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tini bıraka ak kaç ı 
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Başbcıke 

KAMALIZM HUKVMETÇ1LlC1 
Falih Rıfkı AT AY 

Dün, yeni devletin ilk hüküme
tinin iş başına geldiği günün yıldö
nüınü idi: Atatürk, Birinci İcra 
Vekilleri Heyetini 1920 mayısının 
ikisinde Ankara' da toplamıştır. 

Kanıalizm da vasmı iyi anlamak 
için, Atatürk'ün o gündenberi, bu 
devlete nasıl bir hükümetçilik te
lakkisi getirdiğini iyice anlamak 
lazungelir. Bu telakki şark tari
hinde hiç görülıniyen, kanun, iş 
ve prensip hükümetçiliğidir. Yeri
ne, her türlü mesuliyetten kaçın
dığı için hiç bir vazife görmiyen 
bir kağıdcılık cihazı konulduktan 
sonra, keyfi idareyi kaldırmak ne
ye yarar? Fakat bu on altı yıllık 
devrede bir milletin tarihinde bel
ki bir defa göreceği, belki hiç rast
lanuyacağı hadiseler olınuştur. İç 
isyanlar ve dış ittifaklar karşısın
da milli kurtuluş harbı kazanılmış
tır. İç ve dış tahrikler ortasında, 
bir milletin maddi manevi bütün 
müesseseleri üzerinde tesiriıni 
hissettiren inkılab hareketleri ba
şarılmıştır. Tarihi düşününüz: iş 
görülmüştür; faaliyetler arasında 
prensip insicamı korunmuştur; her 
güçlüğe karşı' yalnız kanun vası
taları kullanılmıştır. 

Milletin kurtulma ve kalkınma 
iradesinin, bu kurtulma ve kalkın· 
mayı alıkoymak istiyen menfi 
kuvvetlere karşı hakimiyetini, 
Dikta ile izah etmek istiyenler, 
bu kadar ağır şartlar içinde bir an 
meclissiz kalmıyan bir şef, ve bir 
an mesuliyetsiz işlemiyen bir hü· 
kümet gösterıneğe muvaffak ol· 
mak için ümidsiz bir yorgunluğa 
katlanacak:arlır. Bir tek Dikta, 
itaati dinleştiren mukaddes Dikta, 
türk milletinin hayat ve tarih mu· 
kadderinden geliyor: KurtuLmak 
ve yaşamak! hepimiz, her zaman, 
harbta ve barışta, biribirimizi sev
diğimiz veya biribirimize gücen
diğimiz, birleştiğimiz ve ayrıldı
ğımız her hadisede zekalarımızı 
ve ruhlarımızı bu Dikta,mm tazyİ· 
kinden uzaklaştıramadlk. O taz
yikten sonra hürriyet değil, en 
aşağı kölelik, nefis, aile ve camia 
zilleti vardır. Millet, onun mecli
si, meclisıin hükümeti, ve hepsinin 
bağlandığı şef, yani milli bütün
lük işte bu disiplinin çerçevesi 
içindedir. Her şey, iş, kanun ve 
prensip, hepsi bu çerçevenin için
dedir. 

Kamalizm iş, kanun ve prensip 
hükümetçiliğini tezadsız bir icra 
iktidarı haline getirmekle, ne tan· 
zimatın, ne birinci ve ikinci meş. 
rutiyetlerin, hiç birinin eserini ta
mamlamış değildir. Bu eser onun
dur. Eserin, belki onlar tarafın
dan kendi devirlerinde düşünül· 
mesi ve yapılması da güç olup ol-

(Sonu 2. inci sayfada) 

Dün Rotati·-;;;~ makin::--ı 
mizin motorunda bir sakatlık 
olduğu için bugün gazetemizi 
düz makine ile basmak zorun
da kaldık. Bu sebeble başlığı
mızda ve altıokta hergün yap
tığımız rengi göremiyeceksi
niz. 

Bu arızanın tamirine kadar 
iki üç gün böyle çıkacağımızı 
okurlarımıza bildiririz. 

Ergani bakır şirketindeki yabancı hisseleri 
tamamen devlet satın aldı 

Büyük elektrik santralları için uzun vadeli kredi teklif 
eden alman gruplariyle anlaşma imzalanmıştır 

Dıs Bakanımız Atinada -
Dr. Aras dün sabah Kıral ve B. 

M etaksa.sla görüştü 
Atina, 2 (A.A.) -Türkiye dış 

işleri bakam doktor Tevfik Rüştü 
Aras bu sa.hah Pire'ye varmış ve 
vapurda Başbakan ve dış işler ba-
kanı B. Metaksas ile dış işleri ba
ıkaınlığı genel direktörlerinden B. 
Mavrudis tarafından karşılan • 
mıştır. Doktor Tevfik Rüştü Aras, 
yunan başbakaniyle birlikte Ati -
naya gelmiş ve kendisi için husu
si bir daire ayrılan Büyük Britan
ya oteline inmiştir. 

Atıina, 2 (A.A.) - Türkiye dış 
işleri bakam Doktor Tevfik Rüştü 
Aras saat 11 de kıral ikinci Corc 
tarafından kaıbul olunmuştur. 

Atina, 2 (A.A.) - Türkiye dış 
işleri bakanı Doktor Tevfik Rüştü 
Aras, bu saıbah saat 11 de yunan 

Dost Elen Kıralı ve Dış Bakanımız 
DoktorAras 

dış işl~ri bakanhğma giderek ora
da yunan başbakanı B. Metaksas 
ile görüşmüştür. 

(Sonu 3. ünciı sayfada) 

Haber aldığımıza göre, Ergani bakır
ları türk anonim şirketi, yabancı hisse
darlarını temsil etmekte olan grupla 
hükümetimiz arasmda,... yapılmakta olan 
görüşmeler iyi bir suretle neticelenmiş 
ve grup delegeleriyle hükümet arasında 
anlaşma imza edilmiştir. Bu anlaşma ge
reğince yüzde yüzü grupun elinde bulu
nan şirket hisseleri hükiimetimiz tara
fından satın alırunış ve madenin tam 
sermayesi mil11 sermaye eline geçmiştir. 
Etibanka devredilmiş bulunan maden
de fenni tesisat süratle bitirilecek ve bir 
buçuk, iki sene içinde ihracat rasyonel 
şekilde başlryacaktır. Alınan malUmata 
göre, Etibankça kurulacaık tesisatın 

7 ila 10.000 ton standard bakır istihsa
line müsaid olaack büyüklükte olacağı 

ve elektrolitik imalat için tesisatı da ih· 
tiva edeceği anlaşılmaktadır. Diğer ta· 
raftan hükümetin türlü yerlerde kuraca· 

ğı büyük elektrik bölge santralları için 
uzun vadeli kredi teklif etmiş olan al
man gruplariyle hükümet arasında ma-

li şartlan tesbit eden anlaşmalar da iki 
taraflı imza edilmiş bulunmaktadır. Tet
kik etüdleri bitmek üzere olan bu sant
rallann yapılmasına yalanda başlana· 

cağı anlaşılmaktadır. 

Alman • • 
sergısı sanat Profesör 

l(oji Okobo :µun 

ı~onf er ansı 
Dün sergievinde alman büyük 
elçisinin bir söyleviyle açıldı 

Dün bir konlerans veren japon 
profesörü Koji Okobo 

( B. Saib tarafından) 

(Yazısı 2. inci sayfada) 

Dün, saat 16 da, Sergi evinde, mo
dern alman sanati ve alman tezyini 
sanatları eserlerini bir araya topla· 
yan güzel bir sergi açıldı. Bazı Bal
kan memleketlerinin hükümet mer
kezlerini dolaştıktan sonra, Ankara
ya gelen bu seyyar sergide, tablo ve 
plastik eserlerden ziy.ade sınai mamu
lat teşhir edihnektedır. 

Alman büyük elçiliği, 13 mayısa 

kadar sürecek serginin açılma töreni

ne, bakanlarırnızı, saylavları, kordip· 

lomatiği, bakanlıklar büyük memur

larını, milli bankalar direktörleri ve 

gazetecileri davet etmişti. Tüze, ba

yındırlık ve gümrük bakanlarımız, 
BB. Şükrü Saraçoğlu, Ali Çetinkaya 

ve Ali Rana Tarhan ile diğer davetli

lerin huzurunda, alman büyük elçisi 
(Sonıı 5. inci sayfada) 

Alman büyük elçisi B. Fon Keller 
(8. Saib tarafından) 

"Ulus,, un 

Fıkra : 

Ah bu Tasra! ,, 
Fa - Tay 

B İr iki senedenberi, lstan· 
bula gittikçe, benden bir iş 

bulmak için tavassut istiyen tanı· 
dıklmımdan biri: "-Artık lzmi
re de razıyım!" diyordu. 

Fakat o da, esasen, kendileri 
gibi nazlı seçkinleri güzel bir Av
rupa şehrinde besle.medikten son· 
ra, türk haznesinin ne İ§e yanya
cağını sorar takı.mdandır. Sin. 
yor Markoni, Cenova'da bir gemi
den düğmeye basıp Avusturalya 
ışıklarını yaktığı gibi bir icad ol· 
sa da, Adana bataklıkları lstok· 
holm'dan kurutulabilse, yahut, Ma
latya trahomuna San Remo'dan 
bakılabüse hatta bu efendilerin 
analarını doğurmak üzere iken bir 
lsviçre kliniğine göndermek, ken
dilerini ora sütü Üe beslemek, ora 
mekteblerinde okutmak, nahiye 
müdürlüğü, kaymakamlık ve vali
lik stajlarını orada, Markoni düğ
meleri üstünde yaptırdıktan son· 
ra, lstanbul umum müfettişliği ile 
yahut Ankara' da bir bakanlıkla 
memlekete lutlen avdetlerini istir
ham etmek mümkün olabilirdi ... 

Fakat §imdilik bize Anadolu
nun bilhassa uzak, bilhassa geri 
taralları için likir ve aksiyon ter· 
biyesi gören gençler lazı.m. [Ne 
cehlin aksiyonu, ne Fikrin ataleti!] 

Birçok nasihatler, vatanseverlik 
ve feragat dersleri verilebüir. An
cak mesele kamalizm grçeçili • 
ği Üe tartdıp ölçülmedikçe, sağ. 
lam bir neticeye varamayız. 

Herhangi meslekten gençleri
mizi uzak tCl§ra hi:z..metind en ür
küten sebeblerden haklı olanlarını 
ayırmak ve bu hizmetler için na
sıl teşvikler yapılmak doğru ola
cağını tesbit etmek bCl§ta gelmeli
dir. Biz raylmunı:z.ı döşediğimiz 
kadar maddi gurbeti kaldırıyo-
ruz. Lakin m a n e v i t e c e r -
r ü d en yakın yerlerde bile kal
maktadır. Köyde bir hoca, kendi
ni tek bCl§ına değil, büyük, her an 
temasta olduğu, her an haberleri
ni aldığı, her halta kendisine ki· 
tablarını ve mecmualarını gönde
ren, ve nihayet muayyen bir staj
dan sonra kendini, değerine göre, 
ileri ve daha yakına nakleden me
deniyetçi organizmanın içinde 
hissetmelidir. Mesleklerde ıtaj 
hizmetinin müsbet veya menli 
notu, meslek adamları sicillerinin 
esası olmalıdır. ilk hizmetleri için 
merkezden u:z.aklCl§anların gön -

(Sonu 2. inci sayfada) 

Dil Yazıları 
iki bilginimizi anma günü 

Ermek -- lrmek 

iki değerli bilginimizi anı§ ihtilalinde bulunanlardan bir grup 
(Yazısı 5. inci •aylada) 

Sözleriyle üreme ve benzerlerinin «Güneş • 
Dil» teorisine göre analizi 

ıv. 
İKEN 

Dilimizde bir zamanda bir ha
lin tahakkuku manasiyle bir rabıt 
sıygası yapmağa yarıyan ''iken"
in en eski şekli ''erken,, dir. Bu 
kelime bir isim veya sıfatın ve ya
hut bir fiil sıygasının arkasına 
gelerek o hal veya vak'anm failde 

bulunduğu zamanda bir başka 
hükmün tahakkuku manasına ge
lir. "Bu ev bizimken bu kadar ha
rap değildi", "o, küçükken daha 
sevimli idi", "gelirken yolda fila
nı gördüm" sözlerinde olduğu gi· 
bi ''bu ev bizim olduğu zaman", 
"o, küçük olduğu zaman" ve "size 

(Sonu 2. inci sayfada) 



''Ulus,, un Dil Yazıları 
( Ba§ı 1. inci sayfada) KEN 

gelmekte olduğum zaman" de
mektir. Bu örneklerde de görüldü 
ğü üzere ''iken" kendinden önce
ki kelimeye bir ek gibi bağlanın
ca başındaki ''i" düşerek "ken" 
şeklini alır. 

"Erken, iken, ken" sözlerinin 
etimolojik şekilleri şunlardır: 

(1) (2) (3) (4) 
Erken: ( eğ -1- er + ek + en ) 
iken : ( iğ 1 + ik + en ) 
Ken : ( eğ + . + ek + en ) 

(1) Eğ, iğ: Ana köktür. ''Za
man" ve "hareket" olmak üzere 
iki anlama gelebilir. ''Zaman" an
lamına alındığı takdirde - "geç" 
sözünün zıddı olan - ''erken - iı-
ken" sözü kurulmuş olur. 

(2) Er: Yalnız birinci şekilde 
bulunan bu ek, ana kök anlammın 
tekarrür ve temerküzünü anlatır. 
(Eğ+ er= eğer= er) sözü ve 

bunun (ir - ır) şekilleri, ana köke 
verilen anlama göre, birçok mana
lar alır: 

1. Kuvvet ve kudret anlamiy
le erkek demektir. 

il. Zaman anlamiyle - "geç" in 
zıddı olan - ''erken - irken" sözü
nün aslıdır. 

111. Aydınlık anlamiyle "sabah 
vakti" manasına gelir. ''Ertan" 
sözü buradan çıkar. 

iV. Ses anlamiyle "teganni ve 
terennüm" manasınadır. "ırlamak, 
yırlamak" sözünün aslı olur [ 1]. 

V. Burada alınan hareket an
lamiyle de "hareketin tekarrürü 
ve temerküzü" manasına gelir. 

(3) Ek, ik: Süje veya obje gös
teren prensipal bir elemandır. A
na kök mefhumu olan hareket hu 
süje veya objenin 

( 4) En: ile gösterilen yakın 
muhitine taalluk veya orada te
ıkarrür ve temerküz eylemiştir. 

Ana kök, kelimenin her üç şek
linde kendinden sonra gelen ele
manla kaynaşmıştır. (Erken) ve 
( ken) şekillerinde (3) numaralı 
elemanın da vokali düşmüştür. 
Böylece kelimelerin son aldıkları 
fonetik ve morfolojik şekiller ku
rumuş olur: Erken, iken, ken. 

(Erken) - bu anlamda - hare
ıketin bir süje veya objenin yakın 
muhitinde tekarrür ve temerküzü
ınü, (iken) ve (ken) de lıareketin 
bir süje veya objenin yakın muhi
tine taallllkun ı ifade eder. Bu 
''yakın muhit" mefhumu da, bu 
kelimelerin başında gelen isim, 
sıfat veya fiil anlatıcı sözlerin hü
ıkihnleri, bir baska hükmün vukuu 
ile birlikte ve bir zmaanda oluşu
nu iztl h eder ki işte "iken'.' in ma
nası da budur. 

(1) (2) 
Kande : ( ağ -+- ak 

Quand : ( uğ + uk 
Quando: ( uğ + uk 
C,uando: ( uğ + uk 

(1) Ağ, uğ: ''Zaman', ve hare
ket anlamlariyle ana köktür. 

(2) Ak uk: Ana kök mefhumu
nu üzerine alarak temessül ettiren 
prensipal elemandır. Sözün (kan
de) şeklinde aynı zamanda süje 
veya objeyi de gösterir. 

(3) Uğ: Mefhumun taalluk ey
lediği süje veya objeyi gösterir. 

(4) An: Yakın muhit anlamını . 
vern·. 

Buraya kadar olan dört elema
nın teşkil ettiği söz, (kan) ve ( ku
an) sözleridir ki, yukarıki (kan) 
ve (hen) sözlerinin aynıdır ve bun
lar da "zamanın veya hareketin 
bir süje veya objenin yakın muhi
tine taallUku" mefhumunu ifade 
ederler. 

(5) Ad: Yukarrki mefhumun 
olmuş, yapılmış olduğunu göste
ren elemandır. 

(6) Eğ, oğ: Kelimeyi tamamh
yan, manasını tayin ve ifade eden 

(J] "Er" in bu manalarından 
başlıcaları "Ulus" un 15-2-1936 da 
çıkan sayısrnda analiz edilmiştir. 

''idi", "imiş", ''ise" sözlerinin 
kısalıp ek haline gelmiş şekilleri, 
vokal ve konsonlarına göre türlü 
söylenişler alırlar. Mesela "di" 
sekiz türlü, ''miş" dört türlü, "se" 
iki türlü söylenir. 

J. Di. - di, dı, dü, du, ti, tı 
tü, tu: "geldi, kırdı, gördü, vurdu, 
etti, attı, düştü, sustu" gibi. 

il. Miş. - miş, mış, müş, muş: 
"sevmiş, kalmış' gülmüş, olmuş" 
gibi. 

III. Se. - se, sa: "istese, ağla
sa" gibi. 

Halbuld ''ken" mürekkep eki, 
İstanbul şivesinde değişmez bir 
ses halindedir. "Gülerken" dedi
ğimiz gibi, "ağlarken'' de deriz. 
Bunun "ağlarkan" söylenişi dışarı 
lehçelerinde vardır. 

'' Ken" in bu ''kan" şekli, ayını 
zamanda eski bir soru sözü ola
rak yer ve zaman sormağa yara
mıştır. "Kani, hangi, hande" söz
leri - ki ilk ikisi bugünkü şivede 
"hani, hangi" şekillerini almış ve 
sonuncusu kullanıştan düşerek 
yerini ''nerede, ne zaman" sözle
rine bırakmıştır - işte bu ''kan" as
lından gelmiştir. 

KAN -QUAND 
Fransızcada "ne zaman" ve "o 

zaman ki" anlamlarına kullanılan 
''quand" kelimesi, fransız etimo
loji lugatinde şöyle izah olunu
yor: 

<cQıuand. - Latince aynı z.a
«manda hem soru zarlı, hem de 
<ebağlama edatı olan ''quando" -
«dan gelir. Bağlama edatı olarak 
«her yerde kullanılır. ltalyancası 
"quando", lspanyolcası "cuando" 
«ve eski provansalcası "can" dır. 
«Gallo - Roman lehçelerinde ve 
<dspanyolcada soru zarlı olarak ta 
«kullanılır.» [2]. 

Burada gösterilen kelimelerden 
eski provansal dilindekinin tama

~ miyle Türkçe "kan" ın aynı oldu
~, ötekilerin ise "hande" tabiriy
le birleştikleri göze çarpmaktadır. 

Türkçe ~· ken - kan', sözüyle es
ki provansal dilinin "can" sözünü 
karşılaştıralım: 

(1) (2) (3) 
Ken: ( eğ -1- ek + en ) 
Kan: ( ağ + ak + an ) 
Can: ( ağ + ak + an ) 

Görülüyor ki her üç kelimede de 
birdir ve hepsinin de maınaları 
"zamanın veya hareketin bir süje 
veya objenin yakın muhitine ta
allUku" anlamından ibarettir. 

Eski Türkçe metinlerde görülen 
''hande" ile fransızca "quand'', la
tince ve İtalyanca "quando" ve İs
panyolca "cuando" sözlerini de 
karşılaştıralım: 

(3) (4) (5) (6) 

-!- + an + ad + eğ ) 
+ uğ + an + ad + . ) 
+ uğ + an + ad + oğ ) 
+ uğ + an + ad + oğ ) 

ve söze isim mahiyeti veren son
ektir [3]. 

Görülüyor ki kelimelerin asıl 
kök sekil ve manaları Türk dili
nin bütün kültür dillerine kaynak-
lık etmiş olan canlı ve sonsuz var
lıkları içinde mahfuzdur [ 4]. 

1. N. DiLMEN 

[2] Dictionnaire etymologique 
de la /angue irançaise, Par Oscar 
Bloch, T. 11., P. 196. 

[3] Türkçede isimlerin mefuli
yet hallerini gösteren eklerden 
"de" ve "den" ile lransızca "de" 
ve ''dans" prepozisyonlarrnın bir 
kökten geldiği, mefuliyet ekleri 
üzerine hazırlamakta olduğumuz 
analfade görülecektir. 

[ 4] Bu analiz serisinin alt tara
fr yarmld sayımızdadır. 

Soyadı değişmesi 

Levazım bjnbaşısı B. Mehmed e
velce aldığı Ataman soyadmı, eskiden 
mevcud bir soyadı ile iltibası dolayı

siyle değİ§tİrerek Sönmez soyadım 

almı~tır. 

• 
iÇ HABERL.ER 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Yeni subay 
naınzedlerimiz 

İstanbul, 2 - Askeri liselerden 
diploma alan bin kadar genç tale
be bugün törenle harbiye alayma 
iltihak etti. Bu vesile ile Gülhane 
parkında parlak bir askeri tören 
yapıldı. 

5000 göçmen daha 
geliyor. 

lstanbul, 2 - Köstenceden baş
ka Varna'dan da memleketimize 
getirtilmesi kararlaştırılan 5000 
göçmeniın nakli için bugün deniz 
ticaret müdürlüğünden Kalkavan 
zadelerle bir mukavele imzalandı. 
Bu göçmenler mayıs ayı sonuna 
kadar memleketimize gelmiş bu
lunacaklardır. 

İstanbul festivali 
İstanbul, 2 - Bu yaz yapılacak 

İstanbul festivali hazırlrklarını 
görüşmek için dağcılık kulübün -
de yapılan toplanbda bir komite 
seçildi. Bu yıl festival bir buçuk 
ay sürecek ve yalnız Balkanlardan 
değil, başka yabancı memleket
lerden de lstanbula heyetler ça -
ğırılacaktır. Bu vesile ile lstanbu
la turist celbi için de çalışmalar 
yapılacaktır. 

Gümrüklerde çabuk iş 
görmek için 

İstanbul, 2 - İstanbul gümrük
lerinde işlerin kolaylıkla görülme
si için hazırlanan yeni talimatna -
menin tathikına bugünden itiba -
ren başlandı ve bazı gümrük ser -
visleri birleştirildi. Talimatname -
nin tatbikınm ilk gününde alınan 
neticeler iyidir. 

Konyanın yeni yıl 
büdçesi 

Konya, 2 (A.A.) - Vilayet umumi 
meclisi 936 yılı büdçesini bir milyon 
172 bin lira olarak kabul ve tasdik et
miştir. Büdçe denktir. Büdçede memle
kete çok faydalı olacak işler yapılması 
kararlaştırılmıştır. Yeni yapılan memle
ket hastanesinde kalörifer tesisatı için 
on bin lira tahsisat konduğa gibi, cildi
'ye ve zühreviye hastalıkları mütehassıs
ları için de tahsisat ayrılmıştır. 

Modern ve konforlu bir bina olarak 
yapılmış olan doğum ve çocuk bakım e

vinin bazı eksiklerinin tamamlanmasına 
da beş bin lira aynlınıştrr. Toprak rand
manının artırılması suretiyle halkın re
fahını temin edecek olan su işlerinin 

bitirilmesi için büdçeye 40 bin lira kon
muştur. Sille, Altınapa barajlarıyle Ka
raman çevresinde yapılacak arteziyen 
işleri için bir encümen faaliyetle çalış
maktadır. Halkevi binasının umumi mec
lis tarafından satın almması ve yeniden 
büyük bir halkevi binası yapılması için 
on bin lira yardım yaoılınası ve hayır 
cemiyetlerine 35 bin lira verilmesi ka
rarlaş brılmıştır . 

Çivi fiatları 
İktısad vekaletinin tebliği 
liltrsad vekaletinden: 
''Son zamanlarda bazı çivi fiatinin 

14.75 kuruşrl yükselmesi ve bu suretle 
çivi fiatlannda normal hadden çok fazla 
bir bahalıhk müşahaclc edilmesi üzerine 
iktısad vekaleti ve lstnnbul ticaret o
dası çivi fiatlarrnı tetkik etmiş ve bu 
tetkikat neticesinde bazı çivi fialinin 
13.5 kuruş olarak tesbitini muvafık bul
muşlardır. Bu fiııt, ihtikar snyılmıvacak 
derecede normal olan bir fiattir. Tesbit 
edilen 13.5 kuruş fiat, alakadarlara teb
liğ olunmmıtur." 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafla içinde gümrük mu

hafaza örgütü, birisi ölü, biı·i yaralı 37 
kaçakçı, 960 kilo gümrük kaçağı, 110 

l 
kilo inhisar kaçağı, 485 kilo pirinç, 1633 
kilo arpa, 1 tüfek, 35 kaçakçı hayvanı e
le geçirilmiştir. 

Profesör 
l(oji Okobo nun 

ı~onf er ansı 
Japonyada Kamazava üniversitesi 

profesörlerinden B. Koji Okobo, An
kara halkevinde dün, ilk konferansı 
Türkçe olarak, saat 17,30 da verdi. 

Profesör, japon tabiat ve hayatı 
hakkında verdiği konferansta, Ja
ponyanm coğrafi vaziyeti ve bunun 
hars ve hayatına tesirini anlattıktan 
sonra, japon ırkının hususiyetlerini, 
japon dilini ve japon harsinin esas
lanru birer birer teşrih ve izah etti. 

Profesör türk inkılabına ve türk 
tarihine de konferansında önemli bir 
yer verdikten sonra, japonluk ve ja
pon hars ve hayatındaki hususiyet
ler bahsinde bilhassa durdu ve niha
yet japonlann temessül kabiliyet hak
kında ilmi malumat verdi. Konferans 
esnasında japon musikisine ait bazı 
plaklar da çalınmış ve hazır bulunan
lar üzerinde büyük bir alaka uyan
dırmıştır. 

Profesörün güzel ve pürüssüz bir 
Türkçe ile verdiği konferans güzide 
bir dinleyici kalabahğı tarafından dik
kat ve alaka ile dinlenilmiş ve konfe
ransının sonunda sürekli surette al
kışlanmıştır. 

Başbetke 

KAl\fALİZM llÜKÜiUETÇtLIGl 
( BCl§ı 1. inci sayfada) 

madığı münakaşasına girişecek 
değiliz. Muvaffakıyetin sırrı, usul
lerin, kanunların, inkılab hamle
lerinin, hürriyet ve yasağın m i l -
1 i m e n f a a t esası üzerinden 
ayar edilmesinde, onun ihtiyacı, 
her türlü ihtiyaçların, onun emri, 
her türlü arzuların, onun adaleti 
her türlü hak kavgalarının üstün
de tutulmasındadır. 

Bir takını iktidarlar, b!ı: daha 
dönmemek üzere, milletten çıkıp 
uzaklaşırlar. Müesseseler, meclis
ler, teşkilatlar milletle iktidar ara
sında sed ve istihkam hizmeti gö
rür. Atatürk, kendine ve iktidara, 
hakiki dayanç olarak milleti al
mıştır: "-Ah onun karşısında 
konuşsak!" diyenlerle, onun kar
şısında hesahlaşılımştır. 

Sınıflarda tarif olunan iktidar 
sistemlerinin her tarafta ·şiddetli 

münakaşalarla sarsıldığı zaman
da, biz, temeli sağlam toprağa a
tılmış olan sistemin, on altı yıl
danheri, inşası yolundayız. 

Falih Rıfkı ATAY 

DÜZELTME: Dünkü başbetkemizde 
Habeşistanrn bir milyon metre murab
baı .olan satıh mesahasr, yarılr~lıkla, 

bin metre murabb.11 şeklinde çrkmr~tır; 
özür diler, düzeltiriz. 

Pıkra 

Ah bu Tasra! , 
(Başı 1. inci sayfada) 

/ünden unutulmak korkusu gi
derilmelidir. Nihayet düstur ı§'lt

dur: "Memleketini tanımıyan, o
na hiç bir meslekte hizmet ede
mez!" hiç bir meslekte! hekimlik
te bile •.. Hitler hariciye memurla
rının dahi, nasyonal - sosyalizmin 
iç faaliyet kadrosu içinde staj 
yapmalannı mecburi kılmıştır. 

1-lalkevlerimiz, partimiz.in bin 
türlü faaliyetleri, cemiyetlerimiz, 
türlü türli.ı yardımcı neşriyatımız, 
böyle bir d e v i r l i hizmet ve 
staj usullerini kuran ve tatbik e
den ordumuz.un tecrübeleri, yani 
hepsi bir araya toplandıktan son~ 

ra, bize güç gibi görünen teşebbü
sümüzcl e muvaffak edecek mad
di manevi vasıtalarımızın eksik 
olmadığı görülür. 

Hül~ümetin 

l(amutaya verdiği 
kanun projeleri 
Vil~yetler hususı: idareleriyle bele

diyelerin ve köylerin elinde bulunan is
kele, rıhtım ve kanallardan vilayet hu
susi idaresi kanaliyle ve belediye vergi 
ve resimleri kanunu mucibince alınmak
ta olan mururiye resmi tarifelerinin e
konomi bakanlığınca tasdik edilmesine 
dair olan layihayı hükümet Kamutaya 
vermiştir. 

* :(: * 
Denizyoları, Akay işletmeleriyle fab

rika ve havuzlar dairesi teşkilat kanu
nunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkmdaki bir layihayı hükümet Ka· 
mutaya vermiştir. Teklif olunan 8 inci 
madde şudur: 

« Denizyolları ve Akay işletmeleriyle 
fabrika ve havuzlar idaresi senelik bi· 
lançolarını her takvim senesinin sonun~ 
dan itibaren 3 ay zarfında hazxrlamağa 
mecburdur. Bu bilançolar iktxsad veka· 
Jetinin seçeceği bir zatın başkanhğı al
tında iktxsad ve maliye vekaletlerince 
seçilecek birer divan muhasebatça tayin 
olunacak iki kişiden mürekkeb bir he
yet marüetiyle bütün hesab ve muame
lelere bakılmak suretiyle tetkik edilir. 
Bu heyet bilançoları kendilerine tevdi 
tarihinden itibaren bir ay zarfında tet
kik ve bir rapor ile iktısad vekaletine 
tevdi eder. İktısad vekaleti de bu bilan
çolar ile raporları kendi mütaleasını da 
ilave ederek tetkik ve tasdik olunmak ü
zere bir ay zarfında meclis büdçe, iktı
sad ve divan muhasebat encümenlerin
den mürekkeb umum! heyete tevdi e1y
ler. Umumi heyetin tasdik kararları ala
kadar memurların ibrası hükmündedir.> 

* * * 
Hükümet Van gölü işletme idaresinin 

ekonomi bakanlığına bağlanması hak
kındaki lay:hayı Kamutaya vermiştir. 

Komiserlik imtihanına 
giren polisler 

Emniyet işleri genel direktörlüğü 3 

üncü komiserlik imtihanlarına girmiş o
lan polislerimi!in imtihan evra.l{larının 

tetkikini ikmal etmiştir. İmtihanda mu
vaffak olan polisler 100 kadardır. Neti
co yakında ilan olunacaktır. 

o ugunı;:u K.onser 
Cumur Başkanlığı filarmo1!:ik 

orkestrası ta.rafından Müzill Oğ
retmen okulunda bugün verilecek 
yirminci ve son halk konseri 
programıdır: _ 

ODA MUSiKİSi 
1 - Anton Ovarak (1841 -

1904) op. 96 . 
Kuvartetefa majör 2 Keman, V ı-

yola ve ·~iyolonsel için 
a) Allegro ma non troppo. 
b) Ler::to 
c) Molto vivace 
ç) Vivace mu ınon troppo. 
2 - W. A. Mozart (1756 

1791) Kuvartet la majör op. 298 
Flüt, Keman, Viyola' Viyolon • 

sel için. 
a) Andantino 
b) Menuetto - Trio 
c) Rondo - Allegretto grazioso 

Culanlar: 
- Zahid, 

Burhan, 
Zeki, 

Şeref Yenen 
-10 dakika dinfonme-

3 - Franz Schubert (1797 -
1828) op. 114 Kentet la majör 

Piyano, keman, viyola, viyolon
sel, kontrbas için. 

(Forellen - Kentet) 
a) Allegro vivace 
h) Andante 
c) Scherzo - Presto 
ç) Then1a mit Variyation. An

dantino 
d) Finale - Allegro giusto 

SON 

Her üç eser de Ankara.da ilk 
dela olarak çalınacaktır. 



3 MAYIS 1936 PAZAR 

SON DAKiKA: 

Habeş imparatoru 
milletini bırakarak ka.ctı .... 

İmpa~atorun müracaatı Ü7.ıerine bir 
İngiliz harb gemisi Cibutiye giden Negüsü 
ve ailesini alaral~ Filistine götürecektir. 

Londra, 2 (A.A.) - Royter ajan
undan: 

Adisababadaki İngiliz elçisi, Neca
tinin beraberinde imparatoriçe ve ve
liahd olduğu halde Cibuti'ye gitmit 
olduğunu bildirmektedir. Adiaababa
daıı tüfek aealeri gelmekte ve habet 
payitahtında yağmacılığa baılanılmıt 

olduğu söylenmektedir. 
B. Eden, bu aabah dıt bakanlığın

da vaziyeti tetkik ile uğrqmıftD'. 
Necati, Adiaaba.badan hareketin

den evel İngiliz elçisi ile gÖJ"ÜfDıÜf
tiir. 

Baıtehirden dört mil meaafede ka
in İngiliz elçiliği bölgeai içinde bulu
nan İngilizlerle diğer yabancı teba
alannm himayeei için gereken bütün 
tedbirler almmıflD'. Oç bin kiti böl· 
ceye •ıimmıttır. 

Yabancdarmital,.alann gelmem 
Yiİrinden her hangi bir tehlikeye ma
naz kalacaldarma ihtimal verilme
mektedir. 

Yiyecek Ye içecek miktarı kafidir. 
lngiliz elçiai, Adiaababadan git· 

mek üzere hiç bir hazD'lıkta bulun· 
mamııtır. 

Habetlerin hazD'l.amıt olduklan 
lllukavemet tertibatının imparatorun 
aitmeainden aonra uzun müddet de
•am edeceği zannolunmamaktadır. 

Milletler cemiyetinin bu aym 12 
andeki toplantı devreainde hazır bu
lunması için lngiltere tarafmdan im
paratora hiç bir davet vuku bulma
mıılD'. Diğer taraftan imparatorun 
lngiltereye gibneai ihtimali olduğu
na dair olan yaymtı da teeyyÜd etmit 
delildir. 

imparatorun kaçması İngiliz mah
fillerinde doğuracağı neticeler itiba
riyle vahim addedilmektedir. 

imparator, baışehri ingiliz elçisi
nin rey ve dütüncesini alaraktan ter
ketmiı değildir. Elde edilebilen malu
mata göre imparator, İngiliz elçisine 
ne bir mektup bırakınıt ve ne kendi 
olmadığı sırada frabialucu aıfatiyle 
hareket etmesi için elçiye vekalet 

vermiıtir. 

Adiaababadaki elçiler heyeti, vazi
yeti tetkik etmek üzere bir toplantı 
yapmqtır. 

Londradaki habet elçiliii, fimdiye 
kadar imparatorun hareketini teyid 
eder malUm.at almamıflD'. 

Negüs, Filistin'e gidiyor 
Lonclra, 2 (A.A.) - Necati ile ai

lem ve saray ileri.gelenleri ihtimal Fi
lietine gideceklerdir. 

Filhakika öfrenildifine göre Ne
caıi, Filiatinde oturmak üzere Lon
dra hükümetinden rubeat iatemiıtir. 
lngiltere hükümeti, hemen &aneız hü
kümeti ile temaaa gelerek imparato
run Fmstine gibnek üzere Cibutiden 
geçmesine muvafakat edip etmiyece
ğini aormuıtur. 

Alman haberlere göre Franaa hü

kümeti, Necaıinin Cibutiden geçmesi
ne kartı hiç bir itinazı olmadığmı, an
cak bu tehirden mümkün olduğu ka
dar çabuk aynlmaamı arzu etmekte 

olduğunu bildirmiıtir. Zira kendisinin 
emniyet ve selametini temin için hiç 
bir hazırlık yapılmı§ değildir. 

Gene öğrenildiğine göre lngil tere 

hükümeti, bir İngiliz harb gemiaine 

Necatiyi Filistine götürmek üzere he

men harekeot etmeai için emir vermiı
tir. 

Londraya son gelen haber 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter ajan

,.. bildiriyor: Adiaababadan gelen aon 
haberlere '9Ö1'e, yabancı halk birçok 
elçiliklerde ve emniyetleri memnuni
yet verici bir halde bulunmaktadır. 

Bu akşama kadar yabancılar araam· 
da hiç bir yaralı yoksa da, tehirde 
kanııkhldar ve yağma olduğu ve de
vam ettiği muhakkaktır. 

İtalyan kıtalarmın geldiğine dair 
henüz hiç bir haber gelmemiıtir. 

İmparatorun nihayet nereye gide
ceği hakkmda remıi mahfillerden hiç 
hir haber almak imk&nı yoktur. 

Londradaki habeı mahfilleri im
paratorun habet topraklannda tren-

den ineceğini zannebnekte iseler de, 
İngiliz mahfilleri Cibutiye gideceği 
kanaatindedirler. ' 

imparatorun Filistine bir İngiliz 

harb gemiaile gideceği bakkmdaki 

haber ne teyid ve ne de tekzib edil

mektedir. imparatorun, Habeıistanı 

terkettiği takdirde vaziyeti ne olaca

ğı meselesine gelince, filen hükümet 
sürmemekle olmasına rağmen, impa· 
ratorluğu uhteüne kalacağı ve yabancı 
topraklarda kendiaine mevkiin ve ha
bet ordulan baıkumandanı aıfatmın 

verdiği aaygınm yerine getirteceği 

bildirilmektedir. 

Kabine azası da gittiler 
Parla, 2 (A.A.) - Habe§ kabinesi azası otomobille Habefiatanm batı ta

rafma hareket etmiılerdir. 

İtalya hala asker gönderiyor 
Roma, 2 (A.A.) - Nitto ve Sannio vapurlan 2000 işçi ile Cenovadan ve 

ltalya vapuru da 1000 topçu aakerile Napoliden Afrikaya hareket etmiı-
lerdir. 

Diğeı· topçu askerleri ltalyanm cam1>unda hardcte hazır beklemektedir. 

ltalyanlar Adisababaya yaklaşıyorlar 
Aamara 2 (A.A.) - Alman haber ı Hhorgora yarım adası kıyılarında bir 

alma büro;unun huıuai muhabiri tel- aı1 tayyaresi üssü kurmuılardır. 
uzle bildiriyor: Londra, 2 (A.A.) - Royter bildiri. 

Kervan izini takib eden makineli yor: 
1 kt 1 Adiaababa'ya doğru ilerlemekte olan kolun batısmda iler eme e o an aa-. ı· deki eaaa İtalyan kolu, mühendisler •--~. keri kolu Adiaababanm ıuna m ..... _uı 

Egeraa ismindeki yere varmııtır. dan batlanan muhtelif tamir itleri yü. 

Sabotaj hareketlerile İtalyan ileri zünclen bab kuzayı bölgesinde dunna-

dil ya mecbur olmuıtur. Gerçekten İtalyan. 
hareketine mani olmak için ken e-
rine Negüa tarafından ricada bulu- lann bugün bulunduğu mahal ile Adi-

nulmu, olan halk her tarafta yol itle· aababa arasındaki yolun tamir edilme:.i 
rinde çabımak için t talyanm hizmetin~e mecburidir. Bir İtalyan kolunun belki 
bulunmak için müracaatta bulunu - de bu gün tekrar ilerlemeğe batlamuı 

bt! lclenebilir. Yorlar. 

Uolcı bölgesinin te~i Oecaz Burro 
Arnedienin italyanlann harbi kazan· 
dıima kani olarak italyanlara çalıı
lbaya hazır oMuğı.~ bjldiriliyor. 

ltalyanlar Taana gölü üzerindeki 

Asmara 2 (A. A.) - Son haberlere 
göreı italyan kuvvetle~ ilk piıdarlan
m te~kil eden bir yerli İtalyan askeri 
kdaa, Acliaababa'mn 80 kilometre ti· 
maline kadar Yal'lmfbr. 

ULUS 
1 

..... • 

DIŞ 
İtalyan görüşü: 
«Zecri tedbirler, harbı 
sakınılmaz bir hale 

sokacaktır.» 
Roma, 2 (A.A.) - Curnale d'İtalya 

gazetesi yazıyor: 
Lord Stanhop, ingiliz avam kamara

sındaki son söylediklerinde, zecri ted
birlerin şiddetlendirilmesi İngilterenin 
harbe girmesini zaruri kalacağını söyle
miştir. İngilterenin harbe girmesini za
ruretini bilmesi tamamen doğrudur. 
Yeni zecri tedbirler taleblerinin gerçek 
!eşmesi harbı sakınılmaz bir bale koya
caktır. Süveyş kanalının kapatılması ve 
buna benzer tedbirler, süel tedbirler de
mektir, kasdi taarruzlar demektir ki, 1-
ta_l,ya buna mantıki olarak mukabil sü
et tedbirlerle mukabele edecektir. Bu ne 
bir blof, ne de bir tehdittir, sadece deh
şetli bir tehlikenin arifesinde vakıaların 
tesbit ve müşahadesiclir. İtalyan ordu
su böyle bir hal vukuunda bütün düt
manlanna ve onların ınenf aatlerine kar
şı koymasını ve onlara dünyanın her 
bucağında amansız bir surette ızarar ver· 
mesini bilecektir Bunun cezasını bilhas
aa büyük cihan iınparatorluklan yani 
sömürgeleri bütün dünyaya yayıım.ı, o
lan devletler çekecektir. 

Almanyaya neler 
sorulacak? 

Londra, 2 (A.A.) - Dıı bakanlık 
mütehaaaıslan, dün AJmanya'ya gönde
rilecek olan sual listesinin tamamlan· 
maaına devam etmiılerdir. 

Bu suallerin gayet mutedil bir tekil· 
de ve mutedil tabirlerle kaleme alınaca
ğı teyid edilmektedir. Bununla beraber 
kabinenin pazartesi günü kat'i surette 
tasdik edeceği bu vesikanın ehemi yet ve 
fWDUIÜ biç bir veçbile tahclid eclilmiye
ceketir. 

Liste salıya veriliyor 
Londra, 2 (A.A.) - Gazetelerin 

verdikleri haberlere göre, Almanyaya 
verilecek sual listesi kabine tarafından 

zartesi günü son bir defa daha göz-
~ sal .... 
d eçirildikten sonra en geç ı gmıu 
en g ·1 k · Berlin hüküınetine verı ece tır. 

Avusturya 
Sen_ }ermen andlU§masını boz

duğunu resmen bildirdi. 
Londra, 2 (A.A.) -· Nevt" Kronikl 

t sinil\ bildirdiğine göre, Avus--gaze e 
1 
.. 

Londra e çısı cuma sabahı dıt 
turyanm "de k · ·1· h""kü • 1 • b •--'·ğına gı re ıngı ız u -
ış erı aıuuua 

t . . Sen • Jermen amdlaşnaaınm bo-me ını, A 

ima ndan ve A vuııturyada mecburı 
ZU Si , 

k lik bizrnelİDID kunılmasmdan rea-eas er .. 
men haberdar etınıftir. 

B. Bek Belgrada 
gidiyor 

Varşova, 2 (A.A.) - B. Bek'in bu 

ırm. isinde Belgrad'a gideceği zan
ayın y 
nolunmaktadıı·. 

y 
1 

resmi gazete Ploaka, Lebista-
T~ havzaaındaki devletler müna

::Ctıerinin normal bir ıekle sokulması 
da bulunmaktadır. arzusun 

v artova. 2 ( A.A.) - Gazetelerin 
azdı v ına göre, Polonya dıt iıleri bakam 

Y g ıs .... · · B Bek ınaY1• ayının son gunu açın-
~ Belgrad'a rellllİ bir ziyaret yapacak
br. B. Bek, t t ın:"yısta t~l.anacak olan 
milletler cenıiyetı konaeyınm fevkalade 
t lantıaıadan l()IU"a Belgrad'a hareket i ktir. Bu ziyaret, vakteıyla Yugoa-
e ece . L-'-- B Marink • ,. 
1 v a clıt iılen J111AGm • ovıç ın 
a Y v • • • d "clir Vartova'ya yapbgı zıyaretin ıa esı . 

Konservatuar muallimi 
geliyor 

Cenevre, 2 (A.A.) - Ankara kon

aervatuanna 3 sene müddetle mnaDim 
olarak alman Cenevre konaervatuar mu· 

a)lim)erinden M. A. Behler, Ankara'ya 

harelmt etlnİftİI'. 

SAYFA 3 
22±i2?S == 

HABERLER 
J İtalyan zaferinin Londra' daki akisleri 

Siyasi mahfiller, şimdi Avrupa 
işleriyle uğraşmaktadır 

Londra, 2 (A.A.) - Havas ajanaı 
muhabirinden: 

Adiaababanın pek yakında alın

ması ihtimali, siyasi mahfillerde İtal
yan zaferinin artık münakaşa götür
mez bir hakikat olduğu intibamı hasıl 
ebnittir. Neçaıinin baffehrini Mısır 

Sudanı yakınındaki Goreye naklede
ceği zannolunmaktadır. Oradaki dağ
laı·, mukavemeti uzatmak imk&nmı 

verecektir. Aynı zamanda İngilizlere 
ait erazinin ya.km bulunmau, kati bir 
batarıaızlığa uğradıiı takdirde kea-

diunin bu eraziye uğı:nmumı kolay
lqtıracaktır. 

Londrada babetlerin Gore bölge· 
sinde büyük bir mukavemet göater
meleri ümidi pek zayıf görülmekte ve 
Büyük Britanyanm hakiki arzuaunun 
anlapnazlıiı mümkün olduğu kadar 
kıaa bir zaman içinde tasfiye etmek 
olduğu söylenmektedir. Bununla be
raber lngilterenin bu arzuda bulwa
duğu huauau resmi surette teyid edil
miş değildir. 

Dıı bakanlık mahfilleri, timdi bil
haua Avrupada diplomasi aahasında 

mevcud olan gerginlik ve Almanya• 
nın Avusturya ile birlepnek tehlikesi 
iJ,, uğra§JDaktadırlar. 

Ancak B. Hitlerin bu iti cebri bir 
surette yapmaama ihtimal verilme· 
mekte ve Führer'in Avuaturyanm Al
manyaya ilhakı için plebisite müraca· 
at edilmesini istiyeceii zannolunmak· 
tadır. 

ltalyan meaeleainin halli huauau, 
Lord Daviain milletler cemi:reti mü· 
zaharet birliii adına 5'iven kanalı
nm kapablmau için pazartesi sünü 
B. Edene yapacağı müracaat Ye ge· 
çenlerde B. Duff Kaper'in rahiplerin 
myaaete müdahaleleri aleyhindeki hü
cumları dolayıuyle kiliaelerin ve bil
haaaa muanz kiliselerin zecri tedbir
lerin artırılması için yapmakta olduk· 
lan aavaı yÜzünden zorluia ainYa· 
caktır. 

Siyaai mahfiller, Fraaunm ital-

yan • habet anlapnazlrfmm halline 
,,. .. ta olurken çok na~ik Ye fakat 

tam yerind ebir rol oymyacafını hia

aettinnektedirler. 

Dıs Bakanımız Atinada 
~ 

Dr. Aras dün sabah Kıral ve B. 
Jttetaksasla görüştü 

(Başı 1. inci sayfada) 

YUNAN GAZETELERİNİN 
DOSTÇA YAZILARI. 

Atina, 12 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: Gazeteler, başba
kan B. Metaksas ile ilk temasta 
bulunan ve kıral tarafından kabul 
edilen Dr. Tevfik Rüştü Aras'ıın 
ziyaretini selamlamakta ve bütün 
yunan sıyasa alemi tarafından 
tasvib edilmit olan yunan dıt sı
yasasının devamlılığını belirt • 
mektedirler. 

Mesaj er Daten diyor ki: 
" Muhterem misafirimiz, bugün 

evelki ziyaretlerinden Ç~ de~~şik 
tartlar altında gelmektedır. Turk
yunan paktının sulh ~uru kıy
meti devam etmektedir· Fakat 
Yunanistan ve Türkiyenin etra • 
fında A.vrupadaki şartlar değiş -
miştir. Gittikçe toplanmakta olan 
tehlikeler arasında türk • yunan 
dostluğu daha parlak bir vaziy':t
te gözükmektedir. Bu dosthık hiç 
kimseye karşı değildir. Fakat ay· 
nı hisle, iki Eğe denizi memleke -
tinin emniyet ve mülki tamamlı • 
ğına kartı yapılacak her harekete 
karşı koyacaktır. Balkan antanU, 
türk • yunan paktının ehemiyetini 
küçültmemiştir. İkiler birliği, ev • 
velce olduğu gibi timdi de dört • 
ler birliğinin esasıdır. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki bağ, ne de
rece kuvvetli olursa olsun, Balkan 
antantı da o derece kuvvetli ola -
caktır. Boğazlann yeniden aske • 
rileştirilmesi meaele~i,. iki 1!1e~~e: 
ket arasındaki tam fıkır bırlıgını 
isbat etmittir. Dr. !evfi!' Rüş~ 
Aras bugün Yunanıstan da yenı 
zima~darlar ve yeni bir rejim bu
lacaktır. Ve bu vaziyette kendisi 
Yunanistan'ın komşulanna karşı 
olan aıya.sasınm müstemir)iğini 
daha iyi bir surette anlamış ola -
caktır. ,, 

Dış itleri bakanlığında Hk te • 
mastan sonra başbakan B. Metak
aas' gazetecilere konuşmalarm 
~k büyük bir samimiyet içinde 
geçmit olduğunu bildirmiştir. 

Dı·. ARAS ATINADAN 
AYRILDI 

Atina, 12 (A.A.) - Türkiye 
dış işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras şerefine bugün büyük Bri • 
tanya otelinde husun bir öğle zi. 

yafeti verilmiş ve sonra saat 15 te 
yunan başbakan;: Metaksas, Dr. 
Tevfik Rüştü Aras ve iki memle • 
ketin delegasyonu, Belgrad'a git
mek üzere hususi trenle Atinadan 
hareket etmiılerdir . 

Dış Bakanımızın 

Anadolu ajansına 
söyledikleri 

Atina, 2 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 
dıı işleri bakam Dr. Tevfik Rüştü 
Aras, ajansımıza şunları söyle -
mittir: 

" - Komıumuzun başvekili 
General Metaksasla fikir teatisin
den çok memnunum. Görüılerae 
bir mutabakat vardır. Kır al Haz. 
retlerinin iyi kabulünden çok mü
tehasıisim. Yüksek idarelerinin 
dost Ye müttefik Yunanistan için 
selametli ve birleıtirici olarak ha
yırlı neticeler vermekte olduğunu 
her dost gözü açık görmektedir. 
Harici politika görüılerinde Tür • 
kiyenin, merkezini sevinçle ziya
rete gitmekte olduğumuz mütte • 
fik Yugoslavyanın ve diğer mütte
fikimiz Romanyanın anlayıtlariy
le büyük bir ahenk vardır.,, 

Fransız ·Amerikan 
Ticaret anlaşması 

Paria, 2 (A.A.) - Fransız. ame
rikan ticaret anlatması, bugün Va
ıingtonda imza edilmiıtir. Bu anlq
manm metni, sonradan neıredilecek· 
tir. 

Saro kabinesi 
Çekilmek niyetinde 

değildir. 

Paris, 2 (A.A.) - Salahiyetli mab· 

filler Sarro kabineanin aeçimin ikinci 
devreainin arifeaiııde çekilmek dÜ§ÜD• 

cesinde olmadıiı teyid etmektedir. 

Seçim biter bibnez kabine, yeni 

meclisin, bir haziranda açdmaama ka
dar halledilmemit bulunan finans Ye 

diplomaai meaelelerinin tetkikine de
Yam edecektir. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
A VRUP ADA BiRiBiRiNE 

UYMIY AN iKi KONSER 

Avusturya kendi erkinliğini koruyabilecek mi? 
Duncan Sandy im.z.asiyle Deyli T e

le11raf gazetesine yazılıyor: 
"Bu sabah erkenden alman kıta· 

ları Avusturya smırmı geçmişlerdir. 

Hiç bir mukavemet gösterilmemiştir .• 
Alman askerleri yollardaki kalaba

lık tarafmdan şiddetle alkıflanmı§• 

lardır.'' 

Eğer Avrupa diplomasisi bir çare 
bulamıyacak olursa o zaman, gelecek 
yıl, bir gün, akşam gazetelerinde yu
kardaki haberi okuyacaiız. 

Birçoklarımız Ren üzerindeki ka
yıdların sonuna kadar kalamıyacağı
nı, alman egemenliğinin bir an önce 
tanınması lazımgeldiğini düşünmüş 

ve bunu ileri sürmüşlerdi. Buna cevab 
olarak bu durumun elde bulundurul
ması ve ileride yapılacak herhangi 
bir pazarlıkta bundan faydalanamk 
mümkün olaacğı bildirilmişti. 

Bugün içinde bulunduğumuz güç
lükler, bizim bu eski kaygıları hala 
muhafaza etmiş olmamızdan ileri gel
miştir. 

bulunan ve bir taraftan Çekoslovak
ya'nm endüstri merkezlerinden, bir 
taraftan da zengin Macaristan ova
sından gayri tabii bir surette ayrılan 
küçük Avusturya devletinin müstakil 
bir ekonomi, bayatı sürmesi imkansız 
gibidir. 

1931 de bu güçlüklerden kurtul
mak için Avuaturya Almanya ile bir 
gümrük birliği yapmağı istemişti. Fa· 
kat bu arzu La Hey hakyeri tarafın
dan kanun - dışı ilan olunmuştu. On
dan sonra merkez Avrupadaki öteki 
devletlerin Avusturya ihracat eşya· 

sına karşı uf ak tef ek kolaylıklar gÖs· 
tenneleri için teşebbüsler yapıldı. Fa
kat 1932 de Tuna memleketleri hak· 
kında Stresa'da yapılan konfernns 
ve öteki teşebbüsler, Avmıturya'nın 

kendikomşularmdan pek az hayır 
bekliyebileceğini gösterdi. 

Bütün bu ümidsiz vaziyet içinde 
Avusturya halkından birçoğunun biı· 

alman ittihadı fikrine saplanarak Ber 
linle birleşmek dileğini göstermesi 
hayret edilecek bir hadise midir? 

tinabı kabıi olmıyan bir neticeye yoj 
açtı. Kendi topraklarının bütunu, ya
hul bir kı6Dll eski Avusturya impaı-.t· 
torluğundan ayrılmıı olan küçi.ık an
tant, Habsburgların gene Viyanada 
hüküm sürmeğe başlamasına şiddet
le itiraz ettiler. Şiddetli proteatolar 
başladı; hatta istila tehdidleri de 
ha§ gösterdi. Bunun üzerine A vu.tur
ya tela§h bir vaziyete girdi. 

Bugün bir taraftan ekonomik şart
ları içinde bunalan, bir taraftan da 
milliyet duygularının canlanmasına 

imkan verilmiyen Avuşturya kendisi
ni almak istiyen Almanyaya kolayca 
şikar olacak bir vaziyettedir. 

lngiliz hükümeti tekrar .ckı a2 ~ 

kepdisinin Avusturya erkıinlıği ile il· 
giti olduğunu bildirmiştir. Fakat cgcı 
küçük antant devletleri fili bir suret
te mukavemet gÖ:Jtermezierse bıih.ir. 

bu söz:er, Alınanyanm Avusturya .ile 

birle§mesine mani olamıyacaktJl". 

Ren meselesi, Versay muahedesi
nin ortaya çıkardığı alman ~adisele
rinin kırılamaz zencirinin ortasında 

bulunan bir halkadır. Bugünkü buh
ran, bundan öncekiler gibi • tamirat, 
silahlanma • , eski müttefikler henüz 
ne yapacaklarını kararlaştırmadan 

kar§ılarına çıkmış bulunmaktadır. Or
taya çıkan bu meseleleri arsıulusal 

kanunlarının otoritesini ıaramadan 

kotarmak vaziyetindeyiz. 

Nasyonal sosyalistlerin Alman)l'a
da iş başına geçmeleri üzerine A vus· 
turya erkinliğine karşı mevcud olan 
tehdid büsbütün bariz bir hale gel<li. 
Almanyadaki asker liderlerin hem 
politika, hem de Strateji bakanından 
bir birleşme istemelerini bir tarafa 
bırakınız, kendisini bir Avusturyalı 
olan alman diktatörü de bütün al
manlan bir Rayh idaresi altında bir
leştirmeyi esaslı bir akide halinde 
beslemektedir. 

Bugün Avusturyamn canlanabil

me&i için ona eKonomik aahada mÜ·· 

saadekar davranmak, yardunlo.rda 

bulunmak ııerektir. Aynı zamanda 

biz, bütün devletlerden ~-labsbuxgfa. 

rın gelmesine kııırfı durmalaı·ını da 

istemeliyiz. 

Avusturya erkinliiine bizim yar

dmıımız ancak ou suretle olabilir. 

.A.mcril~a aözü ile ltalya 

1 - ./ 

Bizim Fransa ile birlıkte nüfuzu

muz öteki devletlere bunlan ka.ı;nd 

. ettirecek kadar kuvvetli oldu~una 

inanabiliriz. 

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

Artık yeniden gözden geçirilmesi 
icab edecek derecede olgunla§mrş es
ki muahedelerin olduğu gihi tutulma
ıı güçleımiş, hatta imkaru11zlapnıştır. 

istikbaldeki temasları yoluna ko
yabilmek için genel bir görüşle bü
tün Avrupa me3elelerini ıümullü bir 
surette incelemek, ona göre bir kara
ra varmak lazımdır. 

Ufukta birçok güç meseleler yığıl
maktadır. Bunlar, Memel, Avusturya, 
Danzig, ve Lehistan koridoru ve sö

mürgeler meseleleridir ki her bidsi
nin ayrı birer hususiyeti vardrr. Sö
mürgeler meselesi coğrafya sebeblc
ri dolayısiyle hemen ş~diden karşı
mıza dikilmiyor. 

Öte taraftan öteki meselelerin hal
lini geciktirmeğe gelmez. 

Eğer biz bunları ihmal edecek o
lursak, o zaman bunlar başta Avus

turya olmak Üzere birer birer kendi
liklerinden bizim arzu etmediğimiz 

§ekilde hallolunacaklardır. 

Eski Avusturya • Macaristan im· 

paratorluğunun parçalanma.sının bir 

neticesi olarak Avusturya harbtan be

ri birçok mali ve ekonomik güçlükler 
içinde çırpınmaktadır. 

Birçok memleketlerde ticaret men
faatleri uğrunda milli benliği feda 
etmek meselesi büyük bir yurdsever
lik galeyaniyle knr§ılaşır. Fakat A
vusturyada bu vaziyet yoktur. Hakj
katte bir Avusturya milliyeti yoktur. 
Hükiımdarhk bir ihtilalle ortadan 
kalkınca Avusturya milliy ... tperverli· 
ği de ortadan kalkmıştır. 

lç işleı·inin her gün biraz daha be
ter bır hale gelmesi Avuaturyada J-Ja

bsb.ırr:·ları tekrar tahta çağırmak ce
reyanını kuvvetlendirmittir. 

Ancak bu hükümdarlığı yenider. 

kurmak suretiyle Avusluryada milli

yet duygusu vücuda getirmek, AJ

manyanm yapbğı propagandalara 

mukavemet ederek bir yurdaeverlik 

yaratmak jçin biricik çare gibi telak

ki olunmuttu. 

Aynı :.r&manda Ha.osburg haneda· 

mnm .gPnç prensi, mcnf asındaki şa

tosıında memleketinin davetini bek

lemektedir. Bu sırada o, Avrupadaki 

bütün değişmeleri modern bir suret· 

tc tetkik etmekte ve günün birinde 
vuklcnebileceği mesuliyeti iyi kulla
nabilmek için hazırlanmaktadır. 

Avusturya meael~i hemen hali~

dilmelidir. Avrupa diplomatları, l>u 

i§ıi. geciktirn1ekten çıkan yanht nt;tİ

celcri, artık, anlamalıdırlar. 

Almanya Ren'de bütün nizamı ve 

idareyi kendi eline alnıı§tır. wıazi, 

kendi kendini gömebilir. Bizim d.K

katim.izi çekecek olan istikbaıdir. 

Eğer önüne geçecek tedbirler aı 

nuyacak olursak, 1936 da Ren'de çı~ 

kan buhranı 1937 de bir Avusturya 

buhranı takip edecektir. 

r.~~--..... ~~~ 
~ ~ 
~~ Çocuk Doktoru ~~ 
~ ~ 

~: Dr. Sami Ulus :: 
~ ~ 
~~Ankara Uoğum ve Çocuk J 
~ Bakımvei çocuk • ~ • mütehas~ısı ., 

Adliye Sarayı caddesi, Altan ~ 
sokak Orta~ apartrmam ~~ 

Tel~±on: 3951 ~~ 
Her gün üçren sonra hasta- ~ 

~ 
~ Jarını kabul eder. ~ 

~~~~~ 

Kiralık Daire 
Balıkpazarı Merdivenli sokak 

Yağcızade apartımarunın ikinci 
dairesi kiralıktır. 3638 telefona 

• . 

,. 

Bu vaziyetlerle Tuna havzasında 

bulunan milletler de ilgilidir. iki mil
yon kadarı Viyana MetrepoHsinde bi
rikmiş olan altı milyon nufwa sahib 

Son aylar içinde Avmturya, Ha
bsburgların avdeti fikrini açıktan a 
çığa te§vik temeğe başladı. Bu da iç- müracaat. 1-17 50 Fransız. gözü ile Jngiltere 

Tefrka: No: 49 

Yazan: )AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR -·-- - -

Demin Kastenye'lerde ablanıza tesadüf 
ettim ... Bir çocukları olduğunu biliyorsunuz, 
değil mi? 

Bert, acele acele ve titrek bir sesle : 
- Evet, Emma gelip bize haber verdi, 

dedi. 
Mösyö Pakari'nin ölümü hakkında bir 

şeyler söylemek istediği halde Emma'ya da· 
ir birçok izahlar veriyordu. 

Elinde şapkasını tutan Alber de acele 
acele konuşuyordu. Bu görüşme mahcupça 
görüşme sırasında, ve ilk defa olarak Bert'in 
yüzünün bazı taraflarına, sesine, gozune 
uzun görünen boyuna, acayip bir sarahatle 
dikkat etti. 

Sonra, birden bire başka bir vaziyet ala
rak, biraz alçak yürekten geldiği besbelli bir 
heyecanla sordu: 

- Hasta idiniz, değil mi? 
Ve hemen ilave etti: 

- Şu küçük bahçede biraz gezinelim mi? 
Aloer'in bahsettıgi hastalık, ondon sonra 

ki .zaman ve butün duşiındti.kleri ve ehemi· 
yetıi sandıkları, şimdı, silinmiş bir rüya gibi 
hayatından ayrılıyordu. Bir realite ve de· 
vamlıhk olarak kalan şey, önüne çıkıveren 
eski heyecandı. 

Alber, bir sık ağaçlrğın kenarına bakarak: 
-Size yazmak istedim... cesaret edeme

dim. Gitmiştiniz, dedi. 
Bütün öğrenmek stediği şey Bert'in onu 

düşünüp düşünmemiş olduğu idi. Fakat his· 
sediyordu ki iradesinden kurtulan sözleri, 
hayatını bağhyan ciddi bir mana alıyor
lardı. 

Bert: 
- Öğrendim ki... dedi. 
Bert'in düşüncesini anlıyan Alber onun 

sözünü keserek cevab verdi: 
- Evet, birdenbire öldü. Sizi iyice tanı

mamış olduğuna esef ediyorum. 
Gözlerini önüne indirerek devam etti: 
- Ne acayib şey t bu sokakta size tesa· 

düf edeceğimden emindim. Odet sizin çok 
değişmiş olduğunuzu iddia ediyor. Ne de
mek istediğini anlıyamadrm .•• 

Gülümsiyerek Bert'e baktı. 
- Sizi hiç de değişmiş bulmuyorum ... si

zi tanıyan yalnız benim ... 
Bir sıranın üzerine oturdular. Alber, bas

tonunun ucu ile kumları karıştırıyordu. 
Birdenbire: 
- Bert, dedi. Bundan sonra böyle ayrrmı 

yaşıyacağız? 
.Y.~:lı 

Bahçeden çıktıkları zaman nişanlı idiler 
ve bu Bert'c tabii çoktanberi, biribirlerini 
ta.~ı~ı~larından beri kararlaşmış bir şey gibi 
gorunuyor ve artık ondan ayn yaşıyabilece· 
ğini düşünmiyordu bile. Eskiden imkanlı 
sanmadığı bu resmt muameleler, meşguli
yetler, yeni aile münasebetleri ona pek sa
de geliyordu. 

Mösyö Katröfaj'ın ziyaretinden önce a
nasına bir şey söylemedi, fakat kararını giz
lice ablasına anlattı. 

Emma hayret etmiş görünmiyerek din
ledi, ancak konuşmağa başlayınca heyecan
landı. 

Kara gözlerini kIVIlcrmlandrran bir ateş
lilikle: 

- Evet, taruştığmızı biliyorum, dedi. 

Fondbo' da kendisini gördüm ... bana ondan 
bahsedildi ... düşünmeli idin. Belki canını sı
kıyorum ama söylemek mecburiyetindeyim 
ki ... bana biraz meşrebi hafif bir adam gibi 
geliyor. Ortaya koyduğun kendi varlığındır .. 
istediğin gibi hareket edersin ... kadınlar er
kek yüzünden çok acı çekebilirler ... Alber'e 
gelince: beni kaygılandıracak bir tiptir ... 

Bertle konuşurken sözlerini tadile çalış
mıştı, fakat hazırlanmakta olan hadiseyi ha
ber vermek üzere kocasına yazdığı sırada bu 
evlenmenin Bert için bir felaket olacağını 
daha kuvvetle sezdi. Zihninde bulduğu doğ
ru ve yanlış sebebleri biribirinden ayıramı· 
yor ve Bert'le randevularını tahmin ettiği 
erkeğe karşı duyduğu hmçla kuvvetlenen 
bir duyguya uyarak kız kardeşinin hatasını 
daha vuzuhla görüyordu. 

Bert, anasının odasına girerken Emma 
ile Madam Dögui arasında devam eden bir 
konuşmayı kesti. 

Bert'in orada bulunmasına rağmen sözü~ 
ne devam eden Madam Dögui: 

- Ne yapalım kızım, dedi. Madem ki 
sevişiyorlar, kararı kendilerine bırakalım. 
Biz ne biliriz. Allah muinleri olsun t.. 

(Sonu var) 
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Alman sanat sergisi 
( BGfl l. inci Mqfolla) 

B. Fon Keller 16.11 de ıu deierli aoy· 
iMie aerai7i açb: 

- Ba1anlar, Ba7lv: 
Alman7a bükümeti, yüluek türk 

llaebafilinin tetviki üzerine Ankara ve 
latanbulda bir modren alman MD&b 

Ye tez,.UU MDatlar Hl'aiai açm•i• ka· 
rar Y.-mİftİr. Bu t.,.bbiile bazı mü· 
llhazalar imil olmuttur: 

Lanzis tebrinin Graaai müzeli 
aaüdüri Dr. H. Wichman'm idaresi 
albDcla bulUDaD bu aerıinin açdmaarn· 
daki aebeblerden birisi ıudur: 

Türki1e gibi eski Ye JIPranmıı ha
yat tekil Ye itiy.tlarma nihayet vere

rek bunlarm yenilerini alımı olan bir 
IDmıleket ye büyük hamleleri eana
._cla diler milletlerin kendi hayat 
aeldllerini ne ıaretle meydana getir
diklerini sörmeii arzu eder. 

Türk milleti bu aabada gayet eaki 

evel açdmqtır. Turki7ecle aJman N• 

.natma olan anlayq ve alika ta&la o!· 

dujuııclan Hl'Sİ burada tevai edüerU 

açaJmıım.,, demiftir. 
Böyle bir Mr8• açmaıım .zorlukla· 

rım u:ah ettikten aonra da "aanata a• 
ıık ve NDat biqiai çok olan türk mil· 
letiDİD bu ..,.si hakkmdaki biilnnliaü 
merakla bekliyoruz.,, di1erek, ....P· 
nin meydana selmeeiDcle himmetleri 
dokUD&D türk nmıi m•kamebna t .. 
,ekkür etmiı ve kordele,.i keserek 
sergiyi remıen aÇllllfbr. Büyük elçi· 
nin aöyleviDe hükümetimiz n•mma, 
kültür bakanlıiı yüJuek teclrilat se
nel direktörü B. Cevad cevap verdik· 
ten aonra, davetliler hep birden bü· 
yük aalona geçerek, bilbaua, tanzim 
ve tertibi çok beienilen aerpyi s•z· 
mitlerdir. 

Sergide ıu etY• grupları tefhir e
dilmektedir: 

Alman Büyülı ·~· 8. F n IC.U. nwtlı- Wf'İ7oı'. 

Wr kiküre maliktir ki, bu kültür ... Abajurlar, afttler, altm lmJ'am· 
ki Mm.aluda Awupaya örnek ol· culuk itleri,'"-• pmlar, bebekler, 
ID"f •e hattl busün dahi olaselmittir. boyalı bmatlar, cam itleri, cam iz• 

Şarkta ialim ......ıek.tıeriad• ..... rlDcle .... iti.;. çatal, kaplı ff bı· 
lila Ye efkUe kfl'll olan memnuiyet çak tak••an, çay taılnmlan, ceYaJair. 
aaarlarca tablo Yit reaim eanatinin in· ci itleri, çömlekçilik itleri, daatelllar, 
ldtafma mani olmut ve bu aanati di- dıvar kiiıcllan, clmar perdeleri, clo-
iv bir ,ola 1evketmittir ki alman aer· k--.lar ,deri itleri, den... Mmir if-
.W .... ı.-. •ieterecektir. Yani be· leri, el dellr•walvr. ...... ı., e11 

teriyetin her sün muhtaç olduiu bey- luk itleri, haıır iıleri, hattatlık, ifle-
ti etyanm ıalab edilmit ve güzelle ti· meler, ince tabı itleri, kalta ponelen, 
rilmiı tekillerin ve bunların tarzı tez- kahve .. rvilİ, kehribar, keramik, ki· 
yinini. tap baaımı itleri, kitab ciltleri, koyımı-

Bu halk aanatlarmm membaı ise culuk itleri, linoleam, madeni ma· 
türk milletinde kuvvetle inkitaf el· mulat, mine, mozaik itleri, oyuncak-
IDİt olan mimari .,.. tezyini aanatlar- lar, örgü itleri, aepetler, aofra takım· 
dır ki, türklerin uki ve yeni zaman lan, ıani çiçekler, tahtadan Jl!8Dlullt, 
larmda bu yeni aabada YÜcuda getir zinet efJ'&11, aulu boya tablolar, ıra· 
dikleri eaerleri tetkik edenler bunu fik aanatlar, tablolar ve heykeller. 
taadik ederler. Bu aanatla, muhtaç ol- Sersinin açılmaamdaki mabadı 

dafmnaz ve ha1atın muhtelif tekil· aergi komiHri Dr. Wichma• ıu cÜID· 

lerini ihata etmiı olan ve kullandığı· lelerle halia etmektedir: "Güzel al· 
mıs eıyanm konalclufu yerleri ihtiva man itçiliii MDab, Ull'larclanberi, al· 
eden abidel• meydana getirilmiftir. man sayretinin ifadeli olarak takdir 

Her ecnebinin hlll da hayret ve edilmiftir. AJmaa el itçileri, aiizel 
~kdirini mucip olan .,.. eaki uman· aanatlarm dehlaiyle HYkedilen bir 
larda inta edilmit olan ve cihanda bir üıtad sa,retıiDln ne d-.ceye kadar 
emaali bulunmayan Mimar Sinan ve .... 1ı ve ,....fli eaerl• vücuda setiri· 
talalerinin i&buerleri deiiJ, bunla lebilecefini bütün din7&P .-.....-
na haricinde :yapdmq eaerler de türk· için çallflD&ktacbr. Moda,. aicl ıeçi· 
lerin bu aahaclaki bclret ve kabiliyet- ci bevealeri bir tarafa bırakmalı .,.. 
lerinin en canlı bir delilidir. Saray· evde kullanılabilecek pratik fakat 
lar Ye mi refah devrinin zenırin güzel .,,.,. aid itler birinci aıra1a 
tlrld.-iDe ait aahillWaeler tark mi· getirilmelidir. S...tklr, etYA:ra, elin· 
mariainin nümaneye llyık kudreti il\• de bulunan maddeye .,.. ihtiyaçlara 
aatklrawini u•••-ın kadar mu- uypn .-U• ftl'IDei• çallflUlı, fa. 
Mlua •lmit .,.. kıymetini iebat eyle- kat a)'BI R-4& mahaneleaiain •e 
...... ibda kaYYetiaiD yardam ile •• ..,.. .. 

Eald ~ tarar intuı ne .ı. ... .... ..-. da anr ..,.1ratmabchr.,, 
il kadar ocla)'I •• a:rn a:rn merdiven- s.rp, ba W du, :anwaffak ol-
ı..ı. la..W. __.at dalrel.-i ihtlYa mut Wr .....mr. Ha_. almaa el 
..._ " •fi~ ~ :reni ..... lgillli wtmm Wrw ........... ta. 
......._.,.. camlp maasaralar anedea tamalda bal1111aD ba Ml'Sİ7İ ......ıe1ı .. 
..,.~" banlarm kelik pb.,.. b· timiscle arak ...-.. ahmıa biJük 
ltarbDa tanmclald teldi .......,_ dl· elçlliiiaia •öatarcliii ba cemileklrb. 
.. mek kllidir., iı ela-~ .......... 

....... türkler 7enİ ...... ... 
klmetleri .. Ankara ...... bina· Gazeteciler ve sergi 
...... bibik bir ............. .. 
Wlirl... 8-acla mimarlar dar çizil· Dun, Ml'SİDİa açılma töreninden 
............ H••D• pçmİf İapat ÖDCe, aat 14.30 ela, a ... D biJiik eJ. 
........._.. fikiTet edemezler. ciliii. .. luimiscle •aıunua •antecii .. 
...... bDdi eaaat .,. • ...,.m .. timi.. ri, Şehir lobataaaa birer koktel iç
..... W... alarak kudretlerini P.. met• claftt •tmitti. Guetec:iler, elçi. 
........... Aabrada ... eclil•iı o- lik ......ıuue D.N.B. delepei .. 
... ....... ...... -·••r baDa de- .....ı komiwi ile bir arada bir .... 
llWir. kadar laubihal ettiler. Serai kaaüee-
Baı• elçi bmadaa IOlll'&, almua ri ve LaJPziacle GrAlli m&zeai t•Jini 

•eatmm Wdtafr tanmdan ve tarih· unatlar 1amu direktörü Dr. Wichman 
tıeld teldmülünclen bahaederek: bu mimaebetle bir aö7 n Yereli ._' 

........ t ..,..W ildim •• ...... 1 _...mm açılmesmdMi mekaada iah 
dl a.... a..nı.r dolayui~e ,.,.ad A•· etti. 
,.. ..... -.. •• ~ _.. ı::c•---ıı.e ... 111 ... ,, ......... Mat • 

ULUS 

Bu~ü maç 
Galatasaray, Ankara 
Gücü ile kar§ıla§ıyor 

Maç radyo ile verilecektir. 

Buıün, GalatuaraY Ankaralücü 
ile kaqılapyor. Saat 16,30 da, Anka
rqücü alanında, ~ bu ~ 
hakkında ~ bqün 
yuac:aiımm ~ vicl 
etmiftik. Fakat kalemi ele alınca, 
futbol aibi, maddi kunetlerin ve • 

millerin üatündebazan hiç akla ı~l
medik aebeplerle umulmıJan °!:tice
ler veren bir oyunun ICJIDU!lU once

den tayin etmenin zorluklarıla kar .. 
plafbk. 

Bilhaaaa bngün bir Ankara • Ja. 
tanbul futbol rekabeti batlamıttır· 

Her gün yeni bir gayretle ~ız buln 
bn hareketin ba~langıcında y~lış 
dütdnceler ortaya atmak ~etıle ' 
porcnlanmızm ilerlemelennı. ya ı 

y llara aapbnnak da i ~eyız .. Fa
kat geçmitı günlerin tecriibelerı~ .. 
dayanarak e tamamiylc .ob ~tıf 
mahiyetle olmak üzere, netic..:yı •· 
iı yukan tahmin edebiliriz. Eter um
duğumuzun aksi çıkana bundan ~Y· 
;edeceğimiz bir tef ele yo~· C~: 
kü nihayet kazanan ve yenilen iki 
ım:.det kulüptür. Türk ulusu bir tek 
varlık iken AııkaragüÇü, Galatasa· 
ray farkı aranılır mı? 

Galatasaray, G~ ma
çından aonra, anlatmaia ~ 
..:~· :.:-.L futbol kavnımt birkaç 
....... ~ u -•: bir 
oywıcuau bulunan çok p7noua 
talmnchr. Henüz fertleri, tek tek bi
rer kıymet ifade etmekt- uzaktır. 
Fakat, hepsi bir araya plince, fut
bolun en mühim plibiyet unaurla
rmdan olan, birliii, yani lluneti tet
ldl etmektedir. Bunun netice üzerin
de ne kadar müeuir olduiunu, fut. 
bol itleri üzerinde megul olanlar 
pek ala Wliıler. c ..... ....,,.... .. .., __ 
newi,at lmwwlıli ................ S.... 

mıcla -=:r huaclilecek o-lan feraiat, olduiu müeu. 
1e1e bailıhk sibi meziyetlerle GaJa. 
tasaray t•lmu çok vakıt camnı, dip. 
ne takabilmektedir· Talrmun bu ikin
ci lcankteri de neticeyi lehlerine çe
virecek kadar ebemiyetlidir. 

Bu iki noktarmı clqmcla, Galata
lara)'ID Ankaralücüne futbol telmi
ii belmnmdan bir üstünlüğü yoktur. 
diyebiliris. Hatta, ~kar
ıdepnepgda, berkeliıı aözüne çue
tıiı p,i, Ga .... •~Y Ankara kulüp. 
lerinden farklı delildir. 
~ ıelince; B. FJkre. 

tin betb.,,..,.D IOnr&, ileri bir ta
kan vufma kökhr'it ve kunetlen
mit bir kulüp ..Eabm da ilave eden 
pç talcnm, Gı•ataaanJm aksine 
içinde futbolu hakkiyle lcaVl'almf ;. 
yunc:ulan elaeriJette olan bir ekip. 
tir. Birer birer, "futbolcu,, adını ve
re~ bu çocuklu, IOD maç
larmd& ~ üzere, arbk fut. 
bolun cem'i IJir oyun olduiunu ela 
ölrenmit ...... uyorlu. 8undan bat
ka, Ga'*•raf talmnmm '-tl1ea 
maiyeti olarak bydettiiimiz ma-
nm ku+ntlerin ~dinde 
nokaul oldaiuDU ela iddia etmek lil-
16nç olur. 

Hullla, ~ maç, birinci • 
mf, ......... hiç .. derece farla oJ. 
llll)'aD, beld, ,..._ OJUD tuzlan 
.... .... olan iki talam .......... 
:yapılaakbr" et- >:-""'7m bqm. 
ela ela :yudıl11• sibi, bizce bilinmi
yen tebepler araya~ neti
cenin ....... Ankara lehine sık· 
mw ibtiin-5 kunetlidir. Bize hu 
keneli ....... GaJatataraJm ~ 

la 1qlaw 8. Y•• Nadi bu aöyleYe 
• .. 1 

cnap ~ ..,.... • •ada lwaiiD 
inki .. f ••*"' .... tiirk. •ı-.n mü
naaebetiaia ldiltürel lalaaya intikalin • 
den clola,ı daplaa -......u7eti an· 
latb ff .... tecil .. dafttine '-tek· 
kür etti. 

lhmclu ..,...., hep 'birlikte Seraie· 
.me ptildL Dr. Wichmen sazetecile· 
re h• .-at ~ ÖDGncle birer birer 
ialalar ... .-, töna ... -. kadar ........... 

SAYFAI 

iki bilginimizi anma günü 
Yusuf Akçora ile Veli Saltık için toplantı yapıldı 

Diln, fakillte binumda, uat on bet
te, hukuk fakültesi talebe cemiyetinin 
hazırladığı, Profesör Yu.uf Akçora ve 
Veli Saltık'ı anma toplantw yapıldı. Bu 
toplantıda bütün talebeler porfeaörler 
ve mektebin mezunları ve hariçten bir 
çok zatlar, aaeylavlar bulunmuflardır, 

Fakülte dekanı B. Baha, ölUmUn &· 

ramızdan ayırdığı bu ilci değerli profe· 
aörün bayat ve eserleri baldancla bir 
söylev verdikten sonra, toplantıda bulu· 
nanlan, ölenlerin ruhlannı taziz için bir 
dakika ıiikdta davet etti. Bu vazüe ya· 
pıldı ve Uç talebe ile profetörlerden BB. 

Hüaeyin Cahid, Ali muzaffer Y11911ı1 MD
çora ve Veli Saltrk'a aid batıralanm, a.. 
lümlerinden dJ,1,yduJdan acılan ınJettr.. 
lat. 

Toplantıdan 80DI'&, talebe cemı,eti
nin huırladığr otobilllerle Cebeciye p 
dilmit ve mezara çelenkler laıınnlmtJftar. 

Ölümlerine kadar, usun yıllar....,. 
lekete ve ilk açıldığı iilndenberl ADbra 
hukuk fakültesiııe hayatlanm nldetmif 
bulunan değerli prof•rlerinl batlrlqu 
talebelerinin ve arbdqlanmn ba Jıııa

dirfinaalıklarmı kaydederken, uis 611-
lerin hatıralanm aayp ile anana. 

Bir mayıs bayramı 
Hiç bir yerde hadise olmadan geçti 

FRANSADAr 
Pariı, 2 (A.A.) - Bir ma11s 

günü bir ıüki'in içinde ıeçmiıtir. 
Taşın servisleri, her zamanki gi • 
bi yapılmıfbr. 

Öglcden aonra Buffalo atadyo -
munda yapılan mitingde 15 b

0

n ve 
Kli!i stadyomundaıki mitingde de 
6 bin kiti hazır bulunmuıtur. 

Yeni it konfederasyonu umumi 
sekreteri B. Leon Y uho, Buffalo
d ki mitinıde bir nutuk soylemiı· 
tir. 

Bordo, Breat, Nant, Strazburı, 
Liyon ve Lil tehirleri de bir mayu 
bayrammı sükUn içinde kutlamıı • 
lardır. Teıkil edilmi ıolan alay· 
lar, enternasyonal marımı aöyli • 
yerek ıeçit yapmqlardır. Hiç bir 
hadise olm•mııtır. Tqm aervial• 
rinin srevi Paria'ten ziyade eya
letlerde biuediJ.mittir. 

POLONYADAı 

V&rfOva 12 (A.A.) - Bir ma· 
yıı bayramını kutlamak için ya • 
pılan gösteriler her zamankinden 
çok daha ziyade hararetli olmut -
tur. Sol cenaha mensup partilenn 
tetkil etmit oldukları alaJ'lara 
v &l'fOV&' elan )'ÜZ bin kiti iftirik 
etmittir. 

Oniveraite önünde 809,aliatler 
ile nuyonaliat talebe arumcla 
gürültü çıkmqtır. 
Lehiıtamn büyük tehirlerinde 

ukeri kıtalar, qlalarclan c:btarı 
çlkanlmamqtır. 

A.kert tayyareler, VarfOV& üze
rinde UÇutlar yapmqlardır. 

Son zamanlarda bir takım kar • 
ıatalddara sahne obnut olan Lvoy 
itÇisi, bu karpf&lddarda ölmüt 
olanların mezarlarına gitmifler 
ve ıiyul hapisler için umumi af 
ietemiılerdir. 

lNGILTEREDEı 
Londra, 2 (A.A.) _:Bir m&JIS 

baJl'Ulll dolafl8İyle yapılan s&.. 
teriler ıükUn içinde ıeçmiftir. Kır· 
mızı bayraklar tqıyan binlerce 
nümayitçi ve bilbaua Obford ve 
Kembriç'in aosyalUt kulüpleri 
mensupları Haydpark'a aitmitler 

lmpliii bqmmdakİ OJ'Ullll Ye An
kaıqiicünün IGll tea..lanlüi ...... 
nffalafelidir. 

Maç ve Radyo 
Anlrara ..ı,.a, mahi•ir••i• 111-

:yük bir alaka ile ...., eclihrlrts ... 
lumnA ...... ı.tanhul ......... 
DID ............... dialeJicilerine 
vermeli Jmıulatbnmlbr. 

Busün • defa, AlilranaGdl • Ga-
lataeray '"'mm biltiiD efbalan ta
kib ve nepedilecektir. Radyo, Mat 
16 cim ilibueD ba netriJata beth:ra
cakbr • 

Galatasaraylıların 
toplantısı 

Aakarada balanaa aalatuarayb
lar dün akf&lll Şehir lobntaamda bir 
aile aofrau kurmutlarcbr. Anlraracla· 
bulunan Galatuara:rb sençlerin de ela· 
vetli bulunduklan ha çok kalaMldi 
eilenti büyük bir •nrimiyet lrıa•am i· 
çiade seç •akte kadar dwam •tmif. 
tir, 

Ye itçi fırkası hatiblerinin nutuk • 
lanm dinlemiflerclir. 

AlaJID önünde aiden Ye ibtiW 
llllU'flan aöyliyen senç lmlarm 
bulunması alaya pittoreek bir 
manzara veriyordu. 

300 polis memuru Haydpark' • 
da inzıbat Ye güvenliti •ilamek 
iti ile utrafmıttır. 

tSPANYADAa 
Madrid, 2 (A.A.) - 1 111a711 

bayramı, ciddi bir bidiMJe eebeb 
olmakuzm ıeçmiıtir. Y alma S. • 
vil'cle bir fqist ölmüftiir. 

Madridde bütün itçi itlerini bı· 
rakmıt idi. Y almz zabıtaya aid 
otomobillerle ubbi1e otomobW. 
ri sefer yap11orlardı. Binlerce aİ· 
le, kırlara aitmitlerdir. Amele tet
kilitmdan 250.000 kiti oldulu a
ndan büyük bir alay, üç eaat b . 
dar süren bir ıeçit nuni Y•Pllllf • 
br. Bu alay, kendiaine bakan Jila 
bin kitinin arumdan ve tam ıbir 
intizam içinde ıeçmiftir. Soqaliat 
partisi tefi M. Largo Cabellero, 
mutedil soayaliıtlerin reiıi M. Bee
teiro ve komüniat ~ t..ı••m 
M. Joee Diu bü,ok lmıl ı.,.-. 
lar tqıyan alayın ön\mde aidi70l"-
lardı. • 

NümayitÇiler, ''enterDUJOnal,, 
ve "maneyyez" martlarmı olm,oı
lar ve kollarım havaya kalchrank: 

" Y qaam aoıyal iakdip, ,..... 
sın Rusya, yqalm Lmin, kahrol· 
ıun Hitler kahrobun fatizm" eli • 
ye bajmyorlardı. 

NümaJit bittikten aoma bir 
heyet, M • .Azanaya halkçılar cep • 
beainin isteklerini bildiren bir 
defter veımiflir. Bunda bilbaı• 
ispanyanın kollektif paldl•ra 
ıirmek ve Sovtpt Rup U. olaa 
siyasi ve ekonomik müm..ı..tJe • 

• • --..:- • • ·1m-.1....a-..l!-rmı ....... uu etıneaı ut•• ... ...-. 
M. Azana, hükiimetin imldn hatıl 
olur olmaz bu Pl'Op'allll tatbik fit. 
mele karar vennif olduiu mretin
de cen.b vermiftir. 
AMERIKADAı 

Nevyork, 2 (A.A.) - Ammi
kamn amele bayab tarihinde ilk 
defa olank aoqalittlerle komü
nistler Ye amerikan it federaayoa
lan azalan beraberce bir m&Ja 
bayrammı kutlamak için tedip 
edihnit olan ala,a ittirik elmit • 
lerclir. ''Mütterek cephe" de A... 
rib'nm birçok tebirl..a.de e.e.. 
·ı 1ar..1•- • n er yapmq mır. 

BELÇIKADAa 
Brübel, 2 (A.A.) - Bir .. ,_ 

bayramı münasebetiyle .,.,.... 
ler tarafından yapılmıı olan bir 
ıöateri sonunda B. Vanclenelcl'e, 
ıiyui vaziyet baLlnnda Wr mıtak 
aöylemittir. MumaileJh, secrHect. 
birlerin muhafaza eclilmelini w 
Almanya ile müzakenıta airi1iJ -
meaini iftm.iftir. 

A vusturyanın 
Finansal durumu 



SliYFA 6 ULUS 

BÜYÜK SU SİYASETİNE BAŞLARKEN 

Yapılanı r 

"' Aydın civarında sulanan toprak işte böyle mahsul vermiştir. a ılaca lar 
bur :;a ovasının sulanma ışı buyuk bır ltı zt- bzrırttmış ır. ..... 

Demiryol siyasetinin verimli netice
lerini almı~ bulunuyoruz. Bir vakitler 
bu siyasetin erişilmez diye iddia edilen 
en ehemiyetli hedeflerinden pek azı 
önümüzde kalmıştır. Demiryol siyaseti 
ile beraber takip edilen su işlerimiz de 
var. Bunkrdan y:apılanlan bugün şu

urlu bir çalışmanın az fakat çok olgun ve
rimleri halinde önümüzde bulunuyor. 
Büyük su siyaseti henüz ıbaşlamadığı 

halde su işleri için sarfedilen emek ve 
para öğünülecek kadar çoktur. Büyük 
ve küçük türlü su mevzularını ihtiva 
eden su işlerimizden ehemiyetlerini ya
pılanlar ve yapılması gerekenler olmak 
üzere ikiye ayırarak sırasıyle okurla
rımıza bildiriyoruz: 

BURSA OV ASI ISLAH iŞi: 
Uluırmak su havzası ıslahının baş

langıcını teşkil etmek üzere 1929 sene
.inde ihale edilen Bursa Ovası ıslahı 

ameliyesi Nilüfer deresile bunun kolu 
olan Deliçay ve tabilerinin taşma tesir
lerinden Bursa ovasını kurtararak iba
taklık te:ı1kil eden sahanın kurutulması 
ve bu suretle su basmasının ve batak 
bir vaziyetten kurtarılan arazinin eki. 
lebilir ve oturulabilir bir hale .sokulma
ıı ve kurutulan sahanın sulanmasından 
ibarettir. 

Yukarda sayılan mahzurların bir kıs
mını vücuda getiren Nilüfer çayı sürük
lediği teressübatla dolarak etrafa taş
makta ve civardaki 12 ~öyün arazisini 
basmakta bulunuyordu. 

Bunun önüne .geçmek için yukarı 

Nilüfer üzerinde 50 hektar sahanmda 
çakıl tutma .havuzu yapılarak teressü
batın bu havuzda tevkifi temin edil
miş ve bunun alt tarafında da orta Ni
lüfere kadar olan çay kısmının maktaı 
düzeltilmiştir. 

Bursa ovasındaki bataklıkları dogu
ran Aksu deresi Gölbaşında 12 metre 
yüksekliğinde bir toprak bent yapılarak 
bu göle çevrilmiş ve yanlardan gelen 
suları almak üzere kanallar açılarak bu 
sahadaki bataklıklar tamamen kurutul
muştur. Bu kurutma ameliyesi netice
sinde 2500 hektar genişliğinde çok ve
rimli arazi kazanılmış olmakla. bera
ber 20 köy halkı sıtmadan kurtarılmış
tır. Gölbaşı bendind• toplanacak 15 mil
yon metremikabı suyun bir kısmı ile a
razinin sulanması da temin edileceğin
den arazinin verim kabiliyeti de çoğal
tılmış bulunmaktadır. 

r-=~ 

B11 ıslahata aid olup ihale ctlilmek 
üzere bulunan inşaat da yapıldıktan 

sonra ova ıslahatı bitirilmiş olacak ve 
tesisattan azami randıman alınması im
kanları elde edilecektir. 

ÇUBUK. BARAJI: 

Ankaranın 12 kilometre şimalinde 

Çubuk vadisi üzerinde şehrin içme ve 

kullanma suyunu temin etmek ve vadi

nin sulanmasını mümkün kılmak mak

sadile yapılan caraj arkasında 13.500.000 

metremikabı su toplanmaktadır. Bu su

yu ihtiva eden göl kısmının sahası 165 
hektar olup en fazla uzunluğu 7 kilo
metre ve vasati genişliği 250 metre ·;e 
en fazla derinliği de 24 metredir. 

Senelik yağmur mikdarı az ve bazı 
aylara inhisar eden orta Anadoluda bu 
aylardaki suyu toplıyarak kurak geçen 
aylarda kullanmak üzere bir baraj vü
cuda getirmenin ehemiyeti göz önüne 
getirilecek olursa Çubuk barajı için .sar
f edilen çalışmanın ne kadar yerinde 
olduğu kendiliğinden tezahür etmi~ o
lur. 

Ankara Def terdarl ığından : 

I
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Başbakan lsmet lnönü, Afyon -ı 
Isparta demiryoluııu açı§ J!Olc.ulu
ğıında l.öylulcrlc konuşurken el:in 
vaziyetini ve havayı sormuştu. 

~ Halkçı rejimin devlet rei:;inin ya- ~ 
$ nrnda olanlar, onun elini, bugün > 
~ bembeyaz bir demet olan saçlarına 
~ götürüp; "Başb:ıkaıı olduktan son
~ ra ömrümün yansı Jıavaya bakmak

la geçti.'' dediğini duydular. 
Yerin altından kaçan suyu. boz

kırın çatlak bağrında Türk köylü
sünün emrine vermek yine Cumuri
yctin yarattığı büyük eserlerden 
biri olacaktır. Tarım Bakanı Kamu
tayda pamuk kanunu görüşülürken 
büyük su siyasetine başlamanın ha
zrr/rklan ilerlediğini müjdelemiş

tir. Su davasının gerçekleştiği gün 

1 
Türkiyenin kavufiacağı genlik ve 
rahatı ölçmek için 7 sene eve/ Ba
yındırlık Bakanlığına bağlı olarak 

, kurulan su idaresinin, bu zaman ~ 
~ içinde su i~ini hallettiği yerlerin 
~ v.aziyetine bakmak kafidir. 
l rvvvvvvvvvvvv., A;'VV'VV'-/VVVVVVV\ 

KÜCÜK MENDERES'! 
ISLAH lŞI: 

Hall,ın hemen hepsi ziraatçi aileler
d..:n ibaret buiunan küçük Mender 
havznsmda nehrin intizamsız olarak a1~
masından dolayı her sene suların altın
da kalan ve genişliycn araziyi kurtar

ın-ık ve bu feyezanlar tesiriyle huculc 
gelmiş bulunan daimi batakl:kları ve 
lı•ı anıda Cellat gölihıi.i kurutma!. ÜZ<!

re bu ı:.Ialı isine başlanılmıştır. 

Ekonomik düşiinc~ler bir tarafa b -

rrinlırsa bu topral.larda yaşıyacak nu
fu'-'u mulı.,kk-1: bir ölümden korunma
nın ne kadar lüzumlu olduğu düşünüle
cek olursa bu işin ehemiyeti bir kat da
h". artar. 

Ish:!ıın mahiyeti küçük menderes 
ile lıcralıer buna akan ve intizamsız bir 
rejimde olan derelerin ıslahı, su hav-

Samsun Halkevi Proje Müsabakası 

zası içinde bulunan ve taşkınlarla hu
sule gelen bataklıkların ve bilhası.a 
Cellat gölünün kurutulmasıdır. 

Bugün devam etmekte olan iş taş

ma sularını alacak genişlikte olmak ü

zere kanalların ekskavatör makinele

riy açılmasından ibarettir. Ameliyat 
1937 senesi nihayeitnde bitecektir. 

ADANA OV ASINDAKİ AYNAZ 
VE KARABUCAK BATAKLIK
LRININ KURUTULMASI: 

Sahaları 6750 hektarı bulan bu ba

taklıklaı 933 senesinde kurutulmuştur. 

Bataklığın kurutma işine başlanılıp 

gelen sel sularının bataklığa girmesi
nin önü alındığım müteakip kuruyan 
sahada hemen ziraat yapılmış ve kuru
tulan büyük bir kısım üzerinde ayrıca 
iki köy kurulmuştur. 

Ehemiyetli olan !bu su işleri ile be
raber mevzii olarak yapılan diğer kü
çük su işlerimiz için alınan tedbirlerle 
sarfedilen para da ehemiyetli bir yeku
na varmıştır. 

Bunlardan başka büyük su sivaseti-

ne başlanıldığı zaman yapılması ge 
kecek olan ehemiyetli su işlerimizi 
şağıya sırasiyle yazıyoruz: 

Bi'ıyiik Menderes'te 25 bin hektar 
razi kurutulacak ve bütün ova su b 
masmdan kurtularak kurutulan ar 
ile beraber 100 bin hektar sulanacak 

Gediz havzasında Menemen ovas 
da 15 bin hektar arazi sulanarak ve 
bin hektar arazi kurutulacaktır. Mani 
ve Alaşehir ovalarında 35 :bin hcktaı 
yakın arazi sulanacaktır. 

Susrgır1ık havzasında 30 hin hckt~ 
araiz kurutulacak ve mevcut arazi il 
birlikte 60 bin hektar arazi sulanaca1 
tır. 

Adana ovasında su il:ıasmasmın ön 
ne geçilecek, bataklıklar kurutulacal 
sulama yapılacaktır. Sulanacak sa 
çoktur. Ova da dahil olmak üzere 4Q 
bin hektardır. 

Kızılırmak ve Yeşilmnak havzal 
rmda bulunan Bafra ve Çarşamba ova 
larmda kurutma ve sulama yapılacak 
tn·. 

Iğdır ovası sulama teırikatı düzelt 
lecektir. 

Gerek arazinin kıymetlenmesi 

gerek sıtma mücadelesi 1bakımından v 
diğer birçok nokatlardan ehemiyeti bu 
lunan su işlerimizin yukarda anlatıla 
ve umumi mahiyette olanlarından maı 
ada her bölgenin hususiyeti gözetile 
rek yapılacak olanları da miktarca b .. 
yük ~u işleri kadar ehemiyetli ve bü 
yük para sarfını gerektirir mahiyett 
bulunmaktadır. 

Büyük su siyasetine haşlandığı gü 
su islerimiz için sarfedilen bugünkü 
alışma çok artacak ve ekonomik kal
·mma ile ilgili olan su işlerimiz d 
halledilmiş bulunacaktır. Basit bir tah 
mine göre su işlerimiz için 250 milyon 
lira .sarfedilecek ve 900 bin hektar top
rak kurutulacak ve sulanacaktır. 

Nöbetçi Eczaneler 
l ma:rısıan itibaren illi avlı ı.· - . 

t'CCt' eczaneler niibı~ı cetveli şu-
tfor: 

Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Yenişehir ,, 
Salı İstanbul ,, 
Çarşamba Merkez ,, 
Perşembe Ankara ,, 
Cuma Yeni ,, 
":umartesi Halk 

Ankara İkinci rnmtaka tapu sicil Muhafızlığından: 

İSİM VE SAN'ATI 
Cumhuriyet oteli mü9teciri Fahri ve Remzi 
Yeni Ankara barı müsteciri Ali oğlu İsmail 

Yukarda adları yazılı Kızılbey !iubesi mükelleflerinden Fahri ve 
Remzinin 933 ve Ankara Barı müsteciri İsmailin 931 takvim yılı 
muamelatı için şubesine verdikleri beyannamelerinin şimdiki ka
nunun ve ticari ikametgahları belJi olmadığından müstenidi olan 
defter ve vesaiki ile tetkik ve tatbik elilememis olduğundan ilan 
tarihinden itibaren 8 gün zarfında kanuni tetkikat için defter ve 
vesikalarının Kızılbey şubesine ibraz etmesi. Aksi takdirde 2395 sayılı 
kanunun 43 üncü maddesi hükümlerinin tatbik edileceği tebliğ ye· 

Cumuriyet Halk Partisi Samsun İl 

Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Ankarcının Çal namı diğeri 

Taban Kara dere mevkiinde 9 

vergi numaralı Koça Mehmet ve
resesinden Halit ve Ahmet adına 
yazılı evli bağ senetsiz tasarruf 
edildi~i cihetle tapuya kaydı ta
leb edildiğinden mülkiyetinin 
tahkiki için 23. 5. 936 cumartesi 
günü yerine memur gidecektir. 

birlikte Ankara birinci mmtaka 
tapu sicil muhafızlığına ve yahud 
yerine varacak memura baş vur-
maları bildirifü. 1-1749 

rine geçmek üzere ilan olunur. (939) 1-1713 

Samsunda yapılacak Halkevi binası avan projesinin hazırlan· 

ması diplomalı Mimar ve Mühendis1cr arasında müsabakaya kon· 
muştur. Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. 

Birinciye 1000 ikinciye 500 lira mükafat verilecektir. Şartname 
ve vaziyet planı Samsun, Ankara, lstanbulda Halkevleri Başkanlık-
larından temin edilebilir. (2163) 1- 1563 

Bu yerde benim hakkım var 
diyeruerin ellerindeki belgeleriyle 

Satılık otomobil 
Kapalı bir hususi otomobil 

satılıktır. 

Bakım garajına müracaat 
Telefon 1180 1-1748 
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Deniz Levazım Satmalma 
Komisyonundan: 

Tahmin Bd. M. Teminat 
Miktarı Cinsi Lira K. Lira K. Eksiltme gün ve saati 

50 ton kalın benzin 17750 00 

75 ton ince benzin 29250 00 

• 1331 25 4 mayıs 1936 pazartesi 
saat 14 

2193 75 4 mayıs 1936 pazartesi 
saat 14.30 

Yukarda yazılı iki kalem benzin yazılı gün ve saatlerde kapalı 
zarf suretiyle alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
ve eksiltme için müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat mak· 
buz veya mektuplariyle kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazruf
ları belli saatten bir saat evel Kasrmpaşadaki komisyon başkanlı
ğına vermeleri İnce benzinin şartnamesi 146 kuruş mukabilinde ah· 
nabilir. (1977) 1-1482 

6 AY 6 
Yade 

Samsun Valiliğinden : 
Terme kazasında yaptırrla cak 

Mekteb inşaatına aid ilan 
1 - Keşif bedeli "17662'' lira 21 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat "1325" liradır. t 
3 - İhale ıı Mayıs 1936 tarihine rastlıyan pazar~esi günü saat 

16 da Vilayet Daimi encümeninde kapalı zarf usulıyle ve toptan 
götürü olarak yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname. 
D - Keşif hulasa cetveli. 
E - Proje. 
F - Nafıa işleri "eraiti umumiyesi. 
G - İnşaat izahnamesi. 

İstiyenler evrakı Samsun Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin Ticaret Odasında kayıtlr oldu· 

ğuna ve fenni ehliyeti haiz bulunduğuna dair Vilayet Nafıa Mü
dürlüğünden alınmış vesika ibrazı şarttır. 

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

pullu olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfla 
<>lacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatından bir saat evel imza mukabilinde en-
cümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet ücüncü madd~de. y~zılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyıce kapanmış olması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 - İhale "2490" sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa 

göredir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni şartname, Eksiltme ~.ar~n~?1esi. ve 

mukavele suretleri İstanbul, İzmir, Ankara Nafıa Mudurluklerıne 
gönderilmiştir. (2136) 1-1567 

1 ---D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 

MODORLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
1 

Muhammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muhtelif demir 
perçin çivisi 1 haziran 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı.ıacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1306,75 liralık muvakkat t~minatlan 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairrsi"den v ! 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
(931) 1-1754 

İLAN 
Muhmmen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve ebatta çelikler 

16 haziran 1936 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1119,60 liralık muvakkat teminatları 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14, 
30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlügünden dağıtılmak~adır. 

(932) 1--1755 

Y umurla nakliyabnda tenzilat : 
15. 5. 936 tarihinden itibaren (yumurta) nakliyatına tenzil.'.:t 

yapılacaktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(930) 1-1707 

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından: 
Seyhan vilayetinin ~rataş nahiyesindc;,ki Karataş dalyanının 

kanun ve nizamlarına gore 936 ve 937 malı yıllarında balrk avla
mak hakkiyle balık resmi iki sene müddetle 27 • 4 • 936 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuli~e ~~t~:ınaya F,ık~rılmıştır. 18 mayıs 
936 tarihine müsadif pazartesı gu~u saat . 15 de Seyhan defter
darlığında ihalesi yapılacaktır. İkı s~nelık muh,ammen bedeli 
••14315" lira olup talihlerin yüzde yedı buçuk muvakkat teminat 
ile teklif mektublarını 2490 numaralı kanuna tevfikan ihale zama
nından bir saat evveline kadar Seyhan defterdarlığına verilmesi 
nıeşruttur. iartnameyi görmek istiyenlerin Ankara'da maliye ve
kileti milli emlak müdürlüğüne, İstanbul'da av vergileri mildür
liiğüne ve Adana'da defterdarlığa müracaatları ilan olunur. (2382) 

1-1761 

ULUS 

\ Kültür Bakanlığından : 
Ankarada yapılmakta olan Sıyasal Bil

giler Okuluna ilave idilecek kısmın 
eksiltmesi 

1 - Ankara'da inşa edilmekte olan Siyasal Bilgiler Okuluna ilave 
edilecek yatakhane. çamaşırhane ve jimnastikhane kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 95.996 lira 75 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır; 
a) .Fenni şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Keşif hulasası 
d) Proje 
e) Eksiltme şartnamesi 
f) Ba;ındırlık İşleri şeraiti umumiyesi 
İstekliler bu proje ve evrakı 4 lira 80 kuruş karşılığında Bakan. 

lık Yüksek ~gretim Genel Direktörlüğünden., alabilirler. 
4 - Eksıltme 14 Mayıs 1936 tarihine gelen perşembe gunu sa

at 15 de Ankarada Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Di· 
rektörlüğü dayrasında toplanacak Arttırma ve Eksiltme komisyo
nunda olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 2490 numaralı Arttırma, Bksiltme ve ihale kanununun 17 in

ci maddesine uygun 7200 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
c) Bayındırlık Bakanııgından ehhyet vesikası alan diplomalı 

mimar veya inşaat müteahhtdi olması. Bu işe ait fenni ehliyet ve
sikasının Bayındırlık Bakanlığından en aşağı sekiz gün evvel mü
racaatla alınarak gösterilmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar komisyon 
Reisıne makbuz mukabılınde verilecektir. Posta ile gönderilen mek
tupların nihayet 4 iıncü maddede y~zıh ihale saatine kadar komis
yona gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (919) 1-1681 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden : 

Kızılay cemiyetinin Ankara • Mamaktaki Gaz maskesi fab
rikasının teknik şefliğini yapmak üzere diplomalı bir makine mü· 
hendisi hizmete alınacaktır. 

Şartlar şunlardır: 

1 - Türk olmak, sıh11atı yerinde ve muvazzaf askerlik vazi-
fesini yapmış bulunmak. 

2 - Yaşı otuzdan fazla olmamak 
3 -- Almanca lisanını iyi bilmek 
Yukarda sayılan vasıUarı haiz bulunanlardan isteyenler 15 

mayıs 1936 cuma günü saat on yediye kadar; 
A -- Hüviyet cüzdanı 
B -- Mekteb şehadetnamesi 
C -- Eğer ~üe~seselerde çalışmış ise bulunduğu yerlerden a-

lınmış bonservıslerın asılları veya tasdikli suretleri 
D - Dört tane vesika fotografı 
E - Tercemcihal varakası 
F -- Zabıtadan tasdikli hüsnühal vesikası 

nı yazacakları bir dilekceye iliştirerek ve iadeli teahhüdlü o· 
larak Ankara'da Yenişehir'de Kızılay genel merkezine gönderme
leri lazımdır. 

Hizmete kabul edilene şimdilik ayda iki yüs lira aylık verile
cek ve fabrikada dört ay namzed olarak çalıftırılacaktır. Dört ay 
so~?nda aylığvı arttrr.ılacağı ~ibi. hiz~etinden istifade edilemiye
cegı anlaşıldıgı takdırde vazıfcaıne nıhayet verilecektir. 

1--1762 

Elektrik tesisatı. 

Bartın Belediye Reisliğinden : 
·Bartın elektrik inşaat ve tesisatı kapalı zarf usulile ve bir a 

müddetle eksiltmeye konulmuştur. y 
1 - İnşaat ve tesis.atın umu~i keşif bedeli 35419 liradır. 
2 - Muvakkat temanat 2656 lıra 42 kuruştur. 
3 - Bu işe ait proje, fenni şartname ve evrak: 
A. - 9 adet proje ve plan. 
B. - Keşi fname 
C. - Fenni şartname ve malzeme listesi. 
D. - Ağaç direk hesabatı 
E. - Eksiltme şartnamesi. 
F. - Mukavelename projesi. 
4 - Eksiltme 8 mayıs 936 cuma günü saat 15 de Bartın Beledi· 

ye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ~ mayıs 936 cuma günü saat 

14. e. kadar 2490 sayılı artırma v_e eksılt~e kanunu ile muayyen ve
saıkı Bartın Belediye Baskfnh~ıı:a tevdı etmeleri şarttır. 

6 - İstekliler 3 ncü maddesının (A) fıkrasında yazılı proje ve 
pUinlardan başka evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde göre
bilirler. 

7 ~ P.roje. plan v: evrakı ~airesi?i ~görmek istiyenler Bartın 
Beledıyesıne ve Beyoglu Taksım İstıklal Apartımanında Elektrik 
Mühend'si Hasan Hfilete müracaat etmelidirler. 

8 - 3 üncü maddenin B.C.D:E·.~·. fıkralarında yazılı evrakı is
tiyenlere posta masarifi gönderıldıgı takdirde adreslerine parasız 
gönderilir. (2103) 1-1532 

- ~-r.I 
:: IUDINLAR GöLV 
.. ~ Simon Simon • Jean Pierre Aumont 
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Ziraat Vekaletinden: 
Muhammen 

Bedeli 
L. K. M3 Kilosu Adedi Cinsi 
25 17,027 Çam kereste 

1,5 21339 Meşe kömürü 
1,00 20000 Mahtnt odun 
1,5 900 Çam kömürü 
1,5 2000 Çıra 
5 182 Çam sepet 
30 98 Top Kaımat 

1 50 4 Çift düğen 
20 102 Boyunduruk 
20 35 Tekne 
2 . 35 Kepçe 

Hazine namına müsaderelı olup Ankara Orman İdaresi depola
rında bulunan vul arda yazılı momuıat ve mahrukat 15-5-936 cuma 
günü saat 15 de acık artırma surctile satılacağından isteklilerin iha
le ~nU % 7,5 ten:ıinat a~çelerile .~irliktc Ankata Orman Müdüri
yetınde Müteşekkıl komısyona muracaatları il::ın olunur. 

(950) 1-1721 

SAYFA 7 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İl.AN 
1 -- Genel kurmay daire müdüriyetinde mevcud hayvanlar içiQ 

25.875 kilo biçilmiş arpa yeşili ve yahud yeşil cayır 13-5-936 tari
hine müsadif pazartesi günü saat on beşte açık~ eksiltme usulü ile 
alınacaktır. 

2 - Münakasaya konulan çayırın tutarı 517 lira 50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 39 liradır. 

3 -- Şa~tnamesi her gün komisyonumuzda görülür. 
4 - Eksıltme Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun• 

da yapılacaktır. 
5 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakkate mak.. 

buzları ile belli gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (918) 
1-1651 

İLAN 
1-- Çorluda 300 yataklı bir insan hastahanesi yaptırılacaktır. 
2 - Bu hastahanenin keşif bedeli 484716 lira 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 23139 liradır. 
4 - İhalesi kapalı zarf usuli ile 8 mayıs 936 cuma günü saat 15 

da Çorlu kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Bu ite 
ait hususi fenni şartname, keşif ve projeleı- 24 lira 25 kuruş muka· 
bilinde Çorlu kor satın alma komisyonu tarafından isteklilere 
verilir. 

S - İhaleye iştirak edeceklerin 2490 numaralı kanunda istenilen 
vesaiki gösterebileceklerdir. 250000 liralık inşaat işlerinde bulun-

duklarınm tcvsiki şarttır. Bu vesikanın istihsali içinde ihalenen 8 
gün evel sahibi salahiyet makamlara müracaat edebileceklerdir. 
Bu işe ait keşif ve şartnameleri almak istiyenler her gün Çorlu 
kor satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. İhaleye iştirak 
edeceklerin yukarda bellı gün ve sHtten en u bir saat evci çorlu 
kolordu satın alma komisyonuna müracaatları. (857) 1--1516 

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

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

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

çuk teminat akçesı 1761 lira 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçeıinin münakasa saatinden bir ıaat e

vet 33 tüm muhasebesi veznesine veya her hangi bir mal sandığına 
yatırarak kapalı zarfların saat on dörde kadar komisyona verilmiı 

olması lazımdır. 
4 - Münakasaya girenlerin bu işle meşgul olduklarına dair res

mi vesaik ibraz etmeleri şarttır. Aksi takdirde münakasaya giremi
yeceklerdir. 

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

1 -- Tüm birlikleri Haydarpaşa 1 haziran 1936 dan 31.5.937 ıo
nuna kadar bir senelık ihtiyacı olan 140 bin kilo sığır eti Selımire 
askeri satın alma komısyonunca kapalı zarf usuli ile münakuau 
22.5.936 cuma günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - 140000 kilo sığır etinın bedeli 49840 lira olup yü~de yedi bu
çuk teminat akçesı 3738 liradır. 

3 - Muvakkat temınat akçesinin münakasa saatinden bir saat 
evel 33 tüm :nuhasebesi veznesine veya herhangi bir mal sandıgma 
yatırılarak kapalı zarfların saat on dörde kadar komisyona verilmiJ 
olması lazımdır. 

4 - Müna~asaya istirak edecekierin bu işle meşgul olduklarına 
dair resmi vesaik ibraz etmeleri şarttır. Aksi takdirde münakasaya 
giremiyeceklerdir. 

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

Çerkez köyünde yaptırılacak komisyonumuzda görülebilir. İs
olan paviyon ihalesi 14 mayıs teklilerin ilk teminat makbuz ve-
936 perşembe günü saat on beş- ya mcktublariyle 2490 numaralı 
te kapalı zarf usuliyle yapıla- kanunun 2. 3. üncü maddelerin· 
caktır. Muhammen bedeli keşfi deki vesaikle beraber teklif mek-
36611 lira 26 kuruştur. İlk temi- tublarmı belli gün ve ihaleden 
natı 2746 liradı.r. Şartnamesi en az bir saat evetine kadar 11-
250 kuruş ..mukabilinde verile· tanbul Fındıklıdaki Komutanlık 
ceği gibi cwnartesi günlerin satın alına komisyonuna verme-
den maada her gün Jiıığleden evci leri (915) 1-1647 

İLAN 
ı -- Ankara garnizonundaki kıt'a ve müessese eratmın 936 finanı 

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

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

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

4 - Şartnamesi 420 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan istek· 
lilere verilecektir. 

5 -- Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatı muvakkate mak
buz veya bank mektupları ile teklif mektuplarını havi zarfları ka· 
nuni şekilde tanzim ederek saat on dörtte komisyonumuza vererek 
zarfları açma saatinde komisyonumuzda hazır bulunmaları. (948) 

1-1743 

İLAN 
1 -- Ankaradaki askeri mektepler talebeleri ile Cel:,eci askeri haa

tahanesi hasta eratınm 936 mali senesi ihtiyaçlarına sarfedilmek ü
zere ''185000,, kilo koyun eti kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 -- Münakasası 20.5.936 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo'lunda ":ıpıla
calı.."tr. 

3 -- Münakasaya konulan 185000 kilo koyun etinin tutarı 68450 
lira olup teminatı muvakkatesi 4672 lira .::J ku.ru~tur. Şartnamesi 
343 kuruş mukabilinde isteklilere komisyonumuzdan verilir. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin belli gün ve saatten en az 
bir saat evel teminatı muvakkate makbuz veya bank mektupları ile 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını komisyonumuza vererek 
saat 15 de mezkur komisyonda bulunmaları. 

30.4.936 tarih ve 504 sayılıdır. (949) 1--1744 

İLAN 
1 -- İstanbul kumanda~hğı bi~likleri ihtiyacı için '330000" kilo 

arpa veya yulaftan ucuz fıat teklıf edilen 18.5.936 puarteıi günü 
saat 15 de k~pah zarf usuli ile alınacak muhammen tutarı 14025 yu• 
lafın 15675 lıradır. İlk teminatı yulafın 1176 arpanın 1053 lı' t-. t · ·· 1 . ra, ~r 
namesı cumar esı gun erınden maada her gun" ög-leden 1 k • · 
Yonumu da .. ""l bT İ eve vnııı

. z goru e ı ır. steklilerin ilk teminat makbuz ve mek•.up-
ları .ıı~ 249~ sayıl.ı kanuı:ıun 2. 3. üncü maddelerindeki yazılı vcsoik
!e :ı~~lıktekıhal1enın vaktı muayyeninden en a.z biı; saat evetine kadar 
e. 1 me tup arını Fındıklıdaki komutanlık artırma tksiltme ko-
mısyonuna vermeleri. (956) 1--1756 

Anl{ara Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi Ortaklarına 

Ortaklarımıza bu sene yaptırılacak evlerin planları ve keşjflcri 
cuma ,cumartesi ve pazar günleri (1-2-l mayıs) sabahtan .akoama 
kadar Halkevinde teşhir olunacaktır. Butiln arkadaflaruı evlerlnl 
seçmeleri rica olunur. 

1--1725 İDARB lıfECU:Jsl 
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En ucuz nakliyatı temin eden Şevroıe 
bu kerre en ~ağlam ve en idareli 
kamyonları yapmıştır. 

Yalnız Şevrolade bulı,ınan ma· 
euralı tipinde rulemanlarıa 
SERBEST ARKA AKSLAR 

Yi.lkaek kompreayonlu, supap
ları tepeden motoru. Daha bü
yük kuvvet ve aynı zamanda 
benzin ve yaa sarfiyatında bü-

yük taaarruf. 

. '. 

Tekemmül etmlt yeni H ldrollk 
frttnlerl . 

1936 Şevrole kamyonlarıı 
Şevrole tarihinin eu kuwetli ve en 
idareli kamyonudur 

1936 Şevrole kamyonlarında 3 büyük 
tekemmülat göreceksiniz: ( 1) fazla 
kuvvet ( 2) kullanma masraflarında 
büyük tasarruf . (3) kamyonun her 
tarafı modern bir şekilde yapilmıştı_r. 

Arka akslar masuralı rulemanlar üze
rine çalışır; kuvvet ve mukavemetleri 
çok fazladır. Motoru ô silindirli, supap
ları tepeden olup bu sayede kuvvet ve 
ekonomi görülmemiş bir surette bu-

taşmış oluyor. Bu kuvvetli yet"li Şev· 
rolede, yeni tekemmül etmiŞ hidrolik 
f rıw!Pr dahi vardır. 

Yüzde 35 daha-sağlam arka aks ko
vanı - yeni ve daha dayanıklı debre
yaj-daha kuvvetli şanjeman -tekem
mül etmiş soğutma tertibatı - balansa 
edilmiş üstten havalı karbüratör ve 
daha sağlam şasi. 

1936 kamyonları ğörünüz ve tecrübe 
ediniz Şevrole kamyonları almakla 
nakliyat işlerinizi daha muntazam _ve 
daha ekmıomi\'le yapabileceksiniz. 

BAYAN SAFiYE PEK YAKINDA ANKARADA 
''::::============================================================================================================================================ 

Yapı yaptıracakların 
nazarı dil<li:atİne 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme. Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsaid şeraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartzmanı Numara (4) 
Telefon 3629 1- 1746 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan: 
Ankara vilayetinde Atpazarı semtinde Demir fırka mahallesin

de Çimekci sokağında 8 numaralı evde oturan ve T.C. tabasından o
lup Ankarada Anafartalar caddesine çarşısında 33 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi mefruşat ticaretiyle 
iştigal eden ve ticaret odasının 122 sicil numarasında mukayyet bu
lunan Bekirin unvanı ticareti Bekir Hamamcı olarak te:;cil edildiği 
gibi bu unvanın imza şekli de ticaret kanununnu 42 inci maddesi 
mucibince 2.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1 '153 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan: 
Ankara vilayetinde Yeğenbey semtinde 0 -:gen mahallesinde Ba

ğa Türsü sokağında 12 numaralı evde oturan ve T.C. tabasından o
lup Ankarada Tahtaka!e .scmtind~ 9 numaralı maha~li ika~etg~h~ ti
cari ittihaz ederek tarıhındenberı kalay ve bakır tıcaretıyle ıştıgal 
eden ve Ticaret odasının 1518 sicil numarasında mukayyet bulunan 
Rifatın unvanı ticareti Rifat Atılır olarak tescil edildiği gibi bu 
unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibin-
ce dairece 2.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1747 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları . 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ıtriyat mağazalarından arayı
nız. 

ZAYi 
Ürgübün Mustafa Paşa köyü 

ilk okulundan aldığım şehadetna
memi ka,ybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Topak oğullanndan Mustafa 
oğlu Kemal 1= 1745 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdaı-t: 
eden Yazı İ§leri Müdüri; 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarm<lc 
Ulus Basımevinde bcuılmıştır 

Acele satılık macar _ 
hayvanları 

Ziraat enstitüleri karşısında 
ve Çankırı caddesinde Süleyman 
Ağanın hanında bulunan maca
ristandan yeni getirilmiş altı bey-
gir acele satılıktır. 1-1711 

Satılık ı ırsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva

rınd;o eski Sıhhat yurdu bitişi· 
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karşısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

Kiralık daire 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karşısın
daki apartımanın altı odalı kalö
riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. 

Telefon: 1791 
~~--~----~---

Kiralık Evler 
Ulus matbaası karşısmdadrr. 

Suyu, elektriği, bahçesi vardır. 
Görmek için matbaa karşısındaki 
8 No.lu eve ve fazla tafsilat için 
2326 No.lu telefona müracaat e-
dilebilir. 1-1703 

Arabistan da 
Mallarını tasarruf edemiyenler 

ve oraya gidemiyenler için bu iş
lerde ihtisası olan Bay (Şani 
Dürri Üner) Ankaraya gelmiştir. 
İşleri için görüşmek istiyenler 
kendini (Asri kahve salonunda) 
bulabilirler. (1- 1741 

( YENi 1 

BUGÜN BU GECE 

KLO - KLO 

1 1 ANKARA BELEDiYE REISUGI lLANLARl 

İLAN 
Şehir memba sularının beher kilosundan alınmakta olan 6,25 aan

tim resim Belediye meclisi karariyle 12,5 santime çıkarıldığı ve 1 
mayıs 1936 tarihinden itibaren tatbika başlanıldığı ilan olunur. 

(963) 1~1759 
İLAN 

1 - Yenişehirde 1167 ci adada Nadire İzzet'e ait 13 sayılı par
selde 98 metre murabbaı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher metrosu (5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36,75 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri Kale

mine müracaat eylemeleri. 
5 - Taliplerin 15 mayrs 1936 cuma günü saat 10 buçukta Bele· 

diye encümenine gelmeleri. (964) 1-1760 ------
Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi Reisliğinden: 
Edirnede Furçacı Salamon Avkalay yanında Estere. 
Kocanız Ankaranm Yeğcnbey mahallesinde Komrulu sokak (24) 

sayılı evde Yako vekili Ankara avukatlarından Ali Rıza Dinç tara
fından aleyhinize açılan ihtar davası üze.rine duruşma ,günü olarak 
(27.4.936) pazartesi saat (14) de mahkemede bulunmanız için namı
nıza çağrılma kağıdının oturduğunuz yerin meçhuliyeti hasebile ai
ze verilememiş ve bu sebeble Ankarada Ulus, Istanbulda Cümhuri
yet ve Edirnedc de Vilayet gazetesile ilanen tebliğat yapılmasına 
mahkemece karar verilmiştir. Tayin olunan (8-6.936)pazarteai günü 
saat (14) de mahkemede bulunmanız veya bir vekil göndermeniz la
zımdır. Aksi takdirde hukuk usulü muliakemeleri kanununun (401) 
ve (402) inci maddesi mucibince muamele yapılacağı tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 1-1740 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi U. No. Metruke No. 
Vattarin Vattarin Ev 18/ 1993 118 

Yukarıda yazılı üç oda, sofa, tarasa, mutbah, odunluk ve kömür
lüğü müştemil ve aylık icarı muhammeni olan 25 lira bedel üzerin
den açık artırmıya konulmuştur. Kira müddeti mayıs 937 tarihine 
kadar olup ihalesi 14 mayıs 936 perşembe günü saat 15 de yapıla
caktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü ge
çen gün ve saatte 23 lira 44 kuruşluk dipozito makbuzu ile defter-
darlıkta kurulan komisyona müracaatleri. 1-1641 (898) 

LAR f KULÜP] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
1 Numaralı halk düşmanı 

MARTHA EGGERTH 

Sabırsızlıkla beklenen bu büyük 
eser muvaff akiyetle devam ediyor 

Richard Arlen - Virginia Bruce 
Jean Parker 

Sinemacılığın yepyeni bir harikası 
SEKOYA 

GECE 
I ..1 


