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sayf amızdadır 

ON YEDINCJ YIL. No: 5319 ADIMIZ, ANDIMIZDIR Her yerde 5 kuruş 

Dila Ankara, Milli Şef Atattirk'ia, yarda kurtarmak 
için Samsaa'a !kışıaıa yıldönlmia... c ş ca katladı 
MALİYEDE YENl TEŞKİLAT 

1. 
Kamutay, Maliye Vekaleti t~

kilatına aid kanun projesini, bı
Tinci görüşmesini yaparak, kabul 
etti. 

Cumuriyetin geliri ile masraf-
1armı ve bunların hesablarını elin
de tutan büyük bir organizmanın 
ınodern icablara uydurulmasında
ki zarureti izaha lüzum yoktur. 
Kaldı ki bu icablar daha 1929 yı
hnda neşredilen '•devlet memurla
rı maaşlarının tevhid ve teadülü 
kanunu ile teshil edilmiş ve bir 
çok vekiletlerde kendi teşkilat 
kanunlarını yapıp Kamutaydan 
çıkarmışlardı. Maliye Vekaletinin 
bu işte şimdiye kadar gecikmiş ol
masına gelince; bir taraftan bu ve
kalete taalluk eden vaizfelerin 
seneler geçtikçe çoğalması ve teş
kilat kanunu İç;n vücud bulması 
lazım gelen istikrarın son zaman· 
lara kadar teessiis edememesi ve 
diğer taraftan böyle ehemiyetli 
bir meselenin bir defa da ve top
tan başarılmağa kalkışılması ha
linde karsılaşılacak güçlilkler ve 
belki de muvaffakiyetsizlikler 
göz önüne alınarak mevzii mahi
yette bazı tecrübelere girişilmesi 
favdalı görülmü~ ve hu mak~dla 
birkaç vilayette bazı sınama tat
hikleri yapılmıtbr. Bundan başka, 
Fransa'dan bir müteh4ssıs getirti
lerek merkez ve vilayetler teşki
latı tetkik ettirilmiş ve aynı za
manda başka memleketlerin fi
nans mekanizmaları da müt.,Iaa 
olunmustur. Bu suretle hazırla -
nan proje geçen seneki toplantısı 
sonlarına do~ru Kamulaya arz 
edilmis ise de vaktin darlığı do
layısiyİe konuşulması kabil ola
mamıştır. O azmandan beri bina 
ve arazi ver~ileri de hususi idare-
1-:ıre d 0 vredilmis, ik' umumi mü
fettişlikle birkaç vilayet ve kaza 
ihdas olunmuş ve bu suretle vazi
yette bir takım d0Cf.~iklikler VU· 

kn~ gelmi!ltİr. 8•1 h"\rmlard:\ndır 
ki bu gecikmevi hiç de zararlı gör
nıemek gerektir. 

Kamutay büdce ve waliye en
cümenleri:vle umumi h""vf"l";nin 
proje üzerinde yapmış oldukları 

(Sona 6. ıncı sayfada) 

İdmaı1 şenlil<1eri, sporcula.rımızın bayramı ve 
h~tllievindelri tören dünkü büyiik bayramın 

ve samimi bir ifadesi oldu 

< 

1
, 
~~ ....... ~ 
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Dün, meml eketin her tarafında, mek

tepliler, sporcular bayram yaptılar. 

Gençliğin içten gelen bu tezahür üne 
halk da katıştr. 19 mayıs.. Atatürkün 
Samsuna, ayak bastığı bu mutlu günün 
yıldönümü, ulusumuz için hakiki bir 

bayram oldu. Dün Ankarada, öğleden 
evel, mektepliler jimnastik şenlikleri 
yaptı. Binlerce halk, yarış ala
nında, çocuklarının jimnastik hareket
lerini seyrettiler. Öğleden sonra, spor
cular istasyon yolu üzerindeki meydan
ı ıkta toplanarak şehir içinde yürüyüş-

.eı.~1W'lı'C o 'ti' 7 ~ 
" .•. 19 mayısın bize verdiği feragat 

dersi şudur: Biz dava adamlarıyız. U
yuşuk bedbinliği onun 19 mayısta omuz
larından saray apoletlerini söktüğü gi
bi söküp atrnrz! .. ,, 

" .•. 19 mayıs, türkün damarlarına ta
ze kan, bedenine yeniden can ve dava
sını kazanmak içirı gönlüne inan girdiği 
gündür .... 

" ... Atatürk kökü insanlığın başında. 
olan şerefli türk tarihinin bir şaheseri
dir ... ,, 

Dünkü törendeki konuşmalardan 

~?J:C SUT 7 Gaıl"W ? O FIR#~ 

Solda: Atatürk amtına çlenkler kon. 
duktan sonra. Sağda: Dünkü jimnastik 
ıenliklerinde kız ve erkek füelilerimiz. 
Altta: Ulus meydanındaki büyük kala· 
balık ve idman şenliklerinden bir gö
rünü§. 

ler yaptılar. 
samere verildi. 

Jimnastik şenlikleri 
Sabah dokuzdan itibaren· otobüsler 

şehrin türlü semtlerinden yarış alanı
na gelenleri taşunağa başlamışlardı. 
Mektepliler saat 10 da alanda yerlerini 
almış bulunuyorlardı. Tribünler ve pis. 
tin kenarları halkla dolmuştu. Başba
kanımız İsmet İnönü, bakanlarımız, bir 
çok saylavlar, generaller, kordip -
lomatik de jimnastik şenliğini görmiye 
gelenler arasında idiler. 

1 
heleri başta öğretmenleri olduğu hat
de, jimnastik kıyafetleriyle, bir geçit 
resmi yaptılar. Yüzleri tribünlere çev
rilmiş olarak toplanarak İstiklal mar
şını söylediler. 

Bundan sonra, Gazi terbiye enstitü
s:i beden terbiyesi öğretmeni B. Vil
dan Aşir şu açılma söylevini verdi: ' 

Vildan Aşir'in açılış söylevi 
''- Sayın Batbakan, Sayın Bakan. 

lar, Bayanlaı", Baylar, 
Mkteb çağında olan türk çocukları. 

........................................................ , 
i : 

! C. H. P. f 
: : . . 
~ Grup toplantısı i 
: : : . 
f C. 11. Partisi Kamutuy Gru-~ 
. t t pıt <iare lleyeti Başkanlc-: 

i ğmdan: : 
C. H. Partisi Kamutay Gra- i 

pu dün öğleden sonra Dr. i 
: Cemal Tuncanın ba~kanlığın- i 
• • i da toplandı. i 
~ 1 - Dış l§leri Bakanı Ve-! 
· kili Şükrü Saracoğlu genel si- i 
i yas<![ durum hakkında partiye 1 
:::: izahat verdi. ! 

2 - Mahalli idareler ko- ~ 
i:. misyonunun hazırladığı rapo· ~ 

run tetkikine devam edildi. ! . . .......................................................... 
nın büyük bayramına kabldığınrz için, 
sizlere onların adına teşekkürler ede
rım. 

Türk çocukları bugün yarduo her ta. 
rafında er meydanlarında toplanarak, 
şenl~kler yaparak bu büyük bayramdan 
duyduklan sonsuz sevinci hayk.nnak İı· 
tiyorlar .... 

Hakları var, ne kadar sevinseler ye
ridir . 

Bundan on yedi yıl öm::e b~ün, türk 
vatanmrn bağrından övünerek çıkardığı 
en kudretli çocuğu milletin almyazısım 
değiştiren savaşın ilk adımım atmıştı •. 

Bundan on yedi yıl önce bugün, yur
dun en temiz parçasını düşman ayağı 
çiğnerken o masum kıyılarından yurd:.ın 
Üzerine çöken kara talü ışığa, zafere 
döndüren savaşın ilk adımını atıyordu ... 

Bundan 17 yıl önce bugün, 19 ma

yıs 1919 da hür ve mesud yarının yapı

cısı Atatürk, istiklal savaşımn muzaffer 

kumandanı G a z i, en acı günlerin le. 

aeUi güneşi M u ı t a f a K e m a 1 
Samsuna ayak basmıştı ... 

1~ mayıs günü kara günlerin tüken.. 
diği tarihtir. 

Bu tarih koca bir devrin dönüm nok
tasıdır ..• 

Bunun manasım çok iyi anlıyan ço
cuklarınız bu günü kendilerine bayram 
bildiler. Size de 1:ru bayramlarına katıl
dığınız için teşekkür ediyorlar. 

(Sonu 5. inci say/ada) 

Müreftede petrol ara:tırn1al arı 
Saat ı 1 de geçit resmi haşladı. Sıra

sıyle, kız lisesi, kız enstitüsü, musiki 
öğretmen okulu. ikinci orta okul, er
kek lisesi, Gazi lisesi, erkek orta oku
lu, sanat okulu, yapı usta okulu tale-

«Ulus» un Dil Yazıları 
Kuyudan şimdilik yal-

.ırz ha vagazr çıkmakta-
dır. Bu gazın nemli ol-
masr ve terkibinde ben
zin bulunması 
kalarda petrola 

~lt taba-
rastla-

nacağı ümidini venİıek
tedir. 

Son günlerde, !st"'nbul gzetelerinde, 
Müreftede yapılan petrol arama son. 
dajlarımn katı olarak müsbet netice 
~erdiği etrafında devamlı neşriyat göze 
Çarpmakta idi. Bilhassa, bir gazetenin 
yazdığı sondaj kuyusundan günde değe
ri 40 bin lira olarak tahmin edilen ben· 
zinin akıp gitmesi hadisesi etrafında . 
ına<len tetkik ve arama enstitüsü genel 
direı.törlüğünden malfunat rica ettik. 

(Sona 6. ıncı ıaylada) 

• Güneş· Dil teorisine göre su mefhunılu 

Filistinde 
öldürülenlerin 

lielimelerin analizi · · 

buldu savısı beşi ., 
(Yazrsı J. üncü sayfada) 

Vll. 
Me)· ltlay - Mayi Malen Mouiller. 

Şarap manasına mey, suluma
nasına mayi bu tipte kelimeler ol
duğu gibi bugünkü Fars' dilinde 
yoğurt demek olan Mast' ta o ka
ralderde bir kelimedir. 

Mıncıklamak dediğimiz zaman 
"luzucetli bir şey karıştırıp yoğur
mak [1],. kastetmiş oluruz. 

Malamak suya hatırmali de
mektir ki Anadolu lehçesinde hu
nu ~ulamak diye kullanırız. Mala 

yeni İspanyol başbakanı demlen dıvarcı aleti hu ismi. yap-
>J • • tığı malama işinde"ri dolayı ~lmış-

1NGILTERE YENİ FRANSIZ 
KAR~E~ KURLLMADAN 

ZECRİ TEDBİRLER 
HAKKINDA VAZİYET 

AL:MIY ACAK 
(Yazrsr J. üncü say.' ada) 

grev ve kargaşaya lZln tır. Fars dilinde sıvamak de k 

Yazan:· H. R. TANKUT 

malen şeklinde yaşadığını görüyo
ruz. Bir yere akıp toplanan suyun 
ufak boru ve.künklerle tevzi edil. 
diği küçük havuz [2] demek olan 
~aslak kelimesinde de (. + m) 
nm rolünü görüyoruz. Bu kelime
lerin etimolojik analizinden çıka .. 
cak neticelerini kontrol edelim. 

Em eğ+ em 
Sum uğ + us + um -f' • 
May ağ + am + ay + . 
Mey eğ + em + ey ~ • 
Mayi ağ + am + iğ +. 
M ast ağ + am + as + at 

verıniyeceğini olan Maliden fiili de aynı şeyi~:
~e eder. Bu kel1.tııı.e.,;n a l"'lan di-

Mü.reftcdekl araştr.rmada sondaj boru- SÖyliyor imde avnı manada <!imak üzere ve 
:· 

.Mal~-mak ağ+ am + al + ağ 
Malı-den ağ + am + al + iğ 
Mal-en ağ + am + al + . J 

(Sonu 2. inı::i sa;yfada) 

sundan çıkan KB_z _ ________ (_Y_a_z_rs_ı_li_. _rn_c_r_sayfada_; ______ r_ıı B. T ......... ı;.,.. _________ 1.-~ı.;....;ı,_.,~-•------------
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Kiiy için tetkikler: 6 

AVRUPADA EKONOMiK YIKILIS 
2 - Avrupada köylülüğün tasfiyesi

nin Avrupanm taliini ve geçimini nasıl 
Avrupa dışı pazarların sıyasal ve eko· 
nomik şcırtlarına bağladığım tesbit e· 
den ve 1900 den 1913 e, 1920 den de 
1934 e kadar dünya ~icaretini (kıymet 

olarak) ve bu ticaretteki Avrupa his
s.:sini gösteren rakamlar şunlardır· 

Yıllar 

1900 
1901 

1902 
1903 
1904 

1905 
1906 
1907 
1908 

1909 

1910 
1911 
1912 

1913 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 

1926 
1927 

1928 
1929 

1930 
1931 

1932 

Dünya ticareti. 

"Milyar mark olarak" 
Avrupa Avrupa dı~ı 

54.2 28,0 
52,7 29,6 

54,8 
58,0 
S9,4 

63,8 
70,6 

76.0 
70,0 

75,3 

32,7 
87,6 
94,3 
98,l 

142,1 
99,6 

108,l 

108,0 
126,2 

138,4 
129.4 
142,2 

146,6 
150,0 

129,1 
96,2 

62.9 

29,9 

32,2 
33,8 

37,4 
41,l 

44,3 
40,2 

43,7 

48,7 
51,5 

59,3 
62,l 

148,0 
89,3 
92,9 

105,1 
112,8 

129,6 

128,3 
128,8 

132,3 
134,l 

99,7 

67,9 
46,9 

yekun 
82,2 

82,3 
84,7 
90,2 
93,2 

101,2 
111,7 
120,3 
110,2 

119,0 

131,4 
139,1 
153,6 
160,2 

290,1 

188,9 
201,C 
213,1 

239,C 

268,0 
257,? 
271,0 
278,9 
284,! 

228,e 
164,1 

109,8 
1933 56,3 43,4 99, 7 
l 934 53,4 42,6 96,0 

a - Vaziyetin Avrupa aleyhine olan 
'Ju inkişafı, şu rakamlarla da tesbit erli
,ebilir: 

"Milyar mark olarak" 

tTHALAT: 

Seneler Avru- Asya Afri- Ame- Avus-

1900 
1905 
1910 
1913 
1925 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 

1933 
1934 

pa ka rika turalya 
30,3 3,9 1,6 6,3 1,0 
34,8 5,7 
45,3 6,4 
53,4 9,0 
77.9 19,7 
81,7 20,7 
82,8 21,0 
71,1 16,2 

53,7 
35,5 
31,5 
30,0 

12,1 
8,5 

7,8 

7.8 

1,9 9,1 

2,4 13.0 
3.0 16,0 
5,2 31,2 

5,8 32,0 
6,2 34,0 
5,5 24,S 

4.0 15,5 

9,8 
8,9 

8,1 

2,9 

2.8 

2,9 

1,0 
1,5 
2,0 
4,0 

3.7 
3,9 

2,8 
1,3 
1,1 

1,0 

l,l 

_, 
İHRACAT: 

1900 
1905 
1910 
1913 
1925 

1928 
1929 
1930 

23,9 
29,0 
37,4 
44,7 

3,9 
5,4 
7,4 
9,3 

60,5 23,8 
64,9 21,8 
67,2 21,6 
58,0 16,5 

1,0 9,4 
1,3 11,8 
2,1 14,1 
2,5 18,4 
4,4 37,1 
4,9 39,5 
4,8 39,0 
3,7 27,9 

0,9 
1,2 
1,8 

1,9 
4,2 

3.9 
3,6 
2,6 

1931 42,5 11,7 2,7 18 7 1,9 
1932 27,4 7,9 2.3 12,8 1.6 
1933 24.8 7,8 2,2 11,2 l,7 
1934 23,4 7,9 2,2 11,1 1,5 

Rakamlardan: Avrupa ticaretinin 34 
sene içinde yüksek bir inkişaf devri 
geçirdikten sonra 1934 de 1900 den 0,8 
milyar mark nisbetinde azaldığı ve bu
na mukabil; 

Ticaret hacminin Avrupa dışı mem
leketlerde 1934 de 1900 e nazaran 14,6 
mark nisbetinde arttığı neticeleri çıka
rılabilir. 

b - İthalat ve ihracat azalmasının, 
Avrupanın köy mahsu1leri yetiştirmi

yen (veya kafi mikdarda yetiştiremi

yen) memleketleri üzerindeki Avrupa 
dışı memleketlerin gittikçe artan tesir
leri ve bu memleketlerdeki halkın işine 
ve beslenmesine yaptığı tesirler daha 
etraflı olarak; 1 - Avrupa ithalat ve 
ihracatının Avrupa ve Avrupa dışı 
memleketler arasındaki inkısamını, 

2 - Bu ithalat ve ihracatın inkısam et
tiği maddeleri gösteren şu rakamlarla 
tetkik edilebilir (1). 

1 - Avrupa ithalat ve ihracatının 
Avrupa ve Avrupa dışı memleketler 
arasındaki inkısamı: 

"Milyar mark olarak" 
Seneler Avrupa Avrupadan Avrupa 

1913 
1925 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

ithalatı ı..,ricinden 

53,~ 

ıs.o 

79,7 
131,8 

82,9 
71,2 
53,8 

J5,5 
31,5 
30,l 

32,3 
41,7 
44,6 
45,4 

47,0 

43,1 
33,6 

lO,? 

17,8 
16,8 

"Milyar mar1' olarak" 

21 ,2 
36,3 
35,1 
"S6,4 
'35,9 

28,1 
20,2 

14,8 
J3.7 
13,3 

Seneler Avrupa Avrupaya Avrupa 

1913 
1925 
1927 
1928 
1929 
1930 

1931 
1932 

1933 

1934 

ihracatı dışına 

44, 7 30,4 14,3 
60,6 39,7 20,9 
62,9 
65,0 
67,3 

58,1 
42,6 

27,S 

24,8 
23,5 

41,S 
42,4 
44,0 

40,3 

30,7 
19,0 

16.6 
15,7 

21,4 
22,6 
23,3 
17,8 
1 l ,9 

8,5 

8,2 
7,8 

2 - Avrupa ve Avrupa dışı memleketler ithalat ve ihrar.atının gruplara inkisamı.' 

AVRUPA İTHALAT: 

Seneler 

1929 
.1930 

1931 

1932 

1933 
1934 

AVRUP~ 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Canlı 

hayvanlar 
1,1 
1,2 
1,0 

Q,5 
0,3 

0,3 

1,1 
1,1 
:ı,8 

0,4 
0,3 

0,2 

AVRUPA DIŞI 
1929 0,3 

0,3 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 

1930 
1931 
1932 
1933 

1934 

AVRUPA DIŞI 
1929 

1930 
1931 
1932 

1933 
1934 

0,3 

0,3 
0,1 

0,1 

O,l 
0,1 

"Milyar mark olarak'' 

gıda Ham ve yarı 
maddeleri mamul maddeler 

23,0 35,0 
19,6 
16,0 

11,7 
9,5 

8,4 

11,0 
10,3 
8,7 
5,1 

4,2 

3,8 

İHRACAT: 

İTHALAT: 

12,9 
9,9 

7,2 
5,1 
4,3 

3,9 

İHRACAT 
~0,6 
15,4 
1

11,7 
9,0 

7,6 
, 7,1 

27,8 

18,8 
13,1 
12,9 
13,0 

16,l 
b.4 
9,6 
6,4 
6,3 
6,2 

19,7 

ıs.o 

10,2 
6,5 
6,1 

5,8 

31,3 
22,4 
14,7 
10,1 

10,4 

10,3 

Mamul 
maddeler 

23,7 
22,5 
17,9 
10,2 
8,8 
8,3 

39,0 
33,2 
24,3 
15,5 
14,0 

13,2 

32,2 
25,8 
15,4 
10,6 
10,0 

10,l 

16,8 
12,6 
8,5 
5,4 

4,8 
5,2 

Yekun 

82,8 
71,1 

53,7 
35,5 
31,5 

30,0. 

67.2 
58,0 

4ı.s 

27,4 
24,8 

23,4 

65,1 

49,0 
32,9 

22,3 
20,5 

19,9 

69,0 

50,7 
35,0 
24,6 
22,9 

22,7 

Yani ; 

a - Avıupa memleketleri (kendi a· 
:ahırındaki karşılıklı mübadeleler bir 
t ar2:a bırakılacak olursa) mübadele 
~~rt'aıınr!l en güç bir safhya gid.iği 
1933 • l934 (1934 _k_!sm~n tahmindir.) 

yıllarında bile ithala'.l.:orrnrn % 44,2 ve 
ihrac-ıt!arınuı 3 33,0 tiyle AVt'upa dıır 
memleketlere bağlı kalmışlar. 

Ve daha mühim olarak; 
b -1933 de gıda ihtiyaçlarının ''kıy

met olarak" %13,2, ham m:\dde ihtiyaç· 

l 
ULUS 

Basbakanımızın , 

Hava kurumıına 
teberrüü 

Türk Hava Kurumu Genel Merke
zinden: 

Türk vatanda.Şiarının aylıklarından 

hava tehlikesi için ayırdıkları yüzde i
kinin vergi haline konulmasına rağmen 
Başbakan İsmet İnönü taahhüt ettikle
ri üye aidatı olarak 936 yılı için bin lira 
t~berrü etmişlerdir. Borçlarında her 
zaman mi!li davaların bayrağı dalgala. 
nan !arsılnlaz türk k:ı" f'si İsmet İnönü
ne, türk hava kurumu yürekten şükran
larını sunar, (A.A.) 

~~TANBUL TELEFONLAR/: 

Pr. Prost geldi 
İstanbul, 19 - İstanbulun şehir pla

nını yapacak olan ürbanist Prost bu sa. 
hah geldi. İstanbulda iki ay kadar kala
cak ve bu arada Ankaraya gidecektir. 
Planın iki senede bitirileceği tahmin e
dilmektedir. 

İstanbul ilk mekteblerinde 
neticeler 

İstanbul, 19 - Bu sene İstanbul ilk 
mekteblerinde alınan neticeler şunlar -
dır: Birinci sınıflarda muvaffakiyet nis
beti yüzde 77; ikinci sınıflarda yüzde 80; 
üçüncü sınıflarda yüzde 85; dördüncü 
sınıflarda yüzde 79 • 80 dir. Beşinci sı
nıflara ait neticeler henüz alınamamış

tır. 

Buğday yolsuzluğu 

İstanbul, 19 - Vilayet idare heye
ti bugClay yolsu!luğu üzerinde tetkikle. 
re başladı. Tahkikat bir ay içinde bitiri
lecektir. 

Mahkfun olan memur 
İstanbul, 19 - Zimmetine 1500 lira 

geçirmekten suçlu Galata deniz resim • 
Jeri veznedarı Remzi bir sene hapse, bir 
sene memurluktan mahrum edilmeye 
ve zimmetine geçirdiği parayı tazmine 
mahküm edildi • 

Bakırköy sinemasında 

yangın 

İstanbul, 19 - Bakırköy aile sine
masında• bugün filim gösterilirken yan
gın çıktT. Nufusça kayıp yoktur. Yan • 
gın söndürülmüştür. 

Buz isi 
ol 

lstanl:iul, 19 - Belediye buz aağrt
ma ve taşıma işini geçen yıllarda oldu
ğu gibi bu sene dt! müteahhide verdi. 

* İstanbul, - Tü.rkkuşu filmi Hal
kevi salonunda talebeye gösterilmeye 

başlandı. ___ .. ____ _ 
ÇAGRILAR 

Kamutay Adliye Encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 

Kamutay teşkiHitı esasiye encümeni 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

Orman kanunu layihası muvakkat 
encümeni pazartesi gününden maada 
hergün saat onda toplanacaktır. 

lar:nın o/o 15,6 sını Avrupa dışı mem
leketlerden satın almak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Bı.f'bilh?.ssa gıda ve ham madde fiat
larındaki nisbi yüksek düşüklük de na
zarı dikkate alınırsa tam ekonomik bir 
tabiiyet demektir. 

Neşet Halil ATAY 
(Bu yazı devam edecektir) -----

(1) lthalat ve ihracatın kıymetleriy
le gösterildiği bu rakamlarda bundan 
evelki yazılarda tesbit edilen fiat sukut· 
}arının da nazarı dikkate alınması la· 

zr~d·r 

. 
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Türk - Alman ticaret konuşmaları 

Dün dış hakanhl{ta imzalanan mu: 
zeyli bugün meri yete girmel\:teclir 

cd 

Alman ticaret delegasyonu ile bir 
müddettenberi yapılmakta olan konuş • 
malar muvaffakiyetle neticelenmiş ol • 
duğundan hazırlanan vesikalar dün sa. 

at lŞ de dıf qler bakanlığında Türkiye 
namına drş işler bakan vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu ve Almanya namına büyük 
elçi S. E. Fon Keller ile delegasyon rei
si Doktor V uher tarafından imza edil • 
miştir: 

Bu münasebetle dış işler bakanlığı 

tarafından aşağıdaki tebliğ neşredilmiş· 
tir: 

" Türkiye ile Almanya arasında ti • 
cari mübadelelerin ve tediyat muamele
sinin tanzimi hususunda Ankarada son 
haftalar içinde yapılmış olan müzakere
ler, 27 mayıs 1930 ticaret muahedesine 
ve eşya mübadelesi ile tediyat muame· 
lesi hakkındaki 15 nisan 1935 tarihli 
protokola mütemmim mukaveleler im
zasiyle 19 mayıs 1936 da neticelendiril. 
miştir. 

Ahdi gümrük tarifesinde bazı tadi • 
latı ve miitemmimatı ihtiva eden zeyli 
muahede 20 mayıs 1936 tarihinden iti -
barf'n meriyete girmektedir. 

Türkivede kontenian sistemi ve Al • 
manva<ta döviz rejimi hususunda müte. 
kabil ithalat menfaatfannr tan7:İm eden 
munzam protokol m"kahline samit ol. 
mak üure 1 mavrs 193tl tarihinrlen iti -
haren 30 nisan 1 Q37 tarihine karlar mu-

Bal\:aıılar meclisinde 
Bakanlar Meclisi dün Başbakan İs • 

met İnönü'nün reisliği altında toplana • 
rak muhtelif işler üzerinde görüşmeler
de bulunmuş ve bu işlere aid kararlar 

teberdir. Ve gayri muayyen mfüldrtlc 
temdid edilmek imkanını hai,,dir. 

Türk - alman ticaret mübadeleltr 
i~in bugün meriyette bulunan prensip
ler umumiyetle ibka olunnu! ve aı·c.alr 

geçen senenin ekonomik inkişafına uy· 
durulmuştur . 

Ticari tediyeler şimdiye kadar oldu· 
ğu gibi yapılacaktır. Feri masraflara 
gelince, bu hususta bazı kolaylıklar der· 
piş edilmiştir.,. (A.A.) 

Glaskoya gidecek 
delegasyonumnz 

Glaskov'da toplanacak olan uluslar 
sosyetesine müzaheret cemiyeti umu· 
mi heyetinde Türkiye müzaheret soaye 
tesini temsil edecek heyetimiz fU zat· 
lardan mürekkcbtir. 

Denizli mebusu Necib Ali Küçüka, 
Ordu mebusu Ahmed İhsan Tekgöz. 
Çanakkale mebusu Şükrü, üninrsite 
rektörü Pr. Cemil, l\'1crkez banlcası ida· 
re meclisi azası Reşad. 

Muğlada ekim vaziyeti 
Muğla, 19 (A.A.) - Bu yıl• eki111 

mikdarı geçen yıl güz ekim mikdarlflın 
iki misline çıkmaktadır. Bu yil :zeytin 
ürünü çiçek itibariyle pek dolgundur. 

sahillerde bostanlar çiçeğe binmeye

başlamı tır. Yayla ye.rlerde ise .. ostan· 

lar yeni ekilmeye başlamıştır. Yazlık 
ürünlerden darı ve mısır ziraatı ltryıJaı 
da bitmiş ve ürünler çiçeklenmelrtcdir. 
Bu ürünler merkezde yeni ekilnıel.te· 

dir. vermiştir. 

===================. ====~=========== 

«Ulus» un 
(Başı 1. inci sayfada) 

Birinci kelime (eğ + em) = 
em suyun bir maddeye hiç bir me
safe ve vasıf tesiri dahilinde ol mı· 
yarak taallukudur. Burada en kı
sa yoldan ve tamamiyle imtizaç 
vardıı·. 

Sum kelimesindeki (. + s) un
suru su ile maddenin oldukça ge
niş bir saha içinde imtizacını gös
terir ki em'e bakarak daha az im
tizaçlı ve daha çok sulu demektir. 

May, mey, mayi her hususta 
aynı vasıf ve kıymette kelimeler
dir. Yalnız em'e nazaran bir hu
susiyetleri vardır ki bu hususiyet 
manayı ifade etmek rolünde olan 
(. 4- y) ile verilmek edir. Em bir 
kaç türlü olabildi ::rj Halde 
mey, may ancak şarap ve yağ ola
bil' r, böyle tam ve rnilkemmel ma
nf\da olanla?"!\ ıtlok ile mayi deni!
di~ini h:\tırlarsak unsmların kuv
vetini öğrenmi~ oluruz. 

Her hangi Fransızca bir sözlük
te hu asıldan olma kelimeler bu
labiliriz. Mesela: 
Islatmak 
Islanmış, ıslak 
Bir çayırı rutubetli tu
tan su sızıntısı 
Islatma, müskirata su 
katma 

Mouiller 
Mouille 

Mouille 
Mouillage 

Mast'ta bir {t) unsuru vardır 
ki kelimede bir faaliyete işarettir. 
Yoğurdun basta mayilere baka
rak daima tahammuz halinde ol
ması bu faaliyetin ifadesidir. 

Mala'daki (. + l) unsuru ma
~ayı yayan, belli bellisiz hale ge
tıren unsurdur. Türkçe Farsça ve 
Almanca mal kelimesindeki ger
çek manada bir mayii gidebildiği 
kadar yaymak ve onun cevherini 
müphem hale getirecek mana ve 
hareketi vardır. 

(Ağ + am) kelimesi sonuna 
bir (v. + k) alarak amik İsmini 
yapar. Amik arapçada derin su 
manasına gelir. Amik ovası derin 

Dil Yazıları 
toplu ve özlü suları bulunan ba· 
taklık bir ova olduğu için bu adı 
almıştır. Şu halde arapça sandığı
mız bu kelimenin de halis Türkçe 
olduğu meydana çıkmaktadır. 

Mezopotamya mitolojisiade 
her şeyin ve her varlığın eTYeli 
olarak öğrendiğimiz Mumm ile 
Cermen mitolojisindeki Mimio 
unsurlarının bu vasıfta birer yi 
olduklarına şimdi intikal edebili
yon1z. 

Bu dan aldığım topon• ik 
netice de şudur: 

(. + m) ele]Jlanı ile kuvvdlcP· 
dirilmiş su medlullü her hangj biı 
kelimede, bir .madde ile sımsıkı 
imtizaç etmiş bir su anlamamız 
lazımdır. Amu derya veya Umu 
derya suyu ile Amur suyı1nun 
adında olduğu gibi. Amu derya 
nehri daima bulanık akar çünkü 
"feyezanı Mayı$lan birinci teşri· 
ne kadardır" [3]. Ve A1Ilur Neh· 
rinin suyu da karadır. [ 4]. 

( . .+ p), (. + b) unsurları ela 
aynı rolü oynarlar. Balik Uypr· 
cada balçık demektir. Ve su ile 
topra<{ın kat'i olarak imtizaent· 
dan l:..ısıl olur. Balçık yapışkan ve 
aya~ı tutan c m••r ve özlü topra
ğa denir. f5]. Bal ve halp111 
M<' ddelerind,.. de avnı toplana• 
ve özleşme bulunduğu meylla11-
dadır. 

Su anlamlı ana kelimeleri. al
dı!darı elemanlarla kazanılmış ye

ni manaları T oponomik tetkik içiJ 
çok gerekli olduğundan bu etiidii 
yapmak zaruri idi. Bundan soar• 
yer yüzüne yayılmış su medliil!il 
has isimlerin yine Güneş - Dil te· 
orisi bakımından tetkikini y-.pa· 
cağız. 

r Jl Kamusül Alam 
[4] .. .. 
[5] Veled Çelebi Türk Dh-: 
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_Habeş gen(leri faşist oluyorlar, 
1 

~pulcular kur~una ilizildi; Adisahahada 
i İtalyanca gazete çıkarılacak 

Roma, 19 ( A.A.) - Resmi mahfil • 
ler, Adisababa'daki bir çok yağmacıla· 
rın kurşuna dizilmit oldukları haberini 
teyid etmektedir. Bu mahfiller, idam 
edilenlerin mikdanru birkaç yüze ka • 
dar çıkaran yabancı haberlerini mübala
galı bulmaktadırlar. 
. Gne bu mahfiller, Habeşistan'daki 
bazı italyan mevzilerinde salgın hasta· 
lıklar hüküm sürmekte ve bu mevzilere 
karşı tecavüzler yapılmakta olduğu su
retindeki haberleri de tekzibtmektedir. 
!er. Aym mahfiller, motörlü kuvvetle • 
rin henüz işgal edilmemiş olan bölge • 
lerin boşaltılmasmrn hiç bir yerde hiç 
bir mukavemetle karşılamadan yapıl· 
makta olduğunu tasrih etmektedirler. 

Bir diplomatik çanta kayboldu 
Cibuti, 19 (A.A.) - Buradaki ingi

liz konsolosluğuna getirilmekte olan 
diplomatik çanta, Adisababa - Cibuti 
treninde kaybolmuştur. 

Bir ingiliz subayının tevkifi 
Cibuti, 19 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, Hbeşistandki ingiliz seyyar hasta· 
nesi subayı Bonner, Diredaua'da ital • 
yan askeri makamları tarafından tevkif 
olunmuştur. Kuduz olduğu sanılan bir 
köpek tarafından ısırılmış bulunan Bon
ner tedavi için Aden'e gitmekte idi. 

Londra, 19 ( A.A.) - Adisababadaki 
:ngiliz elçiliğinden Cibutideki ingiliz 
konsoloshanesine gönderilmiş olan çan. 
canın ortadan kaybolması ve ingiliz elçi
ıiği ataşemiliteri B. Bonner'in tevkifi 
haberlerini teyid eder hiç bir haber alı• 
nam:ı.mcştır. 

Dış işler bakanlığı, Adisababadaki 
ingi\iz elçisi B. Barton'a bu iki hadise 
haklnnrh tahkikat yapması için talimat 
vermhıtir. 

1 fJ20 yarrılı 1 talya:va döndü 
Napoli, 19 ( A.A.) - Akilea isminde

ki hasta gemisi. bu sabah doğu Afrika
smdan buraya gelmiştir. Gemide sö
mür~eler müste~arı B. Lcssona ile 620 

varalt bulunmakta idi. 
1000 kadar yaralıyı hamil olan Kali

forniya vapurunun bu~n öğleden son
ra buraya g!"lmesi beklenilmektedir. 

Roma, 19 (A.A.) - Habeşistanda ilk 

italyanca gazete bu hafta içinde Adisa .. 
babada çıkmaya başlıyacaktır. Eski im· 
paratorluk matbaasında basılacak olan 
bu gazete italyanlar ile yerli halk ara
sında kültür bağları vücuda getirmeğe 

çalışacaktır. 

Habeş gençleri fa§ist 
kurumlarına giriyorlar 

Roma, 19 (A.A.) - Adisababadan 

bildirildiğine göre oradaki italyan ma

kamatı genç habeşleri şimdiden faşist 

kurumlarına sokmaktadırlar. 

Dün, bu gençlerden bazıları faşist 

üniforması olan beyaz bere, haki göm

lek ve kısa pantalon ve yeşil boyun atkı
sı ile otoritelerin huzuruna çıkmışlar

dır. 

Kıralın tevcihleri 
Roma, 19 (A.A.) - Kıral, Musoli

ninin damadı Kont Ciyanoya sömürge 

nişanlarının en yükseği olan Stellanm 
büyük haçını vermiş ve Musolininin iki 
oğluna da "konsül,. ünvamnı vermiştir. 

I talyanlar silahaları topluyorlar 
Adisababa, 19 (A.A.) - İtalyan kı

taları işgal edilen bölgelerde silah a
raştırmalarına şiddetle devam etmekte

dir. 

Adisababada italyan makamlarına 

7852 tüfek, 80 tabanca, 966 mitralyöz 
ve 51 top teslim olunmuştur. 

Harrarda da italyanların eline 9000 

tüfek, 140 mitralyöz, 37 son sistem ve 35 

de eski top geçmiştir. 

Mare~al dö Bononun yeni 
vazifesi 

Roma, 19 (A.A.) - B. Musolini, 
mareşal dö Bonoyu Habeşistanm asker

lik bakımmdan tensikine memur komis
yon reisliğine tayin etmiştir. 

Bir fran.'flZ papa.n 
Habeşistandan çıkarıldı. 

Roma, 19 (A.A.) - Senelerdenberi 

Harrarda bulunan fransrz papası Jaroso 
Habeşistandan çıkarılmıştır 

B. Ed-en'in dumdum kurşunları hakkında Avam 
Kamarasındaki if s aa tından sonra 

.> 

İtalya, Londra elçiliği erk.anından 
bazılarını geri çağırmayı düşünüyor 

Londra, 19 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesinin nakletmekte olduğu bazı şa
yialara göre dün avam kamarasında 
B. Eden tarafından dum dum kurşunları 
meselesi hakkında yapılmış olan ifşaat 
üzerine Londrıı'daki İtalyan elçiliği er
kanından bazılarını çağırmak tasavvu
runda bulunmaktadır. 

B. Eden'in izahları lıoşnudlukla 
karşılandı. 

Londra, 19 (A.A.) - Avam kamara
sı, ingili:r: firmalarnun Habeşitana dum 
dum kurşunları sattığına dair olan ital. 
yan ithamlarının menşeleri hakkında 

B. Eden tarafından verilen izahatı hoş· 
nudlukla kar~rlamıştır. Bununla be
raber, parlamentonun bu meseleyi ta
kibetr.ııek niyetinde olduğu söylenmek
tedir. Londradaki İtalyan büyük elçili

ğinin oynadığı rol ve şüpheli tavırlar 

takınan Albay Lopez ile olan 
münasebetleri meselesi hakkında 

tahkikatta bulunması hükümetten 
istenitecektir. Rivayete göre, al-
bay Lopez bir çok vesikaları tahrif et
miştir. Bundan başka, bazı mahfiller i. 
talyan ataşP.mititerinin vaziyeti hakkın

da sualler soracaklardır. Bu mebusların 
kanaatine göre, f ngiltereniıı bu ataşenin 

, değistirilmesini ltalyadan istemesi ıa. 
ıım gelmektedir. 

Riu;ok nıebııslar lıiil;,ümeti 
sılaşıı,.ma/1, niyetindeler. 

Londra, 19 (A.A.) - Birçok melıus· 
lar, dum dum kurşunları işinde 1tal·;a
nın oynamı~ oldıığu rol meselesini ay
dın 1 atması için hükümeti aıkı~tırmak 

taasvvurunda bulunmaktadırlar. İtalyan 
ataşemiliteri hakkında da bir takım is • 
tizah takrirleri verilmesi beklenilmek • 
tedir. Bazı mahfiller, bu ataşamiliteri 

değiştirmesini İtalya hükümetinden is
temenin muvafık olduğu düşüncesinde. 
dirler. 

Öte taraftan hükümet, ingiliz tebaa
sından olan albay Lopez'i memleket dı. 
şma çıkaramaz. Fakat hükümetin mu
maileyhin İngiltere aleyhindeki hareket-

lerine bir nihayet vermek çaresini bul • 
masr lazım gelmekte olduğu ileri sürül
mektedir. 

I talyan nıahf ill"ri el~ilikte deği
şiklik yapılacağtnı sanıyorlar 

Roma, 19 (A.A.) - İyi haber al
makta olan mahfiller, Roma hükümeti
nin Londradaki İtalyan elçiliği er
kan ve memurlarından bazılarım dum 
dum kurşunları hakkında B. Eden tara
fından yapılan ifşaat üzerine geri çek· 
mesini ihtimalli görmektedirler. 

ı····i~kıİ~h·ko:rsI;~i .. ! 
• Ankara ve lstanbul Oniversi- i 
~ telerinde R. Peker·İn verdiği inkı- i 
i lab derslerinde tutulan talebe i 
i notları, gözden geçirildikten son- ! 
: ra, ULUS Basımevince kitap ha- i 

linde basılmıştır. 124 sayfa tutan ! 
eser, yalnız basma masrafı kar- i 
şılığı olarak her yerde ON KURU· l 
ŞA satılmaktadır. i . . ············································· ............ . 

ULUS S.'" .. Yl· A J 

HABERLER 
Filistinde grevler iki aydanberi devam ederken.\ 

, Yahudi ve İtalyan gazeteleri de çekişiyorlar 
Cumartesi gününden beri öldürülen kirrieselerin sayısı beşi buldu 

Filistin yahudilerinin lideri: 
Dr. Hayim Tayzman 

Kudüs, 19 (A.A.) _ !ki aydanberi 

grevlerin devam ettiği Filistinde vazi
yet gittikçe güçleşmektedir. 

Dün, Kudüs'ün alman mahallesine 

yakın bir benzin fabrikası yanında bu
lunan büyük bir odun deposuna ateş 

verilmi~ ise de yangının önüne çabuk 
g~ilmiştir. Bu yangını çıkardığı sanı· 
lan bir yahudi şoför tevkif olunmuştur. 

Fevkalade durum vaziyeti gittikçe 
daha büyük bir şiddetle tatbik edilmek
tedir. 

) ' alıudi gazetelerile italyan 
gazetelerinin kavgaları 

Roma. 19 (A.A.) - Bütün italyan 
gazeteleri, şimdiki karışıklıklardan İtal
yanları itham eden Filistin yahudi ga
zetelerine şiddetle hücum etmektedir. 

Ciornale d'İtalia diyor ki: 
"İngiliz hükümeti Filistinde çok 

tehlikeli bir sıyasa güdmektedir ve bu
gün oralarda cereyan eden hadiselerin 
bütün mesuliyeti ona aiddir. Çünkü Fi
listin halkını birbirine düşürerek iste
diği gibi hüküm sürmek emelindedir.,, 

Kudüs, 19 (A.A.) - Bir yahudi da
ha öldürülmüştür. Cumartesi günün
denberi öldürülen kimselerin yek\lnu 
beşe çıkmıştır. 

Demiryolunu korumak için hususi 
tedbirler alınmıştır. 

Kudüs _ Hayfa yolunda otomobil ve 

• 

.Zecri tedbirler isinde 
~ 

İngiltere yeni f ransız kabinesi · 
kurulduktan sonra vaziyet alacak 

Londra, 19 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

Mısır meselesi ile maden meselesi, 
dün İngiliz kabinesinin konuşmuş ol
duğu başlıca mevzulardır-. 

B. Eden, Paris'de B. Leon Blum ile 
yapmış olduğu görüşme hakkında izah
lar vermiştir. 

Mumaileyh, fransız sosyalistleri li
deri ile yapmış olduğu konuşmamn 

Fransa ile İngiltere arasında daha sıkı 
bir iş birliği yapıla.bileceğini sanmakta 
olduğunu söylemiştir. 

Zecri tedbirler meselesine gelince kabi· 
ne milletler cemiyetinin 16 haziran top
lantısında takınacağı tavrı hakkında B. 
Edene talimat vermeden önce bu mese
leyi bir kerre daha konuşmaya karar 
vermiştir, zira lngilterenin hareket 
tarzı, yeni fransız hükümetinin hareket 
tarzına bağlı bulunmaktadır. · 

Bununla beraber iyi haber almakta 
olan mahfiller, İngilterenin zecri ted
birlerin kaldı.rılmasınr istemek hususun
da önayak olmıyacağını ve bu iş hak
kındaki kararını konsey çoğunluğunun 
kararma uyduracağını söylemektedir

ler. 
Bundan ba~ka B. Eden, ingiliz sual-

B$ · Çaldarisin 
Çok parlalc hir 

Atına, 19 (A.A.) - Yunanistan, es-ı 
ki başbakan B .Çaldaris'e muazzam bir 
milli cenaze teöreni yapmıştır. Bütün 
resmi ve hususi binalar yas bayrakları 
çekmişler ve bir çok evlerin balkonları
na ve mağazaların camekanlarına da 
siyah tüller gerilmiştir. Alayın geçeceği 
yollara asker dizilmiş ve bunun arkasın. 
da da kalabalrk bir halk yığını birikmiş_ 

ti. 

Resmi tören kilisede başlamıştır. Ya
pılan ayinde kıral ve bütün saray erkanı, 
başbakan ve bakanlar, elçiler ve elçilik
ler ileri gelenleri hazır bulunmuşlar-

Ayinden sonra kıral kiliseden ayrılma
dan önce Çaldaris'in tabutu önünde say

gı ile eğilmiştir. 
Tabut, elen bayrağına sarılı olarak 

bir top arabasına konulmuştur. Tabu
tun kordonlarrru dahiliye bakanı Stila
kakis, üç general, bir amiral ve halk 

namesi hakkmda B. Hitler ile Sir Fibİı 
arasında yapılan görüşmelerin neticele
ri hakkında da arkadaşlarına izahlar 
vermiştir, 

I ngiltere evrensel bir danışma 
yapacakmış. 

Londra, 19 (A.A.) - Havas muhabi· 
rinin haber aldığına göre, Milletler Ce
miyetinin ülküsüne ve va.rlığına halel 
getirmeksizin, İtalyaya karşı alınan 

zecri tedbirlerden vaz geçmenin yolu
nu bulmak ü:r:ere İngiltere yakında dev
letlerle danışmalara girişecekmiş. A
deta evrensel mahiyetdeki bu danı~ 
matara başlamak için !ngilterenin, yeni 
fransız kabinesinin kurulmasını bekle
diği, siyasal mahfillerde anılmakta
dır. 

I ıalya Cenevre çall§malarına 
ka!ılmakuın kaçınıyor 

Cenevre, 19 (A.A.) - İtalya hiç ol
mazsa bu sıralaırda Milletler Cemiyeti
nin çalışmalarına iştirak etmemeğe az. 
metmiş olduğunun bir delilini daha gös
termiştir: İtalya, afyon komitesinin 
şiımdiki toplantılarında bulunmak üze
re delege göndermemi~tir. 

cenaze töreni 

şel~ilde yapıldı 
partisinden de üç kişi tutuyordu. Tabu. 
tun arkasından kıralrn baş yaveri hükü
met erkanı bütün askeri ve mülki şef

ler, papaslar, elçiler ve saire yürüyordu. 
Alay bu şekilde mezarlrğa kadar gitmiş 
ve orada son törenden sonra dağılmış
tll'. 

Atina, 19 (A.A.) - Çaldaris'in ölü
mü dolayisiyle bütün gazeteler. müte

veffanın çok yüksek bir devlet adamı ve 

aynı zamanda çok namuslu bir insan ol
duğunu ittifakla kaydeylemektedirler. 

BB. Titiilesko ve Maksinıos 
arasında telgraflar 

Atina, 19 (A.A) _Romanya dış ba
kanı B. Titülesko eski başbakan B. 
Çaldarisin ölümü dolayisiyle B. Mak
simosa gönderdiği taziye telgrafında 
balkan paktının nasıl bir dost hava i-

Filistin araplarının lideri1 
Hacı Emin Elhüseyni 

arabalar kafile halinde gitmekte ve bu 

kafilelerin önünde ve arkasında asket 

yüklü kamyonlar bulunmaktadır. 

Kudüs • Yafa yolunda askerler dev· 

riye gezmektedirler. 

r 

BB. Blum ve Heryo 
yakında bir görüşme 

yapacaklar 
Paris, 19 (A.A.) - Ga.zeteler, ya • 

kında B. Blum ile B. Heryo arasına. 

vuku bulacak konuşma ile pek ziyade 

alakadar olmaktadırlar. 

Maten gazetesi, diyor ki: 
'' B. Heryo'nun pek yakınında bulu~ 

nan kimselerin söylediklerine bakılırsa 

B. Heryo dış işler bakanlığını kabul et .. 
miyecek, yalruz paralmento reisliğine 

namzetliğini koymağa muvafakat ede• 

cektir.'' 
Figaro gazetesi yazıyor: 
'' Dün, dikkate değer ve alaka uyan 

dıran bir hadise olmuştur: B. Buisson, 
mebusan meclisi reisliğine namzetliğini 
koymak niyetinde olduğunu bildirmiş .. 
tir.,, 

"iktidar mevkiine gelen sosya·' 
lizm değildir.,, 

B. Pol For, Popüler gazetesinde şöy• 
le bir tavzihte bulunmaktadır: 

" İktıdar mevkiine gelen, sosyalizm 
değildir. Sosyalist partisi, kendi prog • 
ramını gerçekleştirmek için iş başına 

çağrılmıyor. Şimdiki halde büsbütün 
başka bir şey mevzuu bahistir. Sol ce • 
nah yığınlarında ve sol cenah partile .. 
rinde halkçıların bir araya geldilı.leri 

görülmüştür. 

Sosyalist partisi, sol cenah mensup .. 
ları tarafından yapılan savaş sxrasmdı. 

halkçılar cephesine sadık kalmıştır, hü· 
kümete geçtiği zaman da o cephe, sa • 
dık kalacaktır, fakat bu hal, onun biç 
değişmemiş olan akideleri sahasında asd 
kendi savaşına, kendi çalışmalarına de. 
vam etmesine engel olmıyacaktır.,, 

çinde imzalanmış olduğunu anmakta· 
dır. 

B. Maksimos verdiği cevabta, bu 
kederli anında el birliğiyle başarılmış 
olan sarsılmaz eseri düşünerek hakiki 

bir teselli bulduğunu ve bu eserin 

balkan memleketlerinin refahı yolunda 
daima daha ziyade sağlamlaşmasını 
kaydcylemektedir. 

General Paraskevopulos'un 
cenaze alayı 

Atina, 19 (A.A.) - General Paras
kevopulos'un cenaze alayı dün büyük 

bir kalabalığm iştirakıyle yapılmıştır. 
Cenaze töreninde kıral adına general" 
Strimber, başbakan Metaksas, bütün ha· 
kanlar, bir çok askeri ve sivil şahsiyetler 
ile eski muharipler ve ye 1.,k sub3 .. ' r 

cemiyetlerinin. kalabalık dl"legasyonbrı 

Luhınmuştut 



SAYFA 4 ULUS 

Macaristan mektupları: 

Turizme dair bazı fikirler 
"Budapeşte turizm gazetecileri 1 

sendikasının misafiriyiz. 
Turizm, ve gazetecileri, ve send.i

kasr. Yalnız bu üç kelime Macaris
tanda turizmin ne kadar organize ol
duğunu anlatmağa yeter sanırım. 

••Birkaç yıkı ve konfCJrlü bir otel .. 
Turist denilen acayib kılıklı adamı 
çekip bırakmIJ'an işte iki miknatis!" 
Antalya'da eski duvarların kaldrnl
makta olmasına esef eden bir yaban
cı, orada turizm imkanlarının da bu 
suretle kaldırılmakta olmasından bah
sederken böyle diyordu. 

Fakat bu günkü turizmin ne ma
nası, ne de malzemesi hu kadar basit
tir. Sadece tarihi anıtlann bolluğu ve 
sadece exotisme, muasır turiste artık 
kifayet etmemektedir. Transatlantik
lerle sürü halinde gelip arabacdarla 
antikacılara bir kaç para bırakarak 
giden golf pantalonlu ve kara gözlük
lü seyyah müstesna, yabancı memle
kette kesesini açan turist yıllık va
kansmı geçirirken dinlenmek, eğlen
mek ve öğrenmek vesileleri de ara
yan yorulmuş say adarrudrr. Bundan 
dolayı sinirlidir. Onu eğlendirerek 

(. gezdirir ve dinlendirerek tenvir eder
seniz turizm maksatlanmzda yar
dımcınız olur. Bunları yapamazsanız 
vay halinize; belki biraz para, fakat 
korkunç bir aleyhtar kazanmış olur
sunuz. Şu halde turisti memleketine 
memnun göndermek vazifeniz<lır. 

İmdi, düşüneceksiniz ki dinlen
mek. eğ!enmek ve öğrenmek istiyen 
adClmm bu maksatlarından en az üç
tP ikisi maddidir; maddeye ihtimam 
~ ·;stereceksiniz: Turiste evini arat
P'" •·acaksımz; güzel manzaralara a
<: :~n geniş pençereli, tertemiz yatak
lı, soğuk ve src.ak suyu bol, masası. 
d<lfabı, lambası birer sanat esPri :;ayı
labilecek oda vereceksiniz. Gürültü 
otelinizin düşmanıdır; yalmz içinde 
değil, dışmda da bir mabed sessizliği 
teminine itina edeceksiniz. [*] 

Ancak turist itikafa çekilmiş de
ğ'ldir: saat beş çayında en iyi musi
ı i~ri din iyerek dans edecektir ve tek 
f-. nma d:ms edemiyeccği i<_:in de ta
ll! ma koLwlı1<lan bulabilecektir. O
tel yakinind"ki tenis kortları, dan
sin~ler, büyiik gazinolar, b ·re. hane
ler ve usta a~çılarm idnre et( ği tnnın
mı~ mulba'·lı lokantalar tur.İsti ya
bancı memlekete bai:lıyan rabitalar
drr. 

" ... 1 ave etmeliyim ki lokantala
nm12, pe'• az istisnalarla, sahihleri
nin ken--?ileri tarafmdan idare E'<lil
mektedir, ve iftiharla söyliyebilirim 
ki yerli ve yabancı mü~teriler, bu lo
kan~alaroa. meşhUT macar misafir
perverliği ile izaz olunma•mdrr. Bun
d;ın ~olayı, tekzib ed'lmekten hiç çe
kirımıverek her1{ese şöyle diyebH · rirn: 

- Geliniz! yemeklerimizi yiyerek tak
d1r edi.r;z; böylelikle Macaristanın 
dos"u ol"r:-iTmı-zdruı fiiphe etmem.,, 

[*] Budapeştede bü_vük turist otel
lerinin hemen hepii, nakil vasıtalarr
nrn ~eçmsi yasak olan caddelerde inşa 
edilmi:cir 

Tefrika: No: 93 

Bu sözleri, Sen Gellert otelleri 
ve hayvanat bahçesi lokantaları sa
hibi Şarl Gundel tarafından yazılmış ' 
olan "Macar mutbağı" adındaki ki~ 
taptan alıyorum. 

Palatinu9 oteli metrdoteli, listede 
gösterdiğim" Macar tavuğu., nu ö
verek: 

- Bir fransız müşterim burada 
bulunduğu on beş gündenberi, hiç 
olmazsa günde bir kerre, bundan ye
meği adet edindi, dedi. 

Bir memlekete midesiyle bağla
nanlar az değildir. 

Otel, tenis, kort, banyo, dansing, 
lokanta, müze .. Bütün bu müessese
ler arasındaki gidip gelme1eri kolay
laştıracak ve turist kafile halinde gel
miş ise.şehri ve civarını gezdirecek 
olan nakil vasıtalarında intizam ve 
ucuzluk turizmin ilk şartlarındandır; 
taksiler temiz ve saatleri ayarlı ola
caktır. Otokarlarda, konuştuğunuz 
Avrupa lisanlarından birile size gör
düklerinizi izah edecek bir kılavuz 
bulunacaktır. 

Fakat kılavuzun eksiğini. türlü dil
lerde yazılmış, küçük broşürler ta
mamlamak gerektir. Memleketini
zin eşiğine ayağını basan turisti bu 
çeşid broşürler ve cins cins resimler
le ateda bombardıman edeceksiniz. 
Bunlar onu daha çok görmeğe, daha 
fazla gezmeğe teşvik edecek ve mem
leketinizle mesleki alakasını artıra
caktır; gezinti için gelip iş yapmak 
için kalanların pek çok olduğunu bil
mek istatistikleri karıştrrmağa vabes
te değildix. 

Turizm adı verilen ve "bir memle
ket hakkında yabancının alakasını 
uyandırıp ondan her suretle fayda
lanma,. şeklinde tarifi kabil olan bu 
yepyeni endüstriden bütün randıma
nını alabilmek için onu milll iktısa
dm en ince hesablarla kurulmuş bir 
şubesi telakki etmek ve islemesinde, 
tesadüfe bağlı hiç bir mekanizma bı
rakmamak lazımdır. 

Macaristan, kendi turizmini böyle 
düşünüp böyle kurmuştur. 

Nasuhi BAYDAR 

Haile Selassie 
Avrııpa)ra gidiyor 

Londra, 19 (A.A.) - Kudüs•den ha
ber verildiğine göre, imparator çarşam· 
ba veya perşembe günü A vrupaya ha
reket edecektir. Geçenlerde burada Ne
güs için satın alman ev şimdi tarnamiy
le hazırlanmış bulunmaktadrr. Bu ha· 
zrrlığı habeş imaratorları sülalesinden 
olan prenses Yojsim idare etmiştir. 

Korkunç bir fırtına 
Vaşington, 19 (A.A.) - Fırtına, i

çinde 16 bin seyirci bulunan bir sirk 
çadL!'rnı tahrib etmiştir. 

İki kişi ölmüş, bir çok kişi yaralan
mıştır. 

Parlamento binasına yıldırrrn düş

müşse de bir zarar vermemiştir. 

Bulgaristan 
silahlanacali mı ? 
Prager Prese gazetesine Sofya'dan 

yazılıyor: 

Avusturya'da yeniden askerlik mü
kellefiyetinin tatbikine karar verilme
si umud edildiğinden çok daha az bir 
tesir yapmıştır. Vaziyetin bu şekilde 
tezahür etmesinin büyük bir kısmını. 
Sofya'dan alman gözlüğiyle etrafı gör
meğc alışılmış olmakta aramak lazım
dır. 

Politika ile uğraşan bulgar1ar, Avus 
turya halkının yüzde 90 ı anşlus tara
fını tutmakta oldukları ve bunun pek 
yakında olabileceği fikrine saplanmış
lardır. Bu tarzda düşünmek, alınan pro
pagan:fasmm bir verimi olduğu gibi 
aynı zamanda da, bütün bulgarların bir 
devlet içinde birleşmeleri isteğinin ru
hi bir haletidir. ı 

Avusturyanm teşebbüsünde, Bulga
risatm her şeyden önce ilgilendiren 
şey, bu hareketin, sulh andlaşmaları 

cephesinde yeni bir yarığı ifade etmesi 
ve dolayısiyle revizyon umudlarını kuv
vetlendirmekte olmasıdır. 

Fakat bu havai hislere kapıJrnaktan 
çıkan bir havadır ki, Bulgaristanda ha
la mevcud olan otoriter rejim için hiç 
bir pratik değeri yoktur. Bunun için, 
politika mesuliyetini taşıyanların bu 
hadise karşısında alacakları tavrın ne 
olacağı ve Bulgaristanm, alman ve 
Avusturya örneğine kendini uydurmak 
tehlikesinin ne dereceye kadar varid 
olduğu meselesi enteresan bir keyfi
yettir. 

Bu mesele etrafında bulgar dış po
litikası şahsiyetlerinden biriyle görü
şen muharririmiz, bu görüşmeyi kısaca 
aşağıya kaydetmektedir: 

Bulgar hükümeti, büyük bir kısmı 
için, i~ politika mülahazaları miyar o
lan Avusturyanm teşebbüsünü, makul 
görmektedir. Fakat, Avusturyayı örnek 
alarak hareket etmeği düşünmemekte

dir. Avusturya ve Almanyaya göre bam
başka bir durumda olan Bulgaristan 
için, büyük jestler yaparak, başarısı 

geç bile olsa, sakin bir tekamül ve gö
rüsme yoliyle mutlaka elde edebilece
ği şeyleri tehlikeli çığırlara saparak 
başarmak niyetinde değildir. 

Büyütülmüş bir orduya lazım olan 
silah ve techizatr temin için en zaruri 
araçlara sahih olmadığı halde askerlik 
mükelJefiyeti ve silahlanmaya karar ver
mesi bir çılgınlık olmuş olur. 

Bulgaristan geçmişteki silahlanma 
ve giriştiği harblarrn hazırlrklarmı, her 
defasında yabancı ülkelerden aldığı Ö· 

diinclerle finanse etmiştir. 
Halbuki o günler, ekonominin en 

kuvvetli bir inkişaf devresine rastla

mıştır. 

Hic şüphesiz ki, buıtünkü ekonomi
nin buhranrnm ağır yükü altında ken· 
di araçlarivle silahlanrnaifa kalkmast, 
imkan ve ihtimali, o günlere göre pek 
::.t.7 olan bir keyfiyettir. 

Boğazlar etrafında diplomatik mücadele 
Fölkişer Beobahter gazetesi, yukar

daki ba.şlrk altrnda uzun bir yazı neş
retmiştir. Alman milli sosyali;;· fırka
srnın fikirlerini yayan bu gazete, bo
ğazlarrn, daha Dara ve büyük lskender 
zamanrndanberi strateji ve dünya poli· 
tikası bakımrndan oynamış olduğu ehe
miyeti kayıd ve izah ettikten sonra, 
diyor ki: 

Çanakkale boğazı silah zoriyle alı

namadı. Buranın müdafaasr, bugünkü 
Türkiyenin yaratıcısı ve hakiki babası 
Karna? Atatürk'ün, ve o zamanki mira
lay Mustafa Kemal Beyin, ilk şan dolu 
sayıfalarından birini doldurmuştur. 

Türklerin erkinlik mücadelesi, Sevr 
andlaşmasıru parçaladı ve Lozan'da, 
erkin bir türk cumurluğunun müsavi 
haklılığı tanındı. Fakat, orada, ''itilaf 
devletlerinin" mukavemeti karşısında 

başarılamıyan biricik dava, boğazlı:ırın 
tam bir serbestisi idi! Nihayet ti:='..? er, 
bir müddet için bu meseleyi daha ehe
miyetli olanlardan sonraya bırakarak, 

1923 de, sulh andlaşmasmın arkasından 
boğazlar andlaşmasmı aktettiler. 

Bu andlaşmaya göre, boğazlar, 20 
kilometre derinliğinde bir şerid halin· 
de her iki tarafı, ve gene boğazJarın 

karşısındaki adalar askerlik dışı bölge 
olarak tesbit edildi; burada daimi istih
kam yapılamıyacaktı. 

Bu bölgede türk donanmasından ve 
12,000 kişi olarak tahdid edilmiş olan 
İstanbul garnizonundan başka, yalnız 

polis ve jandarma kuvvetleri bulunabi
lirdi. 

Boğazlardan, ticaret gemileri ser
bestçe geçebildikleri gibi, harb gemile
ri de, gönülleri istediği zaman geçmek 
hakkını haizdiler. Ancak, harb gemileri 
için bir tahdid vardı ki, o da, herhangi 
bir devletin geçireceği donanma, Kara
deniz kıyılarındaki en kuvvetli devlet
lerden birinin donanma kuvvetini aş

maması şart koşulmuştu. Fakat, her 
devlet en aşağı, her biri 10,000 tonluk 
3 harg gemisi geçirmekte serbestti. 

Türklerin başkanlığı altında boğaz
lar andlaşmasını imzalryan sekiz devle
tin birer mümessillerinden teşkil edil
miş olan bir komisyon, andlaşmasmm 

tatbikine nezaret etmekte ve Milletler 
Cemiyetine rapor vermektedir. Komis
yonun icra ve itiraz hakkı yoktur. 

Andlaşma yalnız Yugoslavya tara· 
fından imzalanmamıştr, lakin sonradan 
o da imzalamış olmakla beraber, Sov· 
yetler Birliği tarafından tasdik edil· 
memiş olduğundan, bu iki devletin ko
misyonda mümessilleri bulunmamakta
dır. 

Lozan sulh andlaşmasından sonra 
geçen yrllar içinde, ilk zamanlar, boğ-az

lar meselesi arka planda kaldr. Türlrive 
iç memleketi imarla uğraşıyordu. Yal
nız arada bir, ilP'iti olan devletlere. bu 
andlasmanrn P"edci bir surette yaotldr
ih. yoksa kati bir mahiyeti olmadığı 

hatırlatıldı. 

Silahsızlanma konferansr, ağır ve 
• müteharrik topların kullanılması yasa· 

ğı ile ortaya bir teklif atınca, mesele 
yepyeni bir çehre aldı. Bu vaziyet kar· 
şısmda, Türkiye dikkatli davranmak zer 
runda idi. Çfü::kü, ciddi bir vaziyet tak· 
dirinde, ağır topçusunu kuilanmak gi: 
bi biricik müdafaa aracı elinden alın· 

mış oluyordu. 

Ankara, türkün milli gururu icabr, 
her zaman haklı olarak taleb ettiği gibi, 
Cenevre'de, boğazlar üzerinde yenider 
tam bir hakimiyet elde etmek teşebbÜ• 
sünde bulundu. Tekmil devletler bu te• 
şebbüsü hoş gördükleri halde (yalnrı 

İtalyanın aldığı tavur pek vazıh değil 
di) İngiltere, kategorik olarak "hayır"· 
mda ısrar etmişti. Bunun üzerine, Tür· 
kiye iddiasını yeniden geri almıştı. 

Ankara, meseleden az bahsetmek, fa· 
kat onu, dalına düşünmek esasiyle hare· 
ket etti. Günün birinde bu meselenin 
yeniden canlanacağı besbelli idi. Nete· 
kim öyle oldu. 

... Denebilir ki, boğazların bugünkil 

nizamı, miUetlerarasr bir anlaşmazlık 

mevzuu halindedir. Bundan başka, doğ· 

rudan doğruya türk hükümranlrğı altın· 
da olan topraklara, bu milletlerarasr 
müdahaleyi, katlanılmaz bir hal olarak 
telakki eden türk görüşü, baştan aşağı 
haklr görülebilir. Bunun içindir ki, 
Türkiye, bugün artık. evelce b.mbaşka 
şartlar içinde irr.zalanmrş olan andlas· 
ma etrafında, yeniden görüsülmecini 
istemektedir. 

Erzurum - Sivas ha ttınin 
inşasına başlanması 

Karakö~ede sevinç 
uyandırdı 

.Karaköse, 19 (A.A.) - Erzurunı 

demiryoluna Aş.kaleden başlandığı ha· 

beri bugün üçüncü umumi mi.ıfettiş ta· 

rafından ilbaylık vasıtasiyle halka müj 

delendi Bu müjde telgrafı memlekette 

çabucak yayıldı. Herkes sevinç ve heye· 

can içindedir. Biran önce hattın muvaf· 
fakiyetle bitirilmesini halk sabırşızlık· 
la bekliyor. 

* * ..... 
.Karaköse, 19 (A.A.J - Bir buçuk 

aydanberi burada kısa fasıla ile müte· 
madi bol yağmurlar yağmaktadır. Ya· 
ğan yağmurlardan bir ev çökmüş, bir ka· 
d.ınla iki cıocuk çöküntüden ölmüştür. ı 

Bir katil asıldı .. 
Muğla, 19 (A.A.) - Bir maliye tah· 

sildarının önüne geçerek devlete aid pa• 
rayı almak kasdiyle tahsildarı yaıralı· 

yan ve yanındaki köylüyü öldüren Mu~ 
lanın Gazaller köyünden Ramazan oğlU 
Ali bu sabah asılmıştır. 

r.ı ANKARA. 

devleti kuvvetlenmekte hem de azlıklar da
vası kendiliğinden hallolmaktadır. 

Türkiye'nin en zayıf tarafı demografik 
vaziyettir. Fakat bu hususta da Türkiye'yi 
parlak bir yarın beklemektedir. On bir yıl 
sürmüş olan harblar ve Ermeniler ile Rum
ların ayrılmasından sonra, Türkiye'nin nu
fusu, şüphesiz gayet yanlış olarak, on mil
yon tahmin ediliyordu. 1927 de tanmmış bir 
Avrupalı uzmanın idaresinde yapılan nufus 
sayımı, on üç buçuk milyon gibi şaşırtıcı bir 
netice vermiştir. Fakat 1934 sayımı, daha 
esaslı yapılmış ve nufusun yedi sene içinde 
on sekiz milyona çıktığım göstermiştir. Bu 
rahlmda, hem eskiden sayılamıyanlar, hem 
de Türkiye'ye gfü~eden Türkler dahildir. 

boşluğu demektir ki, nufus tazyiki duyan 
memleketlerin bunu doldurmayı düşünmele
ri Türk politikası bakımından daimi bir teh
like teşkil etmektedir. 

Fakat, 18 milyon nufus, büyük ve geniş 
Türk topraklarında, Türk milleti için, za
man ve mekan içinde, çalışıp yaratmak içın 
büyük bir hayat ferahlığı ve hayat azadlığı 
demektir. Öyle bir ferahlık ve azadlık ki, biz 
Avrupalılar, Avrupanm darlıklarında çoktan 
unutmuş. bulunuyoruz. Bu, Türk memleketi
nin inşası davasını başaracak olan aksyon ve 
planlarda, serbeste ve büyüğe gidebilmek 
demektir. Bugünkü Türk nesli bunu pek id
rak etmemiş bile olsa, gelen nesiller idrak 
edecektir. Bu ileriki heybetli ve efendice 
insa için eşsiz bir "iş bası" borusudur. Bir 
millet, kendine inanacak, kendine bir yeni 
dünya bir yeni dam ve yurd yapacak ve bu
nun üzerinde çalışıp çoğalacaktır. 

Eski talancı istismarın yerini şimdi ge
niş topraklardaki servet kaynaklarının iş
letmeye verilmesi almıştır. Cumuriyetin yok· 
tan var ettiği bir higyen teşkilatı bütürı 
memlekette hastahaneler, çocuk bakım ve 
doğum evleri yaparak, aşı ve ilaçlar temin 
ederek, her tarafa doktorlar göndererek ço
cuk ölümlerini azaltmaktadır. Politik, eko
nomik ve higyenik şartların düzelmesi, nuf u
sun tabil yollardan artması hareketini her 
yıl daha çok takviye etmektedir. 

Yazan: Nvrvert von BlSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

------------
Ankaranm gerçekçi politikasına göre, 

nasyonalizm, Türk topraklan ile sınırlan
mıştır. Tiirk ırkının en çok lehinde olan ha
reket, Ankaraca, Türk Cumuriyeti hududları 
içinde kuvvteli ve azad bir milll devletin ku
rulmasıclrr. Bu, barış ile kabildir. Barış ise, 
komşu devletlerle iyi geçinmeyi şart koş
maktadır. İşte bunun içindir ki, kendi azlık
ları tarafından yapılacak düşmanca bir hare
keti şiddetle bastırdığı gibi bu azlıklar husu
sunda haricin bir müdahalesini asla hoş gör
nıiyen Türkiye, kendi komşularındaki azlık
lar işine de, bunlar Türk bile olsa, karısma
mak kararındadır. Hatta denebilir ki, yaban
cı memleketlerdeki Türk azlıklarına karşı 
fena bir muamele yapılmasını, Türkiye, bir 
milli felaket olarak kabul etmemektedir. 
t:·nı:.ü bu yüzden, o Türk azlıkları Türkiye 
C ·· ·ıriyeti'ne muhaceret etmekte ve bu su
,-c . - h~nı.l'.ütkiY,e'nin nufus11 ;trtnıalcta ve 

Almanya ile İtalyanın bir arada olarak 
topraklarına denk. bir memleket için 18 mil
yon nufus çok azdır. Çünkü Almanya ile İ
talya'da 110 milyon nufus yaşamaktadır. 
Yani altı misli kesafette bir nufus. 18 mil
yon nufus, içerlere doğru mükemmel müda
faa imkaruanna malik olmaya karşılık kryı
larda müdafaa bakımından zayıf olan bir 
memleket için çok azdır. N ufusu taşan bir 
Avrupanın yanıbaşında 760.000 kilometre 
murabbaı toprak için 18 milyon nufus çok az
dır çünkü bu toprak bu nufusun hiç olmazsa 
iki üç misJin1 g-eçindir~biJir. Bu bir nııfu~ 

Harblar, talancı istismarlar ve hastalıklar, 
son yüzyıl içinde, Türk nulu~unu kırmış yl.
hut inkişaf temposunu dtıı Junnuştur. Bug:.in, 
eğer dünya ölçüsünde bir felaket Türkiye
nin barış arzusunu yıkmazsa, kudretli bir or
du ile sıkı bir müdafaaya geçmiş olan bir 
dış politika, Türkiye'deki nufos inkişafı
nın arızasızca devam etmesini temin edecek
tir. 

Bu tabii artma hareketine muvazi olaralt, 
Avrupa ve Asya'daki memleketlerden Türk 
göçmen akınları gelmektedir. Türkiye hükii· 
meti nufusunun 1959 senesinde kırk milyorıll 
bulacağım ummaktadır. Bunun yansını tabii 
artma yansını da göçmen hareketleri tenıiı1 

edecektir. Bu tahmin tam bir surette tahak· 
kuk etmese dahi, yirmi beş yıllık bir barı§ 
devresi arızasız olarak devam ederse, A vrı.ı· 
pa ile Asya arasında, hem ehemiye'i hetl1 
nufusu bakımından ''büyük devlet" tamıuna·ı 
ğa layık bir Türk devletinin mevcud olaca
ğına muhakkak nazariyle bakılmalıdır. Türk 
milyonlarım böyle şimalden, doğudan -.e ba
tıdan magnetik bir tesirle çekerek bunı~rı 
yerleştiren An1·<ıra ise, Türklüğün dimyad<l 
yeniden bir kudret olrrı;ıgrnı temin eden nıer·ı 
~r.ı":'.Z~ir. (Sonu var) 
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Tir kiye, 19 Mayısı, Coşku il a 

Dünkii törende kordiplomatiğin 

(Ba§ı 1. inci sayfada) v 

• Şimdi orta öğretim okullarına ba~h 
'ızlarımz jimnastik yapacak, son~a ogul· 

duydukları erkekçe neşeyı oyun-
annız k 
an ile hareketleri ile ifadeye çalşaca -

Huzurunuzu terkettikten sonra da 
IJ'. b .... v.. anıb önünde toplanacklar .en uyugun ,, 

#e ona ıevgllerini söyliyecekler .... 

Söylev bitince kız ve erkek t~lebeler 
··mnastik hareketlen yaptı

ayrı ayrı 11 
lar. Kız:ara öğretmen Bn. Zehra ve e~-

v. ld Asir kumanda ettı-kek]ere B. ı an • 

Jer. b" 
800 kız ve 1200 erkek talebenin .. ır 

kumandaya uyarak yaptıkları bu guzel 
nareketler çok alkışlandı. Haftalar~an
b . devam eden yağmurlar dolayısıyle 
en ·rokan bu-

coplu olarak provalar yapmıya ı . 
lamadıkları halde çocuklarımız ıc'lman 
şenliklerinde muvaffak olmuşlard'..r'.. 

Hareketler bittikten sonra, butun 
mektepler yti.rüytişe geçerek ulus .. mey
danına geldiler ve en büyüğümuz A
tatürkün anıtı etrafına toplandılar. 

Once. İstiklal marşı okundu. Kız ens-
b . · · sınıfın-titüsü muallim kısmı ırıncı . 

dan Zerrin ve erkek lisesinden bır ta
lebe arkadaşlarına bu büyük günün ma
nasını anlatan söylevler verdiler. 

Söylevler bitti. Anıta çelenk ko~~ıl
du ve bir ağızdan onuncuyıl marşı soy
\endi. Bundan sonra talebeler mektep

:erine dağıldılar. 

hayra 11 

Dün. türk sporcuları da bcıyram yap· 
tılar. Ankaralla öğleden sonıa, 16.10 lla 
Kamutay karşısın iaki alana topl:ıııan 
sporcular önlerinde, Muhafız "le Anka
ragJçleri bandoları olduğu halde ulu_s 
meydanına geldiler. Temiz kıyafetlı, 
.ıaglam bünyeli sporculanmız anıtı çep 
çevre sardılar. Önce İstiklal marşı o

kundu. 
Sonra, T.S.K. Ankara bölgesi baş· 

&anı B. Ziya Ateş şu söylevi verdi: 

Ziya Ate~~in söylcYİ 
'' Sayın ark'tdaşlanm, 

Atatürk gençliğinin kendilerine bay

rıun yapt kları bu büyük günü yurdun 

dört bucağınd;ıki spoı-cular hep birlikte 

yaşıyor ve bep birlikte kutluyoruz. 

19 mayıs, tüı k;in damarlarına taze 

kan, bedenine yeniden can ve davasını k.

:aanmak için gönlüne inan girdiği gün. 

dür. Bugün yurdun semasını kaplıyan 
llara bulutların Atatüıkün ta uzakları gö 

ren gözlerinden renk ve örnek alan1k 

.~tli mavilere değiştiği gündür. 

Güneşi olmıyan kara günlerin, say

falarda yer tutan yakın ve acıklı tarihi

·ni. onu okuyan ve dinleyenlerden ziya

.ete benim gibi başında beyazlanan saçı 

olanlar ve o taı'İhi yap.nınk bahwz.Li.oa 
•iı"ayanlar bilirler. 

Arkadaşlarım, 

Bugün burada ulus için, yurd için 
hazırlanmış büyük bir günün törenini, 
türk sporculartnın bayramını kutlamak 
için toplandık. Bu tören, ulusa inan, 
gençliğe enerji veren önemli bir işin 

törenidir." 

B. Ziya burada, sp0ırcu gençliğin 

bugunü bayram olarak seçmesindeki 
manayı ve isabeti ve türk sporcularrnın 
vazifelerini anlattıktan sonra, sporcu
larımızın ruhlarına işlenmiş bulunduk
ları Atatürk'ün gençliğe hitabesinden 
parçalar okudu ve sözlerine şu cümle
lerle son verdi: 

" - Arkadaşlarım, 

Ancak ve ancak Cumuriyet devridir 
ki bu toprr.kların üzerinde sporu bir he· 

veıı, bir gösteriş o)m"ktan çıkarmış ve 
çok yerinde olarak bunu bir memleket 

meselesi, bir gençlik davası haline sok
muştur . Sözlerime son verirken bu şe-

refli, bu değerli günleri bize gösteren 
biiyülderimize teşekkür ve saygılarımı-

zı sunmayı borç bilir, büyük k:.ırtuluş 
savaşının kahramanlarını saygı ile ana-
rım ... '' 

Bölge haşkanmdan sonra, türk spor 

kurumu adına B. Behçet Kemal Çağlar 

da ateşli ve heyecanlı bir söylev verdi. 

n. Ç:ı~Jar' rn söylevi 

''- Baradaki hiç bir" toplanb, başka 
ulusların büyük günJerinde abidelerine 
çelenk koymak için yaptıkları adet top
lantılarma benzemez. Buraya ııadece çe
lenk koymaya değil, inarumızı tazeleme
ye, safımrzı kenedlemeğe geldiğimizi 

bilelim! Her memleket davası gibi ıpl'lr 

davasnnn da başı O! Ba~k•ımandan emir 
verdi. Y ıUar süren dağın klığı bıraka. 
cağız, ''rahat dur!" yok arbk; "hazır 

ol!.." 

Diye söze ba5lrvan Behçet Kemal, 
büyük günün tarih içindeki görünüşünü 
şöyle çizdi: 

"Durum o kadar l<')tü, şRrt!nr o 
kadar amansız, felaket o k'l.dar derindi 
ki bunların içinrleo sıyrılmak için hiç bir 
çare bulunamazdı, ne şunun bunun dost. 

luğu, ne şu bu vasıtanın bolluğu. ne şu 

bu siyasi fırsattan fayda1anış. Henüz 

ne olduğa k::sdiril.omemi~, adı k.:>nmaını§ 

lsmet lnönü Ku Enstitiisii.n den Bayan Zerrin konuşuyor 

bir tek çare vardı; türk milletine bir 
Mustafa Kemal lazımdı; yalnız ve ancak 
Mustafa Kemal! yeryüzünün bütün de
haları bir çok harikuladelikler yapmış 

ve yapıyor olabilirler, fakat bunların 

hepsi, bu şaı·tlar içinde, bu felaket or
t~sında bocalamaya, alt edilmeğe mah-

Arkadaşımız Behçet Kemal Çağlar 

konuşur!:en 

ki'imdular! bunu ancak O ba~arabilirdi, 
O başardı ... " 

19 mayısın bize verdiği feragat der
sini de şöyle anlattı: 

"Biz günde: 'k adamlar değiliz! Da
va adamlanyız! Kötü gösteı·işi, lüzum. 
suz ananeyi, uyuşuk bedbinliği, Onun 
19 mayısta omuzlarından saray apolet. 
lerini söktüğü gibi, içimizden sök:ip ata
lım! lnkilab yolunda güzel ve doğru hiç 
bir şey geç saytlmaz: Haydi. o ruh sır
malarınr s;;kmiyen varsa şim~i 

söksün; haydi b<ırda s .. ldim! Bi7.İm de 
19 mi'lyrslarımız bı>.~h!l•n!" .. 

Behçet Kemal, bundan sonra spor da-

D ün taktlirle seyrettiğimiz geçide bir bakış 

vasına geçın:ş, spornn bugiinl.!rde bir 
kuruluş ve ge!işme Saınsuııuııa ayak 
bastığını anlatmış: 

"Sporcu deınc.k bir vatan nöbetçisi de· 
mcktiı. Sporcu, bir kulübün rozetini 
göğsünde taşıyarak bir spor alanında 
kolunu barağını kuvvetlendirmt kle ka
lan bir hüner sahibi değildir SporcJ, 

vatan inşasının planını yapm. lctao taşı 
nı ta~unaya kadar her safhasında yol a. 
lan bir aziz varl.ktır" dt:di. 

Söylevler bitince, sporcular bir ağız
dan "var ol" diye bağırdılar. Anıta çe
lenk konuldu ve bir ağızdan onuncuyıl 
marşı okundu. Sonra yine önde muzi
ka olduğu halde Sama:ıpazarı - Halkev
leri yoliyle Yeni~hre gittiler. T. S. 
K. umumi merkezi önünde göstt'riler 
yaptılar ve geri dön:rek Türk tayyare 
kurumu karşısmdakı caddeden kulüp
lerine dağıldılar. 

Dünkü tezahüre iştirak eden Mııha-

f ·· u·· Ankaragücü ve Çankaya ku-rzguc , . . 
lüı:ılerimizin gerek ıntızamları ve ge-
rei~se sporcu sayısının çokluğu kendile-
. · redenler üzerinde çok iyi tesır-rmı sey 

ler bırakmıştır. Halkımız sıhhath ve 
sa·~lam gençlerimizi uzun uzun alkış

la,>ıı~lardır. 

JJ~in, bölge başkam B. Ziya Ateş, 
Ankaragiicü genel sekı-eteıi B. Hikmt't 
ve Çankaya umumi' kaptanı B. s~ı;:ı ıat 

tinden mürekkep bir heyet büyiiklP ı
mızi de ziyaret ederek sporcu gt:nçu
ğın savrrı ve sev~ilerini sunmııı;:lar<lır. 

lalkevindeki .. 
musamerc 

Büyük günün 17 inci yıldönünıü dıı
layısiyle dün akşam Halkevinde b:.iyJk 

bir tören yapıldı. 
Ankaranın ileri gelenlerile geııçlik 

ve halk törende bulunmuş; ve Halkevi· 
nin salonlarını doldurmuş, taşırmıştı. 

Hipodromun tribün !erindeki kalabalık 

Saat 20.30 da tôren, İstiklal marşile baş
ladı. Sonra Dil, tarih ve edebiyat şu
besi reisi Hıfzı Oğuz Bekata, Halkevi 
ve gençlik adına toplantıyı açtı, ve 19 
mayıs 1919 un büyük manasını, netice
lerini ve bugüne olan tesirlerini anla
tan söylevini verdi. 

Hıfzı Oğuz Bekatanm içten bir ala
ka ile dinlenen ve sürekli alkışlarla bi
ten bu söylevinden sonra Halkevimizin 
temsil şubesi tarafından hazırlanan 

"Taş parçası,, ve "Mahçuplar,, adlı iki 
piyes büyük bir muvaffakiyetle temsil 
etlilerek tören geç vakte kadar devam 
etti. 

R. llıf zı Oğuz Belwta'nm .~öyleııi. 
"- Asil yurddaşlarım, 

Her milletin hayatında hafızalar

dan silinmesi rı:ümkün olamayan çok acı 
ve çok şerefli tarihler vardır. Asil türk 
milletinin tam istiklal ve inkıiab temel
leri üzerinde büyük türk yarınına doğ
nı açılan kurtuluş ve yeniden kuruluş 
hayatının başında, çok şerefli bir tarih 
olarak 19 mayıs 1919'u görüyoruz. İşte 
bugün buraya, bu tarihin 17 inci yıldö· 
nümünü anmak için toplandrk. Halke
vimiz ve gençlik adına bu tarihi günü
müzii kutlarım .. ., 

Söylevine bu cümlelerle başladıktan 

sn ora A tattirKUn 19 a:ıayısta ~amsuna 

çıkışını ve Türkiyenin 19 mayıs 191CJ 

daki vaziyetini, iç ve dış. düşmanların 

hıyanetini bütün canlılığıyla anlatan B. 
Hıfzı Oğuz Bekata, türk mi11etinin, o 
ümidsiz ve karanlık günlerde, kendisi
ni "ba'sübadelmevte kavuşturacak bir 
şefi, bir rehberi, bir büyük Atayı gök
lerden beklediğine,, işaret ederek, o 
milli kahramanın, 17 yrl önce Samsuna 
çıkan Atatürk olduğunu söylemiş ve 
çok alkışlanmıştır. 

Sözlerine devam ederek milletin fe
laketten nasıl kurtulduğunu, Atatürkün 
büyüklüğünü ve bugünkü gençliğin ta
rih karşısındaki vazifelerini anlatan B. 

Hıfzı O~uz Bekata söylevini, uzun u
zun alkışlanan şu cümlelerle bitirmiş
tir: 

"- Rizim milli krıhramanımız için 
diyebiliriz ki: büyük türk yarınının u
fuklarına bakan kurtuluş ve yeniden 
kıırııluş tarihimizin başı olan bu devir
de, asil tiirk milletinin baştanb<'şa kal-

kınması Atatürkün ileri hir eseri ise, 
Atatürk de kökü insanlığın başında O· 

lan şerefli türk tarihinin şaheseridir.,. 

Atatürke çel\.ileıı 

telgraf 
Halkevindeki dünkü törende alkış 

lar arasında kabul edilen bir teklifle 
Cumur reisi Atatürke şu minnet ve bağ
lılık telgrafı gönderilmiştir: 

ATATÜRK - Cumur reisi 
İSTANBUL 

Türk milletinin kurtuluş ve kurulu
şuna baş olan 19 mayıs 1919 un on ye· 
dinci yıl dönümünü Halkevinde kutla· 
makta olan ankaralrlar, büyük adrnızın 
etrafında yürekten kopan bir coşkun
lukla, yüce şeflerine en derin bağlılık· 

tarını ve minnetlerini sunmak arzu ve 
kararlarını bütün bir birlik halinde he· 
yecanla gösterdiler. Bu candan tezahü· 
rü yüce huzurunuza baş eğerek arzede 
rim. 

Ankara Halkevi Reisi !çel Saylavr 
FERiD GÜVEN 

ist:ınhulda ve yurdda 
liutlama çol~ 

parlak oldu 
İstanbul, (Telefonh} - Doi::uzım· 

c11 jimnastik bayramr ı:enlik!eri bugUn 

011 bc!s bin kisilik bir kalabıılr!: önünde - . 
Taksim str.dında yapıldı. 

Şenliğe iki bin kız ve üç bin ~~ek 
talebe iştirak ediyordu. !stiktal marşın· 
dan sonra bir resmi geçid yapıldı. Ve 

evvela kızlar, sonra erkekler beden h:ı
reketleri yaptılar. 

Bu hareketler son derece muntazam 
#e güzeldi. Halk, genç mekteplileri bü
yük b · r takdirle alkışladı. 

Mektepliler, Taksim cumuriyet a:n· 
tına bir de çelenk koydular. 

Üniversite konferans salonunda da 
parlak bir tören yapıldı. Törene bütün 
yüksek tahsil gençliği iştirak ediyor
du .. 

İlk nutku Mahmud Esad Bozkmt 
söyledi. 19 mayıs 1919 dan evelki harap 
ve feci memleket manzarasını anlattı. 
Ve Atatürkün bu yoksuzluk içinde ge
niş bir imkan yaratışını tasvir etti. Bu 
nutuk kısa fasılalarla ve çok heyecanh 
alkışlarla kesiliyordu. 

Mahmud Esad Bozkurtdan sonra sı
rasiyle profesör Ali Fuad ve milli türk 
talebe kurumu başkanı birer nutuk ıöy
leyerek 19 mayısın manasını hukuk ve 
gençlık bakımından izah ettiler. 

Memleketin her köşesinden aldığı

mız hususi haberlere ve ajans telgrafla
rına göre Atatürkün yurdu kurtarmak 
için Samsuna çıktığı büyük günün yıl 
dönümü, coşkun gösteriler ve heveccın. 
la kutlanmıştır. ·· 

Diin hipodromun geniş ala mnr dohluran ia.~Ta ·rmız 
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Müreftetle petrol aı·aştırmaln.rı Yeni İspanyol lrahinesi 

Kuyudan şimdilik yalnız havagazı 
çıkmaktadır. Bu gazın. nemli olması ve 
terkibinde benzin bul!• !tması petrola 
rastlanacağı ii.nıidini ver1ne1;tedir 

Avrupa istasyonlarından dinle
nebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile) 

Kon•erler: 

18.30 Strasburg (Mozart} 
19.30 Droitwich (Bach) 
20.30 Lond.ra (Orkestra) 

l{argaşalığa ve grevlere izin vermiyecek 
Madrid, 19 (A. A.) - Meclisin ilk 

toplantısında, başbakan B. Kuirogo hü· 
k:imet namına yaptığı beyanatta, bil· 
kümetin evelki kabinenin programını 

takib edeceğini, halk cephesi progra
mının çabuk tatbikini temin için, par
lamento usullerinin basitleştirilmesine 
biJhassa çalışacağını, cumuriyete karşı 
tecavüzlerin pek yakında nihayet bula
cağını ve faşizme karşı şiddetli tetbir
ler alacağım bildirmiştir. 

na engel olamıyacağını, ne grevlere ne 
de karışıklıklara izin verilmiyeceğini 
söylemiş ve bütün muhitlerden işbirli
ği yapmalarını istemiştir. 

B. Kuirogo, halk cephesi her hangi 
bir taraftan kendisine yardım göster
mediği takdirde istifa cdece~ini bildir-

.1 . -.:~, ~ 
i~ 

kon.an sııpıp 

20.30 Paris P.T.T. (Senfonik) 
21 - Radio - Pa.ris (Piyano) 
21 - 1.N.R. Fransızca (Orkestra) 
21.10 Budapeşte (Filarmonik) 
21.35 Milano (Senfonik) 
22 - Varşova (Piyano) 
22.10 Hamburg (Çaykovski) 
22.25 Hilversuo (Beethoven) 
23.30 Kolonya (Şan kanseri) 
24 - Tuluz (Askeıri müzik) 

Tiyatro, Varyete: 

21.15 P. Pariziyen (Varyete) 
21.30 Bordo (Komedi F.-ansez Ti

yatrosu) 
21.30 Londra (Varyete} 
21.45 Berlin (La Serva11te Maitrer

re - Op~ra - komik) 

Hafif Miizi.'ı, Oda Müz:ği: 

21.30 Faris P.T.T. (Oda miizi ği) 

19.15 Tulu2 (Salon orkestrası) 

20 - Tuluz (Şarkrlar) 

23.30 Kolonya (Şan konser) 

Dış siyasa alanında, evelki hükümet 
siyasasının direktifleri caridir. 

Başbakan, bir milli cephe hükümeti 
olan kabinenin bütün mesuliyetini de- . 
ruhte ettiğini, kimsenin kendi icraatı-

l\1AL1YEDE YENİ TEŞKlLA T 
(Btl!jl 1. inci sayfada) 

u?.un boylu tetkikleri de hatırlar · 
sak yeni teşkilat kamınunu, mem· 
leket maliyesinin ulahını temin 
edici büyi1k bir ec;er o• arak karşı· 
laır~k sadece kadirşinaslık olı•r. 

miştir. 

Vr polis memuruna hücum edildı 
Madrid, 19 (A. A.) - Bilbao civa-:ı. 

rında Gallartada üç polis memuru bir si· 
nemadan çıkarken müfrit solcenah ra
dikallerinin silfilılı hücumuna uğramış
tır. Polislerden biri hemen ölmüş ve 
öteki ikisi ağır surette yaralanmıştır. 

Dr. Sahtın bir nutk.u 
' Berlin, 19 (A.A.) - Rayişbank me • 

murlarının tedrisat haftasının açılma • 
sı dolayısiyle Doktor Şaht, bir nutuk 
söyliyerek ezcümle şöyle demiştir: 

'' - Rayişbank'n maksadı, cihanda 
hüküm sürmekte olan kargaşalık için· 
de alman parasını ve alınan kredisini 
korumaktu." 

Sondajm ağzrna 

(Ba~ı /. inci sayfada) kayııolınasın::ı imkan vn:'memi'?4 'r. 
21.45 Münih (Opera havaları) 

23.10 Budapeşte (T~.igan müziği) 

23 - Roam (Keman v~ Piyano) 

Memleketi ve onu idare eden 
hükümeti memleket ölçüsünde bir 
ticaret: müessesesin~ beneztmek 
sayed dof1ru ise maliye teşkila•mı 
da onnn fin'lns kaynaklarım bu
lan ve hesab işleriyle uğraşan bir 
l"ınhasehe dairesine kıyas edebili
riz. 

B. Şaht, iş bulma ve silahlanma prog 
ramınm tatbiki için lazım olan parayr 
temin etmek vazifesinin Rayişbanka düş 
mekte olduğunu söylemiştir. ----·----Ekonomi ve endüstrimiz bakımından 

taşıdıgı hususi değer itibariyle kamo
vun IJuyük bir alaka ile takip ettiği bu 
clrctŞL1Ctna hakkında enstitü genel direk. 
törlüğü araştırmalar neticesini şöyle an
ıatmaktadır: 

Ayrıca İstanbul'dan getirtilen bir 
supapla da sondajın ağ>:r ·ın kapatılm ısı 
düşünülmüştür. Ayrıca bir mütehassıs 

Romanyaya giderek, oradan hususi bir 
supap getirec~ktir. Bu hususi sup"pın 

evsafı şu olacaktu ki, herhangi bir fış. 

Dans Müziği: 

21- Kopenhag 

21.30 Londra 

Ticaret işlerinde muhA.sebe göz, 
kulak, kalb giLi gören, işiten ve 
yaı.at~n u:ımvlar sayılır ve hazan 
J'ını kendisinden öne geçirilir. 
"f ~imin prensipi çok doğru olabi
lir, fakat muhasebesi yanhs ise 
perns1pinin bozulmasını da bek • 
liyehilirim." Büyük bir finansçı
nın bu sözlerini, bir memleketin 
m'\liyesi için de böylece kabul 
ed ... biliriz. 

Macar ajansının bir 
tekzibi 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Maca.r ajan· 
sı bildiriyor: 

" - Müreftede yapılan sondajlar ne
ticesinde 125 metre derinliğe varıldığı 

zaman iştial kabiliyeti olan hava gazı 

çıkmaya başlamıştır. 

Bu gibi yer altından hava gazı çık -
ması, fen bakımından imkan içinde olan 
ı.>ir hadisedir ve birçok memleketlerde 
bu gibi tabii hava gazlan kapte edilerek 
şehirlere boru ile dağıtıldığı da vakidir. 
Bu gibi hava gazı kaynakları baıan yal
nızca gaza inhisar edebileceği gibi. ba
zı da petrolle beraberce çıkabilir bu ba
kımdan. hava gazının arkasından petrol 
çıkıp çıkmıyacıt~ı bugün kati olarak 
kestirilememekle bera9er ümidlerimiz 
şu h"l-lisel""re davanmaktadrr: 

23- P. Pariziyen 

23.30 Londra 

23.40 Tul uz 

23.45 Varşo•ıa 

24- Kopenlıag 

24.10 Buda peşte 
24.15 Droitwich 
24.20 Viyana 

Ankara radyo~u 

12.30 Plak yayımı ve ajans haber-
leri 

19.30 Tayyareci konuşuyor 

19.50 Hafif plak yayımı 

20.10 Karpiç Şehir lokantas10dan 
nakil 

20.30 Ajans haberleri 

20.40 Karpiç Şehir lokantasından 

nakil 

Her işte oldt'P,u Ş?İbi bir dev· 
let ın=lliyesinde de ilk önce nizam; 

Niazını, aksamaksızın tatbik 
edec<:ık memur kadrosu; 

Kadronun vazifesini hakkile 
ya.,.,,,asma elveri~li usuller; 

Her zaman ve her yerde kont· 
rol; 

Ve nihayet, yapılanları ve yapıl· 
ması lazım gelenleri devamlı su
rette göz önünde bulunduracak sa
lahiyetli tetkik heyeti muvaf faki
yetin başlıca unsurlarıdır. 

Bazı yabancı gazeteler macar hükümt 
tinde değişiklik olacağı, bazı macar mu 
halif politikacılerrnın yabancı memle 
kette yolculuğu ve öteki macar mesele· 
teri hakkında hayali haberler neşret· 
mektedirler. Salahiyetli mahfiller, va· 
kaların da yalanlayacağı bu habe.rleri, 
ciddi olarak meşgul olmaya değmiye· 

cek kadar gülünç saymaktadırlar. 

----·----
Bolivyada sükun 

kuruldu 
La paz, 19 (A.A.) - Umumi grev. ni
hayet bulmuş ve Bolivya'da sükun ve 
intizam yeniden kurulmuştur. Yeni cu· 
mur reisi albay David Toronun bugilıı 
Şako'dan buraya gelmesi beklenilme>k· 

tedir. 

Çıkan hava gazı büsbütün kuru de -
ğilnir ve üzerine tutuldukta el nemlen. 
m,..ı.~arlir Bu nemde benzin kokusu var
dır. Bıından dolayı bu benzinin varlığı 

daha ilerirle mayi mrıhrukatın keşfi 

ümirlini vermektedir. Çıkan bava gaZJ 
ölçülerek bunun günde 60 bin metre 

Sondajlar yaprlırken İstanbu) radyosu 

Eski maliye teşkilatımızda gÜ· 
nün ihtiyaçlarını karşılamıyan bir 
çok eksikler bulunmasına rağ· 
men büdçemizin muvazeneli ve 
finans islerimizin dü?.~Ün olması
nı ancak feflerin direktiflerini 
iyice kavrayan idare amirleriyle 
memurların fera~atle çahşmağı 
vazife bilen, yüksek ahlaklı İn· 
sanlar olmasında görmeliyiz. 
Türkiye Cumuriyeti memurların
da bu hasletlerin daima mevcud 
olac!\crma kaniiz. 

Müşarünileyh, hemen evvelki gün 
kurulınuş olan iğreti kabinenin yerin• 
gelecek olan kabineyi tayin edecektir. kırma halinde çıkan maddeleri mııha -

faza etmekle beraber sondajın daha de
rin tabakalara kadar delmesini mümkün 
kllacaktır. Bu önleyici ve ilerleyici alet 
gelir gelmez sondajın ağzına konarak 
daha derin tabakalara doğru am"liyata 

18.- Opera musikisi (plak) 

19.- Haberler 

19.15 Hafif musiki ve Sigan 'ı ...... ..c-

sikisi (plak) 

20.- Halk dans havaları (plak) 

20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler 

mağı yeter görmemek de asrın 
hakikatidir. 

mikap mikdarmda olduğu tahmin edil
miş ve bava gazının terkibinde binde 
iki kadar benzin mevcudu hesablanmış
tır. Bu ilmi hesab, günde 40 bin lira
lık benzin zayi olduğu hakkındaki iddi

'imn mahiyetini ortaya koymaya kafi -
dir. Esasen, hava gazı çıkmaya başla

yınca sondajın ileriye sürülmesi durdu. 
rulmuş ve herhangi bir fışkırma ihti· 
malı halinde zayi olacak. maddelerin 

devam edeceğiz ve bu suretle bugün 

çıkmakta olan hava gazından sonra bir 

petrol mahzeninin mevcud olup olmadı· 

ğını filen tahkik etmiş olacağız ... " 

Saat 22 den sonra Anadolu ajıınsr
nm gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Fakat, her hangi bir teşekkülü 
yalnız feragat ve iyi ahlaka bırak-

Üzerine tekrar avdet edeceği
miz yeni teşkilat, işte bu realite· 
ye uygun olarak, devlet maliyesi
ni hassas bir makine gibi işletme1' 
gayesiyle meydana getirilmittir. 

XJ 

Kültür Bakanlığından: 
Bu yıl Lise Fen ve Edebiyat kolları yazılı ve sözlü olgunluk sı

navlarına haziran ve eylUl devrelerinde girecek olanlara muhtelif 
ders gruplannm aşağıda yazrlı kısım1armdan sorgular sorulacaktır: 

1 - Lise Fen kolundan olgunluğa gireceklere 
1 - Fizik - kimya grubu - Fizikten lise onuncu sınıf ile son bi· 

rinci sınıfın Fen kolunda gösterilen bütün elektrik bahisleri, bu 
bahislere ait tecrübe ve meseleler. Kimyadan madenler, onuncu sı
nıfın uzvi kimyası ve bu kısımlara ait tecrübe ve meseleler. 

2 - Riyaziye grubu - (a) Lise sınıflarında gösterilen bütün 
cebir bilgisi. 

(b} onuncu sınıfta gösterilen mücessem hendese ile on birinci 
sınıf Fen kolunda gösterilen mahrutiyeler. 

3 - Tabiiye grubu - Çiçeksiz nebatların tasnifi ve muhtelif grup
Jardaki nebatların tetkiki. 

II - Lise Edebiyat kolundan olgun! uğa gireceklere 
1 - Tarih • Liselerde okunan tarihin ikinci ve dördüncü cildin· 

deki bahisler. 
2 - Edebiyat Tarihi • Tanzimat ve ondan sonraki devirler. 
3 - F eJc-efe ve İçtimaiyat - Onuncu ve on birinci sınıfta göste-

riJen hi;t;;., h~lıister. (1064) 1-1997 

Yapı yaptıracakJarın 
nazarı dikl{atine 

• Ev, Apartrman ve bilumum Betonarme, D emir, Kargir, Ahşap 
ı~şaa.t ~e _su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu· 
lıyr ~ı"nı (Teknik Yapı Bürosu) en müsaid şeraitte deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
' ··~~hir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı Numara (4) 
Telefon 362!1 _.,. - - 1- 1746 

Terme - Ünye Yolunda yaptırılacak iki 
köprüye ait i1 an 
Samsun Valiliğinden : 

1 - Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekizyüz doksan beş lira 52 
elli iki kuruş ve Milic köorüsü 15700 on beş bin yediyüz lira 45 
kırk beş kuruş olmak üzere 'keşif bedelleri yekunu ceman 36595 otuz 
altı bin beş yüz doksan beş lira 97 doksan yedi kuruştur. 

Z - Muvakkat temin::ıt 2745 iki bin yedi yüz kırk becı lirad rr. 
3 - İhale 30 mayıs 936 cumartesi günü saat 12 de vilayet dai-

mi encümeninde kapalı zarf usuiiyle yapılacaktır. 
4 - Bu i~e aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartnameler. 
E - Kesif hulasa cedveli 
F - Prdje. 
İstiyenler bu evrakı vilayet Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında kayıtlı bııltın

duıT Lına ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğuna dair vilayet Nafıa 
MiirJ.ü rlüP-ünden alınmış veya tasdik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları 

pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir kapalı zarfta olacaktır. 
8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel imza mukabilinde en

cümen reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhale 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun hü
kümlerine göredir. 

10 - Keşif hülasalan Fenni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi suretleri Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetleri 
Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiştir. (1065) 1-1967 

Gaziantep inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

1 - G. Antep inhisarlar baş müdürlüğü ile müskirat fabrikasına 
ve başmüdürlüğün mülhakatı olan Kilis, Besni, Maraş, Pazarcık, Ni
zip, Birecik, Suruç, Urfa idarelerine ve Narlı ve Akçakoyunlu ma
hallerine gelecek ve buralardan muhtelif mahallere gidecek mamul 
ve yaprak t:.ltün, müskirat, tuz ispirota ve somalarla kuru üzüm bO\ 
tütün ve içki sandıkları, sandık tahtaları, boş şişe, boş bidon ve boş · 
çuvallar ve diğer bilfunum eşya ve malzemenin 1 haziran 936 dan 31 
mavıs 937 tarihine kadaı icra edilecek nakliyatı 5.5.936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle iki kısma ayrılarak eksiltmey~ konulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İhale 25.5.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da G. 

Antep inhisarlar başmüdürlüğünde toplanacak komisyon huzurun· 
da yapılacaktır. i 

4 - Talipler bu ilanın yapıldığı yerlerdeki inhisarlar idarelerine 
müı acaatla sartnameleri alabilirler. 

5 - Birinci kısım nakliyatın muhammen nakliyesi (13500) lira 
ikinci kısmının muhammen nakliyesi (7500) liradır. İstekliler heri· 
ki kısım için ayrı ayrı --ırf vereceklerinden birinci kısım için (1015)• 
lira ikinci kısım için (57 5) lira muvakkat teminat akçesi yatıracak· 
lardır. 

6 - İstekliler eksiltmeye girmeden evel şartnamede aranılan eh· 
Hvet ve kabiliyet vesikalarını ibraza mecburdurlar. (1075) 1-·1985 

ANKARA TİCARET ODA
SI SİCİLLİ TİCARET ME· 
MURLUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde tahtakale 
semtinde hacıdoğan mahallesin
de Ilgaz sokağında 2 numaralı 
evde oturan ve T. C. tab'asından 
olup Ankara tahtakale çarşısın
da 25 numarah mahalli ikamet
gahı t; cari itti haz ederek tari-

hindenbı;ri bakkaliye ticaretiyle 
iştigal eden ve Ticaret odasmn 
705 sicil numarasında mukayyet 
bulunan Saidin unvanı ticareti 
Sait Veli olarak tescil edıldiiH 
gibi bu unvanın imza şekli de Ti· 
caret kanununun 42 inci m~·• . 
desi mııcibince d"-lfre ~e 16-5-9- ~ 

tarihinde tescil edildiği ilan ol·· 
nur. 

-~----
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Foto Amatör işleri 
Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. Ha~il Naci Mıhcıoğlu ticaretevi TeJ. 1230 • 

1-. ASKERi FABRlKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 1 
SATIN ALMA KOMfSYONU iLANLARI 

Umum müdürlük ve müessesatı arasında yapılacak 
otomatik telefon tesisatı 

Tahmin edilen bedeli (10000) lira olan yukardaki cinsi ~azılı te· 
sisat Ask~ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komısyom:n· 
ca 3 hazİriln 1936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de kapalı .z:rf ıle 
ihale edile :ektir. Şartname parasız olarak ~omisy~ndan ':'erılır. 

Talipleıin muvakkat teminat olan 75~ lıra havı tekl~f mektu~
larınr mezkur günde saat 14 e kadar komısvona vermelerı ve kendı
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesailcle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1069) 1-1998 

rnvMİYE EN AZ ı;oo EN ÇOK 
1500 KfLO DESTF.RE VE 

RENDE TALASI SATI$I 
Azami ve asgari mikdarları 

yukarda va7.ıh ve beher kilosu 
30 santim fü:erinden bir senelik 
tahmini bedeli 1642 lira 50 kuruş 
olan talaş 29 Mayıs 936 tarihin
Jle cuma günü saat 14 de açık 
artırma ile Askeri Fabrikalar 

Umum Müdiir1ii€ü sat•nalma ko· 
mi•wonunca satılacaktır. 

Sartnıımesi par,..sız olarak ko
misyondan verilir. Talinlerin 
muvakkat temiMt olan 123 lira 
20 kmus ve 2490 savılı l anumın 
2 ve 3 iincü m~rlrielerinde yazıh 
vesaik ile me .. kGr _gün ve saatte 
komisyona müracaathm. (1046) 

1-1919 

~------~----~-----------------------~--~------

Mal{inist alınacak 
' 
Sıvaei Elektrik Birliği 

Başkanlığından : 
Sıvas elektrik santralı için bir makinist alınacaktır. Makiniste 

60 liradan 120 liraya kadar ücret verilecektir. Ve santral yamnda· 
ki evde oturması kirasızdır. 

İstekliler askerlikle ilişikleri olmadığına ve şimdi!'e. kadar ne
relerde çalıştıklarına dair olan ves~kaları~ı veya t_as.dıklı suretle
rini Sıvas elektrik Birliği başkanhgına gondermelıdır. 

t t~1dilerin ali tevettür kısmı bulunan elektrik santrallarında 
ça' ır~ olmaları şarttır. 

S ı ile isler santrallarda çalışanlar. 
f~nat ~ktebi elektrik kısmı mezunları. 
N~r·:ı .,,.1-.:;•et;nin P-hl;vetini h<ıiı o1 ~nl::ır terdh ectilir1er. 1-1Q05 

l(ültür Bak~anlığı Satınalma 
l(oınisyonundan : 

Kültür bakanlığı otomobili için alınacak bir sen~lik. tahminen 
6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuşutr. İsteklılenn şartna· 
meyi görmek için her gün gereç direktörlüi!ünde ve e~silt?.1ef.': .~i
receklerin de 4.6.936 perşembe günü saat 14 de Gereç dırektorlugun· 
de mütesekkil komisyona malsandığma yatırılmış muhammen kıy· 
met 1680 liran•n teminatı olan 126 liralık teminat makbuzu ile mü-
ra<'aatları. (1037) 1-1912 

Nafıa Bakanlığından: 
1 Temmuz 1936 çarşamha günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ba

kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 200 000 lira muham
men bedelli 400 ton kreozot kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanhk 
M2 ·eme dairesinden verilecektir. 

]' uval kat teminat 11250 liradır. 
İ •el{li!erin teklif mektuplarım 1 Temmuz 936 çarşamba gunu 

'aat 14 de kadar Bakanlık malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım· 
dır. (1030) 1-1958 

llarita Genel Direl{törlüğünden : 
1 - Harita Genel Dırektörlüğü kartoğraf şubesi için bir Harta • 

yazı ustası ve bir kaç Harta ressamı ( Kartoğraf) imtihanla alına
caktır. Taliblerin bu hıısustaki seraiti anlamak üzere Ankarada Ce
becide Harita Genel Direktörlük kartoğraf şubesine müracaat et-
meleri. (1020) 1- 1890 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam: 

ETİ BANK 
Genel Direlctörlüğündc-.n: 

1 - Ergani civarındaki Guleman Krom madenin
~e yaptırılacak dokuz adet bina ile bunlara ait kana
lızasyon ve .topr~k te~viyesi eksiltmeye çıkanlmrştrr. 

2 - Bu ışe aıt eksıltme evrakı şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Fenni şartname 
D) Planlar. 

_Talipler bu evrakı beş lira mukabilinde Ankarada 
Etı Bank Genel DirektörlüiYünde Sekreterlikten ve 
Ergani Madende Eti Bank d'uıeman Bürosu Direktör
lüğünden alabilirler. 

3 -: EksiJtr:ıe 30:5.936 cumartesi günü saat 11 de 
Erganı Madenındekı Eti Bank Guleman Bürosu Di
rektörl ii ~ünde vaprlacaktır. 

4 - Eksiltm~ kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i<;,in şimdiye ka

dar asgari 35 bin liralık bir yapı işini hüsnü suretle 
bitirmiş olmak lazımdır. 

. 6 - Teklif mektuplan yukarda yazılı giin ve tavin 
edılen saatten en ~ağ"r iki saat evveline kadar Eti 
~"~k Gul 0nıan Biirosu direktörlüğüne makbuz muka
bıJ,..,~,. vp .. il~cPl{tir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden iki saat evveline kadar gelmiş ve zarfların 
usulü dairesinde kapatılmış olması lazımdır. ( 1068) . 

1-1970 

4ktif 
t:ümhur iyet Merkez Banl{asıwn .. 

16 MAYIS 1936 VAZİYETİ Pasif 
Kasa: 

Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufa:.Chk 

o .. ;.;ıJeki muhabirler: 
Tiirk !irası 

Harjçteki muhabirler : 

16.943,365 

Altın safi kilogram 'f."52"4,lJ-06 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

H azin«! tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakr naktiye 
karşılı ğı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne t evfikan hazine tarafından 
va ki tedivat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cÜzdam : 

1 
Deruhte edileu evrakı nak-

A • tiyenin karşılığı esham ve 
tahvllat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

A1trn ve döviz üıerine 
Tahvilat üzerine 

H is~":!Arl:ı.r: 

Muhtelif: 

LİRA 
23.832.198,33 
12.230.093,-

568.754,8\) 

468.619,96 

6.363.376,11 

543.057, 55 

18.428.120,01 

158.748.563,-

11.907.891,-

1.668.375,-
9. 436.970,21 

3"4.315.407 ,56 
4.306.060,9.~ 

27.382,13 
6.431.068,';'7 

LiRA 

36.631 .046,13 

468.619,96 

25.334.553,681 

146.840.672,-

11.105.345,21 

38.621.468,51 

6.458.450,90 

4.500.000,-

3.392.178,01 

YEKON 273.352.334,40 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

~edavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nafctiye 
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 nıevduatı: 

Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Ml-btelif: 

•URA 
' 

11.907.891,-

146.840.672,-

LbtA. 

15.00UOt,-

1."l.Jlt,.53 

16.000.000.- 162.840.67Z,-

-ıı :YEKON 

23.183.612,13 

55.337.78i,13 

273.3~2.334,40 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren· t '·""'t" ı., .. ..:ı rF ~ .~ 1 / 2 altın üzerine avans % 41
/ 1 

1 l\11LLI :~~:FAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 

BİLİT 

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

2 - Şartnamesini parasız al~ak ve örneğini görmek istiyenlerin 
hergün komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle kanuni 315 lira 95 kuroş,hık ilk teminatlarile birlik
te ihale günü ve <1aatinde M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları . .(973) 

' 1-1784 

1 ANKARA LEVAZIM AMiRLİG1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

Maltepe piyade atış okul~ i~i~. 29 Ton koyun eti ve 31 ton sı· 
ğır eti 8 haziran 936 pazartesı gunu saat onbeş buçukta Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zar~la eksiltmeye konulmuştur. 
Tal1min bedeli koyun etinin be~e~ ~ılosu "38" kuruş sığır etinin 
beher kilosu 25 kurustur. Hepseının ılk teminatı 1407 lira 75 kuruş
tur. Şartnamesi komi.syonda görülel~ilir. İsteklilerin kanuni vesika
ları ile beraber t eklif mektuplarını ıhale saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (1104) 1-2039 

İLAN 

Cinsi Mikdarr Muhammen B. İlk te.,.,inatı 
Ekmii\k 35000 kilo 4ZOO li_r~ 315 lira 

Krrıkkale ac:kori sanat mekteolerı ıhtiyacı olan 35000 kilo ekme
ğin 8 haziran 936 pazarte"i P"i.inü ~aat 14 :17 ye kadar acrk eksiltme 
suretile satm alrnacaktır. Talıplerın vııkarrla cins ve mikdarı hiza
smda vanlı mt•hıtmm""n 11edeline mukabil 315 lira ille teminatlarını 
Krrdtkııle askeri fahikalflr mııhasebçcili.eine vatırar<1k belli gün ve 
sıı..,tte meltten ~1t•n ııl .... ~ knrJ1i!;von,,na P'elme1eri. (1097) 1-2031 

.. ı:E:~~~~~M~:~:~l~:N~~:I: 1 
İLAN 

Muhammen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton hurda bakır 19 
Haziran 1936 cuma günü saat 15,30 ~a kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da İdare binasında arttırmaya konu . muştur. 

Bu ise girmek istiyenle~in 2~~~ lir~lık muvakkat .. teminat ile 
tekliflerini ve kanunun tayın ettıgı vesıkaları aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler beheri 
170 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

İLAN 
Muhammen b"deli (10.500) 

lira olan 300 ton hurda dökme 
demir 15 haziran 1936 pazartesi 
gUnü saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasın
da satın ahnacaktrr 

Bu işe girmek· isti yenleri~ 
(787,50) liralık muvakkat temı-

(1086) 1-2030 

nat ile tekliflerini ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları aynı ı;ün 
saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lilzımdıt. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankıırada malzeme dairesinden 
ve Haydarpac;ada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden da~ıtıl -
maktadır. (1044) · 1-1934 

Kütahya Cumuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

Beledıyece kabul edilip halen satı1agelme kte olan ikinci de
rece harci ekmekten beheri 960 gram olmak ve yevmiye çoğu 350 
azı 100 adet olmak üzere Kütahya Ceza Evinin altı aylık ekmek 
ihtiyacı için 1/5/936 gününden itibaren 21/5/ 936 gününe 21 gün 
müddetle. aleni müzaye.de ile iha~esi yapı!acağı kararlaştırılmış 
olmakla ı steyenler temınat akçelerıle yevmı muayyende münakasa 
komisyonu riyasetine ve şeraiti öğrenmek üzere eyyamı sairede 
Ceza Evi müdüriyetine müracaatları bildi.rilir. ( 1053) 1- 1929 

1 ANKARA BELEDiYE REl5UCI iLANLARI 

İT.AN 

1 - Yenişehirde 1059 uncu adada 3 numaralı parselde 37 metre 
murabbaı ada fazlasına itstekli çrkma1dığqıdan arttırma Qn gün 
uzatrlmıştrr. i ıı 

2 - Muhammen bedeli 129,50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 9.72 liradrr. . 1 
4 - İhale 26-mayıs-936 salı günü saa\

1
on buçukta Be1ediye en-

cümeninde yapılacaktır. ~ 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler lier gün yazı işleri kalemine 

müracaat edebilirler. ( 1080) 1 1-198? 

fT.AN 

1 - Yenişehlrde 1316 cı adada Bay:~i'ıt 
0

saylavı Halit çocukları 
Ateş ve Işığa ait bir numaralı parselde ai:la fazlası olan 100 metre 
murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhanunen bedeli (400) liradır ... 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnameyi görmek isti yenler her ,giin Yazı işleri kalemine 

1 ı ·a· » geme ı ır. 

5 - Taliplerin 22 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta Bele· 
diye encümenine müracaatları. ( 1071) 1-1974 

İLAN 

Ilalde 46, 33, 18, 12. 10, 8, 6, 4, 2 Sama'n pazarında 12, 1, Ulucan
larda 4, Atpazarında çayhane, ı. 196 120, 23124 numaralı dfü,kanlara. 
tal!p çıkmadığrn<lan on gü~ ~üddetle artırması uzatılmıştır. Talip· 
lerın 22 may~s _93~. cuma. g~nu saa.t 10.3~ da Belediye encümenine 
ve ~nrtnamesını gormek ıstıyenlerın hf'r gün Hesap !s'eri direktör· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. (1073) 1 1-1976 

' İLAN 

1 - Yeni pazar mahallesinde ara!:alı sokakta Ali Rıza tarafından 
üzerine ev yapılan Belediye malı 127 ,!Petre murabbaı yer a~ık ar
tırma ile satılığa çıkarılmış ise de verilen bedel hadıli l§yik iÖriıl-
mediğinden on gün uzatılmıştır. 1 

2 ~ Taliplerin ""~a.rtnameyi görmeksüzere her gtin Yazı • işleri 
ka}emıne ve almak !Çın de 22 Mayıs 935 oııma günü sa;ıt on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (lQW_,, l-197.5 

İLAN İLAN 
l - Hesap işleri icin 300 cilt {] 

tanzifat ve tenvirat tebliğ ihbar- 1 ..=. Mezbahanın kesme tas 
namesi ile 6000 adet muhtelif cepİ1e ihata d1~an ile illi atlet 
boyda cetvel tab'ı 15 gün müd· bek~i kulübesi inşası kapalı sat'f. 
detle açık eksiltmeye konulmuş· la eksiltmeye konmuştur. Ke•if 
tur. bedeli 7187 .72 liradır. 

2 - Bedeli muhammeni 155 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 11 li
radır. 

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

.'i - Taliplerin 22 mayıs 936 
cuma günü saat on buçukta bele
diye enciirrıerı;ne gelmeleri. 

(1040) 1-1914 

2 ~ Proje ve şartnam.esilli 

görmek: istiyenler belediye feııı. 

dir~ktörlüğüne geleceklerdir. 
3 - İhalesi 29.5.936 tarilaiae 

ı • 
rastlayan cuma günü saat il de 
belediye encümeninde yapılacak
tır. 

) 

.4 - Muvakkat teminat !t3, .tl 
liradır. (1061) 1-19'19 

Ank~ara Valiliğinde~ 
1 

Ankara. Çubuk barajı asfalt yolunun 8 -t ioo - 8 + 910 uneu ki· 
~~e:~t~nnde rapılacak istinat duvarı, iki metrelik betoa arme 

Y enfez ıle duvar ve menfez civarında yapılacak imlabtT 2f 
r~yı~ 936 Jarşamba günü saat 15 de Ankara vilayet nafıa müdirlii
.. u 

0 ~ın a toplanacak eksiltme kc:ılisyonunda ihalesi yapılmak 
~;;0e 1. apalt zarf us•Jlile eksiltmeye konulmuştur. Keşif »edeli 

ıra 64 kuruştan ibarettir. 
Muvakkat tem· t 868 r d t · siltm . ına ıra ır. steklıler mukavele projesile ek-

1" . ~şartna~e:ı, ~ususi ve fenni şartname ile hulasa keşif Htve-
ını1 k~ra ~ılayetı nafıa miidürlüğünde görebilirler. 

steklılerı.n te~lif mektuplarını; muvakkat teminat mektubu Ye· ' 
~~ ~akbuzu ıle tıcaret ~odas.ı vesikası ve bu iş için nafıa miidlirlil~ 
gun en alacakları f'!nnı ehhyet vesikalarile birlikte ihale güniı sa
at 14 de kadar eksiltme komisyonu reislivine tevdi etmeleri lfü:ım· 
dır. (999) • 1-1S.J8 
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· Taharin restoranında her aksam ecn~l•i artistler tarafından fevkalade 
' 

program 
• 
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' Hakkari Valiliğinden : 
1- Semdinli kazası hükumet binasmm inşası için Nafia Veka

letince musaddak p.roje ve şartname mucibince on iki bin lira be
deli keşifli mezkur inşaat gelecek seneye teahhi; fata girişmek 
üzere eksiltmeye konulmuş ve bu iş Deft.eı '-ırlrkta e':siıtme ko
misyonu odasında kapalı zarf usıılile ihale olunacaktır. 

2- Bu işe ait evrak şun 1ard'r 
A.- Eksiltme şartnamesi, 

· B- Mukavele projesi, 
C- Keşif cetveli, 
D- Proje ve planlar. 
3 - İsteklilerin buna ait evrakın n·fterd~rlık .,,,.ddııt:: n1iresinde 

görebilecekleri gibi suretleri becle1<;iz olarak ve· il ece ktir. 
4- Eksiltmeye oııbeş gün miiddetle 8 5/936 da başlanmış ve 

23/5/636 cıımartesi sa:lt 10 da ihalesi icra olunacaktır. 
5- Eksiltmeye ~irehilmek için taliplerin ke!)if bedellerinin % 

7,5 ğu olan dokuz yüz lira muvakkat teminat akçesi yatırmala.rı 
veya teminat mek~ııbu göcıterm,.leri ve simdiılt kadar bu gibi iş
lerle mcşı:rul olduklarmı gösterir vesaik ve ehliyetnamelerini iha
leden sekiz giin evvel n~ftercfarlı~a ibraz, evrak kabul ve tasdik 
ettirildikten son.ra te 1•lif zarfları icerisine kovmaları. 

6- Teklif me'<tunlarrnı ikibin dörtvüz doksan numaralı kanu· 
nun tarifat ve hii1·iimlerine uygun olarak makbuz muk<1bilinde 
Deft~rdarlrğa tevdi etmis hı•lıırı""'ak sarttır. ilan olunur. (1018) 

t - 1926 

ANI\ ARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ç11(1'11ş1,m 

ARAYTNlZ 

Ankara Valiliµ-iııde n: 
_ An~ara Emrazı zühreviye hastanesinin 1936 mali yılma ait aşa
gıda m!kdar ve tahmin edilen fiatları ve muvakkat teminatı yazdı 
muhte if ihtiyaçları açık eksiltmeye konulmuştur. ' 

8"r!nam.eler hastaneden istenilir. 
r "·me 5-6-936 cuma günü saat 14 de emrazı zühreviye hasta-

ne · ,·anılacaktı r. 

• ,,. ':ıı<ıtr muvakkııteler behemehal ihale gününden evvel vila
yet rr."' "~ehe vr7n~ c: ine vattrılmıo; olacaktır. (1105) 
·Tcıhmini fi at Kilo M uva 1'1·"t te..,., inat Cinsi 
Lira K. Lira K 

l 

31 

11.5 5600 49 
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1~0 2 90 
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3no ı 28 
ıno 1 oı 
~() 70 
~() 41 
ırı 90 

3nn arlct· 34 
50 53 
2ı 54 
.r;n 

r;o 
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ı !i ton 
32000 

5000 

42 
42 
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1 35 
34 90 
48 
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H 

Ekmek birine. 
Ekmek ikinci 
Et erkek koyq 
Et kuzu 
P irinç 
Sacie yağı 
Makıırna 
Zevtin yae 
~;ı1f'a 

Reh·r 
So~an 
Tıı" 
Kı·-·ı Fıı5ulya 

]'Tnhut 
111' "rdıııek 
İhl~mur 
Vnmurta 

lTn 
Jeııru meyve 
S•1t 
Yoğurt 

S::ıbun 

Soda 
Yrrli maden kiimürü 
F'esilmiş meşe odunu 
Yaş sehe 

1-~Ml 

İstanl•ul Valuflar Baş l\lüdür
lüğünden: 
. ~ - Bahçe kapıda dördüncii vakıf hanın ikinci k:ıtı te slimi ta

rıhınden 937 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verileceğinden 
_ kapalı zarf usuliy]e artırmaya 1'.tkarılmıştrr. 

2 - Mezkur katın senelik tahmin olunan ecri misli on bir bin 
dört yüz liradır. 

3 - İhale 936 senesi h<ıziranın (11) inci persembe günü saat on 
altıd.a İstanbulda Çenberlitasta Vakıflar Bac-mÜdürlüğünde ihale 
komısyonu~da yapılacaktır. İstekliler (855) lira mikdarındaki mu
vakka.t .temın~t m.akb_uzJarmı veya banka mektuolariyle teklifna
meler_ını usulu daıresınde mezkur gün ve saate kadar komisyon ri· 
yasetın~ tevdi etmeleri ilan olunur. (1102) 1-2037 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

İstatistik Genel Oirektörlüğü 
Ek.slitme l\omisyonundan : 

l - 1936 senesi mart ayından itibaren 1937 senesi şubat sonuna 
kadar bir senelik harici ticaret aylık istatistiklerinin bir senelik 
baskısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanJmıştır. 

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

3 - Eksiltme 3 haziran 936 çarşamba 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 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Vakıflar umum müdürlüğü veznesinden maaş alan mütekait, dul 

ve yetimlerle hayrat ha<lemesi ve muhtacin;n haziran 936 yoklamala
rı rnılarak kendil"rine birer ciizdan verilece~inden alakadarların 
hazirandan eve! yoklama ilmühaberleriyle cüzdanlarına yapıştırıl
mak ii7.ere birer adet fotoğraflarını merkez muhasi "li~ine getirme-
leri il an olunur. (1057) 1-1940 

Nafıa Bakaulı~fından 
~ 

Vekaletçe müteahhitl ere verı lecek ehlivet vesi b\sı h;ıkkındııki 
talimatname resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nüsha
srnda neşredilmiştir. 

Alakadaranm şimdiden ait olduğu dairelere müracaatla beyan-
name almaları. (1005) 1-1876 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Mikdarı Cinsi Tahmin bd. M. teminat eksiltme gün ve 
saati 

Lira kr. Lira kr. 
50 ton Kalın henzin 17750 00 1331 25 5 Haziran 936 cuma 14 
75 ,, İnce bemin 29250 00 2193 75 5 Haziran 936 cuma 14,30 

Yukarda yazılı iki kalem benzin yazıh gün ve saatlerde kapalı 
zarf sureti1e alrnacaktrr. Şartnamesini görme kistiyenler her gün ve 
el.csiltme ic;n müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat makbu
zu veya mektnhlarile kıınPnl h~le:e1eri ve teklif i muhtevi mazruftan 
belli saııtten bir saat evvel Kastmr>asr-daki Komisyon Başkanlrğına 
vermeleri. İnce benzin şartnamesi 146 kuruş rn11 ~::ı.bilinde alrMhilir. 

(2662) 1-2034 

Burdur Valili~nd en: .... 
Burdur Merkezinde yapılacak memleket hastahanesi insaatından 

( 17000) liralık bedeli keşifli olan kısmı kapalı zarf usuliİe haddi 
layık görüldüğü takdirde Mayısın 26 mcı salı günü saat 15 de ihale 
edilmek üzere eksiltrrıeye çıkarıldrğrndan talip olanların ihale gü
nünden en az sekiz gün evvel Nafıa Bakanlığına müracaatla ehliyet 
vesikası almaları ve% 7,5 teminat paralarım Maliyeye yatırmalan v~ 
Ticaret odasınca da kavıtlı oldtıklarma dair vesiklarım göstermek 
suretiyle o gün ve saatinde Vilayet encümenine gelmeleri ve bu 
bapta dııha fazla j .. ııhat alrn~k ve kesFnıımelerile şartnamesini gör
mek istiyenlerin Vilayet Nafıa Direktör1iiuiitıe müracaat etmeleri 
ilan oJunur. (1101) 1-2036 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

İstanbul Vitayetnde Bo:ılcırköy semtinde mahallesinde Hatboyu 
sokağ"ınrla 104 numaralı evrle oturan ve T. C. tebaasın dan olup An
~a~ada B <ı lrknazar semtinde 73 numaralr mahalli ikametgahı ticari 
ıttıhaz e<lerek Elbise ticaretiyle işti~al eden ve Ticaret Odasının 
1878 sicil numar<lo:mrla mu1•cıyyet bulunan Mustııfa Nurinin unvanr 
ticareti Musafa Nuri Kökel olarak tescil edildii{i gibi bu unvanın 
imza şek1i de Ticaret kanunnnun 42 inci maddesi mucibince daire-
ce 18-5-936 tıırihinde t escil edildi~i ilan olunur. 1-2019 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUCiUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Kayabaşı semtindeBaşkrr Mahallesinde Mes
cit sokağında 11 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Koyunpazarı çarşısında 77 numaralı mahalli ikametgahı 
:· ·ari ittihaz ederek Kuyumcu ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret 
odasının 1315 sicil numarasında mukayyet bulunan Ahmedin unvanı 
ticareti Ahmet Vertop olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza 
şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 
16-5-Q~fi tıırihinrle tesril edildi~i ilan olunur. 1-2035 

Ankara Defterdarlığından : 
Sanatı Mahallesi 

Kay aş 
İmrahor 

Vergisi 
27 61 
17 88 

C:zası 

27 61 
17 88 

Senesi 
932 
932 

Çocuk Doktoru 

Dr .. Sami Ulus (YE 
BUGÜN BUGECE 

.\KSAM GüNESi ... .... 

lfuklareli Valiliğin den: 
Satılığa çıkarılan ve tafsilatr Ulus gazetesinin 25 Mart ve bir 

Nisan 936 tarihli nüshalarında yazılı Rontgen cihazının 27 Mayıs 
936 çarşamba günü saat onbeşte ihale edilmek üz~re pazarlık arttır-
masına konulduğu ilan olunur. (959) 1-2029 

.Ankara Valiliğinden: 

Mevkii ... 
Yenişehir aşağı 
ayrancı 

Metruke 
K. No. No. 

360 

Ayhk rnnh. 
bedeli icarı 

Mü~temilatı Lira ku 
:J oda, muthah, 
Hela, odunluk 
kömürlük 15 00 

Dinozite 
Miktarı 
Lira kıı 

13 50 
Yenişehir süley~an 3 oda mutbah, 
B. mez;ırh~ı 385 hela taşlık, kuyu 20 00 18 rıo 

Yenişehir kavaklı 3 oda, 1 mutbah, 
dere 6-328 396 1 hela banyo 27 00 24 30 

Yukarda mevkii kanı ve metnılte numaralarile müşt ...,;1att ve 
aylık bedeli icarı muhammen1eri y<lzrlr evler 5 ha:drıın 936 cuma 
günü saat 15 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine kadar ica
ra verilecektir. 

İsteklilerin serCliti ö!;renme°I( ve pev siirmek n ... ere SÖ"•Ü ~e<;en 
j?iin ve saatte hizalarında göc;terilen dipozito tı"..,1-:b•17.1nile defter-
darhl:;ta kurulan komisvona müracaatları. (1039) 1-2032 

.Ankara Valili.ğinde~ ! r 
Aylrk icarı 

Kapı l\.,{etruke • muh"'!lmc-ne 
Mahallesi S r> l ·ıı~ı Cinsi No. No. Lira ku 
Vattarin Vattarin Ev 18 "993 18 25 Ou 

Yukarda yazılı üç oda sofa, tarasa, mutbah odıın\uk, ve kömür
lüğ"ü müstemil evin icar nın artırmasr on giin uzattlmıştrr. İhale 25 
mayıs 936 pa7.artcsi günü s::ıat 15 de yapılacaktrr. Kira müddeti ma
yıs 937 gayesine kadardır. İsteklilerin ·erı?it' öğrenmek ve ney siir
mek üzeı:e sÖ7.Ü geçen gün ve se1cıtte 23 lira 44 kutusluk dipozito 
makbuzile defterdarlıkta kurulan komisyon" m ·;racaatları. 

· Saçları 

· döliülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek.siri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Sablıl{ arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva· 

rınde eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
MaJıye şubesi karşısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldart: 
eden Yazı hl eri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınJ" 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

A A 

(1088) 1-2033 

ZAYi 
341 senesinde İstanbul mülki 

S"n~tlar mektebinden alıp zayi 
ettiğim şehadetnamemin, yenisi
ni alacağımdan .eskisinin hükmü 
yoktur. 

20'.l 
1-2028 Ri fat Server 

KİRALIK DAİRE 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karşısın
daki anartırnanın altı odah ka~ 
löriferli alt kat dairesi ucuz kira, 
lıktrr. Telefon: 1191 1-1972 

Satılık Arsa 
Yenişehir Atatürk bulvarı 

M ühendisler sokak, Aydın a ! 
partmanı yanmda köşe başın~ 
daki arsa satılıktır. Telefon: 
3877 ve 2459 

1-1993 

Muhasıp arayanlar 
Muhasebe ve muhab~reye va· 

kıI inı;i1izce franc;ızca bilir biı 
muhasib iş arıyor. Referans vere
bilir. Posta kutusu: 156 1-2016 

KAYIP NUFUS KAGIDI 

Nufos k~ğıdtmı yitirdim ye
nisini alacağnau1an hükmü yok
h~ 1 

Devlet demiryoltarı memurla-; 
rından Afyonkat'ahisarın doğan~ 
cr mahallesinde 10 No. lu hane· 
de mukayyet tı~l of\lllarmdan 
Ah.met oğlu 215 No. hı Mehmet. 

1-2042 

ZAYi 
Noterden tasdikli ft".Uhtırllmii 

zayi ettim. o mühürle kimseye 
borcum olmadığı ve yer ine ~~ 
sini çıkaracağımdan esl..{sinln 
hükmü yoktur. 

Çocuk sarayı caddesi Yt>~lJ 
Bursa şekercisi Şakir No. 51 

1-2043 

1 KULÜP l 
BUGÜN BUGECE 

GİZLİ YUVA 

HANSJARAY 
MITCHIKO ME ND 

ROBERT MONTEGOMERl· 
MAUREN O' SULLlVAN 

Mev~İ!X!İn en güzel müzikal 1 
fi 1 mi 

' .. . . 
·tabii dekorları, kuvvetli mevzuu 

ile senenin en hissi ve aşki şaheseri 

Hakiki Taş delen suyu i~mek behemehal KOOPERATiF den alnia ısınız • • 
ıcın 

.> 

tsuyül{ damacana, su bedeli 18 Damacana ile; kuruştur.~ 


