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B~betke 

~ 4.DİSABABA VE CENEVRE 

Falih Rılkı ATAY 
: Resmi İtalyan tebliğlerine gö

re, habeşlilerin Hindenburg hattı 
Graziani ordusu tarafından zap
tedibniştir. Diğer tarat,lan İtalyan
lar Adisababanır yüz kilometre 
yakınma varmıslardır. 
· Yüz bin kişilik bir işçi ordusu 

ile takviye olunan üç yüz hin kişi
lik bir makineli ordu karşısında 
habeş mukavemetinin ergeç sarsı
~acağına şüphe yoktu. Mesele, İ
talya devletinin organizasyon ve 
finans kudretine bağlı idi. 

Çoktanberi kendisinden haber 
ahnmayan Negfü;'ün Adisababaya 
gelmiş olduğunu da telgraflar· 
lardan öğreniyoruz. İmparator i
ta lyan ilerleyişinin derinlik bakı
nundan mühim olmakla beraber, 
genişlik bakımından o kadar ehe
ıniyetli olmadığını Havas Ajansı 
aylarına söylemistir. Askeri müte
h:ıs31s olmayaral;, bundan çıkara
cağımız mana, Negüs'ün mağlub 
ve teslim olmağı henüz kabul et
mediği, ve İtalyanların Habeşis
tanda yerleşebilmek için daha pek 
çok emek sarfına mecbur olduğu 
kanaatinde bulunduğudur. Zapt
e~mek başka, pasifiye etmek baş
k.adır. Fakat bir defa zaptolunan 
hjr memleketi. F asta franstzların 
başına geldiği gibi, yarım asra ya
kın da sürse, gene para ve asker 
kuvveti ile pasifiye etmek imkanı 
vardır. Bilhassa modern silahların 
hülcüm sürdüğü bir devirdeyiz. Es
kiden ancak sabit noktalarda gör
düğümüz istihkamlar, şimdi, ara
balar gibi yürümekte, eskiden, an
cak, menzil vasıtalarının tanzim e
dilmesine bağlı bulunan besleme, 
şimdi, geri hizmeti orgaınize edi
linceye kadar, tayyarelerle yapıla
bilmektedir. Askerlerin at yerine 
b"ndiği motosikletler, at arabası
r.m hile işliyemiyeceği yollarda, 
otomobillerden daha süratli gide
hi1mektedir. Habeşliler hu vasıta
la-rın çoğundan mahrumdurlar. 
Ancak, bu vasıtaların koruma, iş
letme ve yenileme masrafı da o 
kadar ağırdır ki bin kilometre 
nrurabbaı geniş bir ülkede sükun 
ve itaati temin etmek için, bir kaç 
sene bu masrafa katlanmak, hele 
bu buhran senelerinde, pek az haz
DP~erin katlanabileceği bir şeydir. 
M.,. kine karşısında ha beşlilerin 
gö0 üs ve gönül mukavemetinin bir 
haddi olduğu gibi, makinenin, en 
küçtik vidasına kadar bütün varlı
ğı ile bağlı olduğu hazne güçlük
lerine karşı mukavemet etmenin 
de !lir haddi olsa gerektir. 

Adisababayı aldıktan ve hatta, 
fetih hareketini genişliğine de ta
mamladıktan sonra, İtalya için, 
zecri tedbirler rejiminden kurtul
mak, normal alışveriş hayatına 
dönmek, belki, büyük para kredi
leri elde etmek lazım gelecektir. 
Dü~üm buradadır: Zecri tedbirle
ri hemen kaldırmak istiyenlerin, 
kullandıkları delillerden biri, z a • 
f e r , ikincisi A v r u p a t e h • 
l i k e a i ' dir. Bu delillere cevab 
verenlerin söyledikleri şudur: 
" - Zecri tedbirler kararı zafer 
veya mağlubiyet hesab olunmaksı~ 
zıı:ı, t e c a v ü z ' e karşı alın
rruştır. Eğer alman tedbirler har. 
hı menetmiyecek kadar zayıf ise, 
zaferi faydasız bırakabilecek ka
dar kuvvetlendirilmelidir. Avrupa 
tehlikesi, kıta emniyetini tutabile
cek devletlerden birinin, ordusu
nun pek küçük bir kısmı ile başka 
h~r yerde meşgul olmasında değil
dır. Avrupa tehlikesi, har b ve o ı. 
d u b i t t i dar~eleri karşısında 
enternasyonal garantilerin iflas 
etmesindedir.,, 

.. Günün başlıca hadisesi, teca· 
vuz karşısında olduğu gibi, zafer 

(Sonu 5. inci sayfada) 

r··xıırıa .............................. l 
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~ ziyareti 
: 
~Elen gazeteleri 
~Dr. T. R. Aras 
1 hakkında dost
l ça ya.zılar 
~ ı1azıvorlar 

Atina, 1 (A.A.) - Anado- . 
lu ajansının hususi muhabiri ; 
bildiriyor: : 

Yunan gazeteleri dı~ işleri 

.--

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

' 2 MAYIS 1936 CUMARTESİ 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

--· Her yerde 5 kuruş 

. bak~m Tevfik Rüı;tü Aras'm • l (S!>nu 3 . vncü saylada) Moskovada gc~;m yıllardan birinde 1 mayıs ba; ramı kutlanırken .......................................................... 

i1'ALY AN · H ABES HARBi 
' 

Adisababa ya yüz Km~ kaldı 

İtalyanlar şelırin işgalinin bir hafta 
kadar siireceğini söyliyorlar 

ltalyanların şimaldeki yi.iriiyüş!erini gösterir harta ve Adisababadan bir gör·ünüş 

Adisababa' 1 (A.A.) - Son Roma, 1 (A.A.) - İtalyada Adi. 
gelen yarı resmi h:ıbe:-lere g3re sababanın bu hafta içinde i~gal edile-
hir İtalyan kuvveti, De1 rasina'yı ceği hakkında dönmekte olan şayia. 
işgal etmiş ve diğer bir italyan kuv- lara rağmen salahiyetli mahfiller ile-
veti efradı da Adisal:a "-;>ya yüz ri hareketinin ınetodla ve acele edil-
kilometre kadar mesafede bulu- rneksizin yapılmakta olduğunu söy-
nan Gadula ırmağını paçalarını lemektedir. Onun için habeş hükünıe-
sıvayarak geçmişlerdir. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

=============================== 

DUNKu·· AC . M ~' 
Galatasaray Gençlerbirliğini 

3-2 yendi • 1 

l Mayıs bayı·amı Mosl{ovada 
biiyük tezahüı·lerle l(utlaı·ıdı 

· Bayram öt J{i 
sükun 

mem1ek~etlerdc 

i~inde ge~ti 
Moskova, 1 (A.A.) - 1 mayıs dola

yısiyle bugün Moskovada Kızılmeydan
da Moskova garnizonu kıtaatının ve 
Moskova silahlı amele müfrezelerinin 
geçid resmi yapılmıştır. 

Tribünde BB. Stalin, Mo'otof, Kaga

noviç, Kalenin, Orgonik~dze ile parti ve 

hüki.imetin öteki azası ve hususi tribün
lerde de elçilikler heyetleri, Türkiye dış 
bakanlığı genel sekreteri B. Numan 
Menemencioğlu, ateşemiliteı-ler, yaban

cı işçi delegasyonları ve Letonya, Es

tonya ve Litvanya kurmay r~isleri ha
zır bulunmuşlardır. 

Müdafaa komiseri B. V oroşilof bir 

tebrik nutku söylemiş ve ~enç kızıl as

kerleı· resmi yeminlerini yapmışlardır. 

Bundan sonra, akaderr.iler, süel mek

tebler, piyade, suvari, topçu k:taları, 

zırhh otomobiller, taııkhr geçmiş ve 

muhtelif neviden tayyareler uçmuştur. 
Geçid resminden sonra, Moskova iş

çileri muazzam tezahürat yapmışlardır. 
Leningrad, Kiyef, Minsk, Tiflis, Ka

barovsldde ve sovyetler birliğinin diğer 
şehirlerind~ de süel geçid resimleri ve 
tezahümtlar yapılmıştır. 

Bi!rlin'de: 
BerJin, 1 (A.A.) - 1 mayrı mim 

bayramı bütün alman ulusu tarafmaan 
şe,·k ve heyecanla kutlanmışlr. Gösterileı 

Berlinde bilhana parlak olmuş ve Füh
rerin önünde muazzam bir geçid resmi 

yapılmıştır B. Hitler, genç~iğe hitalı e
derek, gerek beden ve gerek seciye iti
bariyle kuvvetli olmıya ve gerek fc • !i 
hüriyet ve gerek alman camiasının ·~ü

riyeti için bütün fedakirl klara k:ıt' 1-

mayı ve bugün olduğu gibi daima müt

tehid kalmayı tavsiye etmiştir. 

n. lliıltırin rwı!m 
Berlin, 1 (A.A.) -- Führer, Lt";t

gartendeki gösterilerde s:>ylediği nu
tukta 1 mayısın mi1li bir bayram o' a
rak ilanı, yeni devletin ameleye di; ~

man olmadığını, milli sosyalizmin :ıÜn· 
güye dayanan bir rejim değil, temel
leri kalplerde bulunan, kuvvetini u
lustan alan, ulusla beraber yürüyen 
ve onun için icraatta bulunan bir rn
jim olduğunu söylemiş ve dem".,.ir 
ki: 

"- En müthiş bir anlaşmazlıkla 

ayrılmış olan bir ulusun nizam, bidi. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

"lJlus,.9 un Dil Yazıları 

Ermek -- rmek 
Sözleriyle üreme ve benzerlerinin «Günes . ' 

Dil» teorisine göre analizi 
ili. 

tuıs 

Türkçede "rivayet" denilen 
mürekkep sıygayı teşkile yarıyan 
(imiş) sözü de başka dillerde ben
zeri görülmiyen orijinal bir ifade 
vasıtasıdır. Bu söz, her hangi bir 
isim veya sıfatın yanına gelerek o 
isim veya sıfatın birinde bulundu
ğu başkalarından duyulmuş oldu
ğu maansını verir: "en sevd' ği 
hayvan, kedi imiş'', yahut "bu ta
le~e çok çalrşkan imiş" gibi ki bu 
sözlerden bahsedilen adamın en 
sevdiği hayvan kedi olduğunu, 
yahut sözü geçen talebenin çalış • 
kan olduğunu söyliyenin kendi bil
diği değil' başkasından duyduğu 
anlaşılır. Fiil sıygalarının sonuna 
geldiği zamanda da o sıygayı "riva
yet'', yani başkasından duyup an-

latma manasına götürür: "o geli. 
~o~ i:'if_, . g~lecek imiş, gelir 
ımış... gıbı kı bund::ı da söylenen 
hükmün söyleyince bilinmediği, 
başkasından duyulduğu manası 
va:r~rr. 

Gerek isim ve sıfat. gerek fiil 
sıygası sonuna gelen bu (imiı) 

ler, kelimeye bitişirse başlarındaki 
(i) düşerek (miş) şeklini alır: 
"çalışkanmış, gelecekmiş ... " gibi. 

''Nakli mazi'' denilen sıygala fi
il maddesine gene bu ( miş) getiri
lerek yapılır: "gelmiş" gibi ki 
bahsedilen kimsenin geldiğini 
başkasından duyma olarak anla -
tır. Bundan anlaşılır ki bu sıyg., da 
(gel -t- miş) değil, (gel + im +' 
iş) tir. ' 

(Sonu 2. inci sayfada) 



Köy i(in teıldkler: 2 

AVRUPADA KôYLVLvc· ' i ç HABE 
T ASF iYESi 

Nufusun, zirai sınai İstihsalin kıtalar arasında inkısamı ( 1) : 

1 - NUFUS: KİLOMETREDE 

KITALAR MESAHAİ SATHİYE NUFUSU KESAFET 
AVRUPA 10.200,000 516,000,000 50,6 

ASYA 41.400,000 l,315.000,000 27.4 

AFRİKA 30,000.000 147,000,000 4,9 

AMERİKA 43,000,000 261,000,000 fi,1 

A VUSTURALYA 8,Sti0,000 10,000,000 1,.2 

2 - Zini gıda maddeleriy)e, ham maddelerin •e unai istihsalin 
bizde inkısamı: 

ZİRAi GIDA HAM SINAi 

KITALAR MADDELERİ MADDELER İSTİHSAL 

AVRUPA 26.9 H,3 41,7 

MÜTTEHİT AMERİKA 24.l 23,9 47,0 

DİÖER KITALAR 49,0 61,8 11,3 

- · 
100,0 100,0 100,0 

3 - Zirai gıda maddelerivle ham ve varı mamul maddelerin ve 
sınai istihsalin kıtalar arasında dağılışı (2): 

.. MlLY AR MARK OLARAK" 

A- BOTON DÜNYA: HAM VE YARI MAMUL 
CANLI GIDA MAMUL EŞYA YEK ÜN 

1933 HAYVANLAR MADDELERİ MADDELER 

İTHALAT 0,4 13,8 19,0 tS,8 52,0 

İHRACAT 0.4 11 ,8 16,7 18,8 47,7 

1934 
İTHALAT 0,4 12,3 18,8 18,4 49,9 
İHRACAT 0,3 l0,9 16,5 18,4 46,1 

B - AVRUPA: 
1933 
İTHALAT 0,3 9,5 12,9 8,8 31,5 

İHRACAT 0,3 4,2 15,3 14.0 24,8 

1931\ 
İTHALAT 0.3 8.4 13,0 8.3 30.0 
İHRACAT 0,2 3,8 6,2 13,2 23,4 

C - A VR UP A D lŞI l\.iEJ-;lLEK ETLEI!: 
1933 
İTHALAT c. ı 4,3 

İHRACAT 0,1 7,6 

193-1 
İTHALAT o.ı 3.9 
İHRACAT 0,1 7,1 

Rakamlardan 
1933 yılında ithalat ihracat olarak, 

99, 1 milyar marka baliğ olan, dünya zi
rai, sınai maddeler mübadelesine., 

1- Nuiusu 516 milyon olan AVTu
panm yijzde elliden fazla ile ( 56,3 
mi'yar mark ) iştfrak ettiği, 

2- ve nuius.Jarı 1, 733 milyon olan 
olan hütün dünya memleltetlf'rinin 
bu m übadeleye ancak yüzde ellidt-n 
az ' 43,4 milyar mark ) bir tesir ya· 
p abildikleri, 

Aynı zamanda da : 

3-- Avrupanın mamw ihracat fa:ı
las.ınrn ( 5,2 milyar mark ) gıda m•d
d eleri, ham ve yarı mamuı idh alat 
fa:dasım ( 11,9 milya r mark } karşı
layamadığı, 

4- Buna mukabil, Avrupa dışı 

m emleketlerin m emill idhalat fo :ı::.la

larını ( 5.2 milyar m ark ) gıda ve 
ya•·ı mamw ihracat fa:ı.:a..:..\arile ( 7,6 
m iiyar mark ) ve. 2 7 milyar mark 
ak.if ile kapadıkl arı, 

r.e .. iceleri çıkarı abilir. 
Fak:ıt bizim b~ yazıda varmak i3te

di ğimiz nei:ice bu değildir. Eğer bu 

6,1 10,0 205 

10.4 4,8 22,9 

5,8 10,l 19.9 

10,3 5,2 22,? 

olsaydı, o zaman hesabı tamamlamak 
için, Avrupa aktifine a'Yl'Upanm di
ğer kıtalardan, sermaye, iş, ihtisas 
(bankacılık. nakliyecil~ ticaret v.&) 
karşılığı olarak, kazandığını da koy
mamız bu suretle, Avrupa açığını ka
payan rakamlara tam yerlerini ver
memİZ' lnzım g elirdi. 

Biz bütün bu rakamJan sadece bir 
tek noktaya, 

ATI"upada i~in ve g eçim!n; avrupa· 
nın Avrupa dışı menıteketlere fabri
ka m a bsutlerini satmasına, ve bmıa 
m ukabil Avrupa dışı memleketler
d en; 

Yiyeceğini ve işliyeceğm_i ( sanayi 
h am maddeleri } satın almasına bağ

lı olduğu no~tasına i~aret e tmek İs·· 
l.iyo.ruz. 

Bund<ın evelki yazının sonuna, 
c buna benzer ~eyler D11..fusun ve zi
rai sınai is tihsalin dünya ü zerindeki 
inkısamına güre kıtalar 'Ye mem.!e
ketler için de söylenebilir. > ciim.le
sını bıman için koymuştuk. 

(Bu yazı devam edecektir.) 

N~et Halil ATAY 

( 1) Ba.~ka bir işaretle gösterilmediği takdirde bu ve- br.rndart sonraki yazıfar

drık.i bi.itün ral:<J.171/ar, 1935 alman istatis tik yıllrğrnian alrnmr~tır. 

(2) 1934 rala:ımları kısmen tahmi ne istinad ettiğiııden pek k ati değildir. 

F alnt 1933 ü kontrola yarıyacağr için yazıya alınnu~tır. 

İç Ba ~anl ğın<-a 
, İş~eri bitirilen ö!~süzler, dullar v~ en1cldiler 
lç lr...kıu:J.ğmca nisan ayı iç:n~a i }eri 

b it"ri ~n öksüzler. dullar ve e:ntklilerin 
listesi §U.!ı:a-: 

Dest k nz:l iyesi müdürü Hamid 
Gi.irean (tekıüd)' !s ~n!xıl be!:,,diyesi 
1 in-::i D. ser tabibi Rıfat H:snü (ey 
trun), Lapse!ri knym• n!m Ne<:ı:ıti Ay. 
t un (eytıım), Isparta h_susi muh:ısc!>e 
müdi.iıü Neci:;> Güler (t~""d}, Ç vuş. 

n ahiye.si müdürü H üsnü Atalay {ey
tam), CiZl"e kaymakambğmdan müteka· 
id Halil Sami (eytam), Kirka nahiyesi 
m üdürü Şükrü Yuı:taydm ( tekaüt!), A
dalal' dairesi Z. B. meuım-luğwıdan mü
tekai<l Mehmed Ki.uuı (eytam}, Fatih 
4lairsei eski kav~ Mustafa (eytam), 
Savur kaz.au. b.usasi muhasebe tahsilda
rı Said (eytam). Adana Ulllllnt bak•Jk~ 
ye ha§ katibi Rağip (eytam), Istanhal 

iskAn memuMi...._ Nald --1nde 

Raşid ( teknüd) ,İniba nahiyesi müdür
liiğ~nc!en müt-k "d Hü:;runeddin (ey
hını}, A nmur hususi muhz:sehc tahsil. 

dan Ollet O:sm.m (eytam), A)dın eşki 

iı:ık\n mamuru IHınmi Oğur ( tckaü:I), 

Mu ki nufus mennır.:ı Ramazan (ey

tam), Emir Alem nahiyesi müdürü Rı
fat A<laş (teknüd) , Azdavay 11ahiyesi 

müdürü Mithad Ürgeo. (tekaüd) , Ti
mur nahiyesi eski müıliirü Reşid ( teka-

üd) 1 ÇHu~ nahiyesi müdürlQğündeo 
rnütekaid Mustafa Nectm'ddin. (eytam) , 

Geb:.ııe nasasi mu.hasebe tahsildal't y u
n üs (eytam). Burdur husıui muhasebe 

taılııildarbğuulan miitebid Mehmed Sa
d.k (~tam). Iımca. b~lıfmdan 
~tclraicl Hayri (e,,C..),. Zara nafvs 
me...hığuncta.. •iitelm.ill Mer.med Nu
ri (.,..,.). 

IST AN BUL TELEFONLARI: . 
Askeri liselerden 

~ıkanlar 
latanbq), 1 - Askeri liselerden 

mezun bin kadar talebe yum Har
biyede yapılac:ak bir merasimden son

ra Harbiye alayma iltihak edeceklerdir. 

... İstanbul doktorları 
İstanbul, 1 - Etibba odası lstan· 

buL:laki doktorlamı kazanç. vergisini 
tesbit etmiştir. Birinci sınıf 23, ikin
ci sınıf 75, üçüncü sınıf 250 doktor 
ayrıhnqtır. Birinci sınıfa aynlan dİ§ 
tabipleri 14 kadardır. 

Tiirkkuşu planörleri 
lstanbul, 1 - Türk kuşunun pla

n<>rlerinin bugün teslim alma mua
melesi ve teknik muayeneleri yapd
mıştır. 

Föniksin tasfiyesi 
İstanbul, 1 - Föniks sigorta şir

keti delegesi ticaret mahkemesinden 
tasfiye istemiştir. Ve işlerini Federal 
sigor:a şirketine devretmiye başla
mıştır. 

Bir kaza oldu 
İstanbul, 1 - T opanede Cev

det adında birinin motos:kleti tram
vaydan atlıvan Ali adında bir <:Ocu
ğa çarptı; ikisi de ağır yaralandı. 

''Ulus,, un 
(Başı 1. İnci say lada.) 

(imiş) in en eski metinlerdeki 
aslı (ermiş) tir. Bu ha.ide (ermiş, 
imiş, miş) kelimelerinin etimolo -
jik şekilleri şöyle gösterilebilir: 

(1) (2) (3) (4) 
Ermiş : (eğ -t" er ...! em + iş) 

imiş · (iğ + + im + iş) 
Miş · (iğ + + im + iş) 

(1) Eğ, iğ: uHareket'' anlamı
na ana köktür. Kelime ( miş) şek
linde bir ek ola.rak lmllanıldığı za
man bu ana kök yerine ekin bağ -
lardı~ı sözün anlamı geçer. 

(2) Er: Y elnız kelimenin eski 
şeklinde görülen bu ek, ana kök 
anlamının tekarrür ve temerkü -
zünü gösterir. 

( 3) Em, im: Ana kök anlamı
nın t'\ i!'l.lluk ettiği süje veya obje
yi göı;terir. 

( 4) il}: H areketin süje veya ob
jede tekarrürü veya ona taallUku 
manalarının uzak bir saha da te -
celli~ini gösterir. İ~te kelimenin 
ker.di görüşümüze de~i), başka
sından duyusumuza delaleti bu 
uza!{ saha anlamından ileri gelir. 

Ana kök, yukarıki üç ,ekil. 
den h~r ücünde, ker.dinden sonra 
gelen el~manla kaynasmıştır. 
(Ermi~) ile (miş) sözlerinde bun
dan haş1{a (3) numaralı elemanın 
vokali de düşmüştür. işte böylece 
kclimel,,-r, son fo.,.etik ve morfolo
jik şekillerini alırlar: Ermi§, imiş~ 
mi~. 

Bunlardan (ermiş): hareketin 
bir süje veya obie üzerind e ıızak
ça bir sil.hada teka rrüriiTIÜ, (imi.~) 
ve ( miş) ise h reh:etin b;r süje ve
ya objeye uzakca bir s~hada t aa l
lfıkun11 ifade ed~rler. Bu uzak sa
ha mefh·mm, za....,.anca uzak. ya -
hu t g5rül~miyece!~ W-dı:\r ~'!saf.e
ce uzak manala:!'I!la almnbiiir. 

iSE 

Dilimizde "şartiye" d enilen sıy-- ,,. "' ... .. 
gayı yap::naga yarıyan ıse sozu 
d e gene bu (ermek - innek) aslın
d a n gelen sözlerd~ birid' . Keli -
m enin en eski şekli ( erse) dir. 
Bundan (r) d~erek (ise) olmuş, 
ek gibi bir kelimeye yapıştığı za -
man baştaki (i) de düıerek (s.e) 
şekline girmiştir. 

Bu söz, birisim veya sıfabn ya
nına gelince, o isim veya ufabn 
va.rhğı hükmün tahakkuku için 
şart olduğunu İsa.ret eder. "acla.m
sa Löyle yapar" ~e "çalqkansa 
muvaffak. olur" aözlerinde olduğu 
gibi ki öyle yapmak veya muvaf • 

413 numaralı pozisyona 
giren eşya 

lngiliz ticaret anlaşmasına bağ· 
lı 2 sayılı listede yazılı 413 tarife 
pozisyonuna giren eşyanın anlat
ma mer'i kaldığı müddetçe mem
leketimize serbestçe sokulması 
kararlaşmışhr. 

Çamaltı tuzlası tesisatı 

bitmek üzere 
inhisarlar idaresinin lzmirde Cam 

altı memlehasmda yaomatda olduğu 
ince tuz tesisab ikmal edilmek üze
redir. Tesisatın makinaları taın;:ımen 
gelmiş ve yerlerine monte edi1miş
tir. idare 50D bahara d".)9-ru oiyasava 
yamn. bir, iki, ve bes kilc>f.,J( paket
ler halinde ince tuz cıkarab\lecPktir. 

Tiirk tütün lirni ted 
şirketinin mukavelesi 
Buraya gelen malumata göre Türk 

limited ı;irketi mukavelesi inhisarlar 
idaresi, iş ve Ziraat bankaları arasın
da imzalanmıştır. Şirketin sermayesi 
550,000 lirasmı inhisarlar idaresi ve 
müteba.kisi iş ve Ziraat bankaları ta
rafından temin edilmek üzere b;r 
milvon liradır. Şirket1n merkezi İs
tanbulda olacaktır. Şirket ecnebi 
memleketlere mamul tiltün satışı ya
pacal< ve aynca yaprak tütün tica
reti ile uğraşacaktır. 

Dil Yazıları 
fak olmak için adamlık ve çalış -
kanlık vasıflarının kendisinde bu
lunması şart olduğunu anlatır. 

Bir fiil sıyga.sının sonuna geldi
ği zaman ,o fiilin vukuu, başka bir 
hükmün taalluku için şart olduğu 
manasın ıifade eder. "Gelirseniz 
bizi memnun edersiniz" gibi ki 
memnun etmek için gelmek işinin 
yapılması şarttır, demek olur. 

"Temenni'' manasiyle kullanı
lan "gelse, yapsa ... " gibi sözlerde 
de gene bu (se = ise) mürekkep 
eMni görüyoruz. Burada da "gel
se'' sözü, (gel + se) değil, (gel 
+ İs + eğ) diye ayrılır. 

(Erse), (ise) ve ( se) nin etimo
lojik şeklileri şunlarlır: 

(1) (2) (3) (4) 
Erse : (eğ + er + es + eğ) 
ise : (iğ+ . + is + e~) 
Se : (iğ + . + is + eğ) 

(I) Eğ, iğ: "H arel~el'' anlamı -
na ana köktür. Kelime bir ek ha • 
lini alarak baska bir söze bağla · -
nırsa o söz, bu ana kökün yerine 
geçer. 

(2) Er: Yalnız k elimenin eski 
şeklindedir. Ana kök anlamının 
tekarri.ir ve temerküzünü anhtır. 
Diğer iki şekilde bu eleman düş • 
müş, ana kök anlamının yalnız ta
allttlru ifade edilmiştir. 

(3) Es, is: "Hareh.et'' in teka r • 
rür ve t emerküzü, yahut taallUku 
u zak bir sahada olduğuna delalet 
eder. Bu uzak saba mefhumu, 
"hareket" in a na süje veya obje -
den henüz ayrı bulunduğunu, hu 
m efhumun ana süje veya obje üze
rinde teka rrürü veya ona taallu
ku beklendiğini, düşünüldüğünü 
anl::vna.~a yarar. . 

( 4) Eğ: Kelimeyi ta.mamlıyan 
manasını tayin ve ifade eden isim
lendirici sonektir. 

Ana kök~ her üç şekilde kendin· 
d en sonraki elemanla kaynaşmış, 
(erse) ve (r;e) şekil erinde ( 3) nu
m:ız-::J.ı e:tin voh!i de düşerek ke
limeler, son mor folojik ve fonetik 

Ee1 
' 0 .rini almışlardır: Erse, ise, ge 

( Erse): harehetin ana süje ve -
ya ohjeden oldukca uzak bir saha
da tckarriiriinü, (ise) ve (se) d e 
hareketin ana süje veya objenin ol
dukça uzak sahasına taallUkunu i
fadeye yanyan sözlerdir. 

"Uzak salıG" anlamını veren 
bu "an koıuonu,. bahsedilen iıin 
•eya .ashn ana süje veya objeden 
.zaman veya mesafece uzalrlığr 
manasiyle onun vulruunun "te -

Yurdda faydalı 

yağmurlar 
Konya, 1 (A.A.) - Çoktanberi 

yağmura hasret çekmekte olan Kon• 
yaya dün bereketli yağmurlar düştü. 
Y ağmor çiftçileri derecesiz sevindir

mittir. 

Bola, ı (A.A.) - 25 nisandanberi 
beş giindür aralıkla. yağan yağınurlar 
vilayetin her mrafmda çiftçiyi &eVia· 
dirmi~tir. Bu...pl vilayet içinde geçen 
senelerin kuraklığından korkan çift• 
çi ekime müsaid giden gün! erde boJ 
tarla b1rakm:ıyarak elaniştir. Bu yağ
ınurlar "aktmda ekilen e'tinleri bir
denbire büyÜtmÜı, ve feyzlendir-~ 

miştir. Bir afet olm.,,zsa bu yıl Bolu 
vilayeti çok bol mahsula kavu~cak
tır. 

Muğla, 1 (A.A. ) - S!ln günle.Tde 
ilin h er tarafında faydalı y<'ğmurlar 
vardır. Yağmurlar b ilh,. ssa kır ürün
lerine ve kırda ekilen tüıünlere çok 
faydalı olmu~tur. 

Bilançolara iki liralık 
damga pulu yapışacak 
BllWıçolara bir liralık damga. pulu 

yapıştırılmakta olduğu anlaşıldT!'!m· 
dan bundan böyle İki liralık m Mga 
pulu yapışbnlrnası lüzumunu Fin
nans Bakanlığı ilgililere bildirmiştir. 

meni'ı> edilmesi, yahut onun vukuu 
ba~ka bir hükmün tahakkuk-u için 
''şart" sayılması fikirlerini doğur • 
mu~tur. 

Sl 
Fransızcada "se'' ve "ise" an· 

ı 1 u .,, k ı· . h k amlarına ge en st c ımesı a • 
kında fransız etimoloji lugati 
şunları söylüyor: 

l 

<<Si. -Latincesi "si" dir ki klQ.. 
«sik derJirdenberi bilvasıta sual e· 
«datı olarah. kullanılmıştır. Eski 
«lransızcada 16 ancı asra kaılar 
«hakim olan §ekli "se'' rJe bir vo
«kal önünde "s',, dir ki hala bu-

.. k ll .ı el ,, 'il'' " · ·ı "· « gun a an ag en s ve s ı s 
«şehüleri bundandır. Bununla. be
«raber "si" ıekli de oldukça eski
«denberi görünmüştiir. "lstrcu
«burg yemini'' nde ve 928 yılına. 
«doğru "Şanson dö Rolan'' da IJe 

«başka eserlerde görülür. Bu şekil, 
«belki de eski lransı.zca kelimenin 
«latinlq tirümesiJir. Halk la tin
«cesinde "se'' şekli de 7 inci asıT• 
«danberi metıcuthır ve liitince "si" 
«nin bfr değişmesi olarak izah 
«edilnıi§t..U. İtalyancası "se", is
«panyolcası "si'', eski prorJansal
«cası ' 'si" ve " r.e" clir. "Se" şek
«li. hôl.a cenupta ve bazı şark pa
«tuvalarında kullanılmakla.dır.» 
« [I]. 

Görülüyor ki "si" sözünün en 
eski fransızca aslı " se" den ibaret· 
tir. Bu şekil ise yalnız eski fransız 
ve provan.sal ve bugünkü iın)yan 
lehçelerinde değil, bütün Türk dil 
lehııelerinde görülür. 

Latince, fransızca, İtalyanca, 
i :::pan}ok a Te provansalca şekil • 
ler ile türkçesinin et imolojik ~ • 
k illerini alt dta yazarsak b h·lik 
derlıal kendini gösterir [2] : 

(1) (2) ( 3) 

Si [Lat.] : (iğ i s -+ iğ) 
Se (Fr., Pr., lt.) ~ (eğ + es+ eğ) 
Si [Fr., Pr., tsp.] : (iğ + is -1 iğ) 
Se [T.] : (eğ es+ eğ) 

işte görülüyor k i bütiin bu söz
ler, Türk dilinin geniş kaynacm~ 
dan türemiştir. Yalnız Tfü·k dilin
cle .. s2'' bir sone- gibi k ldrğı hal
ele Avn. .. pa lehçe'erinde başa geçe· 
rP~ bir onedat gibi kul!anılmı.tır. 
[3]. 

I. N. DiLMEN 

[ 1] Dictionnaire etymoloğique 
de la langue lrançaise. par Oscar 
Bloch, T. 11., P. 274 

[2] Bu seride "Lat." latince. 
"Fr." iransızca, "Pr." eski provan
sal dili, "lt:' İtalyanca, ... Jsp." is • 
panyolca ve "T!, türkç.e demek.tir. 

[3] Bu analhlerin ilerisi yarm
ki sayımIZdadır. 
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Svı~ v .. ıı~iI\.A : 
İtalyanlaı· Adisahabava .., 

girmişler mi? 
Londra, 1 (A.A.) - bir italyan k~y

n:-• "'dan 1 or.dra'ya gelen ve henüz 
geı lde~mi yen bir habere göre topçu 
ve is!ihkam kuvvetle;·i ile takviye edil
miş olan Hambaracılarla siyah gömlek-

lilerden mürekkeb bir İtalyan kuvveti bu 
sabah Adisababa'ya girmiştir. • 

Roma, (A.A.) - Royter ajansından: 
Motörlü bir İtalyan kuvveti, Anko· 

beı·'den geçmiştir. 

Dagabuı· da italyanlar 
tarafından alındı 

Rı>ma, 1 (A.A.) - 20{) numaralı 
re:-~ -i tebliğ: 

Mare§al Badoğliyo tarafından 
te! :;ırafla bildirilmiştir. 

Sassabaneh'de mağlub olan Nasi
bu ordusu Ciciga kervan yolu boyun
ca çekilmektedir. Üç kolumuzun ön 
müfrezeleri birle~•ikten sonra, dün 
sabah Dagaburu işgal etmişlerdir. 
Dii:şmanın takibine, müsait olmayan 

hava ~artl"rma rağmen devam edil
tnektedir. Düşman beş binden fazla 

rezelerimizin yararlıkları her türlü 
sitayişin üstünde olmuş ve muzafferi
yete pek ziyade yaramıştır. Tayyare-

leı· muharebeye devamlı surette işti
rak etmiş ve iaşeyi ve muhtelif kollar 
arasında irtibatı temin etmiştir. 

Şimal cephesinde kıtaabmız Debra
sinay[ ve T emaber geçidini işgal etmiş-

lerdir. Diğer bir kol, Adisababa'ya 200 
kilometre mesafedeki Gadula sel geçidi

ne varmıştır. 

zayiat vermiştir. Muharebe meyda
nında 2500 tiifek, 15 kadar mitralyöz 

ve be~ top ete geçirilmiştir. 14 nisan
dan 30 niscı.na kadar olan zayiatımız 
şudur: 50 zabit ve 1400 libyalı ve so

rna li göni!'lilleri olmak üzere 2000 1 
asl~er ölmi" ş veya yaralanmıştır. Ma
kil". :\lı müfrezelerimizle İ5tihkam müf-

Debra Tabor bölegesinde mühim mü

teaddid mutaveatlar vuku bulmuştur. 

Bir uçak, Adisababa tayyare meyda

nı üzerinden uçmuş ve civardan ve şeh
rin ortasından açılan şiddetli mitralyöz 

ateşine maruz kalmıştır. Tayyareye bir 

kaç isabet vaki olmuşsa da, sağlam ola· 

rak dönmü~tür. 

Negüs harba levanı edecel<. 
Adisababa, t (A. A.) - Ordu na kadar müdafaa edeceğin~ bildir-

şeHerinden bazıları ile birlikte dün miştir · 
Adisababaya dönen imparator bü- Adisababa, 1 (A. A.) - Royter 
tün gece müzakerelerde bulunmuş- ajansı, İmparatorun ve habeş hüdik~ü

m~tinin harba devama karar ver -
~ d 

d lerini bildiriyor. Habeş or usunun 
imparator, keza ecnebi elçiler en d 

bazılarını da kabul etmiştir. uğradığı bozgunluk düşmanın a et 
ve techizab itibariyle üstünlüğünden 

.Negüs, muharebenin İtalyanın ileri geldiği için, habeş hükümeti, 
nıütlıiş s?lah üstünlüğü yüzünden imparator tarafından veliahdin yar-
durdurulduğunu, büyük bir ricata dımiyle bizzat idare edilecek olan 
sevkulceyş sebepleriyle emir veril- müdafaa teşkilatını yapmak için 
ıniŞ olduğunu, davanın kazanılacağı- memleketin batısına doğru çekilecek-
na daiına inanmakta bulunduğunu tir. İmparatorun ailesi pek yakmda 
ve Habeşistanı kanının son damlası- Kudüse hareket edecektir. 

Almaıtıyava o·önderile celi sualler etrafında 
.1 ~ 

Londra, 1 (A.A.) - Övr ga
ztesi yazıyor: 

Fransız büyük elçisi B. Korbin, 
dün dış işler bakanlığına gitmiş
lit. Mumaileyh orada İngiltere 
hükümetine F ransanm şarkın em
niyeti hususunun Avrupa sulhu 
İçin garbın emniyeti deracesinde 
esaslı oldnğu ve merkezi Avrupa
da c::ıkacı- k bir h;uı~ın umumi bir 
tut ~ma}a muadil o' a..::a ~ım b.ldiı-

ın;~ oldu ğ'tmu resmen hatıtlatmış· 
tır: 

Sovyet Rusya büyük elçisi B. 
M~ ·ski, dün akşam huna benzer 
hir teşeb üste bulunmuştur. 

Aynı p.azeteye göre İngiliz ka
hiı:.esi aza:;ından bazıları Alman
Yava gönderilecek sual listes;nin 
ço1~ sarih saaHeri ihliva etme!tte 
olclı1ğunu ileri süre:·ek bu sucıl lis-
tesinin 11 mayıstan bir kaç gün 
sonra Ah"' 'lnyaya verile-:ek müp 
hem bir muhtıra haline konulma
si tavsiyesinde bulunmuşlardır. 

Londra, 1 (1' .A .) - Gazet,..ler. 
Af:-c.anyaya tevdi edilecek sual 
list~sinin gönderihnesi hıısusunun 
ge-.:i!cmiş olmasını bir az hayretle 
kar ... ılamaktadırlar. 

Gazeteler, hu sual listesinin 
önümüzdeki hafta ortalarından 

önce gönderilemiyeceğini sanmak
tadırlar. Almanyaya sorulacak su
allerin sarih ve bir kaç tane mi ol
ması, yoksa mahd·~d ve umumi, 
'Ve hatta müphem bir rnahiyeHe 
mi olması Londra'da anlaşmazlık
lara seheb olmuştur. lngilt"!re Hü· 
kümeti, hu sual . listesiyle Alman
Y'a; r güç bir mevkie sckrnak İ!te
~'!mekted · r. İngiltere Hüküıneti, 
daha ziyade gerek Londra'nın ve 
~erek Bcrlin'in arzu etme!rte ol&u
gu görüşmeler yolunu temizlemek 
arz~sunda bulunmaktadır. 

T ilYmis gazetesi, diyor ki! 

"Karşılıklı anlayış ile yapdma 
sı arzu olunan görüşmelere girişil
mesi için bütün gayretler yap\lma
lıdır. İngilterenin sual listesinin 
önümüzdeki haftanın ilk günlerin
de Berlin hükümetine verilmesi ve 
sonra en uygun bir zamanda İngi
liz nazırlarından birinin Berlini 
ziyaret etmesi ümid edilmektedir." 

Londra, 1 (A.A. - Hüküme
tin kararı üzere, dış işleri komi
tesi dün ak~am Alnıanyaya gönde
rilc..-ek suallerle meşgul olmuştur. 

Bu görüşmelerin nef ~esi pa
zartesi günü kabineye bild~rile
cekt!r. 

Dün Litvanya irnütleri ile Sov
yet ve Fransa büyük elçileri dış 
b ... 1,.anlığına giderek alman barış 
planı hakkında hükümetlerinin 
görişlerini izah etmişlerdir. 

T aymis Gazetesi, bütün bu gö
rüşmelerin doğu Avrupası emni
yefr•ı.e dokurd~1ğunu bildiriyor. 

Elçiler, İng.lterenin alacağı 
tedbirlerin mesuliyetini temamen 
kabul edeceği intibamı elde etmiş
lerdfr. Ancak İngiltere, kendisine 
kn·· ı güven beklemektedir. 

Deyli Telgraf Ga.zetesi, Lokar
no devletleri arasında müzakere 
ihtiı_nallerinin son günlerde çoğal
dığını zannetmektedir. Fransa, 
Ren bölgesinin tahltimine şiddet
le muhalefetten vazgeçmemis ise 
da, gazete fran~1z hükü:""etinin 
d1s sıyasasmda meclisten itimad 
al nadan ~nce bir sar=-h~t ~!amaya. 
ca :';mı ve bunun da hazirandan ev
vel müm:,ün olmıyacağım bildiri. 
yor. 

Morning Pust Gazetesi' Sual
lerin müza! eresi arasında kabine
nin maruz kal~ığı zorlukların ya
zılış ve sualle.rm tesbiti şeklinden 
ileri geldiğini öğrenm{ştir. · 

ULUS 

Dl 
......................................................... 

Atina 
ziyareti 

(Başı 1. inci sayfada) 

Balkan antantı konseyi konuş
maları için Belgrad'a giderken 
Atina'ya uğrıyacağı hakkın
daki haberler dolayısiyle Tür
kiye Dış işleri bakanı için pek 
dostça yazılar yazmaktadırlar. 

Katimerini gazetesi Tevfik 
Rü'1tÜ Aras'ın Elen ulusu ta
rafından saygı ve hararetle 
bf"klendiğini yazarak diyor 
ki: 

"İki millet arasında sarsıl
maz bir doc:;tluk kuran Tevfik 
Rilstü Aras'a saygılarımızı su
mır1<en, ti.irk dostlu ğ"una kar~r 
derin ve samimi hağlılıgımı.a 
da ifade edivoruz., 

Dr. Tevfik Rfüştü Aras'ın at!
naya gelmesi, bugünün devlet 
adamlariyle temaslar yapması 
fevkalade ehemiyeti haizdir. 
Bu iki dost memleketin müş· 
terek yürüyüşünün bir ifadesi
dir. 

Dr. Tevfik Rüstü Aras yu
nan başbakanı M~taksas'la bir
likte cumartesi 2"Ünü hususi 
trenle Atin~dan Belgrad'a ha
reket edecektir. 

······················································· 
Delegasyonıımnz 

pazara Belgradda 
Atina, 1 (A.A.) - Dr. Tevfik RÜ§· 

tü Aras ve türk delegasyonu cumar
tesi sabahı saat 7.30 da buraya gele
cek, B. Metaksas ile görü~ecek ve kı
rat tarafından kabul edilecektir. iki 
delegasyon cumatresi günü saat 15 
de hususi trenle hareket ederek pazar 
gÜnÜ öğleden sonra Belgradda bulu
nacaklardır. 

8. Politis Bn!µracfo lw.rckP.t Ptti . 
Paris, 1 (A. A.) - Yunan elçisi 

B. Politis, Belgrada hareket etmiştir. 
Mumaileyh, orada BaP-;an devll"tleri 
antantı konferansında ha.zır bu!una
caktır. 

Boo·azlar hakl{ında o 
B. Flanden B. Poii tisle 

konuştu 

Paris, 1 (A.A.) - B. Flan<len Yu
nanistamn Paris büyük elçisi B. Poli
tis'i kabuJ etmiş ve kendisiyle boğazla
rın yeniden askerileştirilmesi hakkında
ki tüık talebi üzeı·inde görüşmüştür. 

Yunan parlamentosu 
Beş ay müddetle tatil 

SAYFA 3 

BERLE 
1 Mayıs bayramı Moskovada 
büyiik tezahürlerle kutlandı 

(Başı 1. inci sayfada) 

ğini iade gibi bir mucize yaptık. Bu
nunla beraber büyiik işimizi tamam
lamak için dış barışa da ihtiyacımız 
olduğunu biliyoruz. Bunun için bize 
karşılıklı kin taarruzları deliliğinde 

bulunmayacak bir Avrupa laz:mdır. 
Bunun içindir ki, barışı kon:;nak isti· 
yoruz. Dışarda bunu antamama!arı 

mümkündür. Biz onlara sadece şunu 
diyoruz: 

"Sizden hiç bir şey istemiyoruz. 

Fakat bizi rahat bırakınız . iç zorluk

larımızı, diğer uluslara zarar verme

den yendik. Şimdi siz de kendi zor· 

luklarmızı yeniniz ve uluslara zaı·ar 

vermeye çalışmalısınız. Geçen üç se-. 

ne içinde, diğer ulusla~a zarar vere

bilecek hiç bir şey yapmadım. On de

fadan fazla başkalarına dostluk eli 

uzattık. Daha ne istiyorlar? Dünya

ya, açık barış teklifleri yaptık. Eğer 

istederse, bu teklifleri başarmak su

retiyle uluslara emniyet ve huzur ve

rebilirler. Fakat buna mukabil ne gö

rüyoruz? Bize karşı yeni bir kin ta
arruzu açılıyor. Almanyanın yarın 

veya öbür gün A vusluryayı veyahut 
Çekoslovakyayı ilhak etmek istedi
ğine telmih ediyor. Daima düşünüyo
rum: Ne huzur, ne de anlaşma iste
miyen bu unsurlar kimlerdir? Bunu 
çok iyi biliyorum. Biliyorum ki, bun
lar, harp arayanların tasavvurları mu
vaffak olduğu takdirde, silaha koşa
cak olanlar değillerdir. Bunlar ulus
ların ihtilafından istifade ede n küçük 

bir zümre teşkil etmektedil'ler . Bu da 

birliğimizi ve tesanüdümü zü lüzumlu 
kılmaktadır. 

B. Musolini 
4 mayısta bir nutuk 

vere:ek 

··~' 

Pariste: 
Paris, 1 (A.A.) - PoJi;; bir mayu 

gününün sükun içinde geçeceğini kes
tirmektedir. Bununla beraber polis ta
rafından bir inzibat servisi vücuda ge
tiriimiştir. Bu servise polis kuvvetleriyle 
cumuriyet muhafızları ve seyyar muha
fızları dahil olup Parisir. varoşlarının 

muhtelif noktalarında toplanmaktadır. 
Sindikalar teşkilatı hiç bir alay ter

tib etmiyecek!er, yalmz iki miting akte
dec:eklerdir. 

Paris, 1 (A.A.) - 1 mayıs günü, bü
tün Fransa'da büyük bir sükun içinde 
geçmşitir. Her hangi bir hadise vuk·Ju
na dair hiç bil· taraftan bir haber alın· 
mamıştır. Grev yapanların m~kdarı çok 
azdır. 

Atina'da: 
Atina, 1 (A.A.) - 1 mayıs gür.Ü 

bütün Yunanistanda sükUııet iç:nde 
geçmiştir. 

T' arşova'dn: 
Varşova, 1 ( A .A.) - 1 mayıs şen

likleri intizam ve sükun içinde geç
miştir. Umumi menfaat müesseseleri
ne mensup amele müstesna olmak ü
zere bilhassa endüstri amelesi sabah
leyin çalışmamıştır. • 

l(ıral Farul~ l{ahire 
yolunda 

Paris, 1 (A.A.) - Mısır kcralı Fa
ruk dün akşam buraya gelmiştir. Kı

ral, bir az sonra Marsilya'ya hareket 

etmiş olup oradan Mısır'a gitmek ü
zere vapura binecektir. 

Kahire, 1 (A.A.) - Kıral Faruk, 
may,sm beşinde lskenderiyede ola· 

caktır. Naiblik meselesi henüz halle
dilmemiştir. Ana kanun gereğince kı
ra) ölünce parlamento naiblik mese
lesini hal için on gün İçinde toplan• 
mak zorundadır. Parlamento dağıl

mışsa son parlamento toplanır. An
cak son parlamentonun ana kanun 
mülga iken seçilmiş olduğundan bu 
hususta salahiyetli olup olmadığı bi
linmemektedir. 

İngiliz büdçesinin neşrın· 
den önce yapılan ifşaat 

hakkında tahkikat 
yapılacak 

Atina, 1 (A.A.) - Yunan pat·la- -
mentosu beş ay müddetle tatili kararlaş
tırmıştır. Seçim usulünde nisbi tensik 

esasr kabul edilmiştir. 
4 mayrsta bir nutuk verecek 

olan B. Musolini 

.. 

Londra, 1 (A.A.) - Parlamentonun 
bazı mahfilleri, büdçenin neşrinden önce 
yapılmış olan ifşaat meselesinin çek e· 
hemiyetli siyasal akisleri olacağı düşün
cesinde bulunmaktadır • 

Hatırlarda olduğu üzere yapılmış o
lan ifşaat, alakadarları gelir vergisi ile 
çay resminin arttırılması ihtimaline kar
şı sigorta mukavelenameleri yapmaya 
sevketmiş idi. 

Şehrimizdeki leh elçisi 
Vaşingtona tayin olundu 

Varşova, 1 (A.A.) - Lehistanın 
Vaşington büyük elçisi B. Patek has
tahğrnd:ın dolayı geri çağırılrnış ve 
yerine Ankara büyük elçisi B. Jorj 
Potocki ve onun yerine de Kopenhag 
eHsi B. Sokonicki tayin edilmiştir. 

iLAN 
İranm Mazenderan vilayetinde 

Echref beldesinde yapılmakta o
lan basma fabrikasının bir kısmı -
mn demir sakfınm kaplamasına 
ve madeni sakfınm çatısına aid in 
saat lran Devleti Sa.naat Umumi 
Müdürlüğünce münakasaya ko. 
nulmuş olduğundan, buna iştirak 
etmek istiyenlerin inşaat şartna. 
mesini ve haritasını görmek üzere 
Ankara İran Büyük Elçiliğine mü
racaat etmeleri lüzumu beyan olu· . . . 
nur. "iii-· 

Roma, I (A.A.) - B. Musolini., par
lamentonun toplantı devresinin açılması 
ve sömürgeler hüdçesinin ko:ttı§malanna 
girişilmesi dolayi.siyle 4 rnayıs'ta bir nu
tı•k şÖyliyecektir. 

===- --=;===--================ 

B. Nevil Çemberleyn, bir tahkikat 
yapılmasına karar vermiştir. Neticeleri 
ne olursa olsun bu tabkikabn şiddetle 
yaptlacağı ıamlmakladır. 

il(i Bil~GiNiM iZE iHTiF AL 

Sdda: Yusuf Akçura - Sağda: 

Veli Saltık 

Geçen yıl kaybettiğimiz iki değer
li bilgin,BB. Yusuf Akçura ve Veli 

. Saltık .için bugün Ankara hukuk fa· 
kültesinde bir ihtifal yapdacaktm 

Bu ihtifali, bütün hayatları müdde
tince, memleketin kültür hayatına Öz• 
veriyle hizmet eden iki kıymetli pro
fesörleri için Ankara hukuk fakültesi 

talebesi hazırlamışhr. Bu hususta An· 
kara hukuk fakültesi talebe cemiye
tinde aldığımız çağrıyı neşrediyo

ruz: 

Hnkuk Fakiihesi Talebe 
Cemiyetinden : 

Geçen yıl ölümün aramızdan ayır
dığı değerli profesörlerimizden Yusuf 
Akçura ve Veli Saltık için 2-5· 
1936 cumartesi günü saat 15 de fakül· 
temizde yapılacak anım toplantısına. 
talebe ve dostlarını caiırırız. 

• 
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FRANKLİN • BOUlLLON 
Cumuriyetçi 

1 - Politikacı· 
larm on he§ aene
Clen beri yalan 
aöyledikler oıem· 
lekele 'kendisini 
tehdit eden oldu
rücü tehlike hak
kında sarih bir • 
fikir vermek; 

.......... ~-~-. ..,,,..,.., 

2 - Parlamen - Franklin - Bouülon 

' toda mutlak milli birliği gerçekleıtir
mek. milli birliği, memlekette, züm
re §eflerile birlikte, onlarsız veya on· 
)ara karşı organize etmek. 

3 -Milli müdafaaya ( hava kuv
vetleri, motorlaşmak, ordu ) derhal 
yeniden organize etmek; 

4 - Bu tedbirlerle güveni iade et
tikten aonra, aynı zamanda memle
ketin ekonomik teşkilatlanması işine 
girişmek, para sağlam bir surette ga· 
r-anti edildikten sonra, herkesten, gü
cü yettiği kadar fedakarlık istemek; 

5 - Şefler daima örnek olmak ü
zere, memleketi en sıkı bir manevi 
'disiplin albna almak. Gençliği her 
hususta korumak. Millet için herşey, 
enternasyonal için hiçbir şey. 

ANDRE TARDlEU 
Müsta 'dl 

ı - On iki defa 1 
kadar bakan ve• -J .. 
Üç defa da baş
bakan olarak ta• t: 
nımış olduğum E'-. 
iktidar mevkiini 
aynı şartlar için· 
de yeniden elime • almaya hiç te _..,..,.._,,__., .. ,,,, __ 

niyetli olmadığı- Anclre T ardieıı 
mı üç sene evvel söylemiştim. Hare
ketlerim bu fikrime mutabıktır, 1934 
C:len beri herhangi bir kabineye gir
meyi reddettim ve en sonra parla
mentodan çekildim. 

Mesele, bence, iktidar mevkiine 
gelenin ne yapacağını bilmekte değil, 
bu iktidarın içinde çalıştığı müesse
aeleri derin bir surette değiştirmektir. 

Meclisler, hiçbir hususta hiçbir de
ği,ikJik yapmak niyetinde olmadığı
nı fazlasile göstermiş ve ıslahatçı 

gayretlerini borçları 80 milyar artır· 
maya ve mebuslara üç yenisini ilave 
etmeye hasretmiş olduğu için, şimdi 
değişiklik lüzumu.na memleketi ikna 
etmeye çalışıyorum. 

ATEŞ IL.\ÇLILAR 
Faşist 

Cumur bat- --- ... """-""""'""""~ 
kanına meclisleri 

• feshetmek salahi-
yetinin verilmesi, 

- Nisbi seçim 
ve mebuslar sa
yısının azaltıl • 
ması. Meclis mü
zakerelerine gel-•., 

mek mecburiye • 
tinin konulması. Albay de la Rocque 

- Bütçe masrafları hususunda 
İnisiyatif hakkının meclisten alınması, 

- Mecburi rey, ailece rey, ve ka
dın1arm rey vermesi. 

- Gazetelerin gelir kaynaklarının 
kontrolu. 

- MiIJi müdafaa için çalışan en· 

Tefrika: No: 78 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 

Fransada seçım faaliveti .. 
• 

Hükümeti ellerine alsalar ne yaparlar? 
Pari•'te çıkan L' lntransigeo.nt gazetesi, Fransamn, sıyasal partileri temsil eden veya ho.lh 
arasında husuııi bir ;ıibarı olan en ehemiyetli şahıslaı·dan bir kaçiyle görüqerek, iktidar mev
kiine gelselerdi ne yapacaklarını sor.mU§tur. Verilmi§ olan cevablar·ı bu gazeteden iktibasla 

düstrinin idare, imal ve ticaretini 
kontrol etmek. 

Dış siyasa :- Ya Milletler Cemiye
ta imzalanmı~ olan teahüdlere sa
dıklığı garanti etsin, ya da, Milletler 
Cemiyeti paktı muvakkat veya kati 
olarak bozulsun. 

Açık ve sulhçu ve diplomasi, bütün 
memleketlerin başka devletlerin dış 
işlerine karışmaktan menedilmesi • • 
Modernleştirilmiş . ve canlı bir milli 
müdafaa •. Medeni dünyanın kollek
tif emniyet hususunda pratik bir te
lakkiye doğru y\il'ümesi için gerekli 
bütün vasıtaların realist bir surette 
ve yorulmaksızm aranması. 

Sosyal ve ekonomik alanda :- iş· 
çilere asgari Ücretin temin edilmes~ 
İ§ saatlerinin nizamlanması, sosyal 
sigortaları yeniden organize etmek. 
işsizliğe karşı mücadeleyi teşkilat

landırmak, maliye mekanizmasmı 

bqtan ha§& yenilemek, kapitalizmin 
ifratlarını ve hususile bankalann 
doğrudan doğruya endüstri İ§letme· 
leri temayülünü önlemek, elektrik, 
havagazı, su gibi amme hizmetleri
nin fazla karlı tarifelerini ilga etmek. 

GASTON BERGERY 
Radikal 

Bütün fransız 

milletinin arzusu -ı 
sulhdur. Fransız 

milleti bilir ki 
zaferle biten bir 
harp, kaybedil • 
miş bir harptan 
az farklı bir fe- .... 

Jakettir. 
İç rejim1eri ne Gaston Bergery 

olursa obun, bütün milletlerle sulh. 
Müsavi haklar içinde sulh. 

Tek çıkar yolu önce iflas sonra 
harp olan silah yanşına bir son ver
mek auretile sulh. 

Mukabil blokları Ye netice itibarile 
harba sebebiyet Teren c ittifak blok
lan > vasrtaıile değil, bütün millet
lere açık kartılıldı yardımla aulb. 

Veraay andlaımaunm 19 unca 
maddeıiıün gözettiği u.aullerin orga
nize edilmesi ıuretile ıulh. Tarihte 
bütüıı andlapnalar yeniden gözden 
geçirilmiıtir, fakat harp vasıtasile. 
Hareket halinde olan bir dünyanm 
kartıamda., herhangi bir andlapnanm 
vaaıtaaile gözden geçirilmesinin önü
ne geçilmek iıteniyona, dünya ıul
hu için tehlikeli hale gel.mit andlaı
malarm yeni fal'tlara adapte edil
meai için adli Te pa.Ufik metocllan 
organize ebnek li.zmıdD". 

iç aiycua :- 200 aksiyonerinin milli 

aıağıya geçiriyoruz: 

parayı ellerinde tuttukları Fransız 

bankasmı, 

Silahlanma yarıımı hızlandıran ve 
Almanyayı silahlayan « top tüccar
larını >, 

Buğday ticaı·etini hemen bir inhİ· 

ıtar gibi eHerinde tutan ve her sene, 
mahsul alınma zamanında fiatleri 
düşürerek köylü bütün mahsulü sat
tıktan sonra yiikselten büyük değir

menler~ 
Senede 1 O milyarlık bir iş ınikdarı 

Üzerinden 4 milyar kar ve komisyon 
alan sigortaları, 

Senelik açıklarını devlete ödeten 
münakale şirketlerini ( ya 1nız demir 
yoJlarmın açtığı 4 milyar 200 milyon 

franktır ). 

Bazı yerlerde 10~15 santime mal 
olan enerji kuvvetini 1,5 le 5 frank ara
smda aatan enerji tröstünü ( havagazı, 
elektrik, su, petrol ) • 

Ve nihayet, kamuyu avlamak için 
gazeteleri diğer trüstlerin hizmetine 
veren ilanat tröstünü, 
itham ediyoruz. 

Bu esaslı strüktür inkılabından 

ileri gitmemekle beraber bundan a
şağı kalmamayı da lüzumlu köı·ü

yoruz. 

Bu safhayı aşmak, mülkiyetin İn· 

hisarlaşmamış şekillerini imha etmek 
istemek • proletarya diktatörlüğünü 
kurumak istemek - 20 milyon köylü 
ve 10 milyon borjuvayı ve hatta i~çı 
sınıfının bir kısmmı fa~izmin kolları 
arasına atmak demek olur. 

Fakat buraya kadar g:tmeye ce3a
ret edememek de halkçı cepheyi 
1924 ve 1932 hükümetlerile aynı akıb!l· 
te uğratmak olur. 
Eğer hükumet tröstleri onu yık 

maz~a tröstleri onu yıkacaklardır. 

CONTE DE P AR1S 

Kıralcı 

L' lntransi 
geant , benden 
kralhğm proğra• 
mı ne olacağını 

soruyor. Her ~y
den evvel, par
lamento re31mı

nin ilga edilme· .. 
si icabedeceği ka· 
naatindeyim, çün· Conte de Paria 
kü bu rejimin yüz seneden beri tat· 
biki fransızlarm manevi kuvvetini ve 
Fransa'nm maddi kuvvetini içten epiy
ce kemirmiştir. 
Fransız krallarının ananevi politi

kasından ilham alarak, liberalizm ve 
demokrasinin doğurmuş olduğu ve 
küçük müatahıilleri iflasa süriikleyen 
.iıçiler ve iıtihlakçileri istismar eden 

ve enternasyonal alakalı büy-;.ik tröst
leri hakiki me..,kilerine irca etmesini 
bileceğiz. 

Şimdiye kadar intizamsız bir şekil
de gerçek~eşmİ§ olan fennin tatbika
tı, insanı paraya ve zihni maddeye esir 
etmiştir; insanları kendileri için mÜ§· 
terek ideal olan meslekleri etrafında 
birleştirerek, ve korporaıyonları mo
dern bir §ekilde yeniden yaratarak, 
mücadele zihniyetini ve sınıf kinini 
ortadan kaldıracağız. 

Fransı..:ları, soyal hizmetleri vece
miyete olan faydaları itibariyle yeni· 
den sınıflayacağız. 

Memlekete hizmet etrııiyen her şey 
tufeylidir; bu, bir temizlemenin lü · 
zum ve ehemiyetini ifade eder. 

Gerçi i~.miz genitolacaktır, vece • 
reyana aksi istikametle ilerliyebilmek 
için ,inkıiapçı o!arak çalışmak mec -
buriyetinde kalacağız. 

Demokrasi, iç politikada olduğu 

kadar dış politikada da zararlıda; 

her sene birkaç efendi değiştiren bir 
ticari teşebbüsün veya bir çiftligin te· 
rakki etmesi tasavvur olunabilir mi? 

Yalnız kırallık devamlı ve realist 
bir dış politikaya sahib olabilir. Her 
dış politika faydalıdır, elverir ki de · 
vamh ols.un. 

Bugün Fransa, müttefik olarak, 
kendisiyle menfaat l>irliği olan kuv
vetli de-vletler temenni etmelidir. 

Demokrasi bizi Avrupada tek ba· 
şımı;ı:a bırakmıştır, barb tohwnlarını 
demokrasi ekmiştir. 

Kırallrk, kuvvcliınizi organize ede· 
rek. Avrupaya sulh ve nizam vere · 
cektir. 

Eğer devletlerin bazıları "müdafa· 
acı,, bazıları da "isteyici'' iseler, Fran
sanm mazide g~rmÜf olduğu başka 

bir iş de vardır ki o da aracı değilim 

rolüdür; bu iti ancak bir kırallık 

Franssaı görebilir. 

JEAN LONGUET 
Sosyalist 

Bizim durumu-~ 
muz son derece ••~''" 
basittir, çünkü ye
rimiz halkçı cephe 
sahasındadır. Bu • 
gün mevzuu bahs-
olan, radikal, aos
yalist veya komü~ 
nist bir program 

tatbik ebnek de · ' 
ğil, sadece 5 nisan Jean Longaet 
tarihli beyannamemizde ilan edildiği 
şekilde bir "halkçı cephe" programı 

tatbik etmekdir. 
lç politika: Faşist birliklerin ilga· 

sı; fransrz bankasının 11lahı; maliye· 
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Filistin yahudileri 
Noye Gurher Saytung gazetesine 

son Fifütin hadiseleri çıkmadan önce 
Kudüs'ten yazılıyor: 

c E.ğer yahudi muhacereti bugün
kü ölçüde devam edecek olursa, da• 
ha bu yıl Filistin yahudilerine oldu
ğu kadar arablar için de bir felaket 
halini alacak olan ağır bir ekonoıni 
buhranını beklememiz lazımdır. » 

Bir gürüşmede, Filistin arab milli 
müdafaa partisfoin genel sekreteri 
Hasal' Sıdkı el Dajani i1te bu müta
leada bulunmaktadır. Hasan Sıdkı, 
dünya yahudililt meselesinin yahudi· 
)erin Filistine göç ettirilmeleri ile dü
zeltileceği hulyasından saı.tını.masını 

hatırlatarak, « olsa oba, bugünkü 
muhaceret politikasına devam edil· 
mes4 FiJisıin arablarını, komşu mem
leketlerdeki arablarla müşterek bir 
cephede birleşmeğe siirüldiyecektir.» 
demektedir. 

« Yahudiler, FiHstinin, artık, ka
pılarım ardına kadar açarak tekrar 
yahudilerin gelip yerleşmeler;ni b~k
leyen eski vatanları olmadığını ve 
buralarının, hakikatte, dünya har
binden önce 800,000 araba karşı 

40,000 yahudisi otan bir arab ülkesi 
olduğunu unutuyorlar. 

Arab lideri diyor ki : « Şimdi her 

yıl kan karde§lerinden 60.000 kiriyi 

göç ettirmek suretiyle, 400.0Ga ki

şiyi buldular; birkaç yıl içinde Filis

tin nüfusu içinde çoğunlui::u elde et• 

mek wnudundadırlar. Fakat bu ol
mıyaca!c:tır. Yahudi!erin <!ldırış etr~e
melerine rağmen, ondan önce kıya
met kopacak ve yahudHerin bu umud
larınm gerçekleşmesi önüne eğer bu 
yıl da 50.000 yahudi getirilecek o
h1rsa, zaruri olarak ortaya çıkacak 
olan bir buhranın ilk alametleri ol· 
mak üzere, daha §İmdiden İşsizler 

arasında asabiyet ve işsizlik alabil· 
diğlne yiikselmektedir. 

Hele göç eden yahudilerin arasın

da büyük bir n isbet tutan k~münist• 

lerin bulunmaları -önceleri komünist- ' 

lik nedir bilmiyen Filistinde, bugün 

10.000 yahudi komünist vardır· b~ 
buhrana kası.rgalı bir hava estirme .. 
sinden korkulmalıdır. > 

Hasan Sıdkı, bugüne ka.dar göç 
etmiş olan yahudilerin çoğunu yer-

1 
!eştirmek kabil olmadığını kaydede .. 
rek tezini müdafaa etmekte ve de· 
mektedir ki : 

« Yahudiler köyde yaşamıyorlar,. 

Filistinin 400.000 yabudiMn.den 25 
bin ki!İ köyde, geriye kalam şehirde 
yaşıyor; yeni gelenlerin de yüzdo 
ellisi tehre dönüyor. > 

de ıslahat; ifSizliğe kar§ı mücadele. 

Dış politika: Kollektif emniyet 
içinde 5uJh; umumi silahsızlanma. 

kontroUu, mÜ§terek ve umumi ailah • 
sızlanma; hususi silah imal ve tica • 
retinin kaldırılması. 

1932 de bi:ı. hüküm.ete it;,irak et
meyi reddettik. çünkü radikaller is.
teklerimizj programlarına almayı a·ed· 
detmİ§lerdi. Bugün, bunlardan ekse
risi kabul eclllmiştir, ve komünist 
dostlarımızın, son kararları hilafına. 
hükümete iftirak ebneyi kabul ede • 
cekJerini samyoruz. 

[llMJ ANKARA 
sir olmuş en kudretli enerji kaynaklanndan 
biri değil, tarihöncesinin karanlıklarından 
ilk insanlığın en yakın ve en öz parçası ola
rak Promete'nin yaktığı ateşi dünyalara ta
şıyan millet olmuştur • 

kintilerini idare etmeğe muvaffak olmuş 
olan osmanlı türklüğü yani hakim ve efen
di millet şuurudur. İmparatorluk yıkıldık -
tan sonra, bu hakim ve efendi millet şuuru. 
kurtuluş savaşının ateşinde, doğrudan doğ
ruya millet şuuruna, milli şuura inkılab et -
miştir. A vrupah düşmanları yereserıniş ol -
mak, genç türk nasyonalizminin dinamizmi
ni arttırmıştır. Bu sefer, yeni tarih tezi de 
gelince, bu nasyonalizme parlak bir fasıl da
ha ilave edilmiştir. Öyle ki, türk milleti şim
di, dünya tarihi içindeki perspektifinin sar
hoşluk verecek ölçüde derinleştiğini gör
müştür. 

na kenetlenmiş olan metafizikçi arab kül -
türü ise, milli ruhların inkişafını , teoride 
yok, pratikte ise son derece güçkılar. 

1 

Fesin kaldırılmac;l ve avrupaldara mah
sus başörtüsünün kabulü meselesine gelince, 
bu, son zamanlarda insanlara arız olan bir 
halin ifadesidir. Bu hal, dünyayı telakki tar
zım yahut politik görüş ve zihniyet farklart 
ru erkeklerin başlarına giydikleri nesne ıle 
ifade etmek arzusudur. Eskiden Önasya ve 
Afrikadaki müslümanlan nasıl fes garp dün· 
yasından ayırdı ise, şimdi de şapka, kendini 
garb dünyasının gönüllü bir neferi telakki 
eden Türkün bu dünyaya katılmasını ifade 
eylemektedir. Şimdi her türkün bu deği~ik -
liği duyması, her ~apka tasıyan türkün şap4 
ka ile birlikte yeni zihniyeti de tasımakta ol
duğunu, kendi gönülsüz gündelik işleri ba -
şmda clahi bilmesi lazımdır. 

;w•-,._ 
Yazan: Norvert von BlSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE Ukala grabm ilmi, bugünkü günde, in

sanlık tarihinin en eski günlerine dair bir ta
kım boşlukları doldurmakla meşguldür. 

Böyle bir ilmin türklerinki gibi cüretli 
tarih konstrüksyonlarmı ne dereceye kadar 
dissiplin altına alabilecektir, kestirilemez. 
Alsa bile, hiç bir ehemiyeti yoktur Çünkü 
böyle bir konstrüksyon sayesinde bugünkü 
türk milleti, dünyanın kültürlü milletleri 
arasına açık alınla katılabilmekte ve insan
lık kültürünün inşası işine pay getirmekte 
olduğunu ilan edebilmektedir. 

Öyle ki, türk milleti, insanlığın büyük 
fikir atelyesinde istemekte olduğu yeri şe -
refle doldurdu mu - ki bundn zerre kadar 
şüphe etmemek lazımdır -, bu yeri almak 
için ortaya koyduğu iddianın doğruluğu ile -
ride azalsa bile, onu doldurduğu yerden çı
karmak kabil olamıyacaktır. 

Türk nasyonalizminin kaynağı, eski im~ 
h 

Taze şira köpürür. Genç türk nasyonaliz
minin yaptığı da budur. Bugünkü türk intel
lektüelliği, temin ettiği gibi bu büyük hadi
senin sembolünü teşkil eder. 

Burada, bir beladan kurtulmak için bir 
başka planın kabul edildiğini ve arap kültll
rünün pençesinden kurtulan türk ruhunun 
bu sefer garbcılığm pençesine düştüğüni1 
iddia edecek olanlara, şunun hatırlatılması 
lazımdır: Asrımızdaki dünya kültürü, yalmz 
dünyalık islere dayandığı ve karıştığı için, 
milli camianın mevcudiyetini değil hoş gör -
mek hatta art ko ar. İslam kültürü ve bu -

Şudu yalnız unutmamalıyız ki, fes giy
meyi reaksyonzr bir hareket gibi yasak eden 
kanunda kadınların peçesine chir bir sara .. 
hat yoktur. Bu <la gösteriyor ki, fe.;i ı:: pka 
ile dcği~tiımek mesel;;:si, bir kıyafet deği -
şikliği olmaktan ziyade bir politik vakayı: 
fikirlere ve şuurlara telkin c4"1'ek içindir. I 

(Sonu var) 
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Uiin Ankaı·a Balıar bayramını güzel bir Orta mekteb muallimleri 

havada ve çok 

Tefrika: Na: 48 

l:.vlillk "e atesi 
Yazan: ]AK ŞARDON 

Türkçeye ~nir~a: Nasuhi BAYDAR -·-
- Kendinizi bir bardak suda boğuyorsu

nuz, derdi. 
Alber V anyiez'i yanında alıkoymuştu. 

Hiçte hoş olmıyan böyle bir iş arkadaşına 
tahammül edebildiği için eskiden babasına 
şaşarken şimdi, Mösyö Pakari tarafından 
konulmuş usullere istinad etmekte? zevk ~
lıyordu. Hatta evelce en çok tenkid etmış 
oldu<Yu şeyleri hile değiştirmekte tereddüd 
ediv~r ve bu hususta bir karar verecek olsa 
bile, insiyakma uyarak, sanki ~~~mın m~
v" fa ıcatini ;ırıyordu. Zaten, Mosyo Pakarı -
n;n adetlP.rine alışkın ve sak işlerinde pek 
ÇC-1< ~eyler bilen Vanviez'dcn va: ge~en:ı.ez~i 
dt- Onun belli etmemeğe çahstıgı ustunlu
ği.in'.!, ancak soö-ııl< hir tavur takınarak zorla 
k·n·~1 <TrhneP-e 1 ;y,..,,. ..... h. Fakat ~ıkıntıya da-
yarı~~~dı<Yı. 1,,.... · h;r güçlükle karsıla-
şın ..... .,-,_:ıT w. ı.., • 1nnda tereddüde 
dü""tÜ w ü cihetle d ı. a V anyiez'in gülümsi-
y ·· ,.., irı-i'•·n imdad beklerdi. 

neşeli olarak kutladı 

* Orman çiftliğinin an.karalının gün
lük hayatına naııl girdiğini anlamak i
çin d9n Onnan çiftliğine gitmeli idiniz: 

Dün bir mayıs, hem bahar bayramı. hem 
de çiftliğin park kummm açlunuı do • 
layııiyle Anlcaranm çifte bayramı idi. 
Bvzk:nn ortasında cumuriyel azminin 
yetiştirdiği on milyon ağacın gölgesinde 
dinlenmek saadetini tatan bahtiyar an
kııra ı, bütün bir kıt u:uık kaldığı hab
ralarını canlandırmak için dün çift
lik yolunu doldurmuştu. 

* Çubuk barajmm önüne yapıl
makta olan büyük havuzun etrafı a
iaçlandıktan sonra Ankara yeni ve 
güzel bir eğlence yerine daha kavu
tacaktır. Bunu dün halkın baraja a
km etmesile de anladık. Şehirden u
zak olan sayfiyelere yemekle Ye ev
cek gitmek, Ankarada kır bayatmm 
gelifimine çok hizmet ediyor • .Dün bu 
resimde gördüğünüz gibi Çiftliğe, 

K -ıvaklıya, Baraja, Mamağa gidenler 
arasında böyle gruplar pek çoktu. 

* Dün Ar.kara, çok güzel bir bahar 
hav .. sı İçinde bahar bayramını kutlamıı
tır. Son günlerde yaiıJh ıiden havanın 
diln y\iluek Ankara yaylasına has bir 
ılık hava hemen belden biitün ankaralı
lara gezmek ve ejlenmek imkinnu ver
miıtir. 

Dünün bir buıuiyeti de, Ankarada 
günlerdenheri beklenen büyük maçm, 
Galatasaray - Gençler birliği müsabakaıı
mn olmaa.ı idi. Onua için dünkü insan 
seliain ibresi ıtaclyomu göıteriyorda. 

* Türkiyenin atlı arabası en az 
ıe:'ıri belki Ankaradır. lstanbulun ta
likası, Adana ve lzmirin tek atlı briki 
burada yoktur. Generallel'imizin ara
ba~an bir tarafa bırakılırsa piyasadaki 
a..-.ıı lwm sayı• otomobil ıayısma ıöre 
gerçekten azdır. lıte dün bu arabalar 
tam kadl'osuYl• çiftlik yolunu dol
durmuftU. Dt;nkü havada, aafalt üze
rinde gitmeni• atlara verdiği huıuai 
temponun kulaklarmuza biraz yaban
cı gelmiye bıuıhvan •"K1el'i l\raamda 
yolculuk d1' dünün türlü zevklerinden 
biri olmuıtu· 

Kültür Bakanlığı bir tamim yaptı~ 
Kültür Bak~ orta mekteb 

muallimliği imtihanlanna girecek mu
allimler hakkında kültür direktörlük
lerine bir taminı yapmqtır. Bu tami
me göre: İmtihana girmek istiyen
ler kültür direktörlüklerine müraca
at edeceklerdir. 4 ve beş sınıflı mu
allim mektebi mezunu olup da bu 
imtihana girmek istiyenlerin bütün 
hizmet müddetleri içinde en az 3 yd 
müsbet çalışma göstenm. olmaları 
lazım gelmektedir. 6 uruflı muAllim 
mektebi mezunlan 3 yıl muvaffakı
yetle çalıfmış olmak kaydından müs
tesna olacaklardır. 

Yüksek tahsile devam etımk ve 
bqka bir işe girmek için meslekten 
aynlmıı olup ta tekrar mesleke dön
melerine kanuni bir engel bulunmı
yanlardan imtihana girmek istiyen
ler, ancak son muallimlik yapbklan 
vilayetin kültür direktörlüğüne mü
racaat edeceklerdir. Kültür direktör
leri bunlarm meslekte çalqbklan za
manlara ait mesailerini göz önünde 
tutacalc ve bunların içinde de yine 
en aşağı 3 yıl müsbet mesai göste-

Ekonomi Bakanımızın 
bir ziyafeti 

Ekonomi Bakanı B. Celal Ba
yar ve eJi, ispanyanın Tanja umu
mi valiliğine tayin edilmit olan 
ispanya elçiliği itıüderi B. Bego
nia ve eşi ıerefine dün, Ankara 
Palasta bir öğle yemeği vermiı, pek 
samimi bir hava içinde geçen zi
yafette Dıt işleri, Ekonomi ve Zi 
raat bakanlıkları ileri gelenleri bu 
lunmuş tardır. 

Muğlada elektrik 
fabrikasında yangın 

Mağla, 1 (A.A.) - Gece saat bir

de elektrik fabrikannda çıkan bir 

yangın sonunda elektrik fabrikasmm 

makine dairesi kimilen yanmııtır. 

Y angmm naul ve aeden çakbjı hak

kında tahkikat yapılmaktadır. laaaıa
ca zayiat yoktur. 

Bugün konferans yok 

Hallıevi BaıkanlığınJan: 
?.-S-1936 cumartesi günü Hal

kennde verilecek ekonomi konf e-
ranslar serisinden istatistik hak
lmadaki konferanam Yerilmiyece
ii bildirilir. 

Muğlada domuzlarla 
müdale 

Maila, 1 (A..A.) - il iç.iade :ra· 

1 
bani domuz mücadeleaine devam edil
mektedir. Şimdiye kadar bine yakın 
domuz öldürülmüıtür. 

renlerin .dlanm, çahfl••·n yerleri 
hangi yıl Ye nereden mezun nMı*""' 
mu meslekten aynlq tarih ft lebep
lerini ve her yd.bk mesaiye ait teftit 
rapodannı Bakanlığa ,.00.pcakl...,. 
dır. ~ 

ikmal mekteplerinde çalqmalanna 
iz.in Yerilen ilk muallim mektebi me
zunları bu imtihanlara biç bir seçime 
tibi olmadan girebileceklerdir. Mu 
allim mekteplerinin tatbikat kısımla.
n ile liselerin ilk kwmlarmda çabşıp 
da bu imtihana girmek istiyenle~ 
yalnız adları, hangi yıllm=da hangi 
mekteplerde vazife a!<Wdan &kanii .. 
ğa bi!dirilecelrtir. j 

imtihanda muvaffak olan mual.ı 
limlerden istiyenler Gazi terbiye ens
titüsüne girip şif ahi ve umumi 3 SÖ.ı 
mestr okumak hakkını muhafaza e.
decekler ve bunlardan D!ezun ·yel 
imtihanını verenlere Gazi tecbiye 
enstitüsü diplomuı verilecektir. 

Müracaat edenlerin isimleri OQ 

mayısa kadar Bakanlığa bildin1ecek• 
tir. 

BOJ'betke 

ADISABABA VE CF.NEVRE 
(,,.,. ı. iaci .. ,,,al., 

laı.rıısmda da mantık ve del'Uerl 
değişmeksizin, devam eden bu i .. 
ki telikkin1n çarpıımasındadll'. 
Bir telikkiy~ gi>re Miliet1er Cemi .. 
yeti de, teca'rine uğrayan mili~ 
gibi, zafer hadisesini kabul etme-
lidir. ikinci telakkiye g6re, Millet .. 
ler cemiyetinin mukaYemeti deı 
hiç olmazsa, tecavüze uğrayan 
milletin hükümranlığı gibi, orta. 
dan kaldmlmcaya kadar sürebilirc 
Cenene, Adisababa ile birliktei 
düıecek midir, yoksa mukaveme.ı 

1 le deYam edecek midir. ,..hud İ• 
kisi oı1au çalkanıp duracak mı
dır? Mesele buradadır. 

FaliA RJlıc ATAYı 

PULISTE: 

Bisikletten düştü. ' 
Müdafaaihukuk cac:ldesiadm 

geçmekte olan Ziraat Enstitüsü 
oclacılanndan lunail bisildetten 
düıer• yüünclea yaralanmq ~ 
polia ı.aflndaa teda~ altma .-.. 
lmmlfbr. 

Araba çarph 
Y eniıehirden itfaiye me,$-ı 

nma doğru gitmekte iken arab=i 
le Knıere çarpan ve ba"ile yüzü 
den yaralanmasına ıebet olan 
numaralı arabanm aüriiclisil Meb.. 
met yabJanarak hakkında ~ 
bta ba!laDDUfbr. 

BWklet~ 
Yenite)airde Mihendia A~ 

nın ga....,.. Hüaeyinin bisikletini 
çalan sPJil.ddin bisikletle beraJ 
ber ~ Adli,.eJe ...U. 
miftir. 

Alber o sene kibar alemine çok devam et
ti. Evinde, akşam yemeğini çabucak .~ • 
sonra salona geçip, sanki bütün gün ~
müş gibi vücudu ağntar içinde, kendini bır 
kanapeye atar ve gözlerini kapardı. E~k«:'!: 
den yatmak ister, fakat beklendiğini bildiğt 
toplantılan düşünmekten kendini ataınazdı. 
Bu toplantılar onu hiç çekmezdi. Fakat ge
ne kalkar, elektriği yakar ve odasında uraş 
olurdu. Tuvaletini yapmak onu dinlendirir
di. Bu kadar boşuna kuvvet sarfetmekte ol
masına esef eder ve bazı zamanlar, suvare 
elbisesi ile masasının başına geçip bir kitab 
açıp, okumağa başlardı. 

onu sokağa atıyordu. Gürültü, hareket ve 
konUŞma ihtiyacmda idi. 

saat zahmet çekti.,.... hakikaten u aa ctu,,.. 
mak demektir. J 

Atber sordu: 

Çoktanberi tanıdığı sandığı bir roman ~ 
kumuştu. Kendi kendine: "Bu eserin hakı
ki kıymetini anlamıyor ve kendisinde olmı
yan. güzelliklerini buluyordum." diyordu. 
Eskı~en o~umuş olduklarını yeniden oku
mak ısterdı. Hatta evelce kendisine pek boş 
görünmüş olan felsefe şimdi onu cezbedi
yordu. İtalyanca bilmek arzu ediyordu. "Üç 
ayda öğrenirim. insan ancak beniın yaşım
da çahşmağı bilir," diyordu. Okumağa susa
mıştı, çalışma planlan yapıyordu. Akşam.Ia_
rını bunlara tahsis etmek düşüncesinde tdı. 
Fakat Yemekten sonra evin sessizliği hep 

.... 
Albcr'in ağır bir uykusu vardı ve gördü

ğü rüyaları mıuturdu. Fakat bir sabah uya
nınca, Bert~ rüyasında görmüş olduğunu ha
tırladı. Eski günlerin güzel kokulan bur
nund"9 onu düşünüyor ve uykusunda görmüt 
olduğu gibi büyük bir tatlılık ve sevda ha
liyle, sessiz ve konuşurken gözleri önünde, 
görüvordu. 

Haber almak üzere Kastanye'nin evine 
giderken Filip'le aralannda geçen bir görüş
meyi hatırlıyarak, kendi kendine: "Evlen
meden çekiniyorum, çünkü bir yabancı kızı 
düşünüyorum. Halbuki onu tanıyorum. Ona 
yıllarca söz söyledim. Bilmyerek onu ken
dim için büyütüp terbiye ettim. O da beni bi
liyor ve seviyor. Beni. nasılsam öylece sev
diği için ne rahatsız olur, ne de sıkılınm." 
dedi. 

Sonra, bir an lfıtfederek lüzumsuz sözle
re kulak vermişcesine bu fikirleri def etti. 

Kastanye, doktorun bırakmış olduğu bir 
şişe biranın son damlalanm bardağına ko
yarken: 

- Her şey yolunda gitti, dedi. Ancak bir 

- Adım Mi~l llllİ koydunuz? 
- Evıet KişeL Giael bir erkek çoc*. Sa.\ 

na henüz göste~. Şimdi bizim oda• 
da. Odet, pplacak llir kadın.. fimdi içerd4f 
Emma Şapüi ile kanaşayor. 

Kapı açıldı ve 'Emma, Alber'in selamng 
soğuk br tavurla aldıktan aonra Kastanre•~ 
ye gelmesini işaret etti. 

Alber, Eınma'nm arkaauııra dışan Çlkar• 
ken: 

- Beni bir dakika affet, dedi. 
Öğle yemeğinden sonra Alber, ge.mıeıl 

istiyen bir adam haliyle Envalia meydannuı 
doğru gidiyordu. Bert'in oturmakta olduğu 
mahallenin yolu Grönel sokağından geçi• 
yordu. Alber, kcndc;ini dü~ündüğü ~u sı:rndar 
yolcular arasında Bert'in de bird;nbire zu-o 
bur edivereceğini tahmin ederi-en hakikaten 
birdenbire karşı'>ına çıktı. Sıkı ıp t"reddüdj 
ederek Bert'i ~önncmis gibi dalrrın bir ta4 
vurla hızlı hı 1ı yürüd .. ve bir antla s k ~ 
öte k~ •hrırmT\~ P"eçerck: 

- Affedersiniz, az kaldı si i t" anu 
yordum, dedi. (Sonu v r) 
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DUNKU MAÇ 
Galatasaray Gençlerbirliğini 

2-3 yendi 
r-. Son haftalar içimle Ankaraya gelen 
Ciördüncü İstanbul takımı olan Galata
saray, dün ilk maçım Gençler Birliği ile 
yaptı ve neticeyi 3 - 2 kazandı. Ankaı·a 
Gücü alanı dün bir seyirci rekoru kır
mışb. Maçı görmeğe gelenlerin sayısı 
her halde 6 binden aşağı değldi. Başba
kanımız ismet İnönü ve daha bir çok 
büyüklerimiz de orada idiler. 

Saat 16.30 da takımlar alana çıktı

lar ''e balkı aelamladılar. Mutad sere
moniden sonra Galatasarayın vuruıuy
)a oyun başladı. Hakem, Muhafız Gü
cünden Sedattı. Ruzgar maça tesir et
miyecek kadar hafifti. Galatı-saray gü

neşe karşı oynuyordu. 

Takımlar: 

Galatasaray - Sabahaddin, Reşad, 
Lütfi, Salim, Hayrullah, Suavi , Necdet, 
Eşfak, Gündüz, Bülent, Danyal. 

Gençler Birliği - Rahim, Asım, Mit
hat, Nazım, Rasim, Halid, Salahaddin, 

Haıan, Münir, Cahid. 

llh dakikalar ve birinci gol: 

llk dakikalarda iki taraf da mütered
did idiler. Takımlar adeta biribirlerini 
deniyorlardı. İlk ciddi tehlikeyi Gala
tasaray kalesi geçirdi. Altıncı dakikada 
Suavi ve Reşad topu yekdiğerine bırak
tılar. ileri atılan Salahaddin Münire 
güael bir pas verdi. Münirin şutu kale
nin çok üstünden avut oldu. Bundan 
sonra, Gençler Birliği, arka arkaya a
km!ar yapmağa ba~ladı. Bu ak·nlardan 
birinde Lütfi favul yaptı. Selim çekti. 
Münir, havadan gelen topu Gall'tasrıra)' 
\ca!ecisi yerinden kımıldamağa m~y -
dan buJrnadan, güzel bir başla kaleye 
scktu. 

Sekizinci dakikada atılan bu gol, 
. Gençler Birliğinin maçı k'.lzanabi!eceğini 

gösterdiğinden tarafdarları kendileı·ini 

sürekli surette .alkışladılar. 

Bu golden sonra Galatasarayhlar on 
d::ı.kika kadar çek güzel oynadılar. 1 l in
ci dakikada Bülendin bir şutu az daha 
gol oluyordu, Rahim km·tardı. 13 cü da

kikada bir firikikten sonra Gençler Bir
liğine korner oldu. Necdetin kalenin Ö

nüne düşen abş:nı halid neticesiz bırak
tı. 

Birinci devrenin sonları: 

1 
Gençler Birliği, Galatasarayın kısa 

süren baskısından çabuk kurtuldu ve 

mukabil akınlara başladı. 22 ve 23 ün
cü dakikalarda kale çizgisine yakın iki 
firikikten istifade edemediler. Çok gÜ;/;e) 
paslaşıyorlar, Galatasaray kalesine ka • 
~dar iniyorlar, lakin içlerinde kuvvetli 
şut çekebilen olmadığı için gol fırsatla

"rını kaçırıyorlardı. 

Son on beş dak'ka içinde, Galatasa
ray forvedferi yafnp iki akm yapabildi
ler. Bunlar da Gençler aleyhine çek'len 
bir favul ve bir hendden sonra oldu. 
Devre, Gençler Birliğinin güzel bir oyu
nuyla ve 1-0 galibiyeti ile bitti. 

Jkinci devre 

J kinci devre ba~ladğı zaman, G:'\lata
sarayblann takımlarında bazı değişiklik

ler yaptıklarını gördük. Lütfi santrhaf 
oynuyordu. Galatasaraylılar derhal üs
tünlüğü kurdular. 2 inci dakjkada Gün
dü~ topla beraber kaleye griyordu. Ra
him ayaklarına kapanarak kurtardı. O
yun süratleşti. Top ayaktan ayağa geçi-

yor ve Gençler birliği kalesinin sağından 
solundan avut oluyoı·du. 6 mcı dakika
da, Gençler Birliği aleyhine bir korner 
oldu. Necdet çekti. Top, Eşfakın başıyla 
dışarı gitti. 

Galatasaraym birinci golü: 

11 inci dakikada, br kale ahşından 
11 inci dakikada, bir kale atışından 

topu kapan Cahid Galatasaray kalesine 
süratle indi ve şut çekti. Sağ caraftan 
avut oldu. Top 2-3 dakika k~dar iki kale 
arasında gitti geldi. 

On döTdüncü dakikada, Danyal, Na-
7ımı atlatarak ileTledi, Bülend ile 

paslaşh ve en son bir şüt çekti. Ra· 
him topu çeldi. Tutmak üzere iken 
Necdet yetişerek Galatasaraym birin

ci golünü attı. 

Gençler birliğinin ikinci golii: 
Gençler Birliği bu golden sonra 

biraz açıldı. Birinci devredeki kadar 

güzel oynamağa başladı. Bilhassa 15 
inci dakikadan 25 inci dakikaya ka
dar sağ taraftan inki~af eden çok mü· 
essir akınlarmı görc!.ük. Yalnız, topu 
ayaklarında tutmanın cezasını çeke
rek gol çıkaramıyorlardı. Bilhassa 22 
inci dakikada Cahidin yerinde bir 
pasını Hasan kullanamadı. Bu esna· 
da Galatasaray yalnız bir akın yapa
bildi. Gündüzün 28 ci dakikada çek
tiği şütle biten bu akından sonra, 
Gençler birliği s<Jldan yaptığr bir a
kım sağa ge~irdi ve Salahaddinin a· 
ya~ıyle ~kinci gd\inü y<\p~ı. 

Galatasaraym ikinci gol~i: 

GalatasarayUar biı·az şaşırır gibi 
oldular. Fa kat, takdir etmeğe değer 
bir enerji ile hep ileriye atıldılar. 

Gençler birliği müdafaasının ağırlı

ğından istifade ederek, 31 inci daki

kada, Eşfakın b~şile ikinci gollerini 
yaptılar. İki dakika içinde çıkan hu 

gol, Galatasaraylılara b~yilk bir şevk 

verdi. Buna mukabil, G ençler birliği 

müdafaasmrn sağ tarafı adamakıllı 

aksamağa başladl. Halbuki forved 

hatları çok güzel işliyordu. 33 üncü 

dakikada Hasana ikinci bir fırsat 

geçti. 34 üncü dakikada Salahaddi
nin bir şütü yerden kale direğine çok 
yalcın bir mesafeden dışarı kaçtı. 

Galafasarayın üçüncü golü: 

Oyun heyecanlı bir hal almıştı. 

Gençler birliği toplu oynuyor ve ağır 

paslarla akın yapmağa çalışıyordu. 

Galatasaray forvedleri her dakika bir 

gol fırsatı yaratıyordu. Sol açık Dan

yal bu akınlarda en faal rolü oynu

yordu. 34 Üncü dakikada Gündüz to

pu ayağında bekletti ve kaptırdı. 37 
inci dakikada Lütfinin bir favulünden 

sonra Hasanın şütü direğe vurdu. O
yun beraberlikle bitecek gibi görünü

yord':1. ~~kat 42 İnci dak!kada, Gün· 
düz, günün e~ güzel golünü yaptı ve 
biraz sonra maç bitti. 

Nasıl oynadılar? 

Galatasaray - Gençler Birliği ma
çı da gösterdi ki, Ankara fu~bolu çok 
ilerlemiştir ve dünkü maç, m~isavi 
kuvvette iki takım arasında yapılmış
tır. 

Galatasaray takımının Fener ve 

• 

Galatasaraylılar Gençler Birliği 
kalesi öniinde 

Beşiktaştan fazla bir tekniğe malik 

olduğu iddia edilemez. Ancak, ener
jileri onlardan üstündür, maruf tabi-

riyle, canla başla oynuyorlar. En bü

yirk meziyetleri budur. Buna mukabil 

çok favul yapıyorlar. Topu İstedikle

ri zaman havadan, diledikleri vakit 

yerden oynamak gibi, devamlı bir sis

tem takib edemiyorlar. Daha ziyade 

karşı tarafa uyuyorlar. Lütfi, takımın 

ruhu sayılabilir. Necdet, Danyal ve 

Gündüz takımda en ziyade göze çar

panlardır. Dünkü galibiyeti de bunlar 

temin etmişlerdir. Bilhassa Danyal... 

Bütün gol fırsatlarını hazırlayan o i
di. 

Gençler Birliği, bu maçta fena ku

rulmuş bir takım yüzünden yenildi. 

Galatasaray forvedleri, hemen her 

defasında, Asnn, Nazım ve sonra Ah

medi kolaylıkla geçtiler. Takım oyun

cularının hepsi ayaklarına top gelin

ce, çok tutuyorlar ve bazen geriye a· 

lıyorlar, karşı taraf müdafaasının yer 

tutmasına zaman bırakıyorlardı. F or

vedlerin hiç biri kuvvetli bir şüt çeke

mediler. Fakat, huna rağmen, forved 

hattı vazifesini yapmış sayıhl'. Dünkü 

yenili~te, daha çok, geri taraf kaba

hatlidir. En iyi oynayanlar, başta Ra

sim olmak Üzere, Selim, Salahaddin 

ve Münürdü. Halid de Galatasaray 

forvedlerinin sağ tarafmı hemen he· 
men durdurmağa muvaffak olmuş

tu;.·. 

Bu maçı gördükten sonra, Ankara 

Gücü - Galatasaray kar~ılaşması bi
ze Ankara lehine b~;yük ümidler ver

di. Bu husustaki d:işüncemizi yarın 

yazacağız. 

Ameril{a (la lli r~ol{ 
ı J ·ı . }fır.ıl g~ırııı ?rı 

yaTilt'nTıyor 
Vaşİn'.jton, 1 (A.A.) - Amiral E

mor Land, p:u!amento büdce komisyo
nunda yapılmakta olan deniz in~aatı 
hakkında izahlar vermiştir. Bu izah
lara göre, halen 8ô gemi in?a halin
dedir. Bu gemiler şun!ardır: 3 tayya
re gemisi, 3 biiyÜk kruvazör, 9 hafif 
kruvazör, 13 torpido muhribi, 14 kü
çük torpido muhribi, 16 denizaltı ge
m:cj ve iki topçeker. 

Bu gemilerin inşası için 168 mil
yon dolara ihtiyaç vardır. Dünya u
m•ımi sıyasasının İcRbatı neticesi ola
rak deniz dairesi önümüzdeki sene 

• ı de 12 torpido muhribi ve 6 denizaltı 
gemisini tezgaha koyacaktır. 

ta.~ımları bir arada 

Bir deniz büdcesi reko,.u 
Vaşingotn, 1 (A.A.) - Saylavlar 

kurulunun büdce encüıneni amirallık 
b :.i dcesini 531.068.707 dolar olarak 
kabul etmiştir. Bu rakam sulh zama
nı . r ;T\ bir rekor te~kil etmektedir. 

Mevlüt 
ı' Tayyare Kazasında ölen, Zev-

cim Kamilin ruhuna 3 mayıs 936 
pazar gunu öğlen Hacıbayram 
camiinde Mevlüdi Şerif okunaca
ğıl'ldan dostlar ve arzu edenlerin 

il gelmelerini dilerim. 
·Merhum Kamilin eşi 

· -Feride 
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iTALYAN . HABES lIARBI 
' 

Adisababa ya yüz Km. kaldı 
İtalyanlar şehrin işgalinin bir haf ta 

kadar süreceğini söyliyo~lar " 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

ti mnkezinin işgalinin daha ~İr haf
ta ~onraya kalması mümkündür. Ay
nı mahfilJer İtalyanın eski Adisababa 
elçisi Kont Vinçinin Adisababa 
valisi tayin edileceği ve kendisinin 

memuriyetine varmak Üzere yola çık
mış olduğu haberlerinin de hakikate 
uygun olmadrğını bildirmektedir. Ha
beşistana yeni bir imparator getirile
ceği şayiaları da yalanlanmaktadır. 

Doj!u Af rikasına bo~·mıa 
asker gidiyor 

Napoli, 1 (A.A.} - Principes
sa Ciovanna vap!ffU, dün ak~am 
İtalyan somalisine doğru hareket 
etmiştir. 

italyan!arın eline geçeceği sanılmak· 

tadır. 

Çana gölü civarında ileri hareketi
ne devam edilmektedir. Musavvadan 
kalkan İtalyan deniz tayyareleri şİm· 
diden Çana gölüne inmektedirler. 

Gondar bölgesindeki İtalyan ksta
larr ise Gondarm cenubu şarkisinde 

Delnatabor'u işgal etmişlerdir. 

[onara lwh{>ş el,.iFğine {!elen 
lırı~f>rler 

Londra, 1 (A.A.) Hahe! 
elçiliği, İtalyanların Adiga \..a'l;~ya 
girmiş oldt~klarını teyid eder hi~ 
bir haher almamıştır. Ad:sab;-ba. 
dan haheş elçiliğine gelen son ha-

I ' 1 ,.1 • .J'I' ı~weç sılı:.ve hev!?ti t-:ırcıfm,.ı-n he! ; :?ş yarn · · "rı te . -:ıuı ecır ·zyor. 

Vapur 28 subay ile 500 neı er 
ve ~GO i~çi götürme1dedir. 

lt ·dyun h· ı:ılan Adisub:•~;- t 

yolunu yanlrulıfor 

Asmara, 1 ( A.A.) - De:;s:edcn 

cenı~ba doğru yüı·ümekte olan İtalyan 
kıtaları çarşamba akşamı Dessie ile 
Adisababa arasındaki mesafeyi yarı· 
lanu?lardır. Kıtalar dün sabah da yü
rüylişlerine yeniden devm etmişlerdiı·. 

Erazi o derece sarptı ki otomobıl 
kolu esas yolun beri tarafında daha 
uzun bir yoldan gitmek zorunda kal
mıştır. Yerli İtalyan askerleri ise oto
mobil yolu boyunca ilerlemektedirler. 
Bu sebeplerden dolayı Adisababaya 
hafta scnuna kadar varılamıyacaktır. 
Adi ;l'lbabanm gelecek hafta başında 

l(ı~a Dış Haherler 
* Berlin - Fürer dün İtalya Ta

rını Bakam B. Rossoni'yi kabui ede
rek yarım saat görüş::nüştür. 

Bakan bu ziyaretten önce, B. Şaht 
ile görüşmüş ve sabahleyin de B. Ro
zenberg ile general Göring'i z'yaret 
etmi~~ir. * Londra - B. Baldvin, dış ba
kanlığı büdcesinin çarşamba günü 
konuşulacağını Avam kamarasında 
söylemiştir. Dış siyasa hakkındaki 
konuşma da o gün cereyan edecek
tir. 

* Prag - Föniks sigorta kum
panyaum~n Çekoslova!<yadal<i şube
sinde de İni.. zarıısızh'dar olduğu hak
kında.ki ha?:erler resmen yalanlan
m::ı1dadır. 

* Ce~le!üttımk - Andalozya şe
hirlerinden gelen İspanyol sığmtıla
rmm sayısı o kadar çoğalmışlrr ki, 
bülün otel ve pansiyonlar tamamen 
dolmuştur. * Londra - Müdafaa programının 
hava faslı için avam k"marasındaın 10 
milyon İngiliz liral.k munzam tahsisat 
istenecektir. 

* Londra - Sovyet büyük elçi.sinin 
son günlerde İngiliz dış işleri bak:mhğı
na sovyet hükümetinin 1 ngiltere ile iki 
taraflı bir deniz m•ıkavelesi aktli hak

kında konuşma!ara başlamağa hazır ol
duğunu bildirdiği teyid olumnaktadr. 

* Dublen - Son haberlere göre ce· 
nubi İrlanda da polis geçen gece 50 cu
murcu şefi tevkif etmiştir. * Tokyo - Şimali Çindeki japon 
garnizonu kumandanlığında general 
Tadaya general Tahiro halef olmak

• · tadır. Bu tayin İmparatorun bizzat 

cerler, ila}yanların habeş baş~"'h· 
rine altmış milden fazla uza!.la 
bu!uncluk1arını ve Adisahabr,ya 
girmek için hemen hemen üç g;.1n 
lazım olduğunu bildirmekte idi. 

İtalyan elçiliği de fazla bir !1eY 
bilmemekte olup Adisababamn 
işgal haberini mevsimziz saymak· 
tadır 

Proımgancla bakcml·ğı bfr şey 
b:Imiyor 

Roma, 1 (A.A.) - Propagan
da bakanlığı İtalyanların Ad!Si\• 
babaya girmiş olduklarım teyid 
edecek vaziyette değildir. Bahm· 
lık namına söz söylemeğe sal~hİ· 
yetli olan bir zat, bu haberin y?n• 
lrş ve mevsimsiz olduğunu söyle
miştir. 

FlLlSTINDE 

VAZİYET 

Araplar yahudi 
hicıAeti dııruncıı;!l 

kadar grev 
yapacaklar 

Kudüs, 1 (A.A.) - Baş müfti, eyıı 

beyanatta bulunmuştur: 

'' - Yahudi muhacereti sonuna e~ · :-t· 

ccye kadar greve devam edece:1iz. M ·.s• 

lümanlarla hıristiyanlar, siyonistleri k:>v• 
mak için birleşmelidirler.'• 

Kud;.is, 1 ( A.A.) - Yahu diler. aı·r-b
ların son muhtırasına cevaben Bü· ük 
Britanyanın statükosunu değiştirm".~e 

hakkı olmadlğını bildirmektedirler. Ya• 
hutlilere göre bu hak, mlUetler cem:ye~i

nindir. 

Kudüs, 1 (A.A.) - Çarşamba günü 
yapılan nümayişler e&nasında ahaliden 
üç kişi ile 9 polis memuru yaralanmıt· , 

tır. 

Dün Yafa ve Hayfada bir çok bom
balar patlamıştır. Ölü ve yaralı yoktur. 

yapmış olduğu tayinlerin birinci~idir 

ve bu itibarla bu makama verilmekle 
olan ehemiyetin büyük bir delilidir. 

* Berlin (Havas) - Bir tayyare. 
Ulm yııkınında yere düşerek parça
lanmıştır. Bir çok kişi ölmüştür. Taf~ 

sliat yoktur. Basın ve propaganda ba· 
kanı, bir tebliğ çıkararak bu kazada 

belli başlı zatlardan hiç kimsenin öl· 
memiş olduğunu bildirmektedir. 

-
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Tiirk Hava Kurumu 

P YANG·OSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci keşide 11 - mayıs. 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye. 
lerle (20.000) J;ra.hk bir mükafat vardır. --ANAR A TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR• 

LUGUNDAN: , 
Ankara vilayetinde Öksüzce semtinde mahallesinde Kal-

cılar sokağında 8 numaral ıevde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Atpazarı çar<ıc<;ınrfa 114 nu::naralr mahalli ikamf'tgahr ti
cari ittiha zederek ..... tarihindenberi Bakırcı ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret Odasının 547 sicil numarasında mukayyet bulunan 
Aaa Mehmet'in unvam ticareti Mehmet Özb:'!k1r olarak tescil edil -
diği gibi bu unvanın im1>.a şekli de Ticaret kanununun 42 inci mad
dec:i mucibince dairer:e 30. 4. 935 tarihinde tec:r-il edildiği iian olu -

1-1731 

KOYA 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BİLİT 

2490 sayılı kanunun 46 ıncı mdddesinin A fıkrasına tevfikan ci~s 
ve mikdarları asaaıda yazrlı malzeme acele a1ınacahtır. Pazarhga 
gireceklerin 4 - '5 ~ 935 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na gelmeleri. (952) 

250 Kilo benzin 
250 ,. gazyağı 
ıoo .. Ostiibü 
200 Metre in~e temizlik bezi 

10 Tane mamUI iş gömleği 

BİLİT 
1 - Her bir metresine bi~i

len ederi 75 kurus olıın 40.000: 
50.000 met.re yerli. malr catlrr be
zi kapah zarfla a1rnacaktrr. 

2 - ~artnamesini 187.5 ku
ruşa almak ve örne~ini görmek 
istivenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

1-1736 

3 - Eksiltmesine girecekle 
rin kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla 2812,50 
liralrk teminatlarınr teklif mek
turılcırı ile be.raber ihale günü o
Icın 5 15 /9:ı6 salı günü saat 15 
t 0 n en az bir saat evel M. M. V. 
SA. AL. KO. na vermeleri (851) 

1- 1518 

İzmir İmarat ve İnşa alı Umumiye 
Türk Anonim Sirketinden : 

' İzmir İmarat ve ln"'aatı Umumiye Türk Anonim şirketinin 24 
r.isan 936 tarihinrie mukarrer olan umumi heyet toplantısında İktr. 
sat Vekaleti namına komiser hazrr bulunmadığından içtima 22 ma
yıs 936 cunıa günü saat on be~e talik erlilmiştir. 

Elli hisseye sahin olan ortakfarm m11ayyen günde şirketin Çatal 
Kaya hanınd;ıki ,ü.iresinde ha?.'rr bulunmaları ilan olunur. 

Ruznamei Miizak.crat 
1 - İdare Mecıic;i ve mPrakm raT)orlarrnm okıınrn::ısr, 

2 - Q.~fi senesi pilançosunıın tao;dik ve idare meclisinin ibrası, 
3 - Müddetleri hitam bulan azalarm yerlerine intihan icrası, 
4- Mıırakıp int!h:ıl--1 ve t:ıh"."""t"'I t~vini. 1-1737 

~~-..... ~--~~~~~ 

~ Elel{trik~ Şirketinden: !~ 
Elektrik riirekleri boyanacağmdan a"ağıda yazrlı mahaller. ~~ 

de 3 mayıs 1936 pazar günü saat 8 den 17 ye kadar cereyan ~~ 
kesilece.Yi ilan olunur. ; 

1 - Cebeci Musiki muallim mektebi ve Aile bahçesi civarı ~~ 
2 - Samannazarı, Atpazarı, Ulucanlar, f. 
3 - Ulucanlar, Yesila;;.a cıımii, H:ı-ramönii, ~'4. 
4 - Ham:ımönü Mıık:>r}rle'TI !T'.~ı....,11 ..... i 1-1738 J 

.~~~~~~~~~~~~~~ .. _.~~ ...... ~} 

Karacabey 
Ilelecliyes· ıc:en : 

1 -Karacabey kasabasına 15 kilomeU-e mesafede bulunan (Göle
cik) suyu get;riJecelctiı. Bu suyun inşa ve tesis masrafının 931 yılı 
ray'cine göre keşif lıcdeli (952l5) liradrr. 

2 - Plc1n, model, harita ve diğer evrakı görmek isteyenler Bele
diyeye müracaat cdccel:leruir. 

3 - Şartnamenin birer sureti Ankara ve İstanbul belediyelerin
den istenilebilir. 

4 - Plan, model ve harita vesair evrakın istinsah masrafı ken· 
dilerine a!d olmak üzere isteyenlere gönden ir. 

5 - Eksiltme 27-4-936 tarihinden 27-5-936 tarihine kadar 30 
gün devameclecektir. 

6 - Eksiltme karrnh zarf usulüyle yapılacaktır. 
7 - Muvakkat teminat mil·darr (6012) liradır. 
8 _ İsteklilerin N:ıfıa ve Sıhhiye vekalctlerince ellibin liradan 

yttk<ln islerde müteahhid olabileceklerini gösterir vesaik ibraz et-
me eri şartdır. . 

9 - Kanalr zarf usutiivle yanılacak teldıfler 27-5-936 çarşamba 
gün"i saat 9 kadar h"ledive enciimenine verilmi~ olacakdır. 

10 _ Ek~iltmeve kon111an bıı su isinin hey'eti umumiyesi bir
den ihale edileee.Yi gihi kısr~ kısımda ihale edi'eceğin'.e~ te~lif 
sah P:ılerinrn bu ciheti nazarr dikkate alarak her kısım ıçın fıyat 

ULUS . 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden : 

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

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

mani olabilecek vücut ve akılca bir arrzası bulunmamak. Tam te
tekkülatlı bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

S - Yabancı ile evli olmamak. 
ti - ~eref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir .. ctl· 

rUmden dolayı üç ay veya daha ziyade hapse mahkftm veya boyle 
bir SU1(tan takip altında bulunmamak. 

7 - Sarhoşluk kumarbazlığı 5.det etmiş ku~r oyn:ıtmış ahlak 
ve sairece Hakimliğe yaramryacak bir hal ile dıle geçmı.ş olmamak. 
ve bunları polis tahkikatile tevsik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezke~esi.. 
9 - Diplomanın tasdikli sureti muhtasar hal tercumesı. 
10 - Bu şartlar dahilinde istt~klilerin vesikalarile dörder adet 

dt- fotoö-raflarile birlikte bir istida ile en geç 15 mayıs 935 gününe 
kııdar e~ yakın askeri komutanlıklara veya askerlik şubelerine mü-
racaat etmeleri. (884) 1-1575 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR -
LUGUNDAN: 

Ankara Vilayeti~de semtinde Altundağ mahallesinde 
Taşocağı sokağında 476 numaralr evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Anafartalar çarşıı-ında 67 numaralr mahalli ikamet-
gahı ticari ittihaz ederek .............. tarihindenberi Camcılık ticaretiy-
le iştigal eden ve Ticaret Odasının <)ı•;ı ı:icil numarasında mukayyet 
bulunan İsmail makkı'mn unvanı ticare•i hmail Karaoğlan olnrak 

• tescil edildi~i gibi bu unvanın imza şekli de Ticarc;l kanununun 42 
inci maddesi mucibince dairece 30. 4. 936 tarihinde tescil erlildiği 
ilan olunur. 1-1730 

Türkiye Cumuriyet Merkez 
Banl{asından : 

Hissedarlarımıza 1935 senesi icin her tek hisse itibariyle ve
rilmesi hissedarlar Umumi heyeti~ce kararlaştırılan 625 kuruşluk 
safi karın dağıtılmasına başlanmıştır. 

Hissedarların Merkez Bankası şubesi bulunan yerlerde 2 mayıs
tan itib :ren doğr ..ıdan doğruya şubelerimize ve bunlardan başka 
yerl~f"ie de 15 mayıstan itibaren Ziraat Bankası şu!ıe veya sandıkla-
rına müracaat etmeleri rica olunur. 1-1665 

P. T. T. Basmi1diir 1üiiünden: 
Ankara - Kızılcahamam arasında biri Mayıs 936 iptidasından 

EylUI 936 sonuna kadar haftada iki seferli beş aylık otomobil pos
tası diğeri Mayıs 936 iptidasından EylUl 936 sonuna kadar haftada 
dört seferli otomobil ve l inci teşrin iptidasından Nisan 937 sonu· 
na kadar haftada iki seferli beygir ve Mayıs 937 iptidasından mu
kavele sonuna kadar on beş aylık otomobil ve beygir ile posta nak
liyatı Ankara Posta ve Telgraf Basmüdürlüğünce 21-4-936 tarihin
den itibaren açık eksiltmeye cıkarılmrştır. 

2 - Birinci şeklin muvakkat teminatı yirmi sekiz lira on iki 
buçuk kuruş ve ikinci şeklinde yüz on iki buçuk liradır. 

3 - Her iki şekle göre kati teminatla beraber üç yüz liralık 
idari kefalet dahi alınacaktır. 

4 - İki şekilden birisi eksiltme sonunda tekarrür bedellere gö
re tercih olunacaktır. 

5 - İhale ~ünü Mayıs 936 beşinci salı günü saat on beştir. 
6 - İstekliler bu bantaki sartn ameleri Başmd. lük tahrirat ka. 

leminde her gün görebilrler. (860) 1-15 53 

K_aracahey J\,,-erinos yetiştirme 
Çiftliği l\füdürlüğünden ~ 

K..rracatcy harasında müteş~kki~ M<:rinos yetiştirme çiftliği hay
vanları yem ihtiyacı _,ıan üç yuz ~ın kılo yulaf kapalı zarf usulü 
ile .;atın alınacaktır. Eksilt~e ~-er.~ Hna Merkezidir. Eksiltme gü
nü 16 - .nayıs - 936 cumartesı r;unu __ saat on beştedir. 

Muvakkat temınat olarak bın yuz elli lira alınacaktır. Muham -
men kıymet olank beher ~il .~suna _beş kunış kıymet takdir edilmiş· 
tir. Taliplerin eksiltme gunu temınat ve vesaikleriyle birlikte bu-
lunmaları ilan olunur. (9Z2) 1-1734 

Boğazlıyan - Fakılı şosa~ına ait 
EKSİLTME İLANI 

Yozgat ilbaylığından : 
1 - Boğazhyan • Fakılı yolund.a yapılacak $ose kapalı zarf usu-

lile eksiltmeye konulmuş olup keşı f bedeli 28760 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ~e evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele proiesi 
C - Hususi şartname . 
D - Tahlili fiat ve rayı~ 
E - .Fenni şartname 
F - Keşif 
H·- Kesif hulasası 
İ - Ocakliır ve v2sati mes:ıfe grafikleri 
Bu evraktan eksiltme şar:naınesi. mukavele projesi, hususi şart

name, rayiç. keşif, keşif hula;,ası, .?c~ -~asati mesafe grafik~eri An
kara, İztanbul, Kayseri Nafıa Mudurluklerine gönderilmiş olup 
oralarda görülebiliı. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Viiayet encü
men odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf us~l~le yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek_ ıçın 3 7,5 hesabile 2157 lira 4 ku

ruş muvakkat teminat verilmesıne ve bu gibi işleri yapmış bulun· 
n:ıası ve fenni ehliyeti haiz oldu~ğuna dair vesika ibraz etmesi ve 
tıcaret odasında kayıth b~lund~gunu tevsik iç.in icap eden makam.. 
dan tasdikli bir belge verılmesı şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
gö~~"ı-meleri şartdrr. v • 

DİKKAT: Kesif 93.ı yrfrn~a va..,rlmrs oldu~unrl~~ teklıflerde 
bu Pilnlrii ravicin e .... ._ t.,...,.1.,..., ... ert""..,...~n--; 0<'?'."rı d •

1 
-k~tte tntul

du~ı•ndan teklif ıaı.:• '•rini.nde bu esasa rıayet etmf' erı menfaat-
ları iktizasındandır. (951) 1- 1722 

evveline kadar encümen odasın~a eksiltme komisyonu reisliğine 

ı 
maJrbu:ı mukabilinde verilecektır. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupl~rı !11~ayyen saate kadar gelmiş ohnasr ve 
dı} zarfın mühür mumu ıJe ıyı~e kapatılmış olması icap eder. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez;. (909) 1-1679 

I 

SAYFA 7° 

1 
ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR" 

LUGUNDAN: 
1 

Ankara vilayetinde Hergele meydanı semtinde Öksüzce mahal .. 
lesinde ............ sokağında 7 numaralı evde oturan ve T. C. taboasın. 
dan olup Ankarada Koyun pazarında 107 numaralı mahaJli ikamet• 
gfilu ticari ittihaz ederek tarihlndenberi Bakırcı ticaretiyle 
iştigal eden ve Ticaret Odasının sicil numarasında mukay • 
yet Racinin unvanı ticareti Hacı Tuna olarak tescil edildiği gibi bu 
unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibin· 
ce dairece 29. 4. 936 tarihinde tescil edildiğ\ ilan olunur. l-17215 

Satılık Arsır 
Y enişehirde: . 

İsmet Paşa caddesinin en güzel mevkiinde 850 şer metre mnrab
bahk iki parsel satılıktır. 

Talihlerin 4, 5 ve 6 mayısta Ankara Palasta B. Edibe münıc;:ıat 
etmeleri. W 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMlJl{ • 
LUGUNDAN: , 

Ankara vilayetinde Yenişehir semtinde Yenişehir maJ13Jks~.1de 
İçel sokağında 7 numara! ıevde oturan ve T. C. tebaasmd;tn olup 
Ankarada Koyun Pazarı çarşısında 6 numaralı mahalli ikamct.,ahr 
ticari ittihaz ederek tarihindenberi Hazrr ayakkabı tic<re • 
tiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 838 sicil numarasınd3 rru -
kayyed bulunan Halit'in unvanı ticareti Halit Kabadayı olaıak tes· 
cil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 İn· 
ci maddesi mucibince dairece 30. 4. 936 tarihinde tesı.:ll edildiği ilan 
olunur. 1-1733 

Dahiliye Vekaletinden : 
I - I - Adana Mersin Tarsus ~birlerine icme suyu getiri ,,e. 

si işi Belediyeler İmar heyeti kararile ihale edilmiştir. 
II - Bunlardan başka nufusu 10000 den yüksek diğer 59 s hir 

ve kasabalarrmızm da su işleri yaptırılacaktrr . 
Bunların da su projelerinin ve su ishalesi İ.!'ini gerek tekrı:ır ve 

gerek grup halinde yaptrrılmasr diisünüJmektedir. 
Bu işler Belediyeler Bankasından finanse edilecekti. Şirketin 

haiz olupta münferit veya grup halinde bu projeleri yapmak V" su 
tesisatını vücuda getirmek istiyenlerin DaliiTive Vekaletinde Bele· 
diyeler İmar hevteine şartlarmr bir tealthi1.:I;; mutazammın oI--k-
sızın bildirmeleri. ( 912) 1-1680 

Anl{ara Def terdarl ığından : 
İSİM VE SAN'ATI 
Cumhuriyet oteli müsteciri Fahri ve Rem.ıi 
Yeni Ankara barı müsteciri AJi oğlu İsmail 

Yukarda adları yazılı Kızrlhey şubesi mükelleflerinden Fahrı ve 
Remzinin 933 ve Ankara Barı müsteciri İsmailin 931 takvim vılı 
muamelatı için şubesine verdikleri beyannamelerinin !İmdiki ka· 
nunun ve ticari ikametgahları be1li olmadığından müstenidi o 1an 
defter ve vesaiki ile tetkik ve tatbik elilememiş olduğundan ilan 
tar~hinden itibaren 8 gün zarfında kanuni tetkikat için defter ve 
vesıkalarınm Krzrlbey şubesine ibraz etmesi. Aksi takdirde 2395 sayı~ 
kanunun 43 üncü maddesi hükümlerinin tatbik edileceği tebliğ ye• 
rine gecmek üzere ilan olunur."(939) 1-1713 

Anl{a~a inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Ankara İnhisarlar Basmüdürlüğü namına şimendiferle gele 
cek olan tütün ve içki sandrklarile ispirto bidonlarmTn istasyond~ 
gazhaneye ve gazhaneden ve istasy• civarındaki eski depodaıı 
Basmüdürlük satış deposuna ve boş sandıklarla bidonların istasyo 
na taşrmasr açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yrlhk taşıma bedeli (3500) lira tahmin edilmiştir. Bu taşımi\ 
isi bin dokuz yüz ot~z yedi senesi Mayısınm otuz birinci günün~ 
kadar devam edecektır. Açık eksiltme 11 mayıs 936 pazartesi günü 
saat (15) de Başmüdürlükte yapılacaktır. 

İsteklilerin şartları anlamak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri. 
' (856) 1-1525 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR. 
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Evkaf apartıman~ semtinde ..... mahalle .. 
sinde İstiklal sokağında 1 numaralı evde oturan ve T. C. tabaasın .. 
dan olup Ankarada Yenişehir çarşısında 21 numaralı mahalli ika· 
metgahı ticari ittihaz ederek ..... tarihindenberi Fabrika vekalc._ 
ti ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 1773 sicil numarasın. 
da mukayyet bulunan Faik Fikri'nin unvapr ticareti Faik fikri Si .. 
pahi oğlu olarak tescil edildiği gibi lıu qn~anın imza şekli de Tica_ 
ret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 30. 4. 936 tarihin• 
de tescil edildiği iJan olunur. ıı l-17Z9 

y 
N'~A 

Kuru~ .·olur 
( &iraal .c~N~~ 

1 



SAYFA8 

«MODELLA» 
. . 

,Şapl\:a E~spozisyonu · · 
Ankara Bayanlarının rağbetini kazanan MODELLA şapka 

salonu mevsimin en yeni P-aris ve Viyana modellerini 4,5 ve 
6 mayıs 1936 pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ankarapalas
ta teşhir edecektir. 

Sayın mii ~ttı i1erimizin bu günlerde saat 14 • 1B arasında 
teşrifleri rica olunur. 

« ODEI,L.,\» 
Beyoğlu İstiklal Caddesi 

218 -

Pazarlık ilanı 

Maliye Vekaletinden: 

fi 1 

1 f. 

1 - Pazarhğa konulan iş (Maliye Vekaleti Milli E.mlcik Müdür-
lüğü evrak odasına yaptırılacak sabit Banko imali), 

K !~İf bedeli 50 lir.ıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A) Keşif bedeli, 
B) Fenni ııartna:ne, 
C) Plan H 
İstiyenler bu evrakı görmek ve fazla mallımat almak için Mali -

ye Veka:eti Emlak MürlürlüP.'üne müracaat edebilir. 
3 - Eksiltme 15 mayıs 936 cuma günü saat on beşte Mali:·e Ve

kaleti Milli Emlak Müdürlü~ünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme natarhk usulivle yapılac:aktır . 
S - Eksiltmeye girebilırek için isteklinin 375 kuruş muvakkat 

teminat ver~r.si lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerden Nafıa Vekaleti Yapı işleri umum 

Mi' dürlüğünün eh1ivet vesikası aranac ... ktır . 
Bu vesil:ayı hami\ olmrvanlar ihale tarihinden en aşağı sekiz 

gün evve1 mezkur Miirlürl~e ehliyet vesikası almak i~;n miiracaat 
etmeleri 15.zımdrr. D:-1h'l sonra yaoılacak mürc.caatlar •izerine vesi-
ka ve.-ilmivecektir (928) 1-1683 · 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR -
LUGUNDAN: , 

Ankara vilayetinde Samanpazarı semtinde Boryacı mahallesin
de Boryacı sokağında 13 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın -
dan olup Ankarada Koyunpazarında 57 numaralt mahalli ikametga
hı ticari ittihaz e~erek tarihindenberi Hasır kunduracılık 
ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 1328 sicil numart\sında 
mukayyet bulıın~n ı\li Tl"emalin ttm'.,l'l' ticareti Ali 'Kemal Bavtur 
olarak tescil edildiği gibi bu unvamn imza sekli de ticaret kanunu
nun 42 inci maddesi mucibince dairece 30. 4. 936 tarihinde tescil edil-
diği iJan olunur. 1-1724 

· İnhisarlar A.nl{a ra 
'Ba~mÜdürtüğünden : 

Mucur inhisarlar idaresine izafeten memuru Mustafanın Mucur 
İnhisralar İdaresi eski memuru Divrikli Ahmet Ali aleyhinde yap
tı~ı idareve ait hesab neticesinde mütevellit zimmetinde bulunan 104 
lira alacak davasın<lan dolayı Mucur Sulh Hukuk mahkemesinde 
cakılan muhakemesinde miiddeialeyh Mehmet Aliye ilanen yapılan 
daveti kanııniyeve icabet etmedi?Tinden hakkında gıyap kararı ve
dlmiş ve hukt•k usulü m11h3keme1eri kanıınnnun 401 ine i madrlesi 
wudhincı- kendic:ine iH!rıen g-ıyao tebliğ e<liln,ek üzere muhakeme 
22 - 5 - 916 per!' 0 mbe P'i.inii ~aat doknz:ı tıılik kılmmıs olduğnndan 
yevmi muavvende e;elnı,.rli~i takdirde muhakemenin 11.:ıvabında bL 
tiri lecei'i;i i1"'rı olunur. (945) 1-1735 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR . 
LUÖUNDAN: , 

Ankara vilayetinde Koyunpazan semtinde Derrıirtaş mahallesin
de meydan sokağında 19 numaralı evde oturan ve T. C. tabaasmdan 
olup Ankc:nda Kcı;un pazarı semtinde 51 numaralı mahalli ikamet~ 
gahı ticari ittihaz edzrek tarihindenberi manifatura ticare
tiyle i~tigal eden ve Ticaret Odasrnın 1082 sicil nu'Tlarasında mu -

kayyet bulunan Mehmedin unvanı ticareti M rhmet Süzen olarak tes· 
cil edildiği gibi bu unvanın imza sekli de ticaret kan_nunun 42 in
ci maıiıiesi mucibince dairece 29. 4: 936 tarihinde tescil edildiği ilan 
0 1' l'\llL 1-1727 

1 ANKARA BELEDiYE REISLIGl ILANLARI 

1 - Yenişehirde Şehit Fethi, İzmir, Fevzi Çakmak, Menekse, 
kon~r ve Ham.~mön~nde Nişantaşı sokaklarına parke taşı döşe

0

n
mesı ~n be~ gun muddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştuı:-. 
Bedelı keşfı (22207,50) liradır. 

. 2 - __ Şartnameyi görmek is ti yenlerin her gün yazı işleri kale
mıne mPraca'ltları. 

3 - İhale günü 5 mayıs 936 sah günü saat on buçukta Belediye 
Encümeninde yapılacaktır 
. 4 - Teminat bedeli k'eşfinin yüzde yedi buçuğu olan ( 1665,5) 

Jıradır. 

5 - T:kHf. mektu~larının. 5 mayıs 936 günü saat 9 buçuğa ka-
dar Yazı ışlerı kalemıne verılmesi lazımdır. (902) 1-1620 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR -
LUGUNDAN: , 

Ankara vilayetinde ....• semtinde Mukaddem mahallesinde 
Hasırcı sokağında 22 numarah evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup .A~arada Kovun pazarmda 44 numaralı mahalli ikametgahı ti
c:ırı ıttıhaz ede~ek ..... tarihindenberi manifatura ticaretiyle iş
tıgal eden ve Tıcaret Odasının 1937 sicil numarasında mukayyet 
bu.ıu~~? İ~s.anın unvanı ticareti İhsan Karabiber oğlu olarak tescil 
tdıtrlıgı gıbı bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci 
tnaddesi mucibince dairece 29. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1-1728 

Ankara Bahçe1i" Evler Yapı 
Kooperatifi O.ı-taklarıııa 

Ortaklarımıza bu sene yaptırılacak evlerin p!anlarr ve ke<>ifleri 
cuma ,cumartesi ve pazar günleri (1-2-3 mayıs) sabahtan a' c;ama 
kadar Halkevinde teşhir olunacaktır. Butün arkadaşların evlerini 
seçmeleri rica o' un ur. 

1-1725 1DARE MECLİSİ 

./ ULUS 2 MAYIS 1936 CUMARTESi 

B 
1 

FRANSIZCA 
iNGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
İTA 1 .: ~ A l\.T r .\ 

Y~ ·LNIZ 

.L 

· MEl(TEBiNDE 
SEl{I ve iY.i 
BİR ŞEl~iLDE 

ÖGRENEBiLİRSINİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
İstanbul - :=:73 istiklal 

Caddesi · 

tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağxrs3k, ka· 

raci~erdcn müteve1Jit rahatsız· 
1ık1arı önler. Hazmr kola} laştırır. 

İngi'i~ Kanzuk eczanesi 
Revoi!lu İstanbul 

Kiralık Evler 
Ulus matbaasr karşısındadır. 

Suyu, elektriği, bahçesi vardır. 

Görmek için ma+baa karşısındaki 
8 No.lu eve ve fazla tcıfsiHi.t için 
2326 No.lu telefona müracaat e-
dilebilir. 1-1703 

Kiralık daire 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında San köşk kar:ıısın· 
daki apartımanm altı odalı kalö
riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktrr. 

Telefon: 1791 

1-1694 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı lı:ıare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındn 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

GünJlik kasa mevcudunuz Krym etli eşya ve evrakınız tçin 

• 

Her hovda kiralık kasalar - Senelik 3 liı adan - 16 liraya kadar - M;ı.h~ .. ....., .J • 
1 1

1r 

Acele satılık macar 
hayvanları 

Ziraat enstitüleri karşısında 

ve Çankırı caddesinde Süleyman 
Ağ:ının hanırıda bulunan maca
ristandan yeni getirilmiş altı bey-
gir acele satılıktır. 1-1711 

Sayıfa Santimi 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çrkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lenme. vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
al mır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

ANKARA İKİNCİ MINT AKA TAPU SlClL 
MUHAFIZLIGINDAN: 

Ankaranın Dclilertepesi mevkiinde kain 2593 umum ve 43 - 21 sa• 
yıh eski tahrirde Harputlu Osman ve yeni tahrirde Osman o,.· 
lu Halil adına yazılı bağm .apuda kaydı bul.unamadıilından ~- ap 
oğlu Osn•an veresesi tarafmdcıu namlarm-a tescili istenmistir. Bu 
yerin mülkiyetinin tahkiki için 29 • 5 - 936 tarihine müs~dif cuma 
gün;i Vt"rine memur gö·.C:erileceğiııd.· b-niİn hakkım var diyen e • 
rin elle:-i •. deki belgcler~yle birlikte Ankara birinci mıntaka tapu si
cil ::ıwkıfızhğına ve yahut yerinde. h•ılunacak memura başvurtr.aları 
bildi:ilir. 1-.ı. 723 

ANARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: , 

Ankara vilayetinde Akbaş semtinde ..... . mah:ılleı::inde Uzun 
sokağında 8 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Anka
rada Atpaazrı çarşısında 148 mı.naralı mah::ılli ikametgahı tkari 
ittihaz ederek ..... tarıhindenberi Bakırcı ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret Odasının 1620 sici1 numarasında mukayyet bulunan 
Halim oğlu Mustafa'nm unvanı tican~ti Topa Mustafa oJarak tescil 
edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince dairece 30. 4. 936 tarihinde tescil edildiğ~ ilan 
olunur. 1-1732 

Anl<.ara İnhisarlar 
Başın üdürlüğiiıi.den: · ~ 

Tütün ve İçki sandıklarile ispirto bidonlarının Ankaradan Bey• 
pazarı, Aayaş ve Nallıhan, boş sandıklarla bidonların mezkur ma .. 
hallerden Ankaraya taşıma işi açık eksi'ltmeye çıkarılmıştır. 

Bir ydlık taşıma bedeli (1000) lira tahmin edilmiştir. 
Bu taşıma işi 1937 senesi Mayısının otuz birinci gününe kadat 

devam edecektir. Açık eksiltme 18 mayıs pazartesi saat 15 de Baş• 
müdürlükte yapılacaktır. 1 

İsteklilerin şartları anlamak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri..' 
(905) 1~1633 

. . .. .. .. -. -

( YENi SİNE 
BUGÜN BU GECE 

KLO - KLO 

MARTHA EGGERTH 

Aşki, Hissi ve eğlenceli mevzuu ile 
Memsimin en kuvvetli filmi. 

' 

1 KULÜP J 
j LAR 

BUGÜN BU GECE 

1 Numaralı halk düşmanı 

Richard Arlen - Virginia Bruce 

Ş:mdiye kadar gösterilen polisiye 
filimlerin teknik itibarile en 

mükemmeli. 


