dığından elli, Karaoğlan Tahtakale caddesinde francalacı Ali Rıza 
francalalık evsafmdan olmayan bir undan mükerreren francala ÇI· 
kardığından kırk, Ulucak fırını müsteciri Nuri dişler arasmda gı
cırtı yapan ekmek çıkardığından on, İtfaiye meydanında aşçı Be
kir Boğaz yakıcı zeytin yağı kullandığından üç, yeni halde bakkal 
Ali Rıza bozuk sucuk aattığmdan yirmi, Maliye vekaleti karşısın
da park kıraathanesi müsteciri Ahmet mahlfıt kahve sattığından 
on lira para cezasile cezalandırılmışlardır. (1008) 1-1867 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1167 ci adada Nadire İzzet'e ait 13 sayılı par

selde 98 metre murabbı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher metrosu (5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36,7 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İsleri Kalemi

ne müracaat eylemeleri. 
5 - Taliplerin 15 mayıs 1936 cuma günü saat 10 buçukta Bele· 

~y~encümcnine gelmeleri. (964) 1-1;.;.7.;;;.60;_ ___ _ 

r·Kilis Belediye Reisliğinden: 
1 - Kilis şehri hali hazır haritasının tanzimi için talih zuhur 

etmediğinden 25-5-936 parzaıtesi günü saat 14 de ıhale edilmek ü
zere te~rar açık eksiltmeye çık<mlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak: 
A • Fenni ~artname. 
B _ Mukavele müsveddesi 
1stekliierc bu evrak bir lira mukabilinde gönderilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için muva ic' at teminat akçesi o1"n 

259 lira ile 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu i.c 
muayyen ve bu baptaki şartname ve mukavele müsvedd .:sinde yazı. 
lı vesaiki Belediye reisliğine tevdi etmeleri lazrmdrr. (987) 

1-1811 

'l'iirk Hava [(urnmn 

J>IY ANG·()SlJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etnıi :;-tir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci keşide 11 · mayıs 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.ClOC' liradır 

Ayrıca : 15 000, 12 000. 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) ı:r"' 11 k bir r.·i~hs fa~ vard;:r. 

ANKARA TİCARKT ODASI stctLLl TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Ulucanlar semtinde Akbaş mahallt!sinde. 
Ergenekon soka~ında 7 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından 
olup Ankarada İı;tasyon çarşısında 93 numaralı manalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederek teahhüt ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret o
dasının 1853 sicil numarasında mukayyet bulunan İbrahim Çulha
nın unvanı ticareti İbrahim Çulha olarak tescil edildiği gibi bu un
vanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibin· 
ce tli•ece 8.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1851 

YALNIZ 
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MEl{TEBiNDE 
SEl-ll ve tYt 
BİR ŞEKİLDE 

öGRENEBİLİRSİNİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
lstanbul - 373 istiklal 

Caddesi 

Daima sabit 

İngili.? kanzuk eczanesi Iabo· 
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyalan muzur ve .zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tııhii renklerini bahseder. 
J uvantin saç boyaları kum;al ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tal-ii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
teri~mek hatta denize girmek 
<>uretile ne çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadrr. Ezcanelerde 
ve n.rivııt mağazalannda_n arayı· 
nrz 

Üç 1 ?tlı bina insasına müsait 
mıı',teiif boy satxlık arsalar. 

l\ııü r c. M. M. caddesi. No. 20 
Tel: 2395 

1-1841 

Satılık Arsalar 
Yenişehirde Selanik cadde

sinin Kızrl Irmak sokağına bir
leşen bir nokta~mda altışar yüz 
küsur metrelik iki arsa satılık
tır. Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1863 

Valuuı: : 

J. AOUSSEL de sat ı lor. 

ISU'tBUt TUnef lllordın r No I~. 
9 Nu"'erolu htalaqumuzu 

ısıerfnlz . beduı oondorlllr 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri F alib Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyah idare. 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınJ,. 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

Acele sa ttlık ev 
Etfaiye meydanmda yeni a· 

partırnanm karşısında Timos so· 
kağında beş oda, bir mutfak ve 
bahçeyi havi No. 6, ev. 

Görmek istiyenler Vatan kı
raathanesinde çerkeşli Ahmet 
Cem;d'e müracaatlarr. 1-1839 

Çocuk Doktoru 

Dr .. Sami Ulus 

ZAYİ 
1931 senesinde Edirne lise

sinden aldığım şehadetnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ömer oğlu Fehim 

ZAYİ MÜHÜR 
Tatbik mühürümü kaybettim. 

Yenisini yaptıracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Galip oğlu Mehmet ------.:..... 
Ankara Ticaret ve Sa

nayi odası Başkanlığından: 
Beynelmikl İztrı~ ı panayırı 

na bütün sanayi müesseseleri.mi-
. zin iştirakiyle bu ilerileme imti

hanmda ön safı işgal etmek hu
susunddki azmimizin faal esrle
rıni ~<A.tellll(.lr çağmdayız. İz
mir panayırna iştirak edecek 
milli müessese1rrimizin şimdi
den ticaret od ısına adlarını ya;
·hrmalarını rlileriıa. 1-U~ 5 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble, kon

forlu. Yenişehir, İkinci durak, 
Tuna Cad. Yiğitkoşun sokağı 
No. ts 1-1809 

Sablık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva

rında eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karıırsında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 -1155 

Satılık arsalar 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM MllMi 
MODORLOClO S. A. KOMlSYONU iLANLARI: n 
Halen haftada iki gün işlemekte olan Toros sürat katarlarır.m 

16. 5. 936 tarihinden itibaren haftada üç gün işliyecekleri ve Hay
d~rpaşadan PAZARTESİ ÇARŞAMBA, CUMA günleri FeY· 
zıp~şad~n P.AZ~R ÇARŞA~BA CUMA günleri kalkarak aşFgı· 
dakı tarıfeyı takıp edeceklerı muhterem yolculara ilan olunur. (955)" 

Pazartesi, Çarjamba, cuma Pazar, çarşamba, cuma 
günleri günleri 

Haydarpaşa ... . 
ızmır 

Bilecik 
Eskişehir 
Ankara 
Boğazköprü 

Kayseri 
Boğaz köprü 
Kayseri 

Boğaz köprü 
Niğde 

Ulukrşla 
Adana 
Fevzi paşa 

Varış Kalkış Varrş 
9 00 Fevzipaşa 

11 01 
14 15 
16 24 
21 42 
5 25 

5 15 
6 00 

7 52 
9 26 

12 44 
16 15 

11 03 Adana 
14 19 Ulukışla 

16 38 Niğde 

21 54 noğazköpr:.i 

14 10 
18 46 
20 10 
22 32 

4 55 
5 40 

Kayseri 
Boğazköprü 22 25 
Kayseri 23 30 

5 33 
7 58 
9 34 

13 08 

Boğaz köprü 
Ankara 
Eskişehir 
Bilecik 
İzmit 
Haydarpaşa 

6 50 
12 07 
14 13 
17 32 
19 40 

1-1856 
~~~~~~~~~~----~~--~~----, 

Kalkq 
11 00 
14 30 
18 ·56 
20 16 

22 os 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
l4 16 
17 34 

Kapalı zarf usuli ile elisilhne ilauı 
İçel vilayeti Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Devlet Demir Yollan hesabına Mersin Limanına hariçten 

gelec~.k (2~) bin .ton demir yolları demir inşaat malzemesinin şö
mendufer ıskelesınden mavnalardan çıkarılarak vagonlara tahmil 
ve icabın~a vagonlardan iskeledeki depolara istif ve tekrar vag<m
lara tahmıl etmek üzere üç ameliyeyi yapmak için (17200) liralık 
muhammen bedelli tahliye işi 7-5-936 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25-5-936 tarih,i.ne tesadüf eden Pazartesi günü sa
at 15 de İçel vilayeti Nafıa Müdürlüğünde teşekkül eden komis
yon huzurunda yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat mikdarı (1290) liradır. 
İsteklilerin bu mikdar teminatı muvakkateyi mal sandığından 

makbuz mukabilinde yatırmaları veya muteber banka mektubunu 
ibraz etmeleri mecburldir. 

4 - İstekliler teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel 
ihal.e k?misyonuna t~vdi etmeleri lazımdır. Mektupların postada 
gecıkmış olması şeklı kabul edilmiyecektir. 

5 - İstekliler 936 yıh ticaret odası vesikasını eksiltme saatm
da __ k~m~_sy?na tevdi etmeleri şeraiti anlamak isti yenlerin Nafıa 
Mudurl:.ıgune müracaat etmeleri ilan olunur. (1010) 1-1870 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Tütün ve İçki sandxklarile ispirto bidonlarının Ankaradan Bey
pazarı, Ayaş ve Nallıhan, boş sandıklarla bidonların mezkur ma
hallerden Ankaraya taşıma işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir ydlrk taşıma bedeli (1000) lira tahmin edilmiştir. 
Bu taşıma işi 1937 senesi mayısmm otuz birinci gününne kadar 

devam edecektir. Açık eksiltme 18 mayıs pazartesi saat 15 de Baş
müdürlükte yapılacaktır. 

İsteklilerin şartlan anlamak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri. 
(905) 1-1633 

İstanbul üniversitesi Arttırma Ek
siltme ve Pazarlık l\.omisyonundan: 

1 - Bedeli keşfi 35696,25 lira olan Hayavnat ve Nebatat Enstitü
lerine yapılacak mobilyeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhale 14 • 5 • 936 perşembe saat 15 de Rektörlükte yapıla
caktır. Bu işe ait şartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten alınır. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırma
ları ve 5000 liralık möbiley işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol
duklarına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden kağıd alma
ları lazımdır. İstekliler o gün saat 14 de telÇiflerini Rektörlüğe 
vermiş olmalıdırlar. (2135) 1-1585 

At yarışları 
Cum ır Bask.anımız Atat ürk.ün korumunda ve Ba~ 

' 1 .., 

llalian İnönünün başl{anlığında Yarış ve Islah Encü 
meni Ankara Valiliği ilk bahar at koşuları 

10 ?Vlayıs pazar günü sa.at on beşde yeni Ankara yarış alanında 
başlamaktadır. (Giriş fişekhane karşısındaki kapıdır.) 

J'iaLlar: 
Bayanlara hir yarış için 25 
Subaylara bil' yarış için 25 
Baylara bk yarış için 50 
Bayanlara altı haftalık l 00 
Baylara altı haftahk 200 

Biletler Karpiç ve Halk pasta salonunda satılmaktadır. Otobüs
ler pazar günü saat 14 den itibaren Taş han ile alan arasında mnn
tazaman işleyecektir. 

1 YENi ) SİN 
BUGÜN BUGECE 

BRODVA Y MELODİ 1936 

Gözler ve kulaklar için 
bedii bir ziyafet 

MAL AR 'KULÜP] 

1 MATİNESİNDEN İTİBAREN 

DEFİNE KORSANI ,ARI 
RİCHARD TALMAD'IE 

Büyük macera filmi. 

11 matinesinde 

SENGAPUR POSTASI 


