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Haaan Sakanın b'JfkanlığınJa toplandı. 
Mahalli idareler büdçeainin denkleıtirilmeai ve linanaal du

rumlarının iaUih ve mürakabeai eaaalannı incelemek üzere kıı
rulup verilen bu ödevi bitirmİf olan (Mahalli idareler ve ilk teJ
riaat komiayonunun) huaıai idareler kıamının hazırladığı rapor 
üzerinde müzakere yapılarak gelecek toplantıda da müzakerenin ~ 
devamı onandı. ~ 

CENEVREDE 
Falih Rıfkı ATAY 

Konsey toplantısında Baron 
Aloisi iki tebliğde bulunmuıtur: 
Biri, konsey ruznamesinde Habe
tistan meselesinin bulunmasına 1-
talya'nın muhalif olduğu, diğeri, 
Volde Maryam'ın, hükümetsiz ve 
hükümdarsız bir memleketin dele
gesi sıfatı ile toplantıda bulunma
ğa hakkı olmadığıdır. 

Konsey azası, ittifak ile, Baron 
Aloisi'nin iki itirazını da reddet
miıtir. 

Bunun manası, ltalya'nın 
Habeıistan'dan eser kalmadığı 
iddiasına, Milletler Cemiyeti ta
rafından ittirak edilmemekte ol
masıdır. 

Müzakereler, 15 hazirana kalmıt
tır. Demek ki zecri tedbirler daha 
bir ay devam edecektir. Bu urac:la 
dikkat edilecek noktalardan biri, 
Leon Blum'un ıimdiki hükümetin 
Cenevre'de alacağı kararlar hak
kında meıuliyet kabul etmemekte 
olduğunu bildirmesidir. Diğeri, 
zecri tedbirler safmm, ne ukeri 
zaf"r, ne de Roma 1ra.terileri kar
tııında aanıldıiı kadar gevteme
mit olmasıdır. 

İtalyanlara göre, Afrika'da Ha
beşistan'ın kendisi kalmamıtsa da, 
meselesi Cenevre' de karııık ehe
miyetini muhafaza etmektedir. 52 
milletin müdahalesinden makıad 
ilk zecri tedbirlerle harbı zorlat
hrmak. kafi gelmezse, harbı me
nedecek yeni tedbirler almak, hu-
lisa, gerek azasının kendine kar
tı, gerek kendisinin azasına kartı 
olan teahhüdlerini mümkün oldu· 
iu kadar korumak ve korutmaktır. 

LONDRADAKI HABEŞ 

ELÇiSiNiN PROTESTOSU 

Dr. Marten ilhak 
• • • • 
ışını protesto ettı 

• 

• 

/ ngilterenin salahiyetli ha beş delegni 
olarak tanıdığı Dr. Marten 

Londra, 12 (A.A.) - Habet elçisi 
B. Marten, dün dıt itler bakanlıima 

bir mektub göndererek B. Musolini -
nin Habeıistanm ilhakmı ilan ve ltal
ya kıralı Viktor Emanuel'e İmpara

tor ünvanını izafe eden . beyanatmı 
resmi surette protesto etmiıtir. 

Bu mektupta bilhassa şöyle denili
yor: 

''Sıbati aarsılmıı olan hükümdarı
nın tedavi makaadiyle muvakkat su· 
rette memlekette9 gaybubet etmit ol
masına rağmen Habetistan, daima 
müstakil, milletler cemiyetinin biına
yesine mazhar ve onun azasından bir 
İmparatorluk olarak mevcud olduğu
nu iddia eder . ., 

1 Belgrad mektııpları iV. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Her yerde S kurut 

Italya Cenevre den ayrılıyor mu? 
İtalyan delegasyonu Cenevrcden ayrılmak için emir aldı 

Cenevre, 12 (A.A.) - 8. Aloisi, 
milletler cemiyeti umumi sekreteri 8. 
Avenol'a İtalyan delegasyonunun he
men bugün Cenevreden ayrılması için 
Romadan emir almıt olduğunu bildir
mif tir. 

Henüz, bu hareketin ne demek ol
duğunu gösterecek hiç bir haber elde 
edilememittir. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyinin bugün saat 17 de 
yapacağı toplantıda İtalyan - habet 
meselesi ile meıgul olacağı sanılmak
tadır. 

Konsey azaları, evelki gece top
lanmıılar ve bir karar sureli hazırla
ımtlardır. Bu karar sureti, göriiJmele
rin 15 hazirana bırakılmasının göz ö
nünde bulundurulmasıdır. Bu karar 
suretinin zecri tedbirlerin hiç olmazsa 
1 S hazirana kadar meriyette kalma-
11nı natık olduğu öğrenilmi,tir. Ne- Ko ·~eydekı ıtalyan delegesi B. A loisi 

Yeni f ransız kabinesinin kurulmasına doğru 

B. Blum şimdiki hükümetin kararla
rından mesuliyet kabul etmiyor 

Soysalistler komüııis tlerin 
hükümete girmelerini 

de 
istediler 

Paris, 12 (A.A.) _ Eko dö Pari ga
zetesi, habeş meselesinin temmuza bı
rakılmasının franaız bükümetinin ar

suıu ile olduiunu bfldirıyor. B. Leon 
Blum. timcliki hüldJmetin vereceği ka
rarlardan dolayı meauliyet kabul etmi
yeceğini B. Flandene bildirmittir. 

Pöti Parizyen, Fransanın habeş ve 

Lokarno meselelerinin konseyin tem
muz toplantısında aynı zamanda göz

den geçirilmesi lüzumuna kani bulun
duğunu yazıyor. Bu iki diplomatik i· 
mil biribirine sıkı bir surette bağlıdır. 
Zira, İtalya, zecri tedbirler nihayet bu
lur bulmaz Streza cephesindeki yerini 
tekrar işgal etmek niyetinde olduğunu 
bildirmiştir. 

1 
meli ve cephenin bütün partileri hükü
mette temsil edilmelidir. Herhangi bir 
ademi iştirakte seçmenler birliksizlik 
ft pçimai.ılik göreceklerdir. Savaş kar
deıliiini aıklaıtırmak için tek ve iyi 
vaaıta. mütterek hükümettir. 

Bununla beraber, komünistlerle ~n

dlkal birliğin, sosyalistlerin teklifini 
reddedeçekleri sanılmaktadır. 

Umanite gazetesi, komünistlerin hü
kümete girmiyeceklerini ve buna karııı 
hUkümet dışında, cephenin komiteler 
vasıtasiyle teşkilatlanmış olan en inzi
bath unsurlarının iş birliği sayesinde 
bir nevi kütleler kabinesi kurulacağını 

bildirmektedir. 
Komünistlerin bir kaç gündenberi 

oek e~miyet verdikleri bu komiteler 
Figaro l?azetesi tarafır..dan pek çok gü
vensizlikle kar,ılanmaktadır. 

güa'ün hükümdarlığı meaeleai ortaya 
atrlmıyacaktrr. 

Cenevre, 12 ( A A ) - Havas a
jansmın muhabiri. milletler cemiyeti 
konseyinin bu akıamki toplantısında 

memleketinin görüşlerini İzah ve teı

rih etmesi için B. Volde Marian'a izin 
verileceğini hal:er almıftrr. 

Mumaileyh aöz aldığı zaman B. A
loisi, ya celsede hazır bulunmıyacak, 

veyahud dünkü hareketini tekrar e
decektir. 

1 ragili:z kı:zılhat;ının bombardıma
nı hala·kıntlcı italyanlrırın cevabı 

Cenevre, 12 (A.A.) - ltalyan hü
kümeti, milletler cemiyeti genel sek
reterine gönderdiii bir nota ile Kuo
ram'da İngiliz seyyar hastanesinin 
bombardıman edilmit olması hakkın-

(Sonu 3. üncü saylada) ' 

INGIIJZ KABiNESiNiN 

TOPLANTISI: 

Kabine ilhaktan 
çıkan vaziyeti 
gözden geçirdi 
Londra, 12 (A.A.) - Kabine, Ha

beıiatanm ltalya tarafından ilhakı ü
zerine ortaya çıkan milletlerarası va
ziyeti gözden geçirmek üzere dün a
vam kamarasında toplanmııtır. 

Öirenildiiine söre kabine, zecri 
teclbirt... devam edilmesi lehinde 
bulUDllUlf ise de 8. Edenin Londr•Y• 
dönmesini bekliyerek hiç bir karar it
tihaz edilmemiıtir. 

Londra, 12 (A.A.) - ltalyanm 
Habefistanın ilhakı keyfiyetinden bu
günlerde Londra bükümetini remaea 
haberdar edeceği burada sanılmakta 
idi. 
Dıt bakanlık mahfilleri, Büyük Bri

tanyanm öteki devletlerle miif terek 
sıyaaa güdülmesi karar altma almm
caya kadar kati bir takım ihtiraz ka
yıtlan ileri sürmekle iktifa edeceği 
söylenmektedir. 

(Sonu 5. inci •nvl,.Ja) \ 
Paris, 12 (A.A.) - B. Leon Blum, 

komünist partisine gönderdiği mektub
ta, mezkur partiyi hükümete girmeğe 
çağırmakta, halk cephesi partilerinin 
müşterek seçim savaşını ve karşılıklı 

halisane hareketlerini hatırlatmaktadır. 
«Ulus» un Dil Yazıları 

Seçim esnasında tatbik edilmiş o
lan birlik zaferden sonra da devam et-

Güneş· Dil teorisine göre su melhunılu 
kelimelerin anali~ 

iV. 

Gerçi buhran zaferden sonra 
Habeşistanı ltalya'ya ilhak etmek
le batlanmıt değildir. Buhran, ilk 
zecri tedbirler harbı menetmediği 
anlaşıldıktan sonra, bu tedbirleri 
tiddetlendirmek karan verilmedi
ii zaman kendini söstermiftir. La
va) • Hor teklifini tecavii:ü müW
latlantlırmalı telakki eden Millet
ler Cemiyeti, azalan arasında da
yanıtma olmamak veya bir A vru
pa harbtehlikeıi ihtimali olmak 
yüzünden tecavüzü cezalandırmak 
teşebbüsünde ileri gitmemittir. 0-
zamandanberi Milletler Cemiyeti
nin rolü menfi idi. Fakat zecri ted
birleri ıiddetlendiremiyen cemiyet 
azaları, ancak üç tarafı [Cenevre
yi, Roma'yı ve Adisababa'yı] 
memnun edecek bir uzlaşmayı ka
bul edebileceğini ilan etmekten ıe
ri durmamıtlardır. Şimdi İtalya üç 
taraftan birinin yok olduğunu .ay •. 
lemekte ve Milletler Cemiyetinin 
müdahalesi bu yok olan taraf le
hine olduğu için, onun vl'zifesinin 
de nihayet bulduğunu iddia et
mektedir. 

1 
DlPLOM~4TI~.4R VE 

GAZETECiLER ARASINDA 
Sümer ve llind sıı tcınrılcırının 

bafka yönden de benzerlikleri: 

Su tanrılarının her yerde bir ol
ması etüdümüz bakımından önem
li olduğu için Sümer ve Hind ıu 
tanrılarının başka yönden de ben
zerliklerini araştıracağız: 

Y m:an: H. R. TAN KUT 

mek olduğunu anlıyoruz. SümerlP. 
ler böyle manaları a'ları terarlıya
rak yapıyorlardı. Nabat kelimesi
ne gelince bunun bir su mahsulü 
demek olan nebattan başka bir 
ıey olmadığını ilerde göreceğiz. 

Önümüzdeki bir ayın hadiseleri 
ile, Cenevre'de vaziyetin bundan 
sonraki inkipflarını bütün dünya 
merakla takib edecektir. Bazdan 
Habefistanı kurtarmak teşebbüsü
nün çoktan iflu etmit olduğunu 
ileri sürerek. Milletler Cemiyetini 
lmrtannak fikrini müdaf fta etmek
tedirler. Acaba bu, nasıl bir kur-

( Y 11zısz 2. inci uyl11d11) 

Belgradda Balkan paktı konseyi intibaları: B.T.R. Aras elçimizle bir'ikte 

'l Mayıs 1936. 

Cokey Kulübdeki ziyafette gazete. 
ciler; 

Balkan itilafı devletlCl'İ matbuatını 
temsil edecek, bit tepkkülün ne za-

man ve nasıl kurulabileceğini konuştu

lar. Elçimizin suvaresinde biz bu 

konuşmayı, Yugoslavya Başbakanı sa
yın Milan Stayadinoviç'e ve Dış Baka-

(Sona 6. ıncı aaylatla) 

[Suvak [1] Trita bütün ölmez
ler arasında yüksek ilmi ile tamn
mııtır. O; sağıltan Ye arrltan bü
tün formülleri tanıyordu. Bunun; 
ateı tannsı Agni ile de çok sıkı ve 
çok açık bir yakınlığı vardı. Çün
kü Agni de Apam Napat denilen 
Hidrik "Hydrique" bir dı' görü
niifle suvak tanrılar arasına giri
yordu.] 

Not: Bu izahlardan ağ kökü
nün hem suya hem alete bırden 
delalet ettiğini anladığımız gibi. 
Anam kelimesinin de (ağ + ap -ı. . 
anı) yani su anl(\mının tam ve mü
kemmel ofa.,.~~ biri obieye tel\1hı
ku binaenalevh suyun kendisi de-

[1) Suvalc kelimesini 
yerinde kullandım. 

''abd ar'' 

[Trita aptya, bu Hind tann11 
Sümerdekinin aynı ve mütenazırı
dır. Sümerdekinin adı "EA" idi. 
"EA" suvak mayi girdabın tannsı 
yani Lugal apsuka (Apsu ülkesi
nin büyüğü) demekti. Aynı za
manda harikulade i.kil kıral da o
dur. ''EA" gören bir varlıktır. Ka
hindir aağıltandır [2].]. 

Böylece Hindde ve Sümerde su
vak tanrıların i,, vazife Ye kudret 

(Say/ayı çeviriniz) 
-------------------------

[ 2] Autran. Le Sumeriene lndo-
Europeen. 
tlt:7tıilJOa----->r~ 

Çağrı 
Kamntn.v '1-lli.ye Encümeni ba

gün ıaat 9.30 da toplanacaktır. 

Bnr:ün stıal 10 S da BüJ,e En-
ciimeni toplanacaJ:..t ır. 



SAYFA 2 
& 'ı -
ŞehrimıZden geçen Amerikalı bir terbiyeci 

« Hongkong'dan çıktığmıdanberi yabancı nüfuz ve 
hakimiyetinden kurtulmuş olarak gördüğüm ilk 

memleket Türkiyedir. » diyor. 
Tanrnmıı amerikan terbiyecilerin

den B. Hugk Vernon White türk inkı
labı ve maarif sistemi hakkmda tetkik
lerde bulunmak üzere dünkü trenle 
rehrimize gelmiştir. B. White Ameri
ka.tan ayrıldıktan sonra f aponyaya ge
ferek tetlrikleriM oradaa bqlamıı, 

daha sonra Çin ve Hintlistanıla bir müd
det lcaldıktan sonra memleketimize gel
miştir. 

B. White Türkiye ve kemalist reji
ıoi hakkındaki intibalarını kendisile 
görüşen bir muhabirimize şöyle anlat
maktadır: 

.. - Amerikadan ayrıldım ayrılalı, 

birçok memleketler dolaştım. Hongkong 
dan çıktığımdan beri yabancı nüfuz ve 
hakimiyetinden kurtulmuş olarak gör • 
düğüm ilk memleket Türkiyedir. Bugii
nün serbest ve tam manasiyle müstakil 
Türkiyesini görmek benim için büyük 

bir bahtiyarlıktır En samimi temennim 
Tilrldyenfn fnkişaf' yolunda devamı ve 
şimdiye kadar geniş merhaleler katet -
miş olduğu terakki programında ilerle
mesidir. 

bakımından aynı vasıfta olduğu
nu bu izahlardan anlamış oluyo-

' ruz. 

EA Jclsef e•inin )'ayıldığı yerler: 
Bu yazıda su anlamı veren has 

iıimler arıyacağımız için Elamda 
ve Sümerde su tanrılığı yapmış o
lan EA felsefesinin yeryüzünde 
nerelere kadar yayıldığını öğren
memiz faydalı olur. EA felsefesi 
Elam ülkesinindir. Çok kuvvetli 
ve nafiz olan bu felsefenin birçok 
yerlerde ve birçok dinlerde izleri 
vardır. Anadolu enterjeksiyonları 
arasında yaşıyan EA hala diridir. 
lalim felsefesinde her şeyin sudan 
can1andığı fikrini gayet geniş bu
luyoruz. Her tarafa yayılmıı ve 
her inanda iz bırakmıt olduğunu 
böylece öğrenmiı olduğumuz EA 
felsefesinin şümul ve hududunu 
Autran'dan dinleyelim: 

[ ••• mezhebi ( ('EA" nın) bütün 
Elamı tutmuflu. Bu memleket 
''Elam'' bizim aöriitümiizden nor
malin üatünde bir önem sahibidir. 
Nabunid buranın eski Ahemenid 
lranı ile olan aristokratik bağlılık
larını ifU'et eder. Balkanlarda an
tekluik Sicilyada kolonileri bu
lunduğunu düıünmek hakkımız
dır. G. Hüıinı ile H. Zimmem bu 
ülkenin bir yandan; Yunandan ön
ceki Akdeniz, öte yandan lran ve 
Hindistan ile olan münasebetleri
ni haber verirler. F. Bork'ta ken
di hesabına olarak Suse (sus) da
ki "Strichinsehriften" çizği yazı
larının Sümer yazı sistemi ile 
olan apaçık münasebetle .. inde Jnn. 
vede ısrar ediyor. Aynı zamanda 
da eski lranda gecikip kalını, ~ 
lan Sümer kolonH~rinin varlığına 
ihti.mal veriyor [3J. 

Biz de aynı şeyi müdafaa ede
ceğimiz içindir ki bu taf silah nak
letmek zaruretinde kaldık. Evet su 
mefhumu ve onun söz ailesi ilk de
fa olarak hanıi millet tarafından 
adlandı ise o adlar ana yurttaki 
ilk semantik ve fonetik kıymetle
rini yitirmeden dünyanın birçok 
yerlerini dolaşmıt ve tutundukları 
yerlerde renklerini ve manalarını 
mu haf aza etmek şartiyle bugüne 
kadar yatamıılardır. 

Su çukuru içinde yafadığını öğ
rendiğimiz Hind tanrısı Trita ap
tya'nm aptya kelimesini ap ve tya 
diye ikiye ayırdığımız zaman su 
ve çamur kelimelerini elde edeb;. 
liriz. Ap doğrudan doğruya sudur. 
Tya ise sulu toprak yani çamur de
mektir. yakutlar; çömlekçilikte 
kullanılan toprağa tuoy ve çamu
ra da toe yani "toy" [ 4] diyorlar. 
Radlofa göre bütün Türk lehçele
rinde Toy kil demektir. 

[J] Autran Sameriene et lndo
'Europ~en mukaddime. 

[ 4] Pekarsld Yakut lfJgati. 

Yeni Türkiyenin devletçiliği ve mil· 
liyetçiliği bahsinde diğer devletlerin 
haklarına riayet hususiyeti bilhassa tak
dire şayan gördüğüm bir cihettir. öte 
taraftan Türkiye devletinin halkçılık 

prensipi, hükümetin her hususta halkın 
menfaatini ön plinda tutması Cumu • 
riyet Halk Partisinin en kuvvetli koz • 
!arından biridir. 

Türkiyeyi inkılib ve terakki devre
sinin bu anlarında yakından görmek be
nim için büyük bir zevk olmuftur. 
Amerikan terbiye teşkilitınm programı 
ile Türkiye programı arasında pek çok 
müşterek noktalar vardır. Bunlar ara -
smda hiç tereddüd etmeden layikliği da
hi sayabilirim. 

Amerikaya avdetimde, gezdiğim 

memleketler hakkında vereceğim kon
feranslar arasında Türkiye hakkındaki 
lerin en enteresanlan olacağında hiç 
şüphem yoktur. Türkiyenin yeniliği ve 
kemli ine aid hususiyetleri. Amerika gi 
bi Ti.irkiyeyi layıkiyle tanıyamamış o
lan bir memlekette derin bir alaka uyan

dırac ktır." 

Divanü - lugat-it - Türk'te toy 
kelimesi Arapça çamur karşılığı 
olarak kaydedilmiştir [5]. Arapça 
çamur manasına gelen tin ile Al
mancanın kil ve kil çamuru karıı
b ğı olarak kullandığı Ton kelime
sinin de bu asla dönüp varacağı 
an)a~ılıyor. 

Hind tanruında bulduğumuz 
bu suvak (Liquide) ifade en eski 
Mohanjodaro Harappa tanrısı si
vada da bulunmak gayet tabiidir. 
Çünkü lalamdan evelki Arap pan
tenonuna da girmiş olan siva' [6]· 
nm tnfan 7am.unnda Mezopotam 
yad;., )'Aşadıemı, tufuı dolayııiyle 
topra1> altında kald [ ,nı öğreniyo. 
ruz. 

Latin mitolojisinin denizler tan
rısı; adını aynı kaynaklardan al
mışh. Marr'ın tetkikine göre: Nep 
su demektir. Neptun adını bu kök
ten ahycr ve Nepel Berber dilin
de su tatması demektir. Marr'ın 
da kabul ettiği gibi bu Nep Türk
çenin nem'inden başkası olamaz. 

Kl11sik mitoloiinin IU perileri 
Nemphelerin adı ile Almanca 
• . • • . su buharı ve ıiı demek 
olan nebel [7] kelimesi de bu asıl
dan geliyor. Hindin aptyası i1e 
klaıik mitolojinin Neptunu ayrı 
ayrı morfolojide oldukları halde 
aynı manada ve aynı kelimelerdir. 

Aptya'nın ıu ve çamur gibi iki 
kelimeden olduğunu yukarda öğ
renmittik. Neptunda [•]su mana
aına gelen Nep ile çamur manası
na gelen Tun'dan mürekkeptir. 
Ayrı ayn etimolojik analizleri 
fUD)ardır: 

(1) (2) (3) 
Nep=: ağ + en+ cp 

( 1) ağ = ana köktür su anlamı
nadır. 

(2) en= yakın muhitte ve biti
şikte tezahür ifade eden unsurdur. 

( 3) ep = Mananın taalluk et
tiği obje veya ıüjelir. Şu halde 
(ağ + en + ep) ve son morfolo
jik tekil ile nep suyun bir obje 
muhitinde görünü~ü ve intiıan 
demek olur ki doğrudan doğruya 
biz·m nem dediğimiz su sızmtııı
mn kendisidir. 

(p vem) nin aynı kategoriden 
olduklarını biliyoruz. Nep kelime
sine (. + t) unsuru ile bir hareket 
ve hayatiyet verdiğimiz zaman A
rapça sandığımız nebit ve nebat 
kelimesini bulmuş oluruz. Yukar· 
da da geçti~i -gibi ateş tanrısı A.g
ni'nin Hidrik tez;ııhürü olan Apam 
Napat kelimesindeki dikkate de-

[5] Divan s. 103. 
[ 6] Kamus tercümesi c. 4, s. 116. 
[7] Fransız halk lehçesinde 

Neble kelimesi yaz başlangıcında 
çıkan ve buğdaylara zarar veren 
bir sistir. Latince Nebuladandır. 

ltalyancası Nebbia'dıt. Littd Dic-1 
tionnaire de la langue lrançaise. 

[•] Fransızcası Neptwıe'dür. 

ULUS 

ISTANBUL TELE.FONLARI: 

Türkiye milli sigorta 
şirketinin vaziyeti 
İstanbul, 1 Z - Ekonomi Ba -

kanlığı tarafından gönderilen müfettiş -
Jer Türkiye Milli Sigorta prketindeki 
tetkiklerine devam ediyorlar. Sigorta 
poliçelerinin gözden geçirilmesi işi he. 
nüz bitmediği için şirketin verdiği açık 
mikdarı kati olarak tesbit edilememiş • 
tir. Şirkette açılan büroda, müracaatlar 
tesbit edilmektedir. Şirketin umumi he
yetinin 28 mayısta yapacağı toplantıda 

şirketin tasfiyesine karar verilecektir. 

Türk - alman ticaret 
an ... aşmasmın 

tesirleri 
lst::ınbul, 12 - Yeni türk _ atman ti. 

caret anlaşmasının piyasada uyandırdı
ğı tesirler cok müsbettir. Yapağı, tiftik. 
fındık ve üzüm fiatlan yeniden yükseldi. 

Ticaret odasında endüstri 
şubeleri 

İstanbul, 12 - İstanbul Tica -
ret Odası endüstri işlerini daha bii
yük bir alaka ile takip edebilmek için 

Ticaret Odası kadrosunu genişletmeğe 
brar verdi Ekonomi Bakanlığı taavib 
ederse Oda bir endüstri şubesi açmak 

düşüncesindedir. 

19 mayıs spor şenliklerine 
hazırlık 

İstanbul, 12 - Atatürkün yurdu 
kurtarmak üzere Samsuna çıktığı gü -
nün yıldönümü olan 19 mayıs tarihinde 
İltanbulda büyük spor şenlikleri yapı. 
lacaktır. Bunun için parlak bir program 
hazırlanmaktadır. O gün sporcular na

mına Taksimdeki Cumuriyet abidesine 

çelenk konulacaktır. 

Yeni gelen göçmenler 
İstanbul, 12 - ikinci göçmen kafi

lesi bu akşam Bulgaristandan ıehrimi -
ze geldi. Bu göçmenler yarın Tuzlaya 

gönderileceklerdir 

Deniz yollan idaresinin 
gönderdiği talebeler 
İstanbul, 12 - Deniz yolları idare

sinin Avrupada inşaiye ve makine mü

hendisliği tahsil etmek üzere seçtiği al

tı talebe yarın akşam şehrimizden Al

manyaya hareket edeceklerdir. 

Kıskançlık yüzünden 
İstanbul 12 - Hüsn~ adında bir &• 

' dam Hamide adında bir kadını bıçakla 

vurdu. Kadın aldığı yaraların ağırlığı 
dolayısile Cerrahpaşa hastanesinde öl
dü. Cinayetin sebebi kıskançlıktır. 

ğer Apam ve Napat kelimelerin 
den ikincisi Hind mitolojisine gö
re de bir nebattı. Apğı aldığımız 
fU satırlar bize bu hususta gerçek 
malumat verecektir. 

[Neptunus, Neptuni - Neptune 
deniz ilahı. Bu kelime her zaman 
kullanılmıftır. Bilhassa Roman dil
lerinden müttak bir manaya da 
gelmiftir. Bu kelimeden Neptunia, 
Neptuniae çıkmıfbr ki bir nebat 
adıdır. Avesta'daki Napta (ratıp) 
kelimesiyle alakası mühimdir. Her 
ne kadar Neptunua kelimesinin İf
tikakını izaha yaramıyona da 
Vedalarda ve Hind ve lran kavim
lerine mahsus mühim dini bir tas
vir olan Apam Napat ki (Avesta
da Apam Napa) yı yani sudan do
ğanları) dütünmekten alıkoya
maz [8]. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

[ 8] Ernout et M t!İll~. Diction
naire de la langue /atine. 

Hava Kurumu 
• 

pıyangosu 

29.121 numara 25.000, 16.708 nu
mara 10.000, 6.784 ve 18.959 numaralar 
biner lira lıcazanmıflardır. 21 rakamı ile 
biten tam biletler yirmişer lira amorti 
alacaklardır .20.000 liralık mükafat, be
şer yüz liralık olmak üzere kırk bilet a.. 
rasında bölünmüştür. 1 7 bilet beşer yüz 
35 bilet yüz ellişer. 55 bilet yüzer, 239 

bilet ellişer, 183 bilet de otuzar lira ka
zanmışlardır . 

Çanakkaleyi ziyaret eden 
ingiliz kafi] esi 

lstanbı.ıl, 12 - Feld Mareşal Sir Vil
yam Brikvort'un reisliginde 700 den 
fazla azası olan bir kafile, Canakkale 
harbında ölen ingiliz askerlerinin me
zarlarını ziyaret etmek üzere dün İs
tanbula geldi ve akşam Çanakkalcye ha· 
reket etti. Kafile Çanakkaleye hareke
tinden önce Taksimdeki Cumuriyet a
bidesine iki çelenk koydu. Bunların ü
zerinde İngilizce ve türkçe olarak: 
"Kahraman ve alicenap düşman şehid
lerinin şerefli hatırasına sunulmuştur.,, 
ibaresi yazılıdır. Kafile azaları aras n
da, Çanakkalede harb etmif olan İngiliz 
filosu kumandanı amiral Sir Keys de 
vardır ve kafile azalarının hepsi eski 
ingiliz muharipleridir. 

Mek~teıılerde 
Diplomaların geç 
kalmaması için 

Lise ve orta okul diploma ve defter

lerinin geç tamamlanmasının, mezunla

rın diploma için gereken kap parası. pul 

ve fotograflannı vaktinde vermemele

rinden ileri geldiği anla§Ilmıştır. Kültür 

Bakanlığı alakalılara bir taminı yaparak 

bundan sonra orta okullarla liselerin bi
rinci ve ikinci devre son smıfmda bulu. 
nan talebenin diploma kabı parası. pul 
parası ve fotogıaf vermedikçe imtiha11-
lara dınmamasıru tebliğ etmiştir. 

Alfabe müsabakasında 
kazananlar 

Aldığımız malfımata göre Kültür ba· 

kanlığınca açılını' olan ~fabe müsaba· 

kası neticelenmiş ve birinciliği Edime 
kurtuluıt okulu baş öğretmeni Murat, 
ikinciliği Çormn Gazi ilk okulu öğret· 
menlerinden Emine Çeviren, üçilncülO
ğü lstanbul 15 inci ilk okul öğretmen

lerinden Nimet Çalapala ile Beyoğlu 
musevi lisesi türkse öğretmenlerinden 

llakım Çaapalı, dördüncülüğü İzmir 
~yrakh ilk okulu öğretmenlerinden 

Remziye Atagün, beşinciliği de İltan
qul üniversitesi edebiy4't fakülte.si de
kan sekreteri Niya-i Aksu kazanmıt
lardır. ( A.A.) 

N ansen ofisin hükümeti

mize teşekkürü 
Nansen ofisi idare meclisi rei i B. 

Nansen, iç bakanlığına gönderdiği bir 

mektubta türkiyenin 1,200 beyaz ru
su türk tabiyetine kabul etmek sure
tiyle gosterdiği uluvvlicenabdan müteşck 
kir olduğunu ve bu insani kararın Ce
nevre yüksek kurumlarında iyi bir tesir 
bıraktığını kaydetmekte ve türkiye'in İ! 
güç sahibi olan ve faydalı surette mem
leket vatandaşları arasına katılan beyaz 
ruslarm iyi vaziyetlerinden dolayı ayrı
ca te§ekkürlerini bildirmektedir. 

(A.A.) 

Bugün 

lnkılab dersi 
Prof. M. Esad Bozkurı 

tarafından Hukuk Fakültelinde 
verilecektir. 
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1 B~~~:!!1' !~!is~~= 
İsmet İnönü'nün reisliği altında top• 
lanarak muhtelif işler üzerinde görüş
melerde bulunmuş ve bu işlere aid karar
lar vermiştir. 

Dış Bakanımız 
Boğazlar meselesi için 

Montrö'de bir konferans 
toplanmasını istedi 
Cenevre. 12 (A.A.) - Tiirkiye dı~ 

işleri bakını Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
1924 Lozan andlaşmasını imzalamış olan 
devletlerden boğazların gayri askerliği 
hakkındaki hül.ümlerinin de iştirilrr.esl 

için 25 haziranda İsviçre'd~ Montr·· h· 
rinde bir konferans toplanmasını iste • 
miştir. 

Türkiye - Çekoslovakya 
ticaret anlaşması 

imzalandı 
Prağ, 12 (A.A.) - Anadolu ajansı

n.ın hususi muhabiri bildiriyor: 
Tiır iye ile Çekoslovakya ar:asında 

yeni bir ticaret ve kliring anlasması i. 
çin Prağ'da ceryan etmekte olan müza
kereler iyi bir şekilde bitmiş ve anlaş· 
malar bugün saat 16,30d:ı Prağ elçimiz 

Yakub Kadri Karamanoğlu ve ekono
mi bakanlığı türkofis asbaşkanı B. Bur
han Zihni ve diş ticaret müdürü Dürrü 
Mazhar ile Cckoslovakya dış bakanı ta· 
rafından imzalanmıştır. 

Yeni bir damga kanunu 
projesi hazırlandı 

Finans Bakanhğı yeni bir damga 
kanun projesi hazırlamı§tır. Bakanlık 

meri damga kanununun bugünkü ihti. 
yaçları karşılayamadığı ve ekonomik 
vaziyetimizin inkişaf yolunda olması do. 
layısiyle kanun hükümlerinin geni~le • 
tihnesi zaruretini duymuttur. 

Türk kağıdına ilk 
basılacak eser 

Sümer Bankın yakında toplanacak 
heyeti umumiyesine verilecek olan i
dare heyeti raporu bamnevimizde ha
zırlanmaktadır. Bu ""°'ür, cerek İç ve 
gerek kapak katrdlan, Sümer Ban· 
km lzmit kağrd fabrikasında çıkardı· 
ğı türk kağıdma basrlmrı ilk eeer o

lacaktır. 

BfJ§betke 

CENEVREDE 
( Bllfı 1. inc:i saylatla) 

tulut olabilir? ltalya kırah, Ha~ 
f iıtan imparatbru ÜD'V'anını alnnt
tır. Bu ünvanı geri aldırmak için, 
Avrupalılar ne yanm aa&, ne de 
kanal ötesine ordular gönderecek 
değildir. Meseleyi sürüncemede 
bırakarak, zecri tedbirleri ne za· 
mana kadar devam ettirmek im .. 
kim vardır? İtalya'dan ancak za
vahiri kurtarır birkaç vaid alarak 
meseleye halledilmiş göziyle bak
mağı kafi görenler bulunacak mı
dır? Cenevre ve Roma'nın karşı
lıklı mukavemetlerinin, entemas
yonal politika alemindeki akialeri 
ne olabilir? 

Yakaları bekliyelim. Ancak da
ima bir esas fikrin üstünde dura .. 
hm: Milletler Cemiyetinin kendi 
meselesi, dünya barışının ve mil
letler emniyetinin meselesi olarak, 
ortaya atılmı~tır. Habeşistan da
vası ile birlikte veya ondan ayrı, 
bu meselenin hallolunması ana
ret haline gelmiştir. Ve hal müna· 
kaşa.lan sırasında bazı taraflarda 
öldüğü söylenen cemiyete mni bir 
tenJlüa vermeğe çalıtınak değil, 
birçok taraflarda yaşaması arzu 
olunan bu müesseseye tabii #tayat 
imkAnlan ve ıartlan aramak dol
nı olur. 

Falih RJlıı ATAY 
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SON D:iKiKA : 

l\1Iilletler Cemiyeti Konseyinin l{ararı: 

Zecri tedbirler meriyette kalıyor 

İtalyan -Habeş anlaşmazlığının gözden 
geçirilmesi on l)eş hazirana })ırakılclı 

Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi bugün öğleden sonra, bi
ri 17 de hususi öteki de 1 7 .20 de aleni 
olarak iki celse yapmış ve her iki celse
ye de B. Eden başkanlık etmiştir. 

Konseyin hususi celsesinde, Millet -
ler Cemiyeti Genel Sekreteri B. Avenol, 
gün ortasınd İtalyan delegesi B. Aloisi. 
nin kendisini ziyaret ettiğini, ve bu ani 
karar hususunda hiçbir izah vermeksi • 
zin, İtalyan delegasyonunun Cenevre -
den hareketini bildirdiğini söylemiştir. 

Konsey, Habeşistan delegesi B. Vol
de Mariam hazır bulunduğu halde, ital. 
yan • habeş meselesini gözden geçirmek 
hususundaki kararım teyid etmiştir. 

Bundan sonra aleni celse açılmış ve 
başkan B. Eden aşağıdaki karar proje
sini okumuştur . 

" İtalyan - habeş muhasamatı hak
kında bir karar almaya çağırılan kon • 
ıey, Milletler Cemiyetinde 3 birinciteı
rin 1935 tarihindenberi bu mesele hak· 
kında yaptlrnıt olan müşahedeleri ve 
alırunıı olan kararlan hatırlatır, Roma 
hükümeti tarafından alınan esefe değer 
kararın ortaya çıkardığı vaziyetin bütün 
azalar tarafından tatbik edilmesi için 
bir mühlete lüzum olduğu düfünce
sinde bulunur, bu husustaki görüşmele
ri 15 haziranda tekrer ele almağa karar 
verir ve Milletler Cemiyeti azaları ta· 
rafından toplulukla alınan tedbirlerin 
şimdilik değiştirilmesine rey olmadığı 
kanaatını besler.,, 

Konsey önce habeş delegesini din
lemiştir. Habeş delegesi habeş milleti
nin istilaya karşı mukavemet azmini 
bildirmis. ve konseyden paktın tamamen 
tatbik edilmesini istemiştir. 

Arjantin delegesi karar suretini ka
bul ettiğini fakat geri bırakma husu
sunda ihtiraz kayıtları ileri sürdüğünü 
bildirmiştir. 

Şili delegesi geri bırakma meselesi
ne muhalefet etmediğini, ancak mesele
nin esası hakkında ihtiraz kayıtları ile
ri sürdüğünü söylemiş ve karardan is
tinkaf ecteceğini bildirmiştir. 

Ekuatör delegesi karar suretinin zec-

Konseyin dünkü toplantılarına reislik 
eden 8. Eden 

ri tedbirler hakkındaki son kısmına iti
raz emtiş, zecri tedbirlerin mubasama· 
tın sonunu hızlandırmak için düşünü· 
lüb tatbik edilmiş olduğunu harıalt

mış, hükümetin zecri tedbirlerin idame
sine iştirak edemiyeceğini söylemiı, 

milletler cemiyeti azası bulunan dev
letlerin knedi hükümranlık haklarını 

kullanarak iç sıyasaya müteallik ted· 
birleri almakta tamamen serbest olduk· 
larını bildirmiş ve Ekuatör'ün ne öteki 
devletleri, ne de zecri tedbirler komi
tesinin karariyle kendisini mukayyed 
g8rmediğini ilave eyledikten sonra de· 
miştir ki: 

"- Bunun içindir ki, Ekuatör zecri 
tedbirleri kaldırmak için bu komitenin 
her şeyden önce muvafakatini bekleme
miştir.,, 

Ekuatör delegesi bu ihtiraz kayıtla
r:ı altında tehir lehinde rey vereceğini 
bildirmiştir. 

Konseye reislik eden B . Eden karar 
suretinin heyeti umumiye sine bütün ar
kadaşlarının muvafakat ettiğini müşa

hede etmiş ve Şili'nin istin 1<ilfına karşı 

mezkür karar suretinin ittifakla kabul 
edildiğini bildirmiştir. 

Binaenaleyh, itaiyan - habeş anlaş

mazlığının gö>:den gec:irilmesi 15 hazi
rana bırakılmr!j ve zecri tedbirler de 
meriyette kalmıstır. 

İngiltere Dr. Marteni salahiyetli hal,eş 
delegesi tanımak ta devam ediyor 

Londra, 12 (A.A.) - Avam kamara 

sında bir suale cevab veren B. Baldvin, 

lngilte.renin Londradaki habeş elçisini, 

memleketinin selahiyetli delegesi ola

rak tanımakta dev~ ettiğini söylemiş
tir. Başka bir suale cevab veren B. Bal

dvin, İtalyan otoritelerine karşı Milet 
lerarası usuller gereğince, bir düşman 

memleketini işgal eden bir orduya göa
tca-ilccek saygı dairesinde hareket edil
mesi keyfiyetinin Adisababa elçisine 

bildirildiğini söylemiştir. 

İtalyan malı getiren ingiliz tüccar
larından mürekkeb bir delegasyonu ka 
bul ederek, bu tüccarların uğradıkları 
zararla.r hakkındaki tazminat dilekleri
ni dinleyip dinlemiyeceği hakkındaki 

bir suale cevab veren ticaret bakanı B. 
Rumimar, hükümetin İtalyaya karşı 
tatbik edilen zecri tedbirlerden dolayı 
vuku bulan zararlar hakkında hiç bir 
tazminat vermemek kararında olduğunu 
söylemiştir. 

B. Azana cumur reisi sıfatiyle and içti 

Taın currıuriyet~i hir kabine kurula<·ak 
Madrid, 12 (A.A.) - Borcia kabi

nesi, çekilmiştir. Bu istifa, sıyasal ma -
hiyette olm:ıyıp, yeni cumur reisinin ik. 
tıdar mevküne gelmesinin mantıki bir 
neticesidir. 

Madrid, 12 (A.A.) - B. Azana, bu 
sabah danışmalarına başlamıştır. Müşa
rünileyh, kortezler reisi Martinez Bar
rio·yu kabul ederek kendisine "tamamiy. 
le cumuriyetçit' ve halkçılar cephesinin 
programım çabucak tatbik etmeğe ha -
zır bir kabine kurması tavsiyesinde !.>u
lunınuştur • 

. 
Madrid, 12 (A.A.) - Sağ cenah me-

busları mi stesna olmak iızere biitün me. 
buslar, "l.anunu esasiye sadık kalaca-

gı .. na andiçmek üzere kortezlerin top
lantı salonuna giren yeni Cumur reisi 
B. Azana'yı uzun uıadıya alkışlamışlar
dır. 

B":-çok mebuslar, "Yaşasın Cumu • 
riyct" , "yaşasın Katalonya'' diye bağır. 
nı. :~rdır. 

B. Azana, şevk ve heyecan içinde bu
lunan balkın arasından geçerek milli sa
raya gitmiştir. Halk saflarının önünde 
gala üniformalarını giymiş askerler yer 
almış idi. 

B. Azana, bundan sonra garnizon 
askerlerinin geçid resminde hazır bu • 
lunmuştur. B. Azanat birçok defalar 
sarayın balkonundan görünmÜJ ve "halk. 
crlar cephesi't azası kendisini yumrukla
rını sıkarak komünistvari bir selamla 
seli\mlam!şlardır. 

Cumur Reisi vekili B. Martinez Bar
rio, bundan sonra cumur reisli ~i vazi
felerini B. A7.ana'ya devretmiştir. 

ı~ilistind a 

Va ~iyet gene karrşıyor 
Kudüs, 12 (A.A.) - Hayfada tel:rar 

"fevl:alade d• rum" iliin edilmiştir. Bi:
talebe tezahüründe, b.s talebe y <ı ralan

mı tır. Çıkan in .... iliz takviye kıtaatı 

Hayfaya gönderilmiştir. 

ULUS SAYFA 3 

..... 

HABERLER 
I 

Maresal , Badoglionun bir raporuna •• gore 

Adisababaya girmek için çok uğraşılmış 

il oma, Aclisabahada ki elçilil{lerin diplomatik 
li a y }) c t t i ]{ l e r i n i I} i 1 d i r i y o r 

mahivctlerini 
ol 

Roma, 12 (A. A.) _ Mareşal Badog
lio tarafından gönderilmiş olan biı ra
porda 400 kilometrelik bir yürüyüşten 
sonra Adisababayı işgal etmiş olan üç 
kuvvetin mevcudu şu olduğu bildiril
mektedir: 

10 bin İtalyan askeri. 10 bin Eritreli 
asker, 11 batarya top. seri bir tank ko
lu ve 1600 kamyon. 

Bu raporda Mareşahn daha mart ayı 
başlangıcında Adisababa :izerine bir yü
rüyüş yapmayı düşünmüş olduğu söy
lenilmektedir. Mareşal. umumi leva· 
zım reisi ile istihkam kıtaları başku

mandanını çağırarak bu yürüyüşün pla
nını hazırlamıştır. 

Mareşal Badoglio, 30 nisanda Adi
sababaya varılacağını kt:stiroyrdu. Dok· 
torlar ve teskereciler de dahil olduğu 
halde bütün sınıflar şiddetli bir yağ
mur altında 80 kilometrelik bir yol in
şası için çalışmışlardır. 

Dessieden hareket eden motörlü kuv
vetin yürüyüşü, imparator yolu deni
len yolun fena bir halde bulunmasın
dan dolayı gecikmiştir. Bu yol, bir yol 
olmaktan ziyade hiç bir yerinde köp
rü bulunmıyan ve kısmen habeşliler ta
rafından kesilen bir izden ibaret idi. 

3200 metre yüksekliğindeki Terms-

İngiliz sualleri 
Almanyanın cevabı ne 

olacak? 
Londra, 12 (A.A.) - Almanyamn 

İngilizlerin sualnamesine vereceği cevab 
hakkında henüz müsbet hiç bir haber 
alınamamıştır. Bununla beraber İngilte
renin Bertin elçisi Sir Fips tarafından 

dış işler bakanlığına gönderilmiş olan 
haberlerde Almanyanrn Sovyet Rusya
nrn teklif edilen şarki Avrupa sulhu sis
temine sokulmasına muhalefet edeceği- • 
nin bildirilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

l,okarno ıledetleri clelegelerirıin 
ü•nevre<leki toplanıısı 

Cenevre. 12 (A.A.) - Lokarno pak. 
tını imza etmiş olan devletler delegele
ri, bugün öğleden sonra fransız delegas
yonunun oturmakta olduğu otelde top
lanacaktardır. Hatırlarda olduğu üzere 
bu toplantının yapılmasına geçen ay Ce. 
nevrede yapılmış olan Lokarno devlet -
leri toplantısında karar verilmiş idi, bu
günkü celse, Almanya tarafından İngiliz 
sualnamesine henüz cevab verilmemiş 
olması dolayısiyle, kısa olacaktır. 

Ceevre, 12 (A.A.) - B. Relen, bu 
sabah B. Pol Bonkur ve B. Van Zeelan
dı kabul etmiştir. B. Eden, bu zatlar ile 
Lokarno paktının Almanya tarafından 
bozulması yüzünden Avrupada ortaya 
çıkmış olan meseleler hakkında görüş • 

müştür. 

Selanik grevcileri 
Hükümetle anlaşıyorlar 

Selanik, 12 ( A.A.) - Grev komitesi, 
mevkuf işçilerin serbest bırakrlmaları 
şartiyle yeniden işe .başlanı~asına ka
rar vermiştir. tJiahallı memunn, bu şartı 
kabul etmek istememektedirler. Milli 
ekonomi bakanı. anlaşmazlığı halle te
s.ebbüs etmek maksadiyle bugün buraya 
~ 

gelecektir. 

Atina, 12 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor. 
Hükümetin tavassutu sayesinde, 

tütünciilerle işçiler arasında bir anlaş
ma yapılması beklenmektedir. 

Atina. 12 ( A.A.) - Alma nhaber al-
ma bürosu, dün Selanik tütüncüleri 

1 
ile isçi arasında bir anlaşma olduğunu 
ve grevin yarın - çarl?amba - günü niha
yet bulacağ ını bildirmektedir. 

lngilterenin Adisababadaki elçilik binası 

ber g~çidinin a~ılması için iki gün uğ
raşmak gerekmiştir. Bunun için 36 sa
atta 30 metre yüksekliğinde bir istinat 
duvarı yapılmasına mecburiyet gör:il
müştür. 

A clisababadaki el<:iliklerin 
vaziyeti 

Roma, 12 (A. A.) - Adisababadaki 
yabancı elçiliklerin vaziyeti ne olaca
ğl meselesi dolayrsiyle burada bu elçi
lerin diplomatik birer heyet olmak ma
hiyetini kaybetmiş oldukları bildiril
mektedir. Filvaki vaktiyle Negüsün 
nezdinde mümessilleri bulunan memle
ketlerin şimdi doğrudan doğruya Ro

ma ile münasebetlerde bulunmaları ge· 
rekmektedir. Fakat öteki devletlerin 
Habeşistanda bir takım menfaatleri ol
masına binaen İtalyanın bu elçiliklerin 
bu menfaatlerle uğraşmak salahiyetle
rini muvakkat bir müddet için tanı

maktadır. Bu elçiliklerin vazifeleri. İ
talya hükümeti tarafından geniş ölçü
de kolaylaştırılacaktır. 

A disllbabada t'ftziy'• r 
Roma. 12 (A.A.) - Adisababadan 

gelen haberlerde Mareşal Badoglio, 

Habeşistan bankasına gişelerini açmak 
için izin vermeği reddetmiştir. Zira İ· 
talya bankası yakında bu bankanın ye
rine kaim olacaktır. 

Halk silah ve mühimmatlarını teslim 
etmektedir. Adisababadakl askeri ma
kamlara şimdiye kadar 3500 tüfek, 90 

revolver, 35 mitralyöz, iki top ve bir 
çok kılıç, mızrak ve hançer teslim edil
miştir. 

Aralarında eski habeş dışişleri müs
teşarı ve Habeşistanın eski Roma elçisi 
de dahil olduğu halde bir çok maruf 
şahsiyetler Adisababaya dönmüşlerdir. 

Rihii~· bir "m·icl ı·,•snıi ~ !°' • 

Roma, 12 (A. A.) - Bugün Adisa
babada büyük bir aıskeri geçit resmi ya
pılacaktır. 

lltıbcşistcma lwlti as!.-er uitU~·"r 
Roma, 12 (A.A.) - Doğu Afrikası

na asker ve levazım nakliyatı metodik 
bir şekilde devam etmektedir. Prençi • 

pesa Ciovana gemisi 1650 nefer ve su
bayla Napoli'den hareket etmiştir. Nirag 
lia adındaki büyük tayyare gemisi de 
Afrikaya hareket etmiştir. 

Cenevı·e deı1 
c yrılıyor mu 

( BQfı 1. İnC'İ saylada) 

daki İngiliz taleplerine cevap vermiş

tir. Notat İngiliz talebini reddetmek
tedir. Bir İtalyan tayyaresit kızılhaç 
itareti gösteren bir yerden top aleti
ne tutulmuştur. Eğer İngilizler sey
yar hastanelerini tayyare topları civa
rına kurmuşlarsa kabahat kendilerin
dedir. 

Zl,cri tedbirler t'e iıni)·cm 

gazeteleri 
Roma, 12 (A.A.) - İtalyan gaze

teleri, Şili hükümetinin zecri tedbirle· 

rin ka'kması için Cenevrede Öna}•ak 

olmağa karar vermiş olması hakkında 

bir takım dütünceler yürütmektedir
ler. Gazetelert bu münasebetle Eku

atör ile Nikaragua·nın zecri tedbirler 
aleyhinde olduklarını kaydetmekte

dirler. 

Dele1(eler (lr<ısımfo .. ;;r;;şnıeler 

Cenevret 12 {A.A.) - Cenevrede 

bulunan devlet adamları bu sabah hu

susi ziyaretlerle meşgul olmuşlardır. 

B. Pol Bonkur, B. Bek, Tevfik Rüş
tü Aras ve Titülesko ile görüşmüştür. 

I tul yan dele:ıcısyonu niçin 
Cene neden ayrılı)·or? 

Roma, 12 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillerinin kanaatına göre, İtalyan 
delegasyonunun azimeti İtalyanın kati 
olarak Milletler Cemiyetinden ayrıldı-

ğına bir delil teşkil etmemektedir. Bu, 
Milletler Cemiyetini, İtalyan aleyhta 
rı politikasını bırakmaya mecbur et
mek maksadiyle yapılmış bir harekettir 
=====~=========-===================---"' 

!Vlısırda 
N aiblik meclisi reisi 

seçildi 
Kahire. 12 (A.A.) - Saltanat nailı

lik meclisi, Prens Mehmet Ali'yi re
isliğe seçmiştir. 

Kahire. 12 (A.A.) - Parlemento, 
23 5-936 tarihinde toplantıya çağnlmı~
tır . 

lngili - ıllısır gifriişmeleri 
yine geri kcıldı 

Londra, 12 ( A.A.) - Kahireden bil 
dirildiğine göre, Mısır ingiliz görüşme
leri geri bırakılmıştır. Üçüncü defa ola:
rak geri bırakılan bu görüşmelerin 2S 

mayıta başlaması muhtemeldir. 

Nllsyonctlistlerin zaferi ltalyada 
~wnıputi ll)·cmdırtlı 

Roma, 12 (A.A.) - Mısır nasyonalist· 

lerinin zaferleri. İtalyada sempati ile 
karşılanmıştır. Zira nasyonalistlerin 

İtalya ile Mısır arasındaki çok iyi mü
nasebetleri devam ettirecekleri ve hat
ta bu münasebetleri daha ziyade kuv
vetlendirecekleri düşüncesinde bulun· 
maktadırlar. 



- ~_............_.-----------~ ·--

A LAi 
- Antalya Saylavı Bn. Türkan Baştuğ taraf ındaıı 
,·erilen konfc.ran • - (Dünkü sayıdan devam) 

Şimdiye kadar söylediklerimden şu
nu anlatmak istedim~ Bir cemiyet rea
litesi vardır. O tutunmakla devam et
mek için bir takım esaslar doğurmuş
tur. Fertler bu esaslara riayetle mü
kellefler. Riayet etmezleT"SC cemiye

tin sillesine çarparlar. Bu kaideler, 
içtimai vicdanda yaşar. Sonra terbiye 
sayesinde ferdi vicdanlara geçer. Ah· 
liiklılığımızın derecesi ancak terbiye -
mize tabidir. Yoksa ahlaklı veya ah
laksız doğmak mevzuubahs değildir. 

Vicdan içtimai bir vakıadır. Vazife de 
onun emrinden ibarettir. Cemiyeti uz
vi ve hayvani vasıflarile tamamile hay
van gibi gelen fert orada vicdanlanrr, 
ahlaklanrr. Terbiye sayesinde aldığı -
mız şahsiyet bizim insanlığımızı teşkil 
eder. Ne kadar terbiye almış isek. akıl 
ve irademize tabi olmak iktidarı o ka
:iar artmış olur. Bu. hislerimizi ıvc sev
ki tabilerimizi öldürelim demek değil
dir. Zaten böyle bir cehit manasız ve 
imkfinsızdL!'. Vazifelerimizle arzuları -
mm telif edelim. Yerinde his ve sevki 
tabilerimize kement vunnağı bilelim. 
insanlık budur. Başkasına zaranmız 

.fokunmasın husuSı hayatımız, ihtiya~

'arımız vazifemizin terkedilmesine &e

>ep olmasın, işte bukadar. 

Çocuğu terbiye ederken gözeteceği

miz belli başlı gaye budur. Çocuğa bir 

şahsiyet kazandırmak., onu şuurlu, 

iradeli ve gayeli bir insan haline ge· 

tirmektir. Cocuk y;etişdikçe, yaptrkla • 
nnın, istediklerinin farkına varmaya 
ve onların sebeplerini düşünmeğe baş· 
lar. Hareketlerinde bi.r maksat takip 
etmeğe ?Jıiır. Gayesiz iş görmemeğe, 
her şeyin nisinini sormağa girişir. Da
lıa sonraki çağlarda da müstakil :iradeli 
1 areketlere teşebbüs eder. Çocuğun 

r.1..:ayyen ahlaki kıymetlere sahip olma-

:ıa çalr~mak yani vicdanını t~kil 

ı m şuurlu müdahalelere girişmek mü
rebbiyenin başlıca işidir. Gerçe cemi
yetten gelen daimi tesirlerle çocuk er
gcç vicdanlanacak. hayrı, şerri tefrik 
edecektir. Fakat bu 'Şekilde metotsuz 

ve gayesiz alman terbiyenin elı:sik kal
ması tehlikesini gidermek içindir ki 
çocuğun doğrudan doğcuya ve muay
yen bir maksatla t erbiye edilmesi Ja. 
zımgelir. Taki çocuk, icabeden yerde 
kendini firene edebilsin. Hiı>lerile vic
tlanınm emirlerini telif edemediği ye.r
de vazifesini yapacak kadar kendine 
hikim olsun. Zaten genç!erde harekata 
hfıldm olmak kuvveti hisler heyecanlar 
kadar kuvvetlidir. Genç, mevkii, şerefi, 
izzeti nefsi için iztırap çekmeği his
lerinden hatta saadetinden fedakarlık 

yapmayı pek güzel bilir. İşte çocuğu 

bu galitele.re sahip bir genç haline ge
tirmek gerektir. 

sanat §Ubelerindc güzel ile çirkini 
ayırt edebilecek bk bedii kültüre ihti
yacı vardır. Resimde, heykelde, musiki
de, mimaride, tiyatroda, ,Şiirde ve ro 
manda ona güzel ve çirkini tanıtma' 
yani bütün bir sanat kültürü ıverıne 
şahsiyetin t~kkülünde ah1ak terbiye 
kadar mühimdir. Nihayet bütün bunla.: 
sayesinde milli karakter teşekkül edeı. 
O karakterin belli başlı ayrıcıları: de 
mokrat, cumuriyetci, milliyetci ve la 
yık olmaktır. Demokrat memleketlerde 
sınıf yerine iş bölümünün vücudc ge· 
tirdiği zümreler vardır. İnsanları mu· 
allimler, doktorlar, askerler, tüccarlar 
diye ayırınz ve tabii bunların ibepsi 
kanun nazarında müsavidir. Türk ço
cuğu bu müsavata taraftar olmalıdır. 

Türle çocuğu cumuriyetin manasını 
anlayan bir insan gibi yetişmelidir. 

Milletlerin kendi kendini idare etmesi 
biır tekamül meselesidir. Cumuriyet en 
.ziyade siyasi rü~tünü idrik eden mil
letlerin idare tarzıdır. Bir millet ken
dini idare iktidarını kazandı mı artık 
başkasının tahakkümünü çekemez olur. 
Eğemenliği ele alır ve mukadderctma 
bizzat hfilrim olur. Tü.rk çcx:uğu bu 
şuura sahip olmalıdır. 

Milliyet hissinin tekamül ve inkişafı 
milletlerin tekamiil seviyesini göster
mekte en kuvvetli bir delil gibi telakki 
olunmaktadır. Milletlerin tekamülü ev· 
veıa iş bölümüne tabidir. iş bölümünün 
ilerlt!mesi kültür ve medeniyet itiba • 

rile o cemiyetin en çok yükselmesi de
mektir. Bilhassa kültür itibarile yük • 
seliş ve milletin diğerlerine faik olması 
nı temin eder. İ~te milliyet hissi de bu 
meyanda kültür anasırının en önemli • 

terinden biridir. 

Layık olmak; dinin dünya umuruna 
karıpnası bir kurunuvusta hareketidir. 
Bu günkü mütekamil memleketlerin 
hemen hepıı;i dinin dünya işlerine ka • 
rı§omasma nihayet vermiştir. Bundan 
sonra bize hayrı, şerri, hakkı, batılı, 

güzeli, çirkini gösterec.ek olan cemiyet 
te.rblyesidir. işte Türle çocuğunun bu 
esaslara göre yeti tirilmesi lazımdır. 

T. Baştuğ 

İngiliz ordusuna 
gönüllü asker 
llulunmıvor .. 

Londra, 12 (A.A,} - Eski sil baka · 

nı Lord Hailşen. bir nutkunda. İngiliz 
gençliğini orduya gönüllü olarak kayde 

çaiırmış ve büyük devletler as-asında 

İngiltercnin, l\lilis ordusu ile iktifa e
den tek devlet olduğunu bildirmiştir. 

FENNİN 
• 

HACI 

Sözlü ve Tenkli filmlerden sonra, si
nema, yeni ve büyük bir inkılabın e i
ğindedir. Ortaya koJ•duğu eserleri, bık.
maz ve usanmaz bir azim ve devamla. 
daima ileriye ve yeniye götüren fen, si
nemayı bugünkü mükemmel haline ko· 
yan cihazları da 'kafi görmemiş ve onun 
son eksiği olan hacimsizliği de ortadan 
kaldırmanın çaresini bulmuştur. 

Gerçi, uzun 7.amandanberi. sinemayı, 
bey.az perde üzerinde seyredilen hare
ketli resimler halinden çıkararak, tıpkı 
hayatta gördiiğümüz elle tutulan şekil
lerde olduğu gibi, üç buudlu bir man
zara altında gozlerimize göstermek için 
çareler arandığını işityorduk. Fakat bu 
çok güç görlinen .kesfin de hu kadar kı
sa bir z~manda hakikatleşeceğine ve fi. 
len tatbika ba~lanacağma inananlarımız 
herhalde çok değildi. 

Fakat bugün haber verebiliriz ki ha
cimli sinema artık bir hakikattir. Ve la
boratuvar tecrübesi halinden çıkarak, 
ilk defa olarak, bir sinema ıoalonunda 
herkese gösterilmiş ve büyük bir mu
vaffakiyet kazanarak bütün seyredenle
ri hayrete düşürmüştür. İlk defa. böyle 
bi.r filmi 'Seyreden halkın üzerinde ha
sı] olan tesir o kad2r kuvvetli olmuci:ur 
ki perdede ilerive doğru gelen bir oto
mobilden korkar.ak yerinden fırlayan-

• 
I 

• 

• 
iNE A 

mahzunı olduğunu söyliyelim. Seyirci• 
ler, filmi renkli bir gözlük arkasında~ 
seyretmeye mecburdurlar. Bu gö?Jüli 
biri mavi, biri de sanmtrak yeşil iki 
caı:ndan müreKkeptir, fakat hacimli si
nema yalnız bu gözlüğün eseri değil· 
dir. aynı zamanda, filmi aksettiren ma· 
kine de hususi surette imal edilmiştir .. 

Kesfi meydana getiren. sinemayı 
ilk defa icad etmis olan T .ui Lümiyer• 
dir. Bu 'Surette 'Sİn"'111:ıv1 mevtianE> gcti
un. ona yevveni ufuklar acacak mkincl 
kr. fin şerefini de başkasına bırakmamış 
olmror. 

Bu suretle tivatrovu 5İnemadan ayı· 
ran manilerden bir tanesi daha izale e
·a;ımiş o1m!lktad11. Sinema da, tiyatro 
f,!'ib' s•sli ve sÖ2lti. onun gı'"bi ren'kli ola-

, b:ımektcdir. Aı-ada tek fark olan hacim 
nı s~ esi de 5;ro~i halJMilmiş oluyor. 
Ba rct1e t'vatronun yeni bir darbeyi
y ,.ce i ve sinerııınm kazıınmıs olduğu 
genis ra;• eti biraz d ba artıracağı tah
n n olun bilir 

Sinema mü tiseseleri için yeni bir 
çalışma s; hası, \'eni masraf kapılan a
çılıyor demektir. Bu keşfe intibak ede· 
bilmek için yalnız stüdyoların değil. 
gösterici salonların da yeni icad maki· 
neleri en kısa zamanda tedarik etmek 
işine girl,~cekleri muha'kknlrttr. 

M iicerret olarak ahlak terbiye1iini 
nasıl anladığımı söyledim. Bir de bize 
göre, içinde bulunduğumuz muhit ve 
şeraite göre çocuk nasıl ycti~iril~li
dir, me11Clesi var ~ 

Tü.rk çocuğu hayrı ve şerri en :şaş
maz ve yanılmaz bir vicdanla derhal 
sezebilmeli. Hangi şeyin vazife oldu-

Muhalefet sol cenah mebuslerından 
Vilkinson, çarşamba günü hüküınetin, 
fimdiki propaganda akim kaldığı tak
dirde mecbud askerlik hizmeti kabulü 
ihtimali hakkında beyanatta balurunası
nı istiyecektir. 

Sü bakanı, son günle.rdc beyaııatta 
buJunarü hükümetin genel mecburi 

hizmet kurulmasını diif ünmediğini söy

lemiştir. Bir kısım İ§Çi mebuslarının 

talebi, bunu gelecekte de kurulmaması 
hakkında hiikümetin kati bir karar ver-

lar, seyirciler istikametinde atılan bir 
toptan korunmak için clledle rüzünü 
kapayanlar bile görülmüjtür. Tabii bu 

Şimdiden Pariste bir hacimli sinema 
faaliyettedir. Fennin keşl.fleri, millet
ilerarası sınırlan pek fazJa aüratle at
tıkları için, hacimli sinemayı. diğer bii-

ğunu, hangi ~eyin vazife olrnadı~ını 

selim bi.r hisle ta.yin edebilmelidir. 
Türk çocuğu yalandan. riyadan, hile 
ve iftiradan uzak dürüst ve cesaretli 
olmalıdır. Türle çocuğunun muhtelif 

Tefrika: No: 87. 

mesidir. 

Giil__ANKARA 
Yazan: No>rvect von BISCHOFF 
Tüd:~e 't:viren: Burhan BELGE 

Küçükasya'mn böyte bir güveni olmadı· 
ğı için öyle bir kültüt" seviyesine yükseleı:nc
!niştir. Daha ilk gününden, kıtalar onun ü
ierinde birleşmiş, ordular onun üzerinden 
geçmiş ve kültürler anım koynunda karış
mıştır. 

Tarihinin ilk gününden itibaren, Küçük
asya, üç büyük kuvvetin çarpıştığı nokta ol
muştur. Ve kim bilir daha kaç bin yıl, bu 
mahiyetini muhafaza edecektir: Şarkı şima
liden gelen Sarmatlar, garbtan gelen A vru
pahlar, cennbtan gelen Araplar. Binlerce 
yıldanberi, Küçükasya, bu üç kuvvetin biri
birleriyle çarpıştığı nokta olmuştur. Günü
miize kadar, bu yüz<len harab ve bu yüzden 
sefil kalmıştır. Bu selyatağı üzerine inşa e· 

dilen yeni Türkiye, bu noktayı gözden ka
Çlrmamalıdır. 

Bu üç istila selinin politik bakımdan en 
kuvvetlisi Samatlar'mtri olmuştur. Hititler, 
Farslar ve Midyalılar ve bunlardan sonra Ta
tarlar, Mongollar ve Türkler, hep .sannatik 
selin getirdiği millalerdir. Ondokuzuncu 
yüzyıldaki Çar Rusyası wyiki de, sannatik 
bir tazyik idi. Bugün ise sarmatik kuvveti 
temsil eden büyük bir politik ve kültiireJ nü
fuza malik olan Sovyetler Rusyası'dır. 

A vrupa'dan gelen i1;tila selini J azon ve 
Agamemnon ile başlatabiliriz. Bundan son
rakiler, lskender, Sezar, Bi74lns. haçlı sefer
leri, Venedikli tüccarlar ve nihayet Avrupa 
emperyalizminin Çanakkale ve Sakarya ön
lerine kadar gelen ve buralarda Mustafa Ke
maJ'in yaptığı barajlara çarparak parçalanan 
alaca hücum kollarıdır. 

Fakat barrajların durdurduğn bu sellerin 
sulannı şimdi, Türk mitletinin bi:r.zat ket1d1-
si. binlerce kanaldan Anadotu'nun çorak 
kültür tarlalarına iletmektedir. 

Sellerden politik bakımdan en zayıfı olan 
üçüncüsü fikri bakımdan en kuvvetlisi ol-

gibi haller. seyredenlerin uzun kahka· 
halarına sebebiyet vermiştir. Böylelik· tün memleketlerle beraber, Türkiyenin 

de pek yakın bir zamanda aeyredebile• 
ceğinden şüphe etmiyoruz.. 

le. resimlerin üzerine ak.-ettiği perde, 
zaman zaman bir ufuk kadar sonsuzlaş· 
mış, zaman zaman dalgaların köpükleri 
.salonda bulunanların üstüne yağıyor 
hissi alınmıştır. 

Resimlerimizde Pariste hacimli sine• 
.a:ıa gösteren .aalonwı kapıa. ile, bu fil· 
.mi seyredenleri ve filmi aksettiren yeni 
makineyi ıöriiyorsunaz. Bu çok güzel keşfin yalnız küçük bir 

muştur. Buna biz cenubtan gelen Arap seli 
dedik ama, bu, yalnız geografya baknnrndan 
bir adlandırmadır. Yoksa bu seli teşkil ve 
temsil eden kuvvetler pek çoktur ve biribirin
den ayndır. 

Gerçekten Arap devlederi, hele Mısır' dan 
hiç dem vurulamaz, Küçükasya'nm belli baş
lı bölge1eri üzerinde devamlı bir hakimiyet 
kuramamışlardır. Gerçi Miladdan yedi asır 
önce Assarhadon, Kilikya'yı Asur devletine 
ilhak edebilmiştir ama, II. Buhtannasır'ın 
zamanında hududlar tıpkı bugün Türkiye'yi 
Irak ve Suriye'den ayıran hududlarm üzerin
den geçmiştir. Bu sımn, Milfüidan sonrald 
yedinci ve sekizinci asırdaki Arap hücumla
rı da asamamıştrr. 

Buna karşılık, cenubun Kücükasya ü;ı:e
rindeki fikri tesirleri çok büyük olmuştur. 
Bu tesirlerin selleri üç ayrı kol üzerinde yü
rüm'i~tür. 

Daha üçündi bin vıhn sontarmda, Kücü'~
asya hükümetleri Bahit külti.irünün tesiri al
tına girmişlerdi. İkinci bin yılda, 'buna, Su
riye üzerinden ilerliyen Mısır kültür tesirle
ri katılmıştır. Sonuncu bin~yıl içinde ise, 

garbtaki Yunan kültürünün mukavemetini 
kırdıktan sonra, hıristiyanlık {1) ve bunun 
arkasın.dan da müslümanlık Anadolu'ya gir· 
mişlerdir. Tam bin sene, Anadolu, müslii· 
manhğm tesiri altında kalacak ve onun dam· 
gasmı yiyecektir. 

Bugün. bu cenııbtan gelen kuvvetin ne 
politik ne de kültürel tesiri kalmışa benzer. 
Böyle olmakla beraber, Anadolu'daki mil· 
letin çehresini öylesine işlemiştir ki, bu, ka
lacaktır. 

Anadolu'daki millet ise, o şimdi, avrupat 
ve sarmatik istikametlerden gelen kuvveti~ 
rirı, gine, kesişme noktası üzerinde bulunu
yor. Şimdilik bu kuvvetler, sadece kültürel 
bir yatak takib ederek geliyorlar. Fal;:ıt, iUC 
fırsatta, bu sakin sathın altında yatan poli· 
tik tehlikelerin ya garb yahut ~arkışimali is
tikametlerinden belirmeleri d~ima mümkün
diir. Türk politikasmm bunu bir an gözünden 
kaçırmaması lazımdır. · 

(Sonu var) 

(J) Apokaliptik şehirlerin yedi tanesi Anadolu•_. 
dadır. 

-



YENİ İMTİHAN TALİMATNAMESİ Öğretmen okullarında iki yıl sınıfta 
kalanların mekteble alakaları derhal ke
silir. Son sınıfta kalanlar ertesi yıl imti
hana girerler. Lise, orta ve öğretınen okulları için 

hazırlanan yeni imtihan 
talimatnamesinde neler var? 

Orta okullarda bir sınıfta iki yıl ka
lanlar hakkında liseliler hakltındaki hü
kümler tatbik edilir. 

Devam mecburiyeti 

'Kültür Bakanlığı lise, orta ve öğret
Dlen okullan imtihan talimatnamesini 
hazırlamıı ve basbmu~tır. Okullara 
gönderilmek üzere olan ve birçok yeni 
hükümler ta§ıyan bu talimatnamenin 
lalebelere yanyacak kısnnlarmı hulasa 
-<'diyoruz: 

Liselerde: 

Her ders yılında, birinci kanun ve 
tnart aylarında, birinci, ikinci ve üçün
ıı:ü sınıflarda iki yazılı imtihan yapılır. 
Sene sonunda her dersten bir kanaat 
notu verilir. 

{}ğretmen okullarında: 
Her ders yılı sonunda, son sınıf ta • 

lebeleri, aynca (terbiye ve tarihi) ve 
r(tedris usulü) derslerinden ders yılı 
içindeki iki yazılı imtihandan başka, 
sözlü imtihana girerler ve ders tatbika
tından ameli imtihana tabi tutulurlar. 
Orta okullarda: 

İlk iki sınıf birinci kanun ve mart 
aylarının son haftalarında, ders yıh so
nunda birer kanaat notu alırlar. Üçün
ıı:ü sınıf talebeleri iki kanaat notundan 
başka, sene sonunda, bir sözlü imtiha -
na alınırlar . 

Yazılı imtihanlar 
'Liselerde ve öğretmen okullarında: 

Talebeye sınıfın umumi seviyesine 
göre tertib edilmiş sualler verilir ve 
kağıdlara yazdıkları malumata göre 
not atılır. İmtihan için bir buçuk saat 
zaman verilir. Bazı derslerde bu müd -
det uzatılabilir. Kopye ve dek yapanla. 
l'a sıfır verilir. 

Not vcri1ecck dersler 
Li&elerde: 

Birinci sınıf: edebiyat, tarih, coğraf
ya, hendese, cebir, tabiiye (hayvani ve 
nebati teşrih ve fiziyoloji), fizik, kimya, 
yabancı dil, cimnastik, askerlik (erkek
lere), 

İkinci sınıf: tabiiye dersi (nebati 
teşrih ve jeoloji) olarak okunur. 

Üçüncü sınıf (fen şubesi): edebiyat, 
felsefe _ içtimaiyat, tarih (edebiyat ile 
nıüşterek), cağrafya (edebiyat ile müş
t erek) mihanik ve kozmografya, hende
se ve müsellesat, cebir ve nazari hesab, 
t abii ilimler (edebiayt ne müşterek), 
fizik, kimya, yabancı dil, cimnastik, as. 
kerlik (erkeklere). 

Üçüncü sınıf (edebiyat şubesi): mi
hanik, hendese ve müsellesat, nazari he· 
sah okumazlar. 

Öğretmen okulları: 
Birinci sınıf: Türkçe ve edebiyat, ru_ 

hiyat ve terbiye, tarih, coğrafya, cebir, 
lıendese, fizik, kimya, tabii iFmler. ya
bancı dil, resim, eli!!i. musiki, cimnastik, 
a skerHk (erkeklere 1 dikiş - biikö (kız. 
lara) . 

İkinci sınıf: birinci sınıftan fazla o-
1arak tedris usulü, müsellesat, fiziyoloij, 
jeoloji, hıfzıssıhha, çocuk bakımı (kız. 
lara) okurlar. 

Üçüncü sınıf: birinci ve ikinci sınıf
t a okunan derslerden mada, terbiye ve 
tarihi, sosyoloji, kozmografya, okul hıf
zıssıhhası, ev idaresi (kızlara), ders tat
bikatı okurlar. 

Orta okullarda: 

Birinci sınıf: türkçe, tarih, cografya, 
riyaziye, fen bilgisi, yabancı dil, resim, 
cimnastik, musiki, biçki • dikiJ (kızlara) 

İkinci sınıf: diğer derslerden başka, 
Yurd bilgisi, biyoloji ve hıfzıssıhha, as. 
kerlik (erkeklere), ev idaresi (kızlara), 

Üçüncü sınıf: diğer derslerden baş
ka, kızlar (çocuk bakımı) okurlar •• 

Sınıf geçme notları 
Liselerde: 

Herhangi dersten bir talebenin bi
rinci yazılı imtihanda aldığı not bir ile, 
İkinci yazılı imtihanda aldığı not iki Ii~ 
ve kanaat notu da iki ile darb edildik. 
ten sonra bunların tutarı beşe bölünür. 
Bu suretle elde edilen not o talebenin 
0 dersten sınıf geçme notudur. (Kesir
lerden yarım ve fazlası bir yapılır.) Sı -
nıf geçebilmek için, notun vasatisinin 
lıeşten aşağı düşmemesi ve kanaat no • 
tunun dörtten az olmaması şarttır. 

Öğretmen okullarında : 
Son sınıfta "terbiye ve tarihi" ve 

"tedris usulü" derslerinde talebenin sı
nıf geçme notu liselerde olduğu gibi 
hesab edilirken kanaat notu yerine tale
benin bu derslerin sözlü yoklamaların • 
da aldıkları notlar dikkate alınır. Ders 
tatbikatı sınıf geçme notu, bu dersin 
ders yılı sonunda yapılacak ameli imti. 
hanında verilecek nottur. Bu derste en 
az beş numara alan sınıfı geçer. 

Orta okuJlarda 
Birinci ve ikinci sınıf talebelerinin 

sınıf geçebilmeleri için, o dersten aldık
ları kanaat notlarının vasatisinin beş -
ten aşağı düşmemesi ve son kanaat no. 
tunun da enaz dört olması lazımdır. Öğ
retmenler toplantısında muallimlerin 
verdikleri bu notlar tasdik edilen tale • 
beler sözlü imtihana kalırlar. Ü~üncü 
sınıf talebelerinin iki kanaat notları ne 
olursa olsun sözlü imtihana tabidirler. 

SözJii imtihanlar 
Dersin muallimi ve en az bir mümey

yizin huzurunda yapılır. Talebeye dü
şünmek için on dakika verilir. İmtihan 
müddeti yirmi dakikadır Saat sekizde 
başlar Öğle tatili yapılır ve 19,30 da 
son verilir. Sınıf mevcudunun onda bi. 
rinden çok talebe kalırsa ertesi güne bı· 
rakılır. Cumartesi günleri imtihanlar 
on üçe kadar devam edebilir. 

Sözlii imtihanlarda not verme 
Liselerde ve öğretmen okullarında: 
Talebenin aldığı not kanaat notu ye. 

rine geçer ve yukarda yazıldığı gibi mi
silleri alınır. Vasatinin beşten aşağı 

düşmemesi ve sözlü imtihanda dörtten 
aşağı not alınmaması l§znndır. 4 ders
ten beşten aşağı not alanlar sınıfta ka. 
lrrlar. 

Orta okullarda: 

Birinci ve ikinci sınıf talebeleri sözlü 
imtihanda beş numara alırlarsa sınıfı ge
çerler. Üçüncü sınıf talebelerinin s;·zlü 
imtihanda aldikları notun diğer iki ka
naat notlariyle vasatisi alınmak lazımdır. 
Vasatisi beşten aşağı düşer ve yahud 
sözlü imtihanda dört numara alırlarsa 

sınıfta kalırlar. 4 dersten dörtten aşağı 
not alanlar sınıfta bırakılırlar. 

Biitihıleme (ikmal) imtihanı 
ve notları 

Üç dersten sözlü imtihanda muvaf -
fak olan·uyan talebeler bütünleme imti
hanına girerler. Bütünleme imtihanları 
ertesi ders yılı başında yapılır. Dersin 
muallimi ile bir mümeyyiz imtihanda 
bulunur. Bütünleme imtihanına giren 
talebelerin "sınıf geçme notu'' yalnız o 
imtihanda aldıkları nottur. Beş numara 

alan talebe sınıfı geçer. 

Engel (mazeret) imtihanı 
ve notu 

Yazılı, sözlü ve bütünleme imtihan. 
larında hastalık gibi bir mazeretle imti
handa bulunamıyan talebe üç gün için. 
de mazeretini mekteb idaresine bildirir. 
Bu mazeret kabul edilirse imtihan baş

ka gün yapılır. Bütünleme imtihanları· 

nın engel imtihanları 1 S birinci teşrin. 
den sonraya bırakılamaz. 

iki yıl sınıf ta kalanlru 
Lise birinci ve ikinci sınıfında kalan

lara bir vesika verilerek mektebten çı • 

karılır. Aynı cinsten resmi mekteblere 
kabul edilmezler. Hususi okullarda bir 
yıl daha okurlar, yahud evlerinde hu • 
sus1 ders görürler. Kültür direktörünün 
tensip edeceği bir mektebte imtihan ve
rirler. Muvaffak olurlarsa tekrar tahsi
le devam hakkını kazanırlar. 

Mekteblerde imtihana girebilmek 
için ders yılı müddeti içinde devam edil
mesi lfizım gelen günlerin üçte ikisi 
kadar gün mektebe gelmiş bulunmak 
lazımdır. Bu müddeti doldurmıyanl:ır 

imtihana alınmazlar . 

Lise olgunluk imtihanı 
Liseyi bitirme diploması alanlardan 

üniversiteye ve yüksek metkeblcre gire. 
ceklere mahsustur. Her yıl biri haziran 
diğeri eylfılde olmak üzere iki defa ya
pılır. Talebeler tahsillerini bitirdikleri 
liselerde yahud Kültür Bakanlığının 

göstereceği yerde yaparlar. İmtihanı 

bir komisyon yapar. Fen ve edebiyat 
şubeleri için iki nevidir. 

Fen şubesi imtihanları: Türkçe bir 
kompozisyon, riyaziye, fizik · kimya, ta. 
biiye. 

Edebiyat şubesi imtihanları: Türkçe 
bir kompozisyon, edebiyat. tarih - coğ

rafya. felsefe ve içtimaiyat. 
Türkçe kompozisyon yazılı. diğer

leri hem yazılı ve hem sözlü olacaktır. 

Muvaffak olmak için derslerden en aşa
ğı beş numara almak lazımdır. Grup 
derslerden alınan notların vasatisi 5 den 
aşaf-r düşmiyecektir . 

Olgunluk imtihanında muvaffak ola
mıyanlar bir defa daha imtihana girebi
lirler. Haziran veya eylfıl imtihanım 

seçmek kendilerine aidrlir. 

Dışarclaıı hu inılihana girenl(·ı· 
Liselerde: 

Müselsel bir tahsil göremedikleri 
halde durumları imtihan talimatname
si hükümlerine uygun olanlar Kültür 
Bakanlığının müsaadesiyle imtihana ka
bul olunurlar. Bitirme ve olgunluk im
tihanına girecekler her yıl nisan veya 
temmuz ayı içinde Bakanlığa müracaat 
ederler ve vesikalarını istidalarına raht 
ederek fen veya edebiyat şubesinden 

hangisinin imtihanına girmek istedikle
rini bildirirler. Bunların yaşlarının yir
miden küçük olmaması luımdır. Bir 
müddet liseye devam etmiş olanlar sı
nıf arkadaşları liseyi bitirdikten bir yıl 
sanra bitirme imtihanına alınırlar. Bun
lar şu ders gruplarından imtihan edi
lirler: Türkçe, edebiyat, tarih, cografya, 
felsefe, içtimaiyat, tabiiyat, fizik..kimya, 
riyaziye, yabancı dil, askerlik (erkekle
re). İmtihanlar müfredat programına 

göre yapılır. Namzetler bu imtihanı üç 
yıl içinde vermiye mecburdurlar. Bu 
müddet içinde her devrede bir veya bir 
kaç grup dersten imtihan olunurlar. üç 
yılda muvaffak olamıyanlar liseyi bitir
me diplomasını alamazlar. Muvaffak o
lanlar asıl lise talebeleriyle birlikte ve 
ayni şartlarla olgunluk imtihanına gi

rebilirler. 
Orta okullarda: 

Orta okullarda müselsel tahsil göre
miyenlerden vaziyetleri imtihan tali
matnamesi hüküınlerine uygun olanJar 
liseyi bitirme imtihanına girenler gibi 
Bakanlığın göstereceği bir okulda imti
hana girerler. Türkçe, tarih • coğraf
ya • yurd bilgisi, riyaziye, fen bilgisi • 

biyoloji ve hıfzıssıhha,_ ~b~ncı. dil, re
sim • jimnastik • musıki, bıçki • dikiş, 
ev idareleri çocuk bakımı (kızlara), saker 
lik erkeklere). İmtihan müfredat prog. 
ramına greö yapılır. İmtihan şartları da 
li'Jeyi bitirme inıtihanlan şartlarının ay. 
nidir. üç yıl içinde muvaffak olanlara 
orta okul diploması verilir. Muvaffak 
olamıyanlar bir daha imtihana giremez
ler. 

POLiSTE: 

Ayağına taş düşmüş 
Hathas şirketinde amele Ahmed oğ

lu Mustafa adındaki Adam, Yenidoğan Lise son sınıfında kalanlardan yalnız w d 
mahallesindeki taş ocagın a kam.yona bir dersten ilişiği olanlar ertesi yıl lise- w k 
taş yükletirken taş ocagının yu arısm-ye devam edemezler. Müteakib haziran. w w • b 
dan kayan bir taşın sag ayagına ısa et 

da ya1nrı: füşiği olan dersten imtihana ederek ağır surette yaralandığı görül-

girerler. müş ve hastaneye kaldırılmıştır. Polis 
Sınıfta dönenler veya birden fazla k d 

tahkikat yap~~ ta 1~ _ 
7 

_ _ _ _ 
dersten ilişiği olanlar bir yıl daha aİsli C1S a.....-.uoıa O d g V V L O 04<0 L .... 
talebe gibi mektebe devam ederler. ki kl ""' d l · 

Yazılarımızın ço ugu o ayı-
yıl sınıfta kalanlardan yalnız bir ders • siyle "Evlilik ve Ötesi" ve "Top
ten ilişiği olanlar ertesi yılın haziranın-
da imtihana girerler. Muvaffak olurlar. yekun harb,, ıefrikalanmızı ko
sa liseyi bitirme şehadetnamesi alırlar. j yamadık. Okurlarımızdan öziir 
Muvaffak olamıyanlara bir vesika veri - dileriz. 
terek mekteble alakalan kesili~. . ~ aTOJlJU! 5 JiJZC&1Cı& alt'.lUL...,.. 

lNGtLIZ KABİNESlNlN 

TOPLANTISI: 

Kabine ilhaktan 
çıkan vaziyeti 
gözden geçirdi 

(B;:§! 1. iı:ı.ci sayfada) 

lıalyanlar, Kor/oyu da mı 
ilhak edecekte~? 

Roma, 12 ( A.A.) - Eko dö P .ıri 
gaze~esi, Korfodaki İtalyan kolonisi
nin Habeşistanda İtalyan hakimiyeti
nin kurulması haberi üzerine hazrr
lanmış olan nümayişler esnasında B. 
Musoliniye baş vurarak Korfo adası
nın. da ltalya'ya ilhak edilme -
sini istemiş olduklarını haber vermek
tedir. 

Bu haber, iyi haber almakta olan 
İtalyan mahfilleri tarafından tekzib 
edilmeldedir. 

lwlyan lllralı Ncgüs'iiıı tacını 
ne zaman giyecek? 

Roma, 12 (A.A.) - Bazı gnzete
ler, İtalya krralınrn Habeşistan impa
ratoı,-u sıfatiyle taç giyeceğini haber 
vermişlerdir. iyi haber elde etmekle 
tanınmış olan Roma mahfillerinde bu
nun ihtimali olmadığı söylenmektedir. 
Taç giyme töreninin Aksumda yapıl
maısı muhtemel ise de tarihi henüz 
tesbit edilmiş değildir. 

İlluıh meselesi Fr<ınsa. lnt!İlt<'re 
ııe Ameri/wya biltlfrildi. 

Roma, 12 (A.A.) - İtalyanın Paris, 
Londra ve Vaşington biiyük elçileri Ha
beşistam ilhak eden yeni İtalyan kanu
nunu fransız, ingiliz ve amerikan hü
kümetlerine bildirmişlerdir. 

Fransız ihtiraz kayıdları ve 
italyan gazeteleri 

Roma, 12 (A.A.) - Stampa gaze
tesi yazıyor: "Biz, Fransanın işi daha 
iyi kavrıyacağını ve daha iyi anlıya. 
cağını kestiriyor ve bunu bekliyorduk. 
Fransa, acaba neden dolayı bugün bir 
çok ihtiraz kayıdJarı ileri 3ÜrÜyor? 
Fransa, 1935 i.kinci kanun tarihli an
la§malarla bizim ya§aınak hakkımızı 

teslim etınİ§tfr. Fransanm tek kaygı
sı, bizim Afrikanm çok büyük bir kıs
mını yutınamı:ıı:a §ahid olmak idi. Şim
di biz, kuvvetimiz ve nüfuzumuz art
mı~ olduğu halde Avrupaya döndük. 
B. Musolininin Habe§İstanda elde et
mİ§ olduğu seri hal suretinden dolayı 
her yerden fazla Pari3'İn ho§nud ol
ması lazım gelir.,, 

Lehistan da 
Mareşal Pilsudskinin 

ha trrası anıldı 
Varşova, 12 (A. A.) - Bugün Lok

ton sahasında bir dini ayin yapılmış 

ve Varşova garnizonuna mensup kuv
vetler bir geçit resmi yapmıştır. Bu 
tören Mareşal Pilsudskinin tabutunun 
bulunduğu tepenin önünde cereyan et
miştir. Akşam üstü mektepler, izciler, 
lejyonerler ve şehrin bütün birlikleri 
Belvedere önande bir geçit resmi ya
parak, büyük kapının önüne konulmuş 
olan Mareşal Pilsudskinin heykeline 
çelenkler koymuşlardır. Gece Mareşa
lin öldüğü dakikada, yüz bir pare se
lam topu atılacak ve kilise çanları ça
lacaktır. 

Hindenburg balonu 
dönüş yolımda 

Nevyork, 12 (A.A.) - Dr. Ekener 
ve kaptan Lehmon B. Ruzvelt tarafın
dan kabul edilmiftir. Balon dönüş yol
culuğuna şafakla beraber başlamış, s.20 
de Nevyork üzerinde uçmuş ve saat 17 
de Sencon Furband'm 300 kilometre 
cenubunda görünmüştür. 

Balonda 47 yolcu ile 2570 kilo posta 
ve muhtelif eşya vardır. 

Deniz anlaşması 
tehlikede mi? 

Davis kupası seçme 
maçları 

Amste.rdam, 12 (A.A.) - Davis ku
pası için yapılan :;eçmc maçlarının neti
celeri: 

Boussus ''Fransa" , Ilughan ('Fele
mcnl:" i 3 6, 10/ 8, 6 2, 6 O yc,;nmiştir. 

:Fransa, bir galibiyete karşı dört ga· 
libiyctle Felemenk·i yenmıştir. 

Edimede pehlivan 
güreşleri 

Edirne, 12 (A.A.) - Her :.ene ma
yısm 9 ve 10 uncu gün1cri Edirne.de bü 
yük pehlivan giireşleri yapılır. Bu se
neki güreşlerde Bulgaristandan ve yur
dun het tarafınd:::n gelen ünlü pe ıl'van 
larımız bulunmus. ve yakın köylerle 
kazalardan bir çok güreş m"raklılü.rı E
dirneye gelmis bulunuyordu. iki gün 
suren giireşler çok heyecanlı oldu ve 
ınüs2bakalar, ba'ta güre<>cnlcr aras·nda, 
Mülayi:n pehlivanla, tekirdağlı Hüseyin 
pehlivanın berabcrligiylc neticelendi. 

ış l\ go istau 
Çin hakimiyetinden 

sıyrıldı mı? 
Lonclra, 12 (A.A.) - Muhafazakar 

melıusla;.dan Sir Alfred Knoks, Avam 
Kamarasında şöyle bir sual sormuştur: 

"- Sovyetlerle ~arki Mogolistan a
rasıncla yapılmış olan anlaşma, Mogolis
tanm bundan böyle müstakil ve çin 
hakimiyetinden tamamiyle sıyrılmış 

bir devlet haline geleceği manasına ge
lir mi?'' 

B. Eden namına bu suale cevab ve
ren B. Baldvin, böyle bir şey mevzuu

bahs olmadığını, Mogolistanın Çin ha
kimiyeti altında kalmakta olduğunu 

ve esasen Sovyet hükümctinin fırsattan 
bilistifade keyfiyeti ilan etmiş bulun
duğunu söylemiştir. 

Sımr hadiseleri lıal&kmdaki 

osvyet cevabı 
Moskova, 12 (A.A.) - Tas ajansının 

Tokyodan bildi.r<iiğine göre, sovyet bü

yük elçisi Yureuef, dış işleri bakam B. 

Oritayı ziyaret ederek kendisine, Sov

yet hükümetinin, sınır meselelerinin 

halli için uzla~ma komisyonlan kurul-

• ması hakkmdaki görüşmelerle alakalı c' 

valıım tevdi etmiştir. 

Sovyet ve jupon balık ot r 

mulwvclebi 

Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet - ja

pon balıkavı mukavelesinin müddeti 

27 mayısta biteceğinden, Japon hükümo 

ti, şimdi yapılmakta olan görüşmelerin 

neticesi bekleni.rıken bu mukavelenin 

31 ilkkanun 1936 tarihine kadar uzatıl

ması için iğreti bir anlaşma yapılmasını 

teklif etmiş ve Sovyet hükü.ıneti de bu 
teklifi kabul eylemiştir. 

Prens Pal ve B. Benesin 
Bükreş yolculukları 
Bükreş, 12 (A.A'..) - Yugoslavya na

ibi ile Çekoslovakya cu.mur başkanı Be
nes altı ve sekiz haziran arasında Bük
rCf şehrini .ziyaret edeceklerdir. Henüz 
tecyyüd etmemiş bazı haberlere göre, 
küçük antantın üç dış işleri bakanı ile 
kurmay reisleri de bu tarihlerde Bük
reıte bulunacaklardır. Romanyada ya

pılacak askeri manevralarda bir yugos

lav ve bir çekoslovak taburunun da iş· 
tirak edecekleri bildirilmektedir. 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayıstan itibaren iki aylık 

gece eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 

Ege Eczanesi 
Sebat. Y enitehir ,, 
lstanbul · ,, 

Londra, 12 (A.A.) - Dört aylık görüş
meden sonra Londrada imza edilmiş o
lan deniz anlaşması, M orning Post ga
zetesine göre, J aponyanm aldığı tavır 
yüzünden tehlike altında bulunmakta
dıır. Japonya deniz inşaat programları 
hak.kında karşılıklr malfunat vermek 
prensipini reddetmektedir • , ·- --... 

( 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

1 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

Mer~cz 
An1<"ra 
Yeni 
Hallı 

,, 
,, 
,, 
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SAYFA 6 

BU AKŞAM: ÇARŞAMBA 

Avrupa istasyonlarmda 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile) 

KONSERLER 
19 - Ler.ingrcıd tSenfonik konser; 
19.25 Budapeşte (Piano resitali) 
20.30 Paris P. T. T. (Senfoni Si be. 

mol majör • Schubert) 
21.30 Strasburg (Piano resitali) 
21.30 Droitwich ve Londra (Branden. 

burg senfonik konser) 
21.50 Prag (Filarmonik orkestra) 
22.10 Tuluz (askeri müzik) 
23.20 Droitwich ve Londra (Alfred 

Reynolds konseri) 
22.45 Bükreş (Senfonik konser) 

DANS VE HAFİF MÜZİK 
18- Viyana (oda müziği) 
22.15 Faris P. T. T. (oda müziği) 
23.30 Viyana (Hafif müzik) 
23.50 Budapeşte (Tsigarı orkestrası) 

24- Budapeşte (caz) 
23.30 Post Parizyen (Hafif müzik) 
23.40 Tuluz (Dans orkestrası) 

OPERA, OPERET, TiYATRO 
19- Tuluz (eski operet havalan) 
20.30 Droitwich ve Londra (varyete) 
20.30 Viyana (operet parçaları) 
20.30 Budapeşte (vodvil) 
20.50 Viyana (Macar komedisi) 
20.30 Post Parizyen (opera parçaları) 
22 - Strasburg (Birer perdelik iki 

komedi) 
20.35 Roma (Bir perdelik komedi) 

Programda adları geçen istasyon
ların dalga uzunlukları: 

Droitwich (1500) , Londra (261,1), 
Viyana (506,8), Budapeşte (549,5), 
Post Parizyen (312,8), Paris P. T. T . 
(431,7) Strasburg (349,2), Roma 
(420,8) , Bükreş (364,5), Prag (470,2) 
Tuluz (328.6), Leningrad (1224,5). 

ANKARA RADYOSU 
19.30 Tayyarecinin saatı (B. Şakir 

Hazim Gökmen) 
Karışık müzik 
Ajans haberleri 
Müzik (Karpiçten nakil) 

İSTANBUL RADYOSU 
17 - Üniversiteden nakil. lnkdab 

dersi. Kemal Tengirşenk tara· 

fından. 

18 - Muhtelif plakla?". 
19- Haberler 
19.15 Plak neşriyatı veya retransmis-

yon. 
20- Halk musikisi (plak) 

20.30 Stürlyo caz orkestrası 
21 - ~arnv sinamesrndan nakil. fstan. 

bnl konservatuvan konseri. 

Saat 22 den sonra Anadolu A}ansı -
mn gazetelere mahsus havadis servisi 

verilecektir. 

A vusturyada 
F cayhaytsbund 
Haymatşutz ve 

arasında görüşmeler 
Viyana 12 ( A.A.) - İyi haber afa,., 

bir kaynaktan bildirildiğine göre, baş · 
bakan Şuşnig'in varımda "haymatşutz'' 
ve "frayhaytsbund" şefleri arasında 

görüsmeler yapılmıştır. Başbakan mua
vini B Starhemberg'in bu görüşmeler
de hazır bulunmadığı bildirilmektedir. 
Bashak~n . aralarındaki anlaşmazlıktan 

dolayı iki tarafı muahaı-e ve bir uzlaş

ma çareleri aramalarını tavsiye etmi"~· 
Şeflerin bu hususta inanca verdikleri 
bildiriliyor. Hükümetin, görüş ayrılık -
larma engel olmak için milli cephenin 
faaliyet scıh::ı~mı genişletmeğe çalışaca. 

ğı sanılmaktadır. 

Hukuk Fakültesi 
talebelerinin çayı 

Ankara Hukuk Fakültesi son srnıf 
talebeleri dün Halkevi salonlarında 

profesörleri şerefine bir ayrılış çayı ve.r
mişlerdir. Çay çok samimi bir hava i
çinde uzun müddet devam etmiştir1 _ • 

ULUS 

Belgrcıd mektupları lf'. 

DiPLOMATIJ~4R VE 
GAZETECİLER ARASINDit 

(Başı 1. inci sayfada) 
1 

ortodoks, beş küsur milyonu katolik 

nımız Tevfik Rüştü Aras'a anlattık. romen, bir küsur milyonu müslüman 
Fikri ikisi de beğendi. M. Stoyadino· (boşnaklar) dır. Ve bu aynı zamanda 

viç; 
- Bu çok iyi düşünülmüş ve balkan 

milletleri arasındaki iyi münasebetlerin 
inkişafına çok yardım edecek bir şey· 
dir. Realize etmek için elinizden gele
ni yapınız ve mutlaka başarınız! 

Dedi. Tevfik Rüştü Aras da: 
- Memlekete döner dönmez mesele

yi hemen Basın Genel Direktörüne an. 
)atmamızı, ve bu faydalı teşebbüsün ta: 
hakkuku için her türlü yardımı yapma

ğa hazır olduğunu, söyledi. 

Gazetecilerin toplantısında bir de; 
Balkan milletleri arasında mevcud 

ve balkanlıhğı karakterize eden, kül
tür münasebetlerinin matbuat vasıtasiy· 
le kuvvetlendirilmesi konuşuldu. 

Bir türlü yemek yiyoruz, bir tür1ü 
eğleniyoruz, milli musikilerimizi ancak 
biribirlerine eklediğimiz motiflerle ta· 
mamlıyabiliyoruz, nihayet aynı tipe gü· 

zel diyoruz. 

Balkan milletlerini Balkanlı olmıyan 
milletlerin siyasi ve harsi tesirlerinden 
ancak bu iştirakler kurtarabilir. 

Bunun ne demek olduğunu anlamak 
için; Yugoslavyada, hepsi slav olan ve 
hepsi aynı dili konuşan Sırplar, Hır

vatlar ve lslovenler arası"ldaki ihtilaf
ların • küçük de olsa • bir tek menşei· 
nin muhtelif kültür tesirleri olduğunu 

düşününüz! Hırvat ve lslovenlerin u
zun zaman cermen ve katolik Sırplarla 
cenub ve ortodoks kiliselerinin tesirle· 
ri a1tmda kalmış ve yaşamış olmaları. 

Yugoslavya'da bugürı Slav olarak 
yaşıyan insanlardan altı küsur milyonu 

ayrı ayrı kültürleri ve tesirleri temsil 
eden dinler, Yugoslav milletinin siya
si birliğinde aşılması tazımgelen merha
leler olmuştur. 

Yabancı kültür, dil, kan iştirakine 

rağmen mutlaka millet içinde bir yaban
cı his ve temayül yaratıyor ve kültür
ün sahibi olan millet. siyasi hudud ay
rılıklarına rağmen siyasi nüfuzunu ya· 
bancı milletin en geniş halk tabakaları 
arasına kadar sokabiliyor. 

Türkiye'de iç dış sıyasa Iaikle~tik
ten sonra, milli birlik tahakkuk etmiş, 
ve Yugoslav müslümanı, kendisinin 
Slav olduğunu diişünmeğe ve anlama
ğa başlamıştır. 

Balkanlılar birliği ideali için Bal· 
kan gazetecilerinin biribirlerinden iste· 
dikleri karşılıklı yardım budur. 

Yugoslavyada, Yunanistanda. Ro· 
maynada - hatta siyasi geçici ihtilaf· 
lar bir tarafa bırakılacak olursa - Bul
garistanda seviliyor ve beğeniliyoruz. 

Bir insan, bir devlet reisi , bir millet 
şefi olarak Atatürk Balkan milletler. 
nin idealidir. Büyüklerini ve büyüklü
ğü Atatürk ile ölçüyorlar. 

Yugoslav milleti için milli bir put o
lan Kıral Birinci Aleksandr Yugoslav· 
ya'nın Atatürk'ü idi. 

Ölçüde parlak olan şey ölçüyü kul· 
lananm Yugoslav milltei oluşudur. 

Evelki gün Tevfik Rüştü Aras'ı ka
bul eden, Kıralhk Naibi Prens Pol'un, 
Dıs Bakanımıza karşı gösterdiği yük
sek ve müstesna iltifat, Belgrad'da mis· 

Dı§ baT·~··· Halkan paktı konseyinin resmi tebliğini gazetecilere okuduktan sonra 
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Konse.v reisi B. T. R. Aras gazetecilere resmi tebliği okurken (Dış bakanrmızn 

solunda B. Stoyadinoviç, sağrnda B. M etaksas ve Titülesko göriiliiyor.) 

li görüJ.memiş, bir tezahür olarak telak· 
ki ediliyor. 

Fakat şüphe yok ki, bizim bütün bu 
iyi münasebetlerimizde bizi, memleket 
dışında liyakatle temsil eden, dış ba
kanlık teşkilatımızın da büyük bir his
sesi vardır. 

Belgrad'da sevimli elçimiz Haydar 
Aktay ile sayın refikaları, yüksek şah· 
si meziyetleriyle. dürüst kıymetli dost· 
Juklariyle, kordiplomatik'in birinci sa· 
fındadırlar. Ve kendilerinden her yer· 
de yüksek liyakatli insanlar olarak bah
sedilen kadm erkek bu iki güzide mü· 
messilimiz Yugoslav - Türk dostluğu
nu biraz da şahsi sempatileriyle yap
mışlardır. 

*** 
Elçimizin suvaresinde Belgrad'ı en 

parlak tarafından gördük. Elçimiz ve 
refikaları bizi misafirlerine ve Yugos
lavya Başbakanına takdim ettiler. Sa
yın Başbakan teker teker hepimizle a
lakadar oldu. Bize Türk - Yugoslav 
dostluğu hakkındaki hislerini, temenni
lerini ve ümidlerini anlattı. 

- Gazeteci ve entelektüel olarak bu 
işde bize yapacağınız yardımlar büyük-

Y unanistanda ·parti 
Atina, 12 (A.A.) - Sıyasal şef -

ler dün öğleden sonra başbakan B. 
Metaksasın başkanlığında bir top -
lantr yapmışlardır. Milli halk par -

tisi başkanı B. Teot~kis şimdi Kor
fo'da olduğu için, toplantıda bulunama
mıştır. BB. Mihalakopulos ve Maksi • 
mos toplantıda bulunmuşlardır. 

Başbakan B. Metaksas, sıyasal şef

lere Balkan antantı hakkında Belgrad
da yapılan görüşmelerde ve bu pakttan 
Yunanistan için doğan teahhüdler hak
kında Balkan antantının öteki azası ile 

tür. Şimdiye kadar yaptıklarınıza daha 
geniş ölçüde devam ediniz 1 

Dedi. Başbakan bize, diğer meslek 
arkadaşlarımızı kıskandıracak kadar il
tifat etti. 

'** 
Dün öğleden sonra iki buçukta kon

sey müzakerelerini bitirdi. Ve hazır. 
ladığı tebliği konsey reisi sıfatiyle Tev· 

fik Rüştü Aras, drş bakanlığın alt sa
lonunda tam iki buçukta, gazetecilere 
okudu. 

Bir gazeteci Tevfik Rüştü Arasın 

teklifine ve Titulesko'nun ısrarına rağ· 
men konseye tebliğ hakkında sual sor
madı. Titulesko; 

Bütün siyasi hayatında ilk defa ga
zetecilerin susmasına burada şahid ol
duğunu söyledi. Ve; 

- Kaybettiniz ! 
Dedi. 

Tebliğden sonra sarayda defteri im
zaladık. Öğleden sonra veda ziyaretle
ri yaptık. Artık Belgrad'da, bir buçuk 
gün daha kalabileceğiz. 

Neşet Halil ATAY 

şeflerinin toplantısı 
olan anlaşmaya dair izahlar vermiştic. 

Sıyasal şefler bu hususta mutabık ol
duklanru bildirmişlerdir. 

B. Mihalakopulos toplantıdan çık • 

tıktan sonra finansal meseleler hakkın

da görüşme başlamış ve bu görüşmeler

de B. Metaksas ve sıyasal şeflerden 

başka, finans bakanı B. Manzavinos, 

finans müsteşarı B. Valaoritis ve Yu

nanistan bankası direktörü B. Tsude -

ros bulunmuşlardır. Konferans, ge' 
vakta kadar devam etmiştir. 

L\ktif 
~iınıh uriyet Merktz Bankasının 
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Kasa: 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

16.940,430 

Dahil<leki muhabirler: ı ·7 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.524,006 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A - tiyenin karşılığı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üı:erine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

--- ----- - ~ ·----

LiRA URA 
23.828.070,-
12.052.717,-

486.065.35 36.366.852,3:i 

2.082. 762,76 2.082. 7 6?., 78 

6.363.376,11 

606.520,63 

17.67 5.931.33 24.645.828,07 

158.748.563,-

11.907 ,891.- 146.840.6 72,-

1.671.000,-
8.928.249/iO 10.599.249,60 

34.306.087 ,56 
4.307.923,59 38.614.011,15 

30.463,13 
6.558.205,71 6.588.666,84 

4.500.00'l,-

3.911.563,06 

YEKON 274.149.605,85 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası nıevdua tı: 

Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

. t kliring bakiyeleri 

Mı..htelif: 

URA 

158.748.563,-

11.907 .891,-

146.840.672,-

URA 
15.ooo.ooo,-

1.ssı.ı82,53 

16.000.000,- 162.840.672,-

2.708.289,39 

20.226. 7 57,37 

YEK ON 

17 .988.978,39 

22.935.046,761 

53.833.726,17 

274.149.605,85 

2 Mart 1933 tarihinden itioaren: tsk'onto nad di % 5 172 altın üzerine avans % 41

/ı 

... 
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Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

Akar 
No. sı 

30/69 
37/6 
40/12-
43/18 
44/20 

413/69 
414/62 
~25/16 
~26/18 
~28/77 
11/28 
51/10 
94/00 
77/3 

119 
146 
25/2rt 
77/4 

Themin edilen 
yıllık kirası 
Lira K. Akarın mevkii 

-~--'-~~~--~~~~-
Akarın nevi 

602 -
300 -
371 -
284 -
360 -
350 -
435 -
210 -
160 -
210 -
470 -
135 -

30 -
780 -

275 -
100 -
75 -

550 -

Hocapaşa Anafartalar Dükkan 
Hocapaşa Zencirli cami " ,, " " 

" " 
,,, 

,, " " Koynpazarı " 
" 

Saraçlar 
" 

" " " 
" " " ,, " " ,, ,, " 
,, Furun aralığı ,, 

Aslanhane Ulu kapı ,, 
Samanyazan İstiklal Vakıf apar

"'rnan ikinci 
kat. 

Koyun pazarı Dükkan 
Dellak Karaca ,, 
Aslanhane Atpazarı Baraka 
h.tiklc11 Samanpazarı Vakıf a-

partıman ü
çüncü kat. 

Yukarda yazılı akarların 1 Haziran 936 gününden 31 M~>:ıs 937 
gününe kadar bir senelik kiraları 10 Mayıs 936 gününden ıtıbaren 
on gün müddetle açık art1rmaya konulmuştur. İhale 20 Mayıs 936 
carşamba günü saat on beşte varidat Müdürliiğünde yapılacaktır. 
fsteklilerden % 7,5 teminatı muvakkate ahna~aktır.: .. T~.t:nak .. v7 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün mezkur Mudurluge mura-
caatlarr. (1007) 1-1866 

!.~]; JJ E -ı 
~:DÜNYANIN GüZEL BiRALAR1~ 
~ 

~;I(ADAR GtİZEL OLAN ORl\ılAN 1 
~ ÇiFfLiGINiN SA.F VE :: 
~ HiLESiZ ~: 

YAZLIK ANKARA 
BiRASI 

GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ÇIKMIŞTIB 
HER YERDEN ARA YINJZ 

-
ULUS 

j !mıuıııııiıı~~ııııııırnııııuııııııııııııııııııııımııııııııiıııııııu~ı~ıııııı~~ııııııı: j 
~ Turkkuşunun Inonu ~ = '= 
__ :_§kampına talebe yazdıyor 1 
= Türkkuşunun İnönü kampına iştirak ~ 
~ etmek üzere Ankarada açılacak iptidai' § 
~ kurslara girecek uçucu üyelerin kaydı-~ 
~ na başlanmıştır. Dersler Serğievi önün-= 
~ deki sahada olacaktır. ~ 
= -
§5 İstekliler hergün sabah saat dokuz- -- -
~ dan akşam beşe kadar; ~ 

~ Beraberlerinde en aşağı orta tahsili § 
- -

bitirmiş onyedi yaşından yukarı ve as- §§ ---=: kerlik yapmamı~ oldu~tna dair vesika- =: 
~ larla, iki fotoğraf ve hüviyet cüzdanla-~ 
- rile, _ = 'E - -
~ T. Hava K rumu ~ ~ 

--
Neşriyat Sııbesine ~ ------ -- ------

başvurarak 

dırlar. 

-isimlerini yazdırmalı- ~ 
-= 

~ LİSE MEZUNU VE YÜKSEK TAHSİL § 
:::: GENÇLERİ TERCİH EDİLECEKTİR. ;; 
- -M 

=~1111111111111mnım1111m111mm111111m11111m1111111111111111111111111111111111111111i == 

ANKARA E EKTRİK 
ŞİRKETiNDEN: 

Cebeci'de şirketimiz tarafından tesis edilecek transformatör için 
Ankara İmar Müdüriyetince Şirketimize gösterilen Cebeci • Has.. 
ta.hane ve Cebeci - Mezarlık yollarının ayrıldığı noktada ve İmarın 
yeşil ıahasındaki yerin maliki tesbit edilememiştir. Bu yer her ki
me ait ise imtivaz mukavelenamemizin 17 inci maddesi mucibince 
satın alma muamelesi yaprlm:t.k üzere 25 Mayıs 1936 tarihine kadar 
Ankarada Yenişehirde Elektrik Şirketine müracaatı ilan olunur. 

Avrupa mamulatı 

Para }{asaları 

SAYFA,_ 

1 ANKARA LEVAZIM AMiRL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Kırklarelinde 20 Ton sabun ve 440 Ton arpa ve 440 Ton 

yulafın kapalı zarfla ihaleleri mayısm on doktfzuncu sah günü ya
pılacaktrr. Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü teklif mektu
bu ile kanuni belgelerini sabun için saat ona kagar komisyon reisi· 
ne vermeli ve saat on birde komisyonda bulunmalıdır. Arpa ve y u
laf tek lif mektuplarım saat on beşe kadar komisyon reisine verip 
saat on altıda komisyonda bulunmalıdır. Arpa ve yulafdan hangisi 
ucuz okTSa o cins ihale edilecektir. Diğeri alınmıyacaktır. 

2 - Si\bunun t<lİ!min edilen bir kilo fiatı otuz kuruştur. İlk te• 
minatı dört yuz elli liradır. Arpanın tahmin edilen bir kilo fiatı 
üç buçuk k\.•ruşt1h. İlk teminatı 1155 liradır_ yulafın tahmin edilen 
bir kilo fiatı ;iç kuruş otuz santimdir. İik teminatı bin seksen do
kuz liradır. 

3 - Şartnarn~leri Kırklareli tüm satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. (9.57) 1-1763 

İLAN 
1 - Ankara garnizonundaki kıt'a ve muessese eratrmn 936 finanı 

yılı zarfındaki ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 350000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satın .alma komiı;yonun· 
da 21.5.936 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte yapıla
caktır. 

3 - Münakasaya konulan 350000 kilo sığır etinin tutarı 84000 Ji
ra olup teminatı muvakkatesi 5450 liradır. 

4 - Şartnamesi 420 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan istt:k
lilere verilecektir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin temi nah. muvakkatc mak
buz veya bank mektupları ile teklif mektuolarım havi zarfları ka· 
nuni şekilde tanzim ederek saat on dörtte komisvonumuza vererek 
zarfları açma saatinde komisyonumuzda hazır buiunmaları. (948) 

1-1743 

İLAN .. 
1 - Ankaradaki askeri mektepler talebeleri ile Cebeci askeri has• 

tahancsi hasta eratmm 936 mali senesi ilıtiya~arına sarfeclilmck Ü· 
zere ''185000., kilo koyun eti kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - M ünakasası 20.5.936 tarihine müsadif ça/şamba günü saat on 
beşte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo'lunda "lpıla
caktır. 

3 - Münakasaya konulan 185000 kilo koyun etinin tutan 68450 
lira olup teminatı muvakkatesi 4672 lira !:J kuruştur. Şartnamesi 
343 kurus mukabilinde isteklilere komisyonumuzdan verilir. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin belli gÜn ve saatten en az 
bir saat eve! teminatı muvakkate makbuz veya tiank mektupları ile 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını komisyonumuza vererek 
saat 15 de mezkur komisyonda bulunmaları. iJ 

30.4.93G tarih ve 504 sayılıdır. (949) 1-1744 

İLAN 
1 - Tüm birlikleri Haydarpaşa 1 haziran 1$136 dan 31.S.937 SO• 

nuna kadar bir senelik ihtiyacı olan 140 bin kilo sığır eti Selimiye 
askeri satın alma komisyonunca kapalı zarf usuli ile münakasası 
22.5.936 cuma günü saat on beşte yapılacaktır. ; 

2 - 140000 kilo sığır etinin bedeli 49840 lira olup yüzde yedi bu-
çuk teminat akcesi 3738 liradır. l 

3 - Muvakkat teminat akçesinin münakasa saatinden bir saat 
eve! 33 tüm muhasebesi veznesine veya herhangi bir mal sandığına 
yatırılarak kapah zarfların saat on dörde kadar komisyona verilmiş 
olması lazımdır. t 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin bu işl~ meşgul olduklarına 
dair resmi vesaik ibraz etmeleri şarttır. Aksi takdirde münakasaya 
giremiyeceklerdir. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (924) 1-1671 

İLAN 
1 - Haydarpaşa hastahanesinin 1 haziran 1936 dan 31 mayıs 937 

sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan 50 000 kilo koyun etinin Seli· 
miye askeri satın alma komisyonunca kapalı zarf usuliyle müna• 

kasası 20.5.936 çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. 
2 - 50,000 kilo koyun etinin bedeli 24820 liradır. Yüzde yedi bu

çuk teminat akçesı 1761 lira 50 kuruştur. 

AnkaraP. T. T. Başmüdiirlüğiintlen: ~ (Behiç Tümer) 

Ankara Yenişehir 
Onovluk sokağı 6-8 

Telefon: 2612 

3 - Muvakkat teminat akçesinin münakasa saatinden bir saat e
vel 33 tüm muhasebesi veznesine veya her hangi bir mal sandığına 
yatırarak kapalı zarfların saat on dörde kadar komisyona verilmi§ 
olması lbımdır. 

4 - Münakasaya girenlerin bu işle meşP,"ul olduklarma dair res
mi vesaik ibraz etmeleri şarttır. Aksi takdirde münakasaya giremi-Ankara _ Gölbaşı .. elgraf hattının tahkimi ve Ankara telefon şe· 

b.ekesinin ihtiyacı için 1160 tane 2 delikli ikişer metrelik 16 ve 12 met 
lık potrel demiri ile 20-35, 5-8 sm. lik 1160 tane cıvata ve 200 met
re 1/2 parmak demir boru açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Bu malzemelerin muhammen bedeli 4172 liradır. Muvakkat teminat 
312 ~iradrr. İstekiiJerin 20 mayıs 936 çarşamba günü saat on teşte 
komısyonumuza müracaatları. (974) 1-1780 

Ankara 
Mahallesi 
Vattarin 

Valili~ind en: 
Sokağı 

Vattarin 
Cinsi 

ev 
Umum No Metruke No. 

10-11 124 

• 2009 
:Vuk.ar~ yazı_lr üç oda, hala, mutbah, odunluk kömürlük, kiler ve 

eaırheydıdı:ıuJt~mıl evin ayJrk icarrna sürülen '26 lira bedel komisyon-
ca a ı layık .. "l d·-· . b' goru me ıgmden ıhale isi 3-5-936 tarihinden itiba-
ren ır a~ m.üadetle pazarlığa kalmıştır.-
k 1steklılerın şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 24 lira 95 
uruşluk .?ipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komis-

yonuna muracaatları. (982) 1-1827 

. Zonguldak V aliliITT.nden ~ 
İhalesi 936 seııes: m~yıs ayının yirmi 'Jcşinci pazartesi günü ~a

a~ 15 .de z.on~uldak vilayeti daimi encümeninde yapılmak üzere 
~z elh yedı bın seksen yedi lira yirmi üç kuruş ke~if bedelli Bey
cuma - Çaycüma yolu O 000-25 + 934.60 kilometreler arasında sc~ 
ve · · ~ · · -Etnaı ımalatı ı51 kapalı zarf usulü•ıle <.ksiltrn.eve k'mı. lmustur. 

Eksiltme :;ıartnamesı ile fiat bordrosıı ve ke<;if hiili'sa ·cetveli 
nıukav~l;name proje ve hususi şartna!ncsi yedi lira lirmi beş kµrnş 
tnukabılmde Zonf;Uldak Nafia müdürlüğünden sr.trıı alınabilir. 

. Muvakkat temina • (il i81) lira ( S4) ku~ ·tur. isteklilerin mn
yaKkat teminat, ticaret odasından 936 yılı ic'n<lc a'mmış vesit.-a ve 
ıhaleden seki~ f?\in e ;,.el müraccıat etmi& 'ıu,unm:ık şartiyle Zon
gulda1· Nafia müdiiriü<Yi.ine }ıılnız l-11 ise mıhms o1m?k üzre alacak
ları fenni ehliyet vesikalarivle birii'tie it:l ı;f ::-e ·~un1cırrnr ytık<>r
daki gün ve saate kada;: vilayet daimi ,..,,.ı; neni reis'füi11e verme-
leri ilan olunur. ( 997) 1-1847 

Anl{ara VaJil~;;incl en: 
Mahallesi Sokağı Cinsi U. No. Metruke No. 
Vattarin Vattarin Ev 18/1993 118 

.. !~karıda yazılı üç oda, sof~ tarasa. mutl1ah, odLınluk ve kömiir
~ugu müştemil ve aylık icarı muhcımmeni olan 25 lira bedel üzerin
k en açık artırmıya konulmu-:;tur. Kira müddeti mayıs 937 tarihine 

adar olup ihalesi 14 mayıs 936 perşembe günü saat 15 de yapıla
caktı~: İsteklilerin şeraiti öğcenmek ve pey sürmek üzere sözü ge
~:~, ~ıın ve saatte 2~ lira 44 kuruşluk di r:>ozi to makbuzu ile defter-

, !a kurulan komisyona müracaatleri. 1- 1641 ($98) 

Anlcara Valiliğinden 
Ankara 1>tadyum ve yarış .~1~.nı tefrişat tesisat ve mobilye ima

ıatı 25 mayıs 1936 pazartesi gunu saat 16 da vilayet adimi encümeni 
odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı 2:arf · usuliyle eksil!meye 

konmuştur. . . . 
Kesif bedeli ( 57) bin liradan ıbaretır. 
Mu~akkat teminat (4100) ı liradır~ _İstekliler bu işe ait m ukave

le projesi eksiltme şartnamesi, umumı şartname ve mobilye tesisat 
listesile mobilye planlarını 10 lira bedel mukabilinde Ankarada An· 
kara '7iJayeti Nafıa müdürlüğü~den ~st~bul~ Galata sigorta han
da üciincü kcı.tta dekorasyon Turk Lımıtet Şırkctinden alabilir. İs
teklilerin tekilf mektuplarını muvakkat teminat mektup ve makbuz, 
ticaret oc:ıası vesiası ve eksiJtıne 'artnamesini yazılı diğer vesika
larla birlikte ihale güııü saat 15 şe karlar vilayet daimi encümeni re-
isli~ine tevdi etmeleri lazımdır. (984) 1-1807 

Yo 1rat 
ô 

·-n}aylı~ nd an : 
Yo.tgad memleket h.ı.stanesi için açık eksiltme ile satın alınacak 

ve keşfinde yazılı nn ;.~tr kalem (1477) bin dört yüz yetmiş yedi Ji- · 
ra (22) yirmi iki h.-unış kıymetli tenvir aletleri 21.5.936 gün ve per
şembe günü saat on beşte Yozgat vilayeti daimi encümeninde ihale
si yapılmak üzcr.e .acık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
öO;renmek üzere Anka!'a Nafıa ve Yı ıgad Sağlık Müdürlüklerine ve 
Encümeni iaimiye müra1..aat1arı ilan olun:.ır. (2388) 1-1777 · 

Anl{ara Valiliğinden : 
sokağı cinsi Umum Mikdarı Hisse kaç taksit 

No. miktarı olduğu 
Mahal esi 

Akşemsettin Aralık Arsa 12-34 106 M. 2 tamamı nakten 
peşinen 

Yukarda yazılı arsaya talibi tarafından sürülen 153 lira bedel 
komisyonca layiki hadde görülmediğinden ihale işi 3-5-936 tarihin
den itibaren bir ay r.nüddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 32 lira 25 tru
r11şluk dipozito makbuziyle defterclulıkt.a kurulan satış komisy0-
nuna müracaatları. (983) 1-1828 

5 - Şartname komisyonda. her gün görülür. (923) 1-1670 

İLAN 
Prnarhisar için 22000 liralık 100,000 kilo sığır eti ilk peyi 1650 

liradır. Kapalı zarfla ihalesi 29 mayıs 936 cuma günü saat onbeşte• 
yapılacaktır. İsteklilerin Vize satm alma komisyonuna gelmeleri. 

(1017) 1~1897 

Karacabey Merinos yetişt4-me 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

Ka.:racabey B:arasrnda Müteşekkil Merinos yeti~tirme çiftliği 
hayvanları yem ' ihtiyacı olan üç yüz bin kilo yulaf kapalı zarf U• 

sulile satın alınacaktır. Eksiltme yeri Hara :fllCJkezidir. Eksiltme 
günü 27 mayıs 936 çarşamba günü saat on bfrair. Muvakliat temi· 
nat olarak bin üçyüz yetmiş beş lira alınacakm~folıaımnen. 1ı::ıymet 
olarak beher kilosuna altı buçuk kuruş kıymh takdir edilmiştir~ 
İstekliler şartnamesini parasız olarak Çiftlik Müdürlüğünden ala
bilirler. Taliplerin eksiltme günü teminat ve ttsikafari1e birlikte 
burada bulunmaları ilan olunur. (1026) r / 1-1901 1 

Bayındır Belediyesin '"' 
Bayındır Belediyesinin bir senelik Mazot ve. makine yağı ihti

yacının teminini kapalı :ı.:arf uısulile 9-5-936 d~, 30-5-935 ya kadaı: 
yirmi gün müddetle eksiltmeye çrkarılmıshr. İhale 30.5-936 cumar .. 
tesi günü scı.at 11 dedir. İsteklilerin şartnameıe:i Bayındır Beledi .. 
yesinden aramaları (1033/ll<JS) 1-1908 

S vas Ele • 
trı • 1• ""• l ·ı ITT 

b 

• c 

Başkaplığ ndan: 
Sıvas tlektri'~ ı.ıarıtral · : b' 1 . . .. t:O 1. d , ?I'\ • r 1Ç•n ır ma cınıst alınacaktır. Makınıste 

v ıra ac .. M., lıray.a kada .. ·1 ' . 
k . d r ucret verı ece,.;tır.-Ve santral yanında• 

ı ev e oturması kira"•zdır. 
İstekliler askerlı"kl ·1· -kt · 1 d ~ • · · 

1 e ı ışı .crı o ma ı""rna ve şımdıye kadar ne• 
re. erde çalıştıkla d · 1 . "' . . . . nna aır o an vesıkalarmı veya tasdıklı suretle• 
rıni~1:a~ el~k~i~ Birli~~ başkanlığına göndermelidir. • 

-.:ldilenn alı tevettür krsmı bulunan elektrik santra11arında 
ıçal~ olmaları sarttu. 

Su ile ~r santrallarda çalrsanlar. 
Sanat mektebi elektrik kıs~ı mezunları: 
Nafra vekaletinin ehliyetini haiz olanlar tercih edilirler. 1-1905 



·~AYFAs --- ULUS 13 MAYIS 1936 ÇARŞAMBA 

''"''i '--• . ~ '. . ,- ' . . ···'"" . - . ·- .. . . -. .,, ' . . ~.; . . . .. 

behemehal KOOPER . ..1-\TIF den almalısıııız .. Hakiki Taş deJen suyıı içmek • • 
ıçın 

Büyük damacana, su bedeli 180 Damacana ile; 380 kuruştur 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARJ 

- BİLİT-

Y A P I : Ankarada bir telsiz istasyon binası kapalı zarfla ek- · 
siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: ( 7531) lira 73 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi bedeline karşı inşaat şubesinden alınacaktır. 
İhalesi: 19-5-936 salı günü saat onbirdedir. ilk teminatı: 564 lira 
88 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olanlar 2490 sayılı ka
nunun 2,3 cü maddelerinde istenen belgeler ile birlikte teminat ve 
teklif mektuplarım havi zarflar en geç olarak ihale saatından bir sa
at evveline kadar M. M. V. satınalma komisyonuna versinler.(959) 

1-1764 
İLAN 

1 - Ankarada askeri baytar mektebine bu sene sivil lise mezu
nu olmak şartile (14) talebe kabul edilecektir. Taliplerden aşağıda
ki vasıflar aranılır: 

a; Türkiye Cumuriyeti tebaasından olmak 
b; Yasları 18-21 olmak 
c; Tü;kiye maarif liselerini bitirmis ve olgunluk imtihanım 

vermis olmak 
d; Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu as

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam tesekküllü askeri has
tanelerce) 

e; Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik e
dilmek 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına su kağıt ve 
vesikaları bağlarlar: 

a; Nüfus cüzdanı veya resmen musacldak sureti 
b: M usadclak sıhhat ve aşı vesikaları 
c; Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya musaddak sureti 
d; kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı za-

bıta vesikası 
e; Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun. nizamları ka

bul ettiı.;ini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi 
f; Selisülbevl, gasi nevbatı ihtilaciye, sar'a ve sairülmenam 

hastahklarile malul olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tas
dikli teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe gir
mezden evel malul olduğu sonradan anlaşılan talebe mektebten çı
kartıhr ve o zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir). 

3 - Kayıt için müracaat yerleri Ankarada Yüksek Ziraat Ens
titülerinde (askeri baytar talebe amirliği), İstanbulda Haydarpa
şada (Askeri baytar tatbikat mektebi müdürlüğü) diir. Taşralardan 
talip olacaklar 1., 2. maddelerde bildirilen evrak ve vesikaları ta
mam olmak sartile bulundukları yerlerdeki askerlik şubeleri vası
tasile dileklerini M. M. V. baytar işleri dairesi reisliğine bildire
bilirlc;r. 

4 - Aranılan vasıf ve şartları haiz talihler imtihana tabi değil
dir. Kabul müracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Müracaat 
müddeti Eylül 1936 iptidasına kadardır. Fakat (14) talih tamam 
olunca kayıt muamelesi daha evel kapanacaktır. Taliblerden lise 
sehadetnamesi iyi derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacaktır. (1024) 1-1900 

BİT.İT 
273 Km. GALVANİZLİ DEMİR TEL 

2250 TANE MÜCERRİT FİNCAN 
2250 .. DÜZ FİNCAN DEMİRİ 

Yukarda cins ve mikdarlan yazılı üç kalem muhabere malzeme
sinin açık eksiltmesine ihale günü istekli çıkmadığından ihalesi 
21 -5-936 perşembe günü saat onbirde tekrar yapılacaktır. Hepsinin 
tutarı: 3278 lira 40 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi parasız verile
cektir. İlk teminatı: 245 lira 88 kuruştur. Eksiltmeye girecekler
den ilgili olanlar 2490 sayıh kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgeler ile birlikte ihale gün ve vaktinde M. M. V. Satın alma ko-
misyonuna gelsinler. (1022) 1-1898 

İLAN 
Pazarlık suretiyle 2500 kilo benzin alınacaktır. İsteklilrein 14-5-

936 günü saat 11,30 da M. M. V. Satm alma Ko. na gelmeleri. 
(1023) 1-1899 

1\ıl. 1\1. V. Dz. Merkez 
Levazım s:ı.tın alma komisyonundan· 

Cinsi Tonu Tahmin bedeli Teminatı 
Kömür 10.000 134.000 lira 7950 

15.000 186.000 .. 10550 
1 - Yukarda Tonları ile en çok muhammen bedelleri ve muva1{

kat teminatları yazılı maden kömürlerinden 10.000 ton kömürün ka
p~lr zarfla münakasası 1 Haziran 936 tarihine müsadif pazartesi gü
nu ve 15000 tonunda kapalı zarfla münakasası 2 Haziran 936 salı 
günü saat 14 te Ankaracla M. M. Vekaleti binasındaki komisyonu
muzda yapılacaktıı. 

2 - 10.000 ton kömürün şartnamesi 670 kuruşa 15.000 tonun sart-
namesi de 930 kuruşa verilmektedir. ' 

3 - Münakasasına istirak edeceklerin zarflarını Birinci mad
dede yazılı günlerde azami saat 13 e kadar komisyona teminatlariy
le birlikte vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnamelerin Ankarada M. M. V. binasında Deniz Merkez 
satınalma komisyonundan ve İstanbulda Kasımpaşada Deniz Leva-
zım Satınalma komisyonundan aldırılmasr. (1000) 1-1896 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Yenişehir semtinde Kanlı Göl mahallesin
de sokağında 74 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Yenisehir çarşısında 74 numaralr mahalli ikametgahı ti 
ca.ri ittihaz ederek Soğuk hava mahzeni t icaretiyle iştigal eden ve 
Tıcaret odasının 1486 sicil numarasında mukayyet bulunan Meh
metin unvanı ticareti Mehmet Göllü olarak tescil edildiği gibi bu 
unvanm imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibin
ce dairece 11. 5. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1894 

Kü1tür Bal{anlığı Satınalma 
l(omisyonundoo : 

Kültür bakanlığı otomobili için alınacak bir senelik tahminen 
6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuşutr. İsteklilerin sartna
nıeyi gö~mek için her gün gereç direktörlüğünde ve eksiltm~ye gi
rece~:~erın de. 4.6.93~ per~embe giinü saat 14 de Gereç direktörlüğün
de muteşekkıl komısyona malsandığına yatırılmış muhammen kıy
met 1 fi80 liranm teminatı olan 126 liralık t emin at makbuzu ile mü-
r a ,rı. (1037 ) 1-1912 

İstatistik~ Genel 
El{slitme 

Direl{törlüğü 

I(omisyonıından : 
1 - 1936 senesi mart aymdan itibaren 1937 senesi şubat sonuna 

kadar bir senelik harid ticaret aylık istatistiklerinin bir senelik 
baskısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - 376 Forma kadar tahmin olunan bu istatistikler için 11280 
lira bedel tahmin olunmuştur. 

3 - Eksiltme 3 haziran 936 çar:?amba günü saat 14 dü 30 da U
mum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Bu mecmualar Ankarada basılacaktır. Eksiltmeye iştirak 
edecekler % 7 buçuk muvakkat teminat vesikalariyle eksiltmenin 
açılmasından bir saat evvel teklif mektuplarını komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. (916) 1-1656 

Ank.ara Def terdarlı«ından : 
ö 

932 sene<:i zarfında Ankaranın Hamamönü me·.rkiincle pastırma
cılık ticareti yapmış bulunan Ahmet oğlu Rac it namına Karacabey 
şt,besince 787 880 hesapta ticaret müddetine ait olarak 4 lira 65 ku
ruş kazanç veıgisi tarh edildiği, ve bu tarihten itibaren otuz gün 
zarfında itiı:-az edilebileceği, mükellefin araştırmalara rağmen bu
lunamaması hac:ehile hukuk uc;ul mııhakemeleri kanun•ma tevfikan 
tcb1 iğ yerine g rmek ü..:ere il1in olunur. (1029) 1-1904 

Gediz B~lediye Reisliğ~nden : 
Gediz Kent"nde } anılacak elektrik santral binasına istekli çık

manuş oldu 'un lan 15-5-936 ya rastlıpm cuma günü saat 15 de Uray 
salonunrla enciimen h•1z11,.ıın:'la ihalei kat'i11ec;i yapılmak üzere 10 
giin rlaha U?<"t.ımıştır. (1034) 1-1909 

--------~------------~ 
Yozgat ilh~ıylığınfian: 
Yozgat Memleket hastahanesi ve tı'l'.umi meclis salonu ile riya

set odasının tefrişine ait açık ek<:iltme ile satın alınacak ve keşfin
de yazılı hastahane icin kırk dol:uz kalem ''4570" dört bin beşyüz 
yetmis lira muhammen kıymetli mefnı<;<:t ve umumi meclis ve ri
yaset odaları için on üc kalem ve "2357". iki bin üçyüz elli yedi lira 
mıılı=>mmen kıymetli mefrw;ı:ıt 2.5-5-936 pazartesi günü saat on dört
te Yozgat vilayet daimi enciimenirıde ih;ılesi yapılmak üzere eksilt
"'e\·e konulmustur. Talinlerin seraiti öğrenmek üzere İstanbul, An
kara ve Yozgat.sağlık dfrektörlük!erine müracaatları ilan olunur. 

(2544) 1-1910 

Anl{ara Defterdarlığından : 
932 senesinde Ankaranm Ulucanlar çarşısında marangozluk sa

natınr icra etmiş bulunan Halil Sami namına Karacabey şubesince 
791/113 hesapta ticaret müddetine ait olarak 13 lira 84 kuruş kazanç 
vergisi tarh edildiğinden bu ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfın
da itiraz edilebileceği; mükellefin arastirmalara rağmen bulunama
ması dolayısiyle hukuk usul muhakemeleri kanunununa tevfikan 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (1028) 1-1903 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLlCI lLANLARI 

İLAN 
1 

1 - Yenişehirde 1059 uncu adanın 3 sayılı parselinde (37) M2 
ada fazlası aÇık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 129,50 liradır. 
3 - M uvakkat teminatı (9,72) liradır. 
4 - İhale 15-5-936 cuma günü saat on buçukta Belediye encü

meninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele-
bilirler. (947) 1- 1720 

İLAN 
13 Mayıs 1936 dan itibaren 

francalaya 16, birinci ekmeğe 11 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 1 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU !!.ANLARI: 

Ankara Elektrik santralı için iki bobinciye ihtiyaç vardır. Talip
lerin hüsnühal varakası, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile 
millet mektebi şehadetnamelerini ve son çalıştıkları yerlere aid 
bonservislerini alarak Ankarada Cer dairesi Müdürlüğüne, İstan
bulda H. paşa işletme Müfettişliğine müracaatları. 

Haydarpaşada imtihan olanların gündelikleri, Ankaraya egldik
leri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihandan sonra takdir olu-
nacaktır. (965) 1-1768 

İLAN 
Muhammen bedeli 3800 lira olan Kontrol saatı yedc'deri Je-6-

936 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada iJa
re binasında satrn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 285 liralık muvakkat teminat ile Ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartname:er Anka
rada Malzeme Dairesinde, I-fav,1"-'1"<:a<la Te~e11iim ve Sev'• Müdür· 
lüğünde istiyenlere parasız v .. ,.;1

-n
1·tecHr. (995) 1-1873 

İLAN 
İlk eksiltmesi bozulmuş olan, muhamm"!n be•lellcri 57.500 lira. 

bir muzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit makas t"kımr 23 haziran 
936 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf u<:ulii ile Ankaracla İtlare l.ıi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4.125 liral:k muvakkat t.minat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giin saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine verme!eri laumchr. 

Şartnameler 285 kuruş mukabilinde Ankara ve Hayc1aı pa§a vez-
nelerinde satılmakatdır. (953) 1-1826 

İLAN 
İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 18-6-936 per

şembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankaracla idare bina
sında ayrr ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın altınacaktır. Bu islrre 
girmek istiyenlcrin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar ile 
kanun.m tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün 
lastik malzeme için (saat 14 • e); dinamo kayışları için (saat 
14,30 a); kapaklı ebonit kutular için de (saat 15 - e) kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işlere ait şartname Haydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme dai
resinde parasız olarak da~ıtılmaktadır. (986) 

İ S M İ Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Muhtelifülcins lastik ) 22765 lira 1707,38 lira 
malzeme ) 
Muhtelif eb'atta 4310 ) 
metre bezli kauçuktan ) 13116 ,, 983,70 .. 
mamul vagon dinamosu ) 
kayışı. ) 
800 adet kapaklı ebonit ) 4800 ,, 360 ,, 
akkümlüatör kutusu ) 1-1829 

Eksiltme 
saati 

15 

15,30 

16 

ANKA RA DÖ R DÜNCÜ İCRA MEMURLUCUNDAN: 
Salahattin vekili Saffet Nezihiye bin liraya borçlu evelce Yeni

şehirde Nazmi bey caddesinde 5 numarada ikamet etmekte iken 
halen ikametgahı meçhul Macar Emil Borza ilanen tebliğat icrası
na karar verilmiş olduğundan işbu ilan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde dairemizin 36/ 2896 numaralı dosyasına müracaatla ala
caklının takib hakkına ve yahut borca bir diyeceği varsa bildir
mesi aksi halde tebliğat yapılmış nazariyle bakılarak muamele ya-
pılacağı ilan olunur. 1-1895 

Sa tıhk Arsalar 
Yenişehirde Selanik cadde

sinin Krzıl Irmak sokağına bir
leşen bir noktasında altışar yüz 
küsur metrelik iki arsa satılık
tır. Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1863 

Satılık arsalar 
Üç katlı bina inşasına müsait 

muhtelif boy satılık arsalar. 

Mürc. M. M. caddesi. No. 20 
Tel: 2395 

1-1841 

kuruş fiat konulmuştur. (1039 ) 
1-1913 

İLAN 
1 - Hesap işleri için 300 cilt 

tanzifat ve tenvirat tebliğ ihbar
namesi ile 6000 adet muhtelif 
boyda cetvel tab'ı 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

İLAN 

Ankara Defterdarlığından : 
Kazanç 

2 - Bedeli muhc:.mmeni 155 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 11 li
radır. 

4 - Nümunesini görmek isti
yenlerin hergün hesap işleri mü
dürlüğüne müracaat etmelidir. 

5 - Taliplerin 22 mayıs 936 
cuma günü saat on buçukta bele
diye encümenine gelmeleri. 
____ ( 1_040) 1-1914 

l(iralık~ ev 
Yenişehirde, Bozkır sokak 8 

dört oda, kalorifer, bağçeli ev. 
1449 numaralı telefona müracaat. 

1-1907 

Satılıl{ arsalar 
Yenişehird~ Atat ürk bulva

rında eski Sıhhat y urdu bi tişi
ğinde ve Selan ik caddesinde 
Malıye şubesi karşısında. 
T elefon. 2123 e m üracaat . 

1- 11 55 

imtiyaz sahibi ve Baımu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne§rİyah ldart: 
eden Yazı l §leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd!t 
Ulus Basım.evinde basdml§fır. 

Senesi İsmi ve sanatı 
932 M. Salih sebzeci 
.. Sait müteahhit 

" 

" 

.. 

" 

" 

Hayri ,, 
Osman usta 

" 
Mehmet O. Aziz 

Mehmet O. Şaban 
Kasap Hacr İsmail oğul
larından. 
Ahmet serikleri 
Mustafa· ve Ömer süt ve 
yoğurt imalathanesi 
Rıza usta müteahhit. 

Ticaret yeri 
Ulucanlarda 
Ön Cebecid<; 

Hamamönü bayram yeri No. 17 

At pazarında pirinç hanında 

Saman pazarı yeşil ağa soahi 
Murat Mah. No. 45 hanede 
Hmdi evinde. 
Hamarnönü Kemaliye ibeç na
hiyesi. 

vergisi 
Lira K . 
50 06 
19 05) 
19 05) 
16 76) 
16 76) 
67 52 
67 52 
10 48 

21 5Z 

162 00 

ihbarname 
Cilt No. yaprak 

11 31 

bir mi. zam. 11 37 

" .. 11 5S 

,, 11 4S 
11 lZ 

11 17 

Helvai M. dere sokak No. 3 
hanede. 64 80 3 40 zam 9 8() 

Erzurum M. 44 No. Celal 9 17 11 43 
evinde. 9 t 7 bir rr.i. zam 

Abdi ve İdris müteahhit. Karaca bey cel.>eci caddesi 4 66 
" 11 47 

l . . No. 81. 4 66 
sımlerı, ticaret ve sanat ve kazanç vergileri mikdarile ihbarnameleri cilt ve yaprak No. !arı yu· 

~~rda ayrı ayrı gösteri lmiş olan mükelleflerin, şimdiki kanuni ve ticari ikamet yerleri bilinemedi
gınden Karaca b~y şubesince tarh edilen vergilerine ait ihbarname1er tebliğ edilmemiştir. 
.. Matruh ve mıkdarları y ukarda yazrlı vergilere karşr, tebliğ tarihinden itibaren otıız gün içinde 
ıtıraza hakları oldufo tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. ( 1027) 1-1902 

1 YENi ] SİNEMALAR f KULÜP] 

BUGÜN BUGECE 

BARKAROL 

Gustav F roelich - Lyda Barova 

Aşki, Hissi çok nefis bir eser 
.... ~· 

BUGÜN BUGECE 

DEFİNE KORSANLARI 

RtCHARD T ALMADGE 
Tehlikeli ve çok heyecanlı büyük 

macera filmi 


