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Başbeıke 

FRANSIZ SECh'lt 
Falih Rıfkı ATAY 

1932 fransız seçiminde bu
gün halk cephesini kuran 
partilerin mebus yekilnu 342, 
bağınsız radikallerden kon -
servatörlere kadar giden par
tilerin mebus yekunu 258 idi. 
Bu seçimde en çok mebus, ra-diıkal 
ıao.syalistlerdendi. Bu sırada B. 
Heriyo: ' '-Fransa radikal sosya
listtir! '' diyordu. 

Daha önceki seç.imde gene şim
di halk cephesini teşkil eden par
tilerin mebus sayısı ancak 274, 
karşı partilerin ise 334 idi. Parla
ınentoda radikal sosyalistler an
cak 109 kadar idi. 

Bu seç.imde halk cephesi 378, 
lnu§ı partiler 236 mebusl~ kaza_~
ınışlardır. Sıra ile üç seçımde mu
him olan değişiklikler şunl~rdı~: 
Komünistler 16, 12, 72 ! Bırleşık 
sosyalistler 112, 129, 146. ! Müsta
kil ve cumuriyetçi sosyalıstler 32, 
.36, 35 ! Radikal sosyalistler 109, 
156, 115 ! 

Orta ve sağlardaki değişiklik
ler, halk cephesi partile~i de~i~~k
liklerinden daha ehem1yetsızdır
ler. Mesela demokrat cumuri~etçi
ler 90, 76, 88 ! Sol cumuriyetçıler 
101, 72,83! 

Umumi olarak şu söylenebilir 
ki radikal sosyalistler, lngilte~e
deki liberaller gibi, varlık hık

:rnetlerini yavaş yavaş kaybet
.ınektedirler. Sol çoğunluk baş sı· 
nıfı sosyalist Dlarak inkişaf etmek
tedir. Yani, sosyalistten sağa ka • 
Ça.rak değil, .sosyalist olarak ve 
ondan sola kaçarak! 

Bir de son senelerin hükümet 
terkiblerini gözden geçirelim: Her 
hangi bir rejim, veya sistem dur
luğu için, yani devam ebnek için 
değil, fakat vaziyet kurtarmak 
için iktidara gelen Dumerg kabi
nesi 15 şubattan 8 teşrinisani 934 
de kadar hükümet etti. T ardiyö ve 
Heryo, şimdi biri parlamentoya 
:girmeksizin dışardan rejim inkı
labı isteyen, biri, partisinin ehe
ıniyetten düştüğünü gören ve me
busluğu güçlükle temin eden iki 

ı ıef, bu kabinede devlet b1kanla
:n idiler. 

Ffanden kabinesi sola doğru 
idi. 934 13 ikinci te,rininden, 935 
mayısının 30 una kadar iş ba§ında 
kaldı. 

Laval kabinesinde radikal sos
yalistlerden 5 sol cumuriyetçiler
den 3, cumuriyetçiler birliğinden 
1 sol demokratlardan 2, merkez 
c~muriyetçilerden 1, sosyalistler 
birliğinden 1, parlamento dışı~
dan 1, bağınsızlardan 2, cumurı
Yetçiler federasyonundan 1 ve sol 
radikallerden 2 bakan vardı. 
Bu kabine 7 haziran 935 den 
22 ikinci kanun 936 ya kadar ik
tidarı tuttu. 

Son Saro kabinesinde 4 radikal 
sosyalist, 2 sosyalist, 11 diğer grup
lardan mebus ve bir parlamento 
dışından general vardır. Üçüncü 
cumuriyetin 100 üncü ve on beıin
ci teşrii devrenin 11 inci hükümeti 
olan bu kabine, son telgraflardan 
öğrendigimize göre önümüzdeki 
haziranda istifa edecektir. 

* :(. * 
Şimdi, yeni parlamentonun ter

kibi fransız milletinin hakiki ira -, . 
desinin eseri midir, yoksa seçım 
mekanizmasının, ve parti politika
larının milli iradeye delil sayılma
sı doğru olmayarak kombinezon
lardan doğma bir şey midir, bü
tün bu nazariyeleri T ardiyö ve ar· 
kadaşları ile, diğer münakaşacı -. 
la.ra bırakalım: Yeni parlamento -
nun ınehusları seçilmiştir. Fran -
sada hükümet etmek için bu par • 
lanıentodan itimad reyi almak la
Zıındır. Bu parlamento, fraınsız 

'- (Sonu 6. ancı •aylada) 

BALKAN ANTANTI Negüs FR.4L\NSIZ SEÇiMi 
Daimi konseyin dünkü 
toplantıları çok ni.kbin 
bir hava içinde geçti 

kaçtıktan 
sonra 

ttalyan kıtaları 
ilerileyişlerini 
hızlandırdılar 

ikinci tur sül~un içinde geçti 

B. Saro31 mayısta çekilecek 

Dış sıyasanın değişeceği sanılmıyor. 

<'/V'\,/'V'-

FRANSIZ SEÇ11\11N1N NETİCESİNİ 
GÖSTEREN MUKA YESELt TABLO 

i\smara, 4 (A.A.) -Adisaba
badaki elçilikler İtalyan umumi 
karargahına acele bir telgraf çeke
rek .Adisababanın işgalinin hız
landrrıhnasım istemişlerdir. Umu
mi karargah, motörlü kıtaların ça
buk yürümeleri için her türlü ted· 
birleri almıştır. Adisahabanm şi
malin deki Termaber geçidindeki 
harekatı bizzat Mareşal Ba.doglio 
idare etmektedir. Pazar sabahı hu 
geçitten 1600 otomobil geçmiş 
bulunuyordu. İtalyan kollarının 
iaşesi tayyare ile temin olunmak
tadır. 

Önce Şimdi Kazanç Kayıp 

Komünistler 10 72 62 
Aynlıkçı komünistler 11 10 1 
S. F. 1. O sosyalistler 97 146 49 

Cumuiryetçi sosyalist birliği 45 26 19 

Paris, 4 (A.A,) - Fransa hü
kiinıeti, evvelki gece Adisababa
dan almış olduğu heyecanlı haber
leri Rom.aya bildirmiştir. 

Bağınsız sosyalistler 21 
Radikal - sosyalistler 158 
«Halk cephesi> ni:ıı kazandığı 

mebusluklar yekunu 

Bağınsız radikaller 65 
Sol cumuriyetçiler 72 
Halkçı demokratlar 23 
Cumuriyetci demokrat birliği 76 
M ııhafazakarlar. 6 
Orta ve sağ partilerin kazan-

~ 12 
115 43 

378 

31 34 
83 11 

23 
88 12 
11 5 

Dört Balkan antantı devletinin delegeleri: BB. T. R. 

Roma hükümeti Adisababaya 
doğru gitmekte olan İtalyan ku
mandanına ileri harekd:inin hız
landırılması için emir vermiştir. 

~ dığı mebusluklar yekUııu 236 

~Bu hesaba göre 614 seçim bölgesinde netice belli olmuş, 
, -;ömiirgelerdeki 4 seçim bölgesinden netice hakkında Araş, Metakaas, Stoyadinoviç, Titüles ko, Politi.$. 

Bclerad. 4 {A. A.) - Romanya dış bakanı B. Titülesko bıı 
fi:U'is, 4 (A.A.) -Adisabai>a= 

dan ~ı~~? haberlerde İtalyanla
rın ileri haı~lç~j_n geçiktiği ve İ
talyanların AcUoA'b~~~ r~r~nda.n 
··nce işgal edem1y~elde~m9~n 
:orku~a olduğu bildirilmektA
dir. !şşalin geç.iJınıesine se~e~ yol-
1.a;rJD ı§iddetli yağmu_ .. \ar yuzunden 

> . hb l .• 
~ .enÜf . ? ~ er ge 11!-~mışhr. 1 
> 
~.vvvvvvvvvvvvvv:~VV'VVVV:VV'VV'VV-~~ 

Paris, 4 (A. A.) - Seçim işleri, iki cepheye mensup nam

zetlerin hazan çok çetin bir savaş açtıkları kalabalık mahal-
' 
lelı:ı-df: pil~ ?iç bir hadiseye meydan vermeksizin olup bit-

miştir. 

sabah saat 10.30 da Bc1grada gelmiş ve istasyonda Yugoslavya 
başbakanı B. Stoyadinoviç, yunan başbakanı B. Metaksas, 
Yunanistanm Paris elçisi B. Politis, fransız elçisi Kont Dam
pier, türk elçisi B. Ali Haydar, çekoslovak elçisi B, Gfr.za, 
yugoslav dış bakanlrk muavini B. Martinatz ve bakanlık ileri 
gelenleri ile Türkiye, Yunanistan, Çekoslovakya ve Roman
ya el~ililderi memurları tarafından karşılanmıştır. 

B. Titülesko doğruca saraya giderek defterlere ismini 
yazmıştır. 

b ~~tapıf •a~ıdır. 
oz'- 4. (~A.) - Bütüo. ~tal-

Dünkü günün, geçen pazar gününden daha az hararetli ol
duğu söylenmektedir. Roma, -. • , ,,. ..ı· \..- b 

Balkan antantı daimi konseyi ilk toplantısını dış bakanlık 
salortisrında saat 11 de yapmıştır. 

Belgrad, 4 (A. A.) - Avala ajansı bildiriyor: -
Balkan antantının bugün saat 11 de başlıyan ilk konferansı 

saat 13.30 da bitmiştir. 

ya, ileri kuv~etJeA ~~"' ~·~!t~~13Ja . d•v• h h 'tl@~e-gır ıgı . a erini heyecaıt.. •• . _ 
~ektedır · Musolininin hu hadıs--
yı yarın bütün memlekete ilan e- J 
deceği~den hiç kimse şüphe etmi
yor. Bır kaç gündenberi bütün 1-
tal.>:a sokaklarına konulan oparlö
rlerın etrafını binlerce kişi sarmış 
bulunmaktadır. 

paris, 4 (A. A.) - ,,Halkçılar cephesi,, nin muvaffakryet 
ka~aç:ağı kestirilmekte ise de bu muzafferiyetin bu kadar 
.. •lei cJacağ.ma ihtimal verilmemekte idi. Pariste ve bazı şehir· 

Toplantıda BB. Stoyadinoviç, Metaksas, Titülesko ve Tev
fik Rüttü Aras bulunmuşlardır. 

.__ '~tnı neticeleri halkın coşkun alkrşlariyle selamlan-
lerde s ... ,, 
mıştır. 

· ~ --lflıiklik olmıya cakmt§ ? 
Dış sıyasada a 

t 0 - . ._'(anmxş olduğu muvaffa-Konferanstan sonra dört bakan yunan delegasyonunun bu
lunduğu otele giderek Yunanistanın Belgrad orta elçisi B. 
Sakelaropulos tarafından şereflerine verilen ziyafette hazır bu
lunmuşlardır. Ziyafette keza Madam Stoyadinoviç ile saray 
bakanı ve Bayan Artiç, Türkiyenin Belgrad orta elçisi ve Ba
yan Haydar, Romanyanın Belgrad orta elçisi ve Madam Ora• 

(Sonu 3. üncü aaylada) 

Dün akşam T ermarher boğazı
nın büyük güçlüklerle geçilmiş 
olduğu haberi zafer heyecanını ar
tırınış.tır. Otomobil kolu 3700 
metre yukarsındaki bu boğazdan 

(Sonu 6. ıncı aaylada) 

Paris, 4 (A. A.) - Sol cenahın &... '"'h bi.r değişiklik 
kıyete rağmen Fransanın dış siyasasında es... •._t partisi 
olmıyacağı sanılmkatadır. Bununla berab k .. ~., er omunıw . 

Moskova ile Paris arasında daha sıkı b' · b' l'ğ' l . . . . ır ış ır ı ı yapı matı. 

ıçın tesır ıcra etmekten geri kalmıyacaktır. Ekonomik ve mali 

---
Lise ve Orta mekteplerde 

Sınavlar nasıl olaca.k? 
Kültür Bakanlığı bu yıl imtihanların başlama, bitme ve mekteblerin 

azad olma tarihleri hakkında şu tamimi yapmıştır: 
"1 - Ortaokullarla lise birinci dev

relerin ve ilk öğretmen okullarının mes
leki sınıflarının dersleri 26 mayıs 1936 
salı akşamı kesilecektir. 

2 - Lise ikinci devre birinci ve ikin
ci sınıfları dersleri 26 mayıs 19 36 salı 

akşamr, üçüncü sınıfları dersleri de 20 
mayıs çarşamba akşamı kesilecektir. 

3 - Lise fen kolunun riyaziye, fi
zik - kimya, tabiiye ve edebiyat kolunun 
tarih, edebiyat gruplarının yazılı olgun
luk sorgulariy1e her iki kolun olgunluk 
türkçe kompozisyon mevzuları ıha.kan-

Mısır • • 
seçımı 

Kahire, 4 (A.A.) - Mısırın 
seçim bakımından ayrıldığı 150 
dairedeki neticelerin yüzde 90 1 

öğrenilmiştir. Bu neticelere göre, 
reylerin yüzde 90 ı Vefd partisine 
verilmiştir. 

Birçok ölü ve yaralı 

Kahire, 4 (A.A.) - Parlamen
to seçimleri dolayisiyle muhtelif 
yerlerde kavğahr olmuştur. Bir 
çok ölü ve yaralı vardır. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

lıktan gönderilecektir. Bu sınavlar §U 

günlerde yapılacaktır : 
20 haziran 1936 cumartesi: 

Fen kolu riyaziye olgunluk yazılı 
sınavları 

25 haziran 1936 perşembe: 

Fen kolu fizik - kimya olgunluk ya
zılı sınavları 

30 haziran 1936 salı: 

Fen kolu tabiiye olgunluk srnavlan 
20 haziran 1936 cumartesi: 

Edebiyat kolu tarih olgunluk yazılı 
sınavları 

25 haziran 1936 perşembe: 

Edebiyat kolu edebiyat olgunluk 
yazılı sınavlan 

4 temmuz 1936 cumartesi: 
Fen ve edebiyat kollarrnın türkçe 

kompozisyon olgunluk sınavları 

4 - Edebiyat kolunun felsefe ve iç
timaiyat yazılı olgunluk sınavları soru
lan olgunluk sınavı heyetince tesbit e
dilecektir. 

5 - Okullara tebliğ edilmek Ü'zere 
bulunan lise sınav taliınatnaınesine göre 
edebiyat kolunun olgunluk sınavlarmda 
tarih dersinin sınavı coğrafya ile birlik
te bir grup halinde yapılacaksa da yal-

(Sonu 6. ıncı aaylada) 

(Sonu 3 . üncü sayfada) 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
. ..... ... ... ... ........ 

Ermek -- Irmek 
Sözleriyle üreme ve benzerlerinin «Güneş . 

Dil» teorisine göre analizi 
VJ. 

ETRE 
Türkçede (imek) ile anlatılan 

mücerret oluş anlamı, Fransız di
linde (etre) diye yazılan söz ile 
anlatılır. Bu söz fransızcada iki 
anlama gelir: 

1. - Fiil olarak (olmak) diye 
tercüme olunur. Bizim (imek) de
diğimiz fiilin manasının aynına 
delalet eder. Tasrifi gayrı kıyasi
dir. Hal sıygasınm ''Je suis, nous 
sommeı, ilı 11onf' şahıslarında 
istikbal şart emir ve subjonctif 
present sıygalarmda bir ( s) ele-
manı tasrife hakiın olur. Halbuki 
mahdut mazi ve hundan yapılan 
subjonctif imparfait sıygalarınd 
bir ( I) elemanı vardır. Bunları: 
haricindeki sıygalarda ise. ( eıt)
den ~ısaltdmı! olan. bir (et) ele
ınaııuyle kıyası gibi tasrif olunur 

Bu fiil aynı zamanda yardım . 
f "l 1 - L • CI 11 0 ar«K. hır takım fiillerin mü-
rekkep sıygalarmın tasrifine de 
yarar. 

il. - isim olarak (etre) keli-

mesi, "herhangi bir varlık bir 
mevcut'' demektir. ' 
Şimdi bu kelimenin orijinini 

Fransız lugatlerinde arıyalım: 
/. "Etl"e. - Halk latincesinde 

«mefruz .şekli "essere~' klasik l "'. . . ,, " ' a 
«tıncesı esse , italyancası ,, ,, k' esse-
«re ' es ı provansalcası "esser'' ve 

(Sonu 2. İnci sayfada) 

Filistin de • 
vazıyet .. 

Kudüs, 4 (A.A.) - Umumi 
grev komitesi, iki haftadanberi 
devam etmekte olan grevi, hedefe 
vasrl oluncaya kadar devam ettir· 
meğe karar vermiştir. Bu hedef, 
Filistine yahudi göçümü ve arap 
topraklarının yahudilere verilme
sinin nihayete erdirilmesidir. Tel. 
Aviv gibi tamamen yahudi mer
kezler hariç, grev öteki merkezler
de tesirini mühim surette his et
tirmektedir. Yiyecek azalmağa 
baılamııtır. 

~ 



SAYFA2 

Yarı - Sıyasal 

Fransa «sol» memleketler arasında 
Fransız milleti, "sol., seçti, Seçim

den önce 22 nisan tarihli gazetemiz
de yine bu sütunlarda, diyoduk ki: 

•·.. Eğer, bu seferki fransrz seçimi 
hakkında ve yukarıdaki sebeplere 
dayanarak, bir tahmin yapmak caiz
se, bu seçimin "Halk cephesi" nin 
büyük bir muvaffakıyeti ile netice
leneceğini beklemek doğru olur. 

Geçen seçim devresinde, hükümet 
ve otorite, sağ ile sol arasında buca
ladı. Mihver rolünü oynayan radikal 
partisi, açıkça sol olan bir politika 
yürütemedi. Ancak, rey adedini ve 
kontrolu elinde tuttuğu için, mute
dil sağlar ile iç meselelerde (mesela 
frangın müdafaası prensipi) bir pa
zarlığa girişerek kendi dış politika
sını empoze edebildi. 

Bu sefer halbuki, sol, hem teknik 
hem politik temerküzünü, daha se
çim yapılmadan önce temin etmiş bu
lunuyor. Binaenaley gelecek ay F
ransa'mn, artık sol bir Fransa olması 
kuvvetle muhtemeldir." 

Bu seferki seçimin fransız solları
nı sevindireceği, demek ki, azcok 
belli idi. Yalnız, sollar için zaf~rin 
bu derece büyük olacağı, doğrusu 
tahmin edilememişti. Orta fırkaları 
da sağ fırkalara ilave etmek şartiyle, 
elde edilen rey adedi 250 den aşağı
dır. Buna mukabil tek başına Halk 
cephesi, 3 7 6 dan fazla rey almağa 
muvaffak olmuştur. Öyle ki, Halk 
cephesi, ne ortaya, ne de sağlara mü
racaat etmiye lüzum görmeksizin, 
Fransa hakkında düşündüğü esaslı 
reformlan kendi ezici ekseriyetine 
dayanarak geçirebilecektir. ''Halk 
cephesi" nin eski kartel gibi sadece 
seçimi kazanmak üzere üzerinde u
yuşulmuş teknik bir anlaşma olmadı
ğım, ortaya bir programla hem de 
~k ge~iş bir program]a çıkmış oldu
gunu, ılk yazımızda da tebarüz ettir
miştik. 

Ha1k cephesi'nin programından 
bazı noktaları, not olarak aşağıya a
lıyoruz. Bu noktalar, bir cok mem
leke~Jer için, revo1üsyoner birer adım 
teşkıl edecek kadar ileridir. 

'?erek seçimin, gerek İse Halk cep
hesı programının tahlilini, ileriki ya
zılarımızda yapacağız. 
. Bu.rada, yalnız, şunu işaret ede
lım kı, Halk cephesi zaferinin ilk iki 
aksülameli şunlar olacaktır: 
"1 · Kendilerini silahlarından ve teşki
latlarından ayıracak teşebbüs! . F 'd k en, -
r~~sa . a i faşist ve paramiliter tesek-
~ullerın, bir ikinci 6 şubat :hareketi 
ıle karşılamaları ihtima] dahi1ind d' 

2 "F .. e ır. 
. . rank bu defasında, artık "ta-

m~m~~ tehlikede" ilan edilecektir. 

cla
Çunku, Halk cephesi'nin programın-

• Fransa bankası' · I · · • nın ış erını ya-
kın~~ .~etki~ etmek salahiyeti fran
sız hukumetıne verilmektedı'r Ey 
"f k" . ger ran aleyhine bir panik başl R I .. arsa, 

ooseve t m yaptıgy ı gı'bi fra d I . . d • nsız ev-
etının e nltına ambargo koy 
beklenebilir. ması, 

Bundan ba k " ]" b' F ş a, so ır rnnsa-
nm A.vrupa ve dünya politikasında 
da tesırlcrİ görülecektir. Bir kere şu
r~~ı muhakkaktır ki, Fransa, dı; po
lıtıkasında artık kfıh sağa, kah sola 
kaç.n~k yahud kah iç politikasını dış 
pol~t~kasma ve kah dış politikasını iç 
po1ıtıkasına zıt tutmak ku"lf ti . d k t J e erın en 

ur u muştur. F ran~a. parleınanter 
yol~ndan da olsa, "politikada vah
de.~ prensipini her hangi bir faşist 
re1ım kadar ~emin etmis bulunuyor. 
Halk cephesı, kendi içinden bir boz
g~n .. verme~ikçe, Fransa'mn gelen 
hubk.umetler~: ~~şündiiklerini artık ya
pa ılecek hukumetlerdir. 

Halk cephesi şimdı'1ı'k ke d' . . d ı.,· • n ı ıçın-
e~ ır bozgun veremez, çünkü ü-

zermde mutabık kalmış old y 
b

.. .. . ugu pro-
gram, utun bır teşrii devreyi doldu-
rncak kadar zengindir. Cepheye çat
laklnr, bu ilk program tamamlandık
tan sonra arız olabilir. 

. Halk cephe:>i için, şimdi en mü
~ım dava, senato ile olan münasebe
tı olsa gerektir. Senato .. k'· H Ik 

h 
. cun u, a 

cep csınin elinde değildi~. 

Not: 
Burhan BELGE 

« • • ·bugüne kadar scndik:ı te.şek.
Jcü/Jerinin plan ve programlarrnda mek-

mız bulunan acil taleblerin, devleti, ma
li ve iktısadi derebeğliğinden kurtara • 
cak esaslı tedbirlerle tamamlanması ... > 

« ... para militer teşkilatlarrn ka
nuna uygun bir §ekilde silahtan tecri
di ile kati surette ilgası ... > 

« ... ticarl ilanat hususi monopol
/arma ve mali ilanat rezaletlerine niha
yet verecek, matbuat tröstleri teşekkü
lüne mani olacak kanuni tedbirler it -
tihazı ... > 

« ... tahsil mecburiyetinin 14 yaşı

na kadar meri olması, ve ikinci devre 
tahsilinde ücretsiz okumanrn mütem -
mimi olarak bir ıstıfa usulünün tatbi
ki ... > 

« •.• mütecavizin tarlli ve tecavüz 
halinde otomatik bir surette ve mütesa
nit olar.ak sanksiyonlarrn tatbiki sure
tiyle toplu emniyet için. Milletler Ce
miyeti çerçevesi dahilinde, beynelmilel 
mesai birliği ... ,. 

« ... silahlı sulhtan sı'lahsız sulha 
geçebilmek için daimi çalrşma, bunun 
ev"·ela bir tahdidi teslihat mukavele -
sile başlaması ve silahlarrn kontrollu o

larak ve birlikte azaltılması .... > 

« ... Harb sanayiinin devletleştiril
mesi ve husus1 silah ticaretinin meni ... » 

« • · • .gizli diplomasinin terkedil -
mesi, milletler cemiyetinin esas nizam
namesine mugayir olmamak üzere, ce
miyetten çekilmiş olan devletlerin ye _ 
niden dahil olmaları için umumi mü _ 
zakerat açılması: toplu emniyet ve bö
lünmez sulh .... » 

« · · · fransrz • sovyet paktı prensip

lerine göre, herkese açık paktlar siste

minin tamimi, bilhassa .şarki ve mer. 
kezi A vrupada .... » 

« • · · lhankerlik mesleğinin tanzimi, 
Bankaların ve Anonim <;İrketlerin 

bilançolarının tanzimi " . 
Anonim .şirketleri idare edenleri11 

S<'lahiyetlerinın yt!nÜ.en tam;:n,1. 

Açıkta bulunan \'l'ya müte~aid mı> . 
mmiarrn anonim <;irkr.tler idare mP.c • 
lislerinde vazife .almalarrnrn meni, 

Kredinin ve tasarrufun iktısadi t>li -
garşiden kurtarılması için bugiin lıu _ 
susi bir banka olan Banque de Francc'
rn gerçekten Fransanrn bankası haline 
konulmasr, 

Conseil des regents'in ilgası. 

. l~rai, te§rii kuvvetlerin ve iş endüs
trı, tıcaret ve ziraat teşekkülleri mümes
sillerinin i.ştirflk !Cdecekleri daimi bir 
konseyin nezareti altrndtı olmak şartiy
le Fransa bankası Gouverneıır'ünün sa
lahiyetlerinin genişletilll1esi ... > 

« ... vergı' sisteminde, iktısadi lıa -
yatı yeniden canlandıracak bir değişik. 
lı'k yapilmasr, büyük servetlerden alr -
mıcak vergilerin tezyidi ile :,,•eni mem -
balar tem İlli (75.000 franktan fazla) 
iradlar için mütez.:ıyid vergi usulünün 
konması, veraset vergisinin ıslahı, istih
lak fiatlarr üzerinde hasıl olabilecek 
tesirlere mani bulunmakla beraber in -
hisar temettularından vergi alınması .. > 

« · • · Sermaye çrkı§larınrn kontrolu. 

sermaye kaçırmalarının meni, bu husu

sun temini için çok şedid tedbirler alr:ı

ması ve icabında ecnebi memleketlerde 

saklanan servetlerin veya bunların kıy· 

metine muadil bir meblağm müsadere~ 

sine k,.3dar gidilmesi .. » 

Nöbetci Eczaneler 
J 

1 muyıstcın itibaren iki a)·lık 
aecc eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Y cnişehir ,, 
latan bul 
Merkez 

Ankara 
Yeni 
Halk 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
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iÇ HA ERLE 

IST AN BUL TELEFONLAR/: 

Ayasofya 
mozayil{leri 

İstanbul, 4 - Ayasofya moza
yiklerini meydana çıkaran prof e
sör Limtar bugün geldi. Bir kaç 
güne kadar çalışmalarına başlıya
caktır. 

Bir talebe grupu 
İstanbul, 4 - Varnadan bir 

fransız talebe grupunun gelmesi 
bekleniyor. 

İlk göçmenler 
İstanbul, 4 - Bu yılın ilk göç

men kafilesi bugün Varnadan gel
di ve Tuzlaya çıkarıldı. ikinci ka
fileyi lstanbula getirecek olan Hi
sar vapuru Varnaya hareket etti. 

Bir hırsız grupu 
yakalandı 

İstanbul, 4 - lstanbulun bir 
çok yerlerinde bir senedenberi bir 
çok mücevher hırsızlığı yapan E
yüp Sabri ve Mithat adlı iki hır
sız yakalandı. Ve fazlaca kıymet
te olan çalınmış eşyaların hepsi 
meydana çıkarıldı. 

''Ulus,, un 
( BQ§ı 1. inci sayfada) 

« "estre" dir. İspanyolcada bu ma
«naya kullanılan "ser" kelimesi 
«latince "sedere" yi temsil eder 
«(Bak: seoir ). Rumencede aynı 
«anlama olarak "fi" kullanılır ki 
«bu da liitince "fietri" aslından 
«gelir. Bu fiilin şekillerinin tetki
«ki gramere aittir. Burada yalnız 
«§unu kaydetmek lazımdır ki eski 
«lransızca "ester'' (Bak: ester) 
l At O " " O al , « a ınce stare , ıt yanca "stare" 

«eski provansal ve İspanyol dille-' 
«rinde "estar'' kelimeleri, "etre,, 
«liili'!in "ete'' ve ''etant" şeklin
«dekı partisipleri ile "j'etais ... ilh.'' 
«şeklinde emparle sıygcısını vücu
«da getirmiş ve bu sıyga eski lran
«sızcada klasik latince "eram 
'Ih " ... «ı . ın mümessili olan • ve hala 

«Voj dağları havalisinin bir kıs
«miyle Jirond nehri ağzından Ro
«man lsviçresine doğru çekilecek 
«bir hattın cenubundaki yerlerin 
«konu'}ma dilinde yaşıyan - keli. 
«meleri ortadan kaldırmıştır. ls
«panyol ve Portakiz dillerinde 

" ,, k l' . l d « ser e ımesı ya nız e at ve 
«yardımcı fiil gibi kullanıldığın
ccdan tam manalı fiil olarak "es
«tar" kullanıl.maktadır. Kelimenin 
«is;m olarak istimali, 12 inci asır
«d an baslar.» [1]. 

11. ccEster. - 16 ıncı asırdanbe
ccri yalnız masdar şeklinde olarak 
cckullanılan bir hukuk terimidir. 
«Orta çağların liitince adliye tabir
cclerinden olan "stare" den alın
«mıştır ki asıl Uitincede "ayakta 
«durmak, olmak (elre) ... ilh." an
cclamlarına gelen "stare'' nin ma
ccna~ının tahs;si suretiyle vücut 
«bıılmu§tur. (Bak: etre) » [2]. 

ili. «Seoir. - Asıl manası "o
«turmus olmak" tır ki 17 iı ci asır 
«İDtid,.,larından itibaren bu mana 
«ile d:/dt>n dıfiları tutulmuştur. Bü
«fün Galo - Roman konuşmaların
«dan da kavbolmustur. Saray dili-

[ 1] Dictionnaire etymologique 
de la laııgue Jrançaise, par Oscar 
Bloch, 1'. ı., P. 276. ["Halk latin
cesinde meiruz §ekii'' tabirinden 
maksat lfıtincenin yerli dillere tat
bikinde almış olması lazımgelen 
fakat yazıda ve konuşmada görül
memiş olan §ekil 'demektir]. 

[2] Dictionnaire etymologique 
de la langue lrançaise, par Oscar 
Bloch T. l., P. 271. 

Bir serseri mayin 
görüldü 

İstanbul, 4 - Liman reisliğine 
bir müracaat yapılmış ve İnebolu 
ile İstanbul arasında bir ~erseri 
mayin görlildüğii bildirilmiştir. İş
lek bir ticaret yolu üzerinde gö
rülen bu mayin ehemiyetle dikka
te alınarak bütün gemilere haber 
verilmiş ve ayrıca mayinin aran
masına da başlanmıştır. 

Muğlada ekim vaziyeti 
Muğla, 4 (A.A.) - llimizde 

tahminen ve kışlık olarak 6000 
hektar arpa 450 hektar bakla 12500 
hektar buğday, 700 hektar burcak 
ve 2150 hektar çavdar ekilmiştir. 

llimiz sahil kısımlarında pa
mukçuluk için tecrübeler yapıl
maktadır. Köyceğizde yapılan pa
muk tecrübelerinden bar;ka Fethi
ye merkezinin Gökova, Bozuk ka
munlarında da aynca tecrübeler 
yapılmaktadır. 

Prof. Yanseu Gazi Antep'te 

Gaziantep imar planını hazır
lamakta olan maruf sehircilik 
mütehassısı Prof. Yanse.; Gazian
tebe gitmiştir. Profesör bu ziyare
tinde planda henüz tesbit edilmi
yen bazı kısımlarım bizzat yerin
de tetkik etmiştir. 

Dil Yazıları 
cenin bakiyeleri olarak "seant" ve 
« "sis'' partisip/eri dilde kalmııtır 
«ki bunlarda ''toplanmak" ve "yer 
«tutmak" manaları vardır. Bazı şe
«killeri de ''uygun" olmak" anla
«mınd a kullanılır. Latince aslı 
« "sedere" dir ki bütün Roman 
«dillerinde muhtelif kıymetlerle 
«muhafaza edilmiştir. ltalyancası 
« "sedere", İspanyolcası "seer'' 
«(ki bugün "etre" fiili kıymetin
«de olan "ser" buradan çıkmıştır), 
«eski provansalcası ''sezer" dir.» 
[3]. 

iV. «Etre [etimolojisi]. - Bur
«ginyon lehçesinde "etre" Berri 
«lehçesinde "je suis" yerine "je 
«seus'', provansalca ''esser" ve 

" ,, . l . « ser , ıspanyo ca ve portekızce 
<( " ,, 't l " " B ser , ı a yanca essere , ar-
«bar latincesi ''essere" - ki aslı 
« "esse'', kökü ''es" veya "as'' ve 
«grekçesi ''esti' ve "esmen'' dir . 
al ,,. " . . , « .mancası ıst , sanskntçesı "as-

ccmi" dir .» 

«''Etre" fiili üç lcitin fiilinden 
«yapılmııtır: Bunların birincisi 
« "esse" dir ki "estre" mastan ile 
«hal, İstikbal, şart ve subjonctif 
«present sıyga/arı buradan gel
ccmiştir. ikincisi "fuo'' dur ki .mah
ccdut mazi ve subjonctif imparlait 
«sıygalarını vermiştfr. Grekçesi 

''f' " k . . « ıo ve sans ntçesı "bher" dir. 
«Üçüncüsü "stare" dir ki eski im
<cparlait sıygası olan "j'estois" ile 
«eski partisip sıygaları olan "es
cctant" ve "este" şekillerini vermis
cctir [ 41. 

«Eskiden bu l:ilin "ere" veya 
<c"iere'' Şt>klinde bir i.mparlait 
«sıygası daha vardı ki Uitincc 
« "eram" ı temsil eder ve müstah
ccbel stvgası olarak ta yine latince 
« "cro" nun mümessili olan bir 
« "ere'' vcy::ı "iere" kullanılır
ccdı.» [ sı. 

V. «Ester [etimolojisi]. - Pro
«vanstılca "eslar, istar, star", is
«panyolca ve portekizce "estar" . l , 
<cıta vancrı "stare", latince "ayak-

[3] Dictı'onnaire etymologique 
de la langue lrançaise, par Oscar 
Bloclı, T. I I .. P. 268. 

[ 4] Bu eski şekillerin ~imdiki 
yazılrslarr, (s) elemanı düşerek ve 
yerine bir aksan konarak, "j'etais, 
Ctant, .Cte" dir. 

[S] Dictionnaire de la langue 
lrançaisc, par E. Littre, T. 11. P. 
1533. 

Kütahya valisi şehrimizde 
Kütahya valisi B. Sedad Erim bir 

kaç gün kalmak üzere şehrimize gel
miştir. B. Erim, burada bulunduğu müd
det zadmda alakadar makamlarla vila
yetine ait işler için temaslar yapacak~ 
tır. 

Eski bir doktorumuz 
Adına lzmirde lıeyl;,cl dikildi 

İzmir, 4 (A.A.) - lzmirin ilk 
türk doktoru olan ve aralıksız o
larak elli yıl lzmirin memleket has
tanesi baş hekimliğini yapan ve 
elli binden ziyade cerrahi ameliyat 
başaran doktor Mustafa Enver 
adına dikilen heykelin bugün açım 
töreni yapıldı. ilbay fazlı, parti 
başkanı, komutanlar, doktorlar ve 
binlerce halk törende bulundular. 
Şehir namına ve hekimler odası 
namına söylevler verildi. 

Şarki Karaağaçta 
I nkıliip lwnf cransı verildi 

Şarki Karaağaç, 4 (A.A.) -
Evvelki gün burada kutsal inkila
bımız hakkında ilimiz C. H. P. 
başkanı remzi Ünlü tarafından 
verilen konferans ilçemizin bütün 
halkı tarafından ~iddetle alkı~lan
mış ve Atatürk'ümüze saygılar su
nulmuştur. 

«ta durmak" anlamına "stare", 
«grekçe "sline", sanskritçe "stha" 
«ve almanca "stehen" dir.» [6]. 

Fransızca ( etre) sözü üzerine 
toplanan şu etimolojik malfunat, 
bu kelime ile bunun eski şekilleri 
ve muhtelif dillerdeki asıllan hak
kında çok dikkat çeker bilgiler 
vermiş oluyor. 

Bunların en başında ve bizim 
(ermek - irmek) ile birliği göz ö
nünde olan latince ( eram) ve 
( ero) sözlerinden gelen ve eski
den fransızcada da (etre) fiilinin 
hem müstakbel, hem de imparfait 
sıygalarını teşkil ederken sonra
dan kaybolmuş olan (ere) ve 
(iere) kelimeleridir. Bunlarda bi
zim (ermek - irmek) fiilinin asıl 
maddesi olan (er - ir) açıkça gö
rülmektedir. 

Etimolojik şekillerini altalta 
yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Ermek: ( eğ+ er ..ı. em + ek ) 
Eram : ( eğ + er + am + ) 
Ero . ( eğ -+ er + oğ + ) 
Ere : ( eğ + er + eğ ..ı. ) 
1 ere : ( iğ -+- er eğ ) 

Görülüyor ki, latince ve eski 
fransızca sözlerin en basit kökü 
olan (eğ + er = eğer - er) sözü 
Türk dilindedir ve tama.miyle ay
nı oluş manasını vermektedir. E
timolojik analizden çıkan mana 
da bunu teyit eder: 

( 1 ) Eğ, iğ: Hareket anlamına 
ana köktür. 

(2) Er: Hareketin tekarrür ve 
temerklizünü anlatan ektir. 

Ana kök bununla kaynaşarak 
(er) hareketin tekarrür ve temer
küzü anlamını verir ki mücerret 
bir "vuku ve hudus'' ta harekP-tin 
bir noktada tekarrürriyle izah o
lunur. 

(3) Em, am, oğ, eğ: Tek<lrrür 
ve temerküz kendi üzerinde vaki o -
lan süje veya objeyi gösteren ele
mandır. Burada görülen ( ğ- m) te
badülü, okunmaz ( ğ) 111in dudağa 
intikaliyle aldığı ( v) sesinin ta
vassutiyle olmuştur. 

( 4) Eh: Kelimeyi tamaınlıyan 
ve isimlendiren sonektir. 

(Etre) sözünün başka kaynak
ları ol n (esse, stare, scdere, f:ıo) 
sözleriyle bunların Türkçedeki 
şe'kilerini de yarın yazacağız. 

l. N. DIL~IEN 

[6] Dictionnaire de la langue 
lrançaise, par E. Littre, T. 11. P. 
1503. 
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SON Dll.KiKA: 

Adisababada 
durum yine vahimleşti 

., 
Yağmacıların 

elçiliğimiz 

taarruzuna 
memurları 

ugrayan 
ingiliz 

himaye kampına yerleştiler 
Londra, 4 (A.A.) _Alınan haber on avrupalınm öldüğü saruııri.aktadır. 

alına bürosu bildiriyor: 
lngiliz hüküm.etinin, franaız hü

kümetinin yaptığı gibi İtalyan kıtala
rmdan yardım ve himaye istemek ni· 
yetinde olmadığı bildirilmektedir. Dış 
bakanlığı bir kaç defa Londradaki 
İtalyan büyük ~lçiliğiyle temaa et -
miıtir. Fakat Adisababadakıi yaban• 
cı elçiliklerin mukadderatı meselesi 
nıevzuu bahsolmamıştır. 

Adisababadaki İngiliz elçisinin bir 
raporuna göre, durum yeniden va -
himleşmqtir. Zira yağmacılar, avru -
palıları İngiliz elçiliğine getirmeye 
çalı§an yardım müfrezelerine ate~ 

açmışlardır. Bu arada, Türkiye elçi -
Jiği de mütearnzlara karşı müdafaa
yı bırakmıştır. E19iliğin bütün me • 
murları İngilizler tarafından kurulan 
himaye kampına girmi§lerdir. Türki
ye elçiliğini muhasaradan kurtarmak 
için gönderilen kıtalar elçiliğin önün
de be§ ölü bulmuştur. Bununla bera -
ber çoğu yunanlı olmak üzere en az 

Adisababanın düşmesi yakın 
Roma,4 {A.A.) - Bugün İngi

liz büyük elçisi Drummond ile 
müsteşar Suviç arasında uzun bir 
görüşme vuıku bulmuştur. Emin bir 
kaynaktan alınan haberlere göre, 
Habeşistan durumundan bah .. 
solunmuştur. Büyük elçiye, Adisa
babamn henüz işgal edilmediği 
ve fakat işgalin pek yakın olduğu 
da bildirilmiştir. Bu görüşmenin 
neticesi Avam Kamarası konuşma
ları başlamadan önce Londraya 
çekilmiştir. Genel kanaat, görüş
menin bu aında bilhassa ehemiyeti 
mevcud olduğu merkezindedir. 

BB. Eden ve Baldvin vaziyeti 
gözden geçirdiler 

Londra, 4 (A.A.) - B. Eden 
ile B. Baldvin, hafta t&tillerini ya
rıda bırakarak, Habeşistandaki 
vaziyeti gözden geçirmek üzere 
Londraya dönmüşlerdir. 

Negüs ve ailesi Hayfaya gitti 
Londra, 4 (A.A.) - Habeş 

imparatoru ve aylesi erkam bu 
akşam ''Enterprays" a1dındaki in
gilz kruvazörüyle Filistin'e "Hay
faya'' hareket etmi·şlerdir. 

Kudüs, 4 (A.A.) - Habeş da
va.ama sempatisi olan bütün Fi 
listm halkı Negüsle aylesi azası-

na hararetli bir istild>al hazırla
maktadır. 

Royter ajansı, imparatorun 
ya Kudüsteki habeş konsoloslu
ğuna ve yabud da lsanın vaftiz 
edildiği yerdeki habeş manastırı
na inmesi ihtimali olduğunu ıbil
diriyor. 

Balkan antantı delegasyonu şeflerine 
verilen ziyafette çok dostça 
nutuklar söylendi 

Belgrad, 4 (A.A) Avala ajanıı bil-
diriyor: 

Başbakan ve dıt hakanı B Stoyadi· 
noviç bu alqam saat 21 de muhafız kı· 
talan ıüel mahfilinde bir arala dinesi 
vermiıtir. 

Dineye Balkan antanb delegasyonu 
teflerinden batka hükümet aza111 ve bü
tün kor diplomatik davetli idiler. 

B. Stoyadinoviç aşajıdaki nutku IÖy

lemittir: 
" - Aziz meılekdaılamn, 
Size, Belgrad'a hot geldiniz diyebil

cliğimden dolayı bahtiyarım. Yapılan ta· 
ahhüdlere riayet.kar olarak, Balkan ant• 
antı konferansına, müttefik sıfatiyle o
lan hislerimizi izhar ve hepimizi müsavi 
derecede alakalandıran bugünkü mese
leler hakkında görütlerinizi teati etmek 
için geldiniz. Bugün bizi Belgrad' da 
toplıyan gey, Balkan antanbna ıamimi ve 
ıadikane bir hizmettir." 

Balkan antantının lnkiıafı 
B. Stoyadinoviç, nutkuna devamla 

denıitür ki: 
" - Antantm zamanla ilerlediğini, fa

aliyetinin inkitaf ettiğini ve bağlannın 
gittikçe daha kuvvetlendiğini hoınud· 

lukla teıbit ve mütahade edebiliriz. 
Balkan te§kilatmuz, Balkanlarda iç 

nizamın emin bir zemini olarak kalacak
br. Kapnnız barıı dairesinde bize işbir
liğini &'etirmek ve kendi menfaatlerini 
bizim menfaatlermizle birleştirmek isti
yenlere dalına açık olacakbr. Fakat kuv
vetli ve geçilmez sınırlarımız her hangi 
ınüteamza kartı kendilerini en son e
nerji ile müdafaa etmeyi bileceklerdir. 

Bilakis Balkanları deiil, genel mil
letleraraıı bayata dokunan 'bütün me
aelelerde, görüıleri ve hareketleri a~nı 
olan kati bir birlik gibi hareket ettık. 
Cörüt tarznmzda ve tatbiki gereken me
todda birleşmiı bulunuyoruz. llk celse
lerimiz ve bugünkü intibalarmıız bunu 

Yeniden iıbat etmiştir.'' 

Dl§ bakanımızın cevab~ . 
B. Stoyadinoviç'in nutkuna, Turkiye 

dıı bakanı Dr. Tevfik Rüıtü Aras, Bal
kan antanh konseyinin başkanı sıfatiyle 
fU cevabı vermiştir: 

·•- B. Stoyadinoviç'in ıüzel mat· 

kuna hem kendi aduna ve hem de Yu
nanaitan ve roma.oyalı meslekdaşlarımm 
adına cevab vermek iıtiyoruın. Doat ve 
müttefik memlekete geldiğimizdenberi 

gördüğümüz güzel kabul ve mazhar ol
duğumuz bir çok dostça ihtimamlar yu .. 
goslav ulusunun ananelerine o kadar la
yik bir ıekilde olmuıtur ki, terceman ol
mak istediğim minnet hislerimi tam ma
naıiyle anlatabilecek kelimeleri bulmak 
banim için pek güçtür." 

Balkan antantı konseyi toplantı

sına güzel yugoslav merkezinin misa
firperverliğini bahıetmit olan hükü • 
meti kıraliyeye olan tetekkürleritnin 
ekselansınızın şahıslarında if adeai.nc 
müsaadenizi rica ederim.,, 

"Her engel bertaraf edildi.,, 
Balkan antantı paktmm imzaam -

dan beri geçen yıllar içinde teakub 
eden hadiselerin icmalini yaparıken, 
Balkan antantı tarafından bu kadar 
parlak bir surette geç.irıilmi§ olan im • 
tlhanlarm sayısını tesbit dolayısiyle 
grur duymaktan kendimi alamıyorum. 
Her enzel, her zorluk bertaraf edil -
di, çünkü bu zorluk, Balkan an tan· 
tının yolunda rastlıyacağı her mu. 
kavemeti yenmek hususundaki kati 
karariyle karıdaktı. Bunları yenmek 
için emin bir surette bilerek yürüyo -
ruz, dikilen e~elleri bilerek kartılı -
yorw:, ve bunların her biri 
ancak birliğimizi takviye ediyor. 
Böyle bir hal ve ıerait, istikbali nik -
bin olarak derpİf etmekliğimize ve 
Balkan uluslan için refah ve aaadet 
devreleri açmaya imkan bahıedecek 
mahiyettedir. 

Balkan paktının mahiyeti 
Balkan antantı paktı, acil bir ihti

yaca tekabül etmek için vücud bul -
mut değildir ,bu pakt memleketleri -
mizin hayatmda vuku bulan büyük 
bir istihalenin neticesidir. Bu memle
ketlerimizin gerek timdiki ve gerel 
müstakbel hayati ihtiyaçlarma teka -
bül eden hakiki ve objektif bir an -
tanttır. Amacı, uluslarımıza, uluslar 
aileıi içinde, kendilerin• düıen layik 

ULUS SAYFA 3 

HABE LER 
Atatürkle 

Mikado arasında 
Japon imparatorunun doğu

munun yıldönümü dolayisiyle Cu· 
mur Reisi Kamal Atatürk ile İm· 
parator Hirohito arasında aşağıda
ki telgraflar taati olumnuştur · 

S. M. Hirohito 
Japon imparatoru 

Majestelerinin doğumunun yıl. 
dönümü münasebetiyle en hara
retli ,tebriklerimi arz ve gerek tah· 
si saadetleri gere kimparatorluk~ 
lannın refahı hususundaki temen· 
nilerimin kabulünü rica ederim. 

Kamal Atatürk 
Türkiye Rei.i Cumuru 

Doğduğumun yıl dönümünde 
va.ki lutufkar tebrikerinden ve 
temennilerinden dolayı ekselansı
nıza hararetle teşekkür ederim. 

İtlayan parlamentosu 
dün toplandı 

Roma, 4 (A.A.) - Parlamento bu .. 
gün öğleden aonra toplanmıfbr. Saat 
16 Y1 biraz geçe irelen Musolini hararet
li alkıılarla kartdanmıgtır. 

Parlamento baıkanı Kont Çiano de.
mittir ki: 

''- Kendisi~ yaptlan italayn doat· 
luğunu 1929 ıeneıi dostluk andlaşması
na rağmen reddeden Habeşistan, sene
lerce İtalyan söınürgelerinin emniyet ve 
huzuNnu tehdid etmiı ve şimdi, millet
ler cemiyetinin hareket tarzı gördüğü 
fili yardana rağmen italyan silahına ye
nilmiştir. Habeş orduları biribiri ardınca 
yok edilmiştir. Süel bakımdan muzaffe· 
riyet tam sayılabilir. Bundan dolayı 
parlamento İtalyan kıtalanna, işçilere, ö
lenlere ve Prenslere vatan için yapbk
lan hizmetten doJayı teşekkür eder ve 
kendilerini hararetle ıelamia.r." 

Kont Çiano bundan sonra Düçeye 
dönerek hararetli alkqlar arasında de
miş tir ki: 

''- Uluı, işaretinize uyarak en iyi 
çocuklarının kanını feda etmiştir. Şim
di, elde edilen tam muzaefferiyetten do
layı tam bir mükMat beklemektedir. 
Hiç bir insan kuvveti ve hiç bir koali
siyon İtalyayı bu muzafferi yetinin ye• 
miılerini toplamaktan alıkoyamıyacak
trr. Harba, bütün dünyaya kurabildiği
mizi ve idame edebileceğimizi iıbat et· 
tiğimiz ·bu yoldan devam edilmelidir." 

Celse tekrar açıldığı zaınan, Musoli
ni söz almıt ve parlamento başkanının 
sözlerine ulus adına iştirak ettiğini bil
dirdi.kten sonra, italyan ulusuna yeni bir 
hitabede bulunmaya karar vermi, oldu
ğunu ıöylemh veı 

''- Beklediğiniz haberi İtalyan ulu
suna haber vereceğim ve 2 ilkteşrinde 
yaptığım gibi söz alacağım'' Demittir. 

----~-

mevkii azami refah ıeraiti dairesinde 
temin etmek ve bu auretle balkan u
luslarının kardeıliklerine hadim ol -
maktır. Buna binaen, artık temhir e· 
dilmit olan bu esere halisane bir au -
rette teıriki ınesai etmek i&tiyecekle
- unınq Jtl51l ltJldlll( WZIUUJUVJUV a.ı 

maktadır.,, 

Bu ıözleri 1öylerkeıı, eıki bir hatırayı 
anmaktaynn: buaiin bu kadar halisane 
bir ıurette hizmet ettiiimiz fikrin en 

kıralm, ölen ıövalye kıral birinci Alek
aandr'm hatıraıı •• 

Belgrad' da bulunuşumuz, eminim ki, 
onun mufahhanı hatırasına karşı yapa
bilecejimi:ı en mutantan tazimdir. 

Kadebiıni, yuııoılav kıralı Majeate 

Pier'in §81'efine, tövalye laralm eaerine 
devam eden B. A}teı Prem Pol'un ııh-

t. b"tiln' niyabetin ıerefine, Bal· a ıne, " 
kan antantı azaaı olan devletlerin tef-

leri majeste Roınanya kıralı, majes -

te Elen kıralı ve Büyük Şefim Kamil 
Atatürk ıerefine kaldırır, müttefik 
Yugoslavya, Romanya, Elen ve türk 
uluslarınm taalisine, ekselansmızm 
şahsi aıhbat ve saadetlerine ve bu la -
tif suvareyi kendisine borçlu olduğu -
muz Bayan Stoyadinoviç'in ııhhat ve 

aaadetin• içerim.,. 

FRANSIZ SEÇiMi 
il{inci tur sükun içinde geçti 

( BO§ı 1. inci •cıylada) 

sahada markıat gruplar .. kiparlamento
uaıo. a.ıaı:tkiarcıan uçte birinuen ta.zıasına 
mahk buıunuyorlar. - Yeni bir ıtosyal 
kanun vücuda ietırilmesinı ileri siırebı· 
leceklerdir. 

H. Saro 31 mayısta çekilecek 
l:'arıs, 4 (A.A.) - jj. l:)aro, bı.r ha.zi

ran tanhine kadar iktidar mev künde ka
lacaktır. lVlumaıleyh, eski parıamento
nun toplantı devresinin sonu oıan 31 

mayıs tarihinde çekilecektir. Reisicumur 
H. Löbrtin, o zaman azasıtu sayısı iti
bariyle en kuvvetli parti olan sosyalist 
partisinin lideri B. Leon Blum'u çağı
rarak kendisini kabineyi kurmağa me
mur edecektir. B. Bhun'un bu teklifi ka
bul edip etmiyeceği bilinmemektedir. 
Fakat her halde sosyalistlerin hükümete 
iştirakleri temin edilmiştir. Hatırlarda

dır ki umumi harb zaınaru müstesna 
olmak üzere daima hükümete iştirak et
mekten kaçınmışlardır. 

Y arm kabinenin mühim bir toplantı 
yapacağı sanılmaktadır. 

Kazanamıyanlar artuında 
kimler var? 

Paris, 4 (A.A.) - Eski saylavlar -
dan bu sefer yeniden seçilenler pek 
çoktur. Yenilenler arasında eski harb 
bakanı BB. Fahri ile Franklen Buyyon 
da vardır. B . Franklen Buyyon ıbir ko
münist namzede yenilmiştir. Öte taraf
tan Staviski meselesinde ismi çok geçen 
radikal sosyalist Bonnor da gene bir 1 

komünis.te yenilmiştir. Yeniden seçi -
len eski saylavlar arasında da bilhassa 
muhafazakarların reisi Tacttinger bu· 

1 unmaktadır , 

Fransız g~eteleri ve 
seçim neticesi 

Paris, 4 (A.A.) - Gazetelerin seçim 
hakkındaki gôruş!eri aynıdır. Bilyük 
harııerle yapılan ba~lıklar aynı §eyi 
başka kelımeıerle bııcı.ırmektedir. Hu 
başıı.k.lar arasında şunıar vardır: ''Za
fer", "kızıl seçim", "sola do~ru'', "her 
tarafta halk cephesi galib", "mürteci 
saylavların ölümü''. 

Radikal sosyalistlerle münasebeti olan 
övr diyor ki: 

"Dün yenilen ve fena vaziyete düşen 
radikal sosyalistler değil, fakat "ateı 
haçlılar" faşist hareketidir. Komünistler 
hükümete iştirak etmek istemediklerin
den müstakbel hükümet partileri lider
leri sosyalist Leon-Blum, radikal sosya 
list Daladiye ve senatör Pol Bonkur, 
milletin isteğini yerine getirecek esere 
ba§lıyacaklardır.'' 

Rejim buhranı mı ? 
Jur diyor ki: 
" 6 şubat 1934 tarihinde başlıyan 

parlamento buhranı devam etmektedir. 
Bunun arkasından rejim buhranı gele
cektir. Çünkü en büyük parti olarak 
sosyalistler hükümete geçeceklerdir. Bu 
ise halle cephesi proğramının tam tatbi
ki demekteir. Gerek finansal ve sosyal 
bakımdan gerek dış siyaset bakmundan 
bu sergüze~tin neticelerini kestirmek 
güç değildir." 

Ordr ise diyor ki: 
"Yeni saylavlar kurulunun bugUn 

sanıldığından daha az ihtilalci vaziyete 
geçmesi ihtimali çoktur. Şunu düşünme
lidir ki verilen reylerin hepsi komüniıt 
seçicilerin reyi değildir." 

----------------------------~ 
BALKAN ANTANTI 

1 
tün muhteviyatiyle tatbik edilmeai ( BCJ§ı 1. inci •cıylada) 

nesko, Y unanistanın Paris elçisi B. Po
litis, yugoslav siyasal şube direktörü B. 
Melas ve Türkiye dış bakanlığı Balkan 
işleri direkteörü B. Cevad da hazır bu
lunmu!lardır. 

İkinci toplantı saat 17 de açılmıştır. 
Toplantıya, dört bakanın yanında 

muhtelif delegasyanlann eksperleri de 
girmiş ve teknik görüşleri izah etmiıler· 
dir. 

Konutmalar nikbin bir hava 
içinde geçti 

Belgrad, 4 (A.A.) - Avala ajan-

sı bildiriyor: Balkan antantı Balkan
lıların ilk konuşma günleri tamamiy
le nikbin bir hava içinde geçmittir. 
Konferansla yakmdan ala.kah olan 
mahfiller, bugün yapılan iki toplan
tıda elde edilmiş olan müsbet netice
leri hoşnudlukla kaydetmektedirler. 

Daimi konsey, ezcümle Balkan 
paktmı, bütün imza etmiş olan hü .. 
kümetler ve hele Yunanistan tarafm
dan tefsiri meselesini sağlam bir eaa
sa koymak husuaunu gözden geçirmi~ 
ve yunan başbakanı B. Metaksas, 
Yunan hükümetinin Atina paktiyle 
imza eclilmit olan teahhüdlere vermek 
istediği manayı tasrih eylemiştıir, Bal• 
kan paktı, imza etmiş olan beş dev
letin, paktın yapılması sırasında ka -
bul ettikleri şekilde Yunanistana ve 
öteki imza sahiplerine bütün Balkan 
sınırları için. verilmiş olan çok kuv -
vetli bir garantidir. Başka tabirle, 
Balkan paktmm imzası esnasmda 
maksud olduğu gibi tesirli bir dip -
lomatik vesika haline gelebilmesi ıiçin, 
bütün imza aahipleri tarafından bü _ 

gerektir. 
Çok geni§ ve kartıhklı bir anla§Illa 

havası içinde konuşmalarmı yapan 
dört dıt bakanı bu meseleyi balkan 
hükümetlerine en uygun olan menfa
atler dairesinde halletmitlerdir. 

Boğazlar hakkındaki talebimiz 
Boğazlarm yeni rejimi hakkındaki 

türk talebi meselesinde, Romanya, 
Yunanistan ve Yugoslavya Ankara 
hükümetinin bu mesele hakkındaki 
talebine daha önce muvafakat ceva -
bı vermit oldukları içıin konsey ıür • 
atle mutabakatı temin etıni§tir. 

Konsey bu münasebetle Bulgaria. 
tanm vaziyetini de gözden geçirmit· 
tir. Bu nokta hakkında, bu ak.tam 
B. Stoyadinoviç tarafından Balkan 
antantı meslekdaşlarma verİlm.İ§ olan 
ziyafet esnasmda söylenen nutukla
rm, §İmdiye kadar pakta girmem.it o
lan balkan hükümetlerinin bu grupa 
İ§tiraklerini arzu eden kısımları kay· 
da değer. 

Konuımalar esnasında Arnavut .. 
luk vaziyeti de 19 mart tarihinde ya .. 
pılmıt olan yeni İtalya. • Arnavudluk 
anlaşmasının balkanlardaki tesirleri 
cephesinden gözden geçirilmi§tir. 
Konferansla yakından alakalanan 
mahfiller bu meselenin yalnız Yugos· 
Iavva menfaaaerinin müdafaası İji ol
madığın§, fakat Balkan dışı devletle· 
rin Balkan işlerine karı§maları key -
fiyetinin balkan camiasına ve onu ter
kibeden ayn ayn her devlete karşı 
müsavi bir tehlike teşkil ettiğıiııi İ§a
ret etmektedirler. 

Konferans yarm ıaat 11 de yeni -
den toplanacaktır. 

B. Menemencioğlunun J\ıloskova ziyaı:eti 
Moskova, 4 (A.A.) - 30 nisan. 

da dış komiserliği muavini B. Ke
restinski trafmdan Türkiye dış ba
kanlığı genel sekreteri B. Numan 
Menemencioğlu şerefine verilen zi· 
yaf ette, B. Zekai Apaydın, Ma
reşal Budyenni, dış tecim komise
ri muavini B. Eliava, Ossaoviaim 
merkez komitesi başkanı kolordu 
kumandanı Eidem · 

liği şark şubesi direktörü Zukker· 
man, Türkiye büyük elçiliği me
murları ve dış komiserliği direk
törleri hazır bulunmuşlardır. 

B. Numan Menemencioğlu 1 
mayısta kızıl meydandaki geçit 
resminde hazır bulunmuş ve 3 ma· 
yısta da dış işleri komiserliğinde 
88. Litvinof ve Krestinski tara-

k edilmi tir 
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y abancı gazetelerde okuduklarımız J 

Sömürgelerdeki alinanlar 
Nazi. teşkilatı mı yapıyorlar? 

- ------- -- - -- --- J 

Darüsselôm muhabiri, T aymis ga-

KISSADAN HİSSE zetesine ya.z:ıyor: 
Tnnganika'da bulunan almanla

rın öteki avrupalılara karşı vaziyetle
rinin değişmiş olduğu göze çarpıyor
du. Son bir kaç hafta zarfında bu, büs 
bütün aşikar bir şekil aldı. 

Yerlilerin mutavassıt sıruft, o zaman 
kendi durumları bozu!ncağı kaygtsiyle 
pekte alınanların geri gelmesini arzu et
ınezlei', 

İngiltere ve Habeşistan hakkında 
biı' kıssa tasarlıyorum. 

Kuvvetli bir komşusiyle vahim biı 
kavgaya tutuşmak ihtiyatsızlığında 

bulunmuş olan bir zavallı adam, mas
raflarına tahammül edemiyeceği bir 
davanın kendisini tehdid ettiğini gö
rüyoruz. Komşusu, ona, tahmin edile
bileceği gibi pek de biçarenin lehin
de olmıyan bir uzlapna teklif ediyoı·. 
Ne de olsa, mesele halledildikten son
ra gene adamcağıza bir bahçecik, bir 
bağcık kalacak; yani şöyle böyle ge
çinip gidebilecektir. 

Bu adamcağızın zengin, santiman
tal, aşkınlıklara düşman bir dostu 
vardır. ''Ne? diyor ona bu dost. Kuv
vetin önünde boyun mu ekeceksiniz? 
Ne diye kendinizi müdafaa etmezsi
niz? Kavgayı kabul edin. Hak sizin 
tarafmızdadır; kazanacaksınız. Mas
raflar mı? Bunun da sözümü olur! 
Eğer yükünüz pek ağır olursa birkaç 
arkadaş ve ben size yardım ederiz. 
Çünkü yalnız kendi davanızı • değil, 

adaletin davasını müdafaa edeceksi
niz. Her dürüst adam için size yar
dım etmek bir borçtur". 

Bunlar, biraz gururu varsa, her
hangi bir adamcağızın başını hava
landıra..cak sözlerdir. Beriki davaya 
girişti. Az sonra, mahkeme harçlan, 
avukat masrafları, aleyhte hükümler 
yağmaya başladı. Sulh mahkemesin
de hüküm giyen davacanız temyize 
başvurdu. Gene kaybetti ve iflasa sü
rüklendi. Uzlaşmayı kabul edeydi, 
gene bir tarlası, ihtiyarlık günleri 
için bir geliri kalacaktı. Şimdi darül
acezelik olmuştur. 

Bununla beraber gene gülümsiyor. 
Dostların en zengini ve en cömerdine 
aahib değil midir? Ona dönüyor. Ve 
kendisinden şu cevabı ahyor: "Ah, 
azizim! bana bundan bahsetmeyin. 
Bu mes~ıe bana uyku uyutnuyor, ve 
azden fazla canım sıkılıyor. Kendi
leriyle beraber size yardım etmeyi 
düşündüğüm arkadaşlar pek hararet
li görünrniyorlar, sizin tarafınızı tut
makta herkesten önce davranmış o
lan karım, çıkmaza girmiş olan bir işe 
karışmamaklığım için yalvarıyor. Eh, 
ne yapalım, dostum? Ben, karılarının 
sözünden dışarı çıkarnıyan adamlar
danım. Ne zaman bu kaideye riayet
sizlik etsem başıma işler açılır. Eğer 
küçük bir yardım işinizi görürse ..• " 

Umudları kırılmış, acı acı düşü

nerek, zavallı adam uzaklaşıyor; San
timantal dostların kuvvetli kom'Şular
dan daha tehlikeli olduğunu düşünü
yor. 

:(.:(.* 

Bu kıssadan &0nra hakiki bir va-
ka. 

1863 - Ruslar tarafından tazyik 
gören Polonyalrlar ayaklanıyorlar. 

İngiliz kamoyu hararetle onların ta
rafını tutuyor. Eski bir liberal olan 
dış bakanı Lord Con Rusel, Rusvayı 
tehdid ediyor; Fransanın elbirliğini 

Tefrika: Nv: 80 

istiyoı. Milliyetçilik prensip ine daima 
t:ıraftar olan üçüncü Napolyon ln
giltereye muzaharet ediyor ve Rus
yaya şiddetli biı· nota yollayor. Çaı·, 
yüksekten atan bir cevab veriyor. Hi
kayenin devamını Dizraeli'nin ağzın
dan dinli yelim: 

"Artık bu işin tesviyesi için tek bir 
yol kalını~ gibiydi ve bütün dünya 
bunl' bekliyordu... Fakat İngiltere 
birdenbire (bence pek akıllı davra
narak) ananevi siyasetine döndü, hü
kümet iki üç aydanberi muvakkat bir 
hata ile yanlış yola sapmış olduğunu 
itiraf ederek, maksadının sadece gö
riişnıelerden ibaret olduğunu söyledi. 
imparator Napolyona gelince, bizim 
tarafımızdan, tutaımyacağı v,friler
de bulunmaya sevkedilmiş olduğu 

için, Polonyalıların ve kendi milleti
nin gözünde en müşkül bir mevkide 
kaldı.'' 

Bu asil asabiyetin en açık netice· 
leri şunlar oldl: 

1 - Ayaklanmadan ve zalimce te
dibden mesut olan rus bakam Gorça
kof, Lord Con Rusel'in ınüdahalesin
den evel çar tarafından tekdir edil
miş ve mevkiinden olmak derecesine 
gelmi~ken, birdenbire memleketinde 
devlet adamlarının en kuvvetlisi ve 
en meşhuru haline geldi; 2 - Var§o
va meydanları ölüler ve yaralılarla 
kaplandı. işte Dizraeli'nin "evdeki 
bulgurdan olmak .. " dediği politika
nın neticeleri bunlar olmuştu. 

*** 
Birkaç ay sonra alınanlar Dani-

marka'yı istila ederek Şlezvik ve Hol
flayn dükalıklarını ilhak etmek teh
didinde bulundular. lngiltere başba
kanı Lord Palrnerston, parlamentoya 
enerjik bir tavurla bildirdi ki Dani
marka'nın istiklali tehlikeye girerse, 
"mütecavizler yalnız Danimarka ile 
boy ölçüşmekle kalmıyacaklardır." 

Danimarkalılar bu nutku okuyunca 
çok ferahladılar ve en azimli bir du
rum takındılar. 

fngilterenin silahla müdahale ede
ceğine bütün dünya bir kere daha 
inandı. Bir kere daha, İngiliz kamo
yu, iyi ka1bliğiy1e hükümetini, daha 
kuvvetli bir devletten fena muamele 
gören küçük bir devletin tnrafmı tut
mak hususunda teşvik etti. O zamnn 
Con Manners ~öyle yazıyordu: ''Bu, 
harbların en kolay ve en ueuzu ola
caktır, çünkü yalmz donanmamız va
sıtasiyle başarılabilir". 

Lord Palmcrston'un fikri de bu 
merkezde olmıyacak ki, Prusyaya 
karşı üçüncü Napolyondan fransız or
dusunun yardımını istedi. Fakat Po
lonya işinde imparator fngiltere ta
rafından tek başml\ bırakılmıştı; ar
tık itimadı yoktu; İngilizlere şu ceva
bı verdi: "Bu İşten bahsetmek sizin 
için kolaydır; müdahaleniz yalnız do
nanma vasıtasiyle olacaktır; bizse, 
kırk milyonluk bir mil1et, karada 
harb etmek mecburiyetinde kalaca-

Ya.z:an: Andre ~faurois 

ğız; ancak bize bir ordu göndermeyi 
teahhüd ettiğiniz takdirde bu işe gi
rişebiliriz." 

imdi, Fransa ile İngiltere, bu iki 
mükemmel müzisiyen, aralarında. a
hengi temin edemeden çalmakta de
vaın ederlerken, alınanlar Danimar
ka'ya g irdiler. Danimarkalılar urnud
la Lord Palmerston'a döndüler. Prus
yanın yalnız Danimarkayla boy öl
çüşmiyeceğini söylememiş miydi? Bu 
cümle sarih değilmiydi. Kabine aza
sından B. Gladeston bile şu hoş for
mülü kullanıyordu: "Anlaşılan Lord 
Palmerston'un beyanatı umumiyetle 
ve oldulcça tabii bir şekilde [ngiltere
nin bir yardım vadi diye tefsir edil
miştir". 

Fakat iyi kalbli kamoy, son daki

kada müdahalenin tehlikelerini fark

ediyordu. Kabine toplandı. Palmers

ton ve Rusel harbın lehindeydiler fa

kat kıraliçe onlara karşı bir duı·um 
aln'lıştı, ve kıraliçe orta sınıfların his-

lerini herkesten iyi bilirdi. Diğer ba
kanlar da harbın aleyhinde bulundu

lar. Toplantıya başkanlık eden Lord 
Palmerston, fikirler beyan edilirken 

yüzünü elleriyle kapadı; sesler sus

tuktan sonra, gözlerini kaldırdı, etra
fına bakındı ve şunları söyledi: ''Sa-

nıyorum ki kabine harbın aleyhinde
dir''. 

Danimarkalrlara ne cevab verme
li? Onlara anlatıldı ki Lord Palmers

ton, kabinenin reyini almadan beya
natta bulunmuştur, bu itibarla onu 
teahhüd altına sokmuş olamaz. Bu 
çok teessüfe değerdi, fakat ne yap
malı? Muhalefetin reisi olan Dizraeli 
Gobden'le Brayt'ın (zamanın sulh
çuları) iktidar mevkiine gelmelerini 
tercih edeceğini söyledi: "Hiç olmazsa 
bu asil centilmenler kimseyi tehdid 
etmezdiler; hiç olmazsa onlar Dani
marka ya tecavüze uğradığı takdirde 
yalnız kalmıyacağını söylemezdiler; 
hiç olmazsa politikasını kötülüyerek 
Almanyayı kızdırmazdılar; hiç ol
mazscı. Danimarkayı aldatıcı tavsiye
ler ve hayalci umudlarla mukaveme
te sevketmezlerdi." 

18ô4 de Şlezvig ve Holştayn Prus
ya tarafından ilhak edildi. 

* ~ .. * 
Kıssadan hisse? Hakiki vakadan 

çıkan hisse, anlattığımız kıssadan çı
kanın avnıdır: Mantığın tutamıyaca

ğı teahhüdlere kalb girişmemelidir. 

Açıklama 
Dünkü sayımızda "İtalya ve Alman

ya .. başlığıylc 4 üncü sayfada çıkmış 
olan yazı Guglielmo Ferrero imzasiy
le '(La Depeş dö Tuluz., gazetesinde 
.neşredilmi'i bir makalenin tercümesiydi. 
bu noktayı zikreden satırlar, yanlıŞ

lıkla gazeteye ginmcmiş olduğu ıçın 
özür dileyerek keyfiyeti açıklarız. 

içlerinde yaşlılarda dahil olduğu 
halde bir çok alınanlar, bu toprakla 
ana vatana kavuştuktan sonra neler 
yapacaklarını şimdi açıktan açığa ko
nuşmağa başlamışlardn'. Almanların 

sayıca fazla oldukları bir takım böl
gelerde burasmrn 1- ikinci kanunda al
manlara verileceği şayiası dolaşmak
ta idi. Bu tarih gelipte bu umud suya 
düşünce, 1 mart tarihinde alınanlara 
kavuşulacağı haberi aldı yiirüdü. Bv 
gün İse bu umud enine boyuna dolaş
makla beraber, ne gün buralarının 

Almanyaya kavuşacağı söylendiği he
nüz Darüsselam'a varmamıştı. 

Bu durum bilhassa Lupa altın sa
halarında tesirini göstermekte ve haf
tada iki gün oraya posta gidince ma
denciler arasında heyecan uyanmak
tadır. Bu kabil heyecanlı konuşmalar, 
seyrek olarak, iki tek kişi arasında 
görülüyor. Ekseriya grublar birbiriy
le karşılaştığı zaman vukua geliyor. 

Öte taraftan hiç bir alman bu in
tikalin Almanya ile İngiltere arasın
da bir' harb neticesinde olmayacağına 
inanmaktadırlar. Şu halde bu kanaat 
daha esash bir surette yerleşmiş de
mektir. 

Öyle görülüyor ki bu haberler yer· 
li uşaklann yanmda verilmiş ve veril
meğe devam edilmiş, bunlarm dışarı
ya haber verilmemesi de sahk verile
rek büsbütün mubalağalı bir surette 
yayılmasına gayret olunmuştur. 

Celal bugün 
gömülüyor 

E veli gün bir elektrik kazası neti
cesinde ölen, genç ve değerli fotograf 
mütehassısı B. Celalin cenazesi bugün 
saat 12.5 da Hacı Bayram camiinden 
kald·rılacaktır. Temiz ahlaklı, dürüst 
ve çalışkan bir genç olan Celalin bu va
kıtsız ve beklenmiyen ölümü kendini ta
nıyanlar arasında gerçek ve büyük bir 
acı uyandırmıştır. 

••• 
Matbuat umum müdürlüğü, değerli 

elemanlarından fotograf mütehassısı 

muavini Celalin bugün saat 12.5 da Ha
cı Bayramdan ktllkacak olan cenaze tö
reninde bulunmalarım Celiili tanıyan
lardan rica etmektedir. 

CELAL IÇJ.N 
Celal on sekiz yaşında iken Eskişehir 

cephesinde ülkü .uğruna silaha sarıl
mış, çarpışmağa başlamış ince duygulu, 
meır.lcketr:i, yenilik hız ve izi üzerinde 
şahlanmış bir dilekle çalışan bir varlık
tı. Çocuk terbiyesi öğrenmi~, öğretme
ye çalışmış olan Celal fotografçdığın 

teknik ve son yeniliklerini Pariste öğ
renmiş, burada, gelir gelmez en iyi ör
neklerini göstermeğe muvaffak olmuş 

biı· sanatkardı. 

Azmine iradesine borçlu olan Celalin 
örnek alınacak varlığı 220 voltluk bir e-

Bir müddetten beri Tanganikadaki 
alm~nların Almanyadaki Nazi teşki
latının ufak ölçüde bir modelini bu
rada kurdukları ve o türlü vazifeler. 
aldıkları burada söylenmektedir. 

Bunların sözleri kanundur. Ve bun
ların arzularına karşı davranacak o
ların vay haline. 

Bir aralrk kendi aralarındaki ih
tilafları kotarmak üzere hususi mah
kemeler kurmak teklifinde de bulun
mu~larsa da oradaki otoriteler bunu 
iyi bir yüzle karşılamayınca geri al
mağa mecbur olmuşlardı. 

Eğeı· hl' günlerde mahalli alman 
firmalariyle alınanların 1. G. F arben 
endüstri mümessilleri arasında yapıla 

gelmekte olan müzakereler iyi bir neti
ceye varacak olursa o zaman son za
manlarda kendini gÖ5termekte olan 
"hululü maslahane" siyasası büsbü

tür ahp yürüyecektir. 

Eğer arada bir anlaşma olrusa <> 
zaman Darüsselam yakınlarında ku
rulacak bir numune çiftliğinde 18 i

le 20 yaşı arasında bulunan ve evvel
ce nazari ziraat dersleri görmüş olan 

alınan gençleri tatbikat görecek, on

dan sonra cenub yaylalarmdaki lrin
ga eyaletine gideceklerdir. 

Bu eyalette bulunubta çiftlik işle

rini iyi yürütmeğe muvaffak olama
mış olan alınanlar, bu yetişen gençlere 
münasib işler vereceklerdir. 

Bütün bu tasavvurlann bir takım siya
yasal maksadlarla yapıldığı sanıl

maktadıl'. 

l(ısa l\'leınleket 

Haberleri 
İstanhul ressamlarının 

İzmİl' sergisi 
lstanbulda müstakil ressamlar 

ve lıeykeltraşlar birliği tarafından 
İzmir' de plastik sanatlara aid 80 
eseri ihtiva eden bir sergi açacak
lardır. Serginin panayır zamanı -
na tesadüf ettirilmesi münasip gö
rülmüştür . 

K<;rlcrin vcrdiğj. konscl' 
Geçen pazar günii İzmir sağır, 

dilsiz ve körler mektebinin kör 
talebeleri müessesede bir lrnnser 
vermişlerdir. Davetliler konserden 
çok mütehassis olmuşlar ve malul 
sanatkurları çok alkışlamışlardır. 

Arıcılık kooperatifi 
Edirncnin arıcılık kooperatifi

nin nizamnamesi yeni çıkan arı.::ı
lık kooperatif kanunundaki !artla· 
ra uydurulmuştur. Kooperatif ya· 
va.~ yavaş kollara ayrılarak Trak
yayı saracaktır. 

lektrik C<'.reyanının darbesiyle sarsılıp 
yere Y"..ıvarlnnması genç, ihtiyar işiden
le:.-i ağlahcı bir acı içinde kıvrandınnış 
tıı·. Burkulan yürekler, sönen ülkülü 
gençin üzüntüsünü unutmıyacaklardır. 

ANKARA 
Böyle olmakla beraber, Türkiye, iyi bir aka
demik tahsil vemıek istediği çocuklarım Av
rupa üniversitelerine yollamağa mecbur kal
mıştır. 

tec .... k değil bütün Ön ve Ortaasya'ya bil -
gi yayacak bir üniversite ve yüksek kültür 
hayatına kavuşacağına .zerre kadar şüphe 
yoktur. 

Türk fikir hayatını tamamlamak üzere 
bir akademi ve bir milli kiitüphane kurula
caktır. Bunlar da yapıldıktan sonra, Türk 
ırkı, Anadolu topraklarında kendisine öyle 
bir fikir merkezi ve kültür yurdu yapmış o
lacaktır ki, buradan, bütün diğer milletlere 
karşı dünya kültürü davalarında hakta be
raber ve şerefte eşit olarak yarışa girebile
cekti l'. 

ederken, halifeliği kaldırırken, medreseleri 
dağıtırken ve tahsil - evkaf - diyanet işleri
ni devletleştirirken, sebeb olarak, bunların 
reaksyona aletlik ve yataklık yapmış olduk
larını ileri sünnekte haklı idi. Daha haklı ol
duğu bir nokta daha vardı ki, bu da, islam 
ortodoksluğunun (sünniliğinin) uzun yıllar
clanberi zerre kadar canlılık gösterememesi 
yanında molla ve softa güruhunun, Türk mil-. 
letinin ne dünyalığma ne de ahıretliğine hiç 

Yazan: Norvert von BlSCHOPF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

İlk ve orta tahsilde az çok mevcud olanı 
daha ileri götürmek vazifesiyle karşılaşan 
Türk Cumuriyeti, yüksek tahsil ve üniver
site meselesinde, islam kütlüründen ayrıl
dığı ve yeni bir kültüre geçtiği için yepye
ni bir inşayı göze almak mecburiyetinde kal
mıştır. 

İlk Türk üniversitesi, geçen yüzyılın or
talanna doğru, İstanbul'da açılmıştı. Fakat 
şehülislam, burada mesela Kopernik'in dünya 
sistemi gibi noktaların öğretilmesini bir kü
für ve şirk sayarak yasak etmişti. Bu üniver
site uzun yıllar, hiç bir verimlilik gösterme
den yerinde otlamış ve nihayet Gençtürkler 
geldikten sonra, yerini "darülfünun" a terk
eylemiştir. "Darülfünun" bazı sahalarda, bil
hassa islam taassubu ile karşılaşmıyanlarda, 

Halbuki şimdi, garb kültürünü k.:.bul et
tikten sonra, gerek mahiyeti gerek maksadı 
itibariyle garblı olan bir üniversite kurmak, 
artık şart olmuştu. 

Kabul etmek lazımdır ki, Türkiye hükü
meti bu işi, ileriki kültür inkişafı bakımın
dan layik olduğu ehemiyet ile mütenasip bir 
mükemmeliyette başarmıştır. Yeni üni versi
tenin statülerini garbın en değerli spesya
list · lerine yaptırdıktan sonra A vrupadan ve 
bilhassa Alman yadan düzinelerce profesör 
getirtmiş ve enstitülerin kurulması ışıne, 
bu kesad zamanda, bir hayli para harcamı~
tn·. 

Başlangıç, çok güzeldir. Gerçi Türkiyede 
derin bir ilim hayatının süratle teessüsü pek 
güçtür. Bir kere, dil bakımından birçok en
geller mevcuddur. İlim termirolojisi, ilim 
literatürü ve standard eserlerin Türkçeye 
çevrilmiş tercümeleri yoktur. Buna rağmen 
Türkiye'nin, bütün bu güçlükleri bir neslin 

Türk fikir hayatmm yeniden doğuşunda, 
ıniislümanhğın hiç bir payı olmamıştır. Çün
kü müslümanhğın taşlaşmış teşkilatını Türk 
milletinin kanında kaynıyan t aze enerjiler
den ayıran uçurum, son zamanlarda aşılma
yacak kadar genişlemişti. Ve şeriat, eski po
litika görüşlerine ve menfaatlerine artık o 
kadar bağlanmış ve kendini bunlara o dere
ce teslim etmiş bulunuyordu ki, bu görüşler
le menfaatler, "yeni" ile mücadele için, se
riati bir alet gibi kullanmakta hiç güclük 
cekmiyorlardı. Öyle ki, bu "yeni'', iktidarı 

'ne ahr almaz dini müesseseleri tasfiye 

bir şey katamıyacak kadar karanlık ve kor
kunç bir cihalet içinde bulunması idi. 

Ve gerçekten, bu millet, din otoritesinin 
hayatın bütün baldın noktalarından koğul

masma sesini bile çıkarmamıştır. Ankara-. 
nm bu laiklik politikasının hiç bir itiraz ve 
mukavemete maruz kalmaması, garbta bü
yük bir hayretle karşılanmıştır. Çünkü garb
ta, laiklik hareketleri daima büyük reaks
yonlara sebeb olmuştur ve çünkü, garbın te~ 
lakkisine göre, koyusofu Türk milletinin bu 
gibi devlet müdahalelerini şiddetle reaks
yonlarla karşılaması lazımdı. 

(Sonu var) 
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arım urumu ço iyidir me'ktır.'~8~~~rLtJ;:fA_1tfnJJtı\~A"ne 
kadar elverişli olursa olsun ali~an 

Aydın, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - 935 yılının dış ticareti için 
çok müspet ve rekor olacak bir du
rumda olması; 'İhracat mallarımızın 

gerek cins ve gerek kemiyet bakımın
da.."1 en ehemiyetlilerini yetiştiren E
ge bölgesinde, üretmeni daha çok ha
reketli olmaya sevketmiştir. Bugün 
Aydın'da stok mal yoktur ve bu yıl
lardanberi görülmemiş bir haldir. 

yarlayan ağaçlar yerine tazeleri ye
tiştirilecek ve rekolte bu bakımdan 

da artacaktır. 
935 yılında incirin doğum ve ilka

hı çok elverişli hava ve durumda geç
mişse de sürmenin iyi yapılamama
sından taneler ufak kalmış daha zi
yade kuraklık tesiriyle rekolte 934 yı
lından az noksan olmU§tur. 

Zeytin: 

pamuk, sulanan tarladan almanm se
kizde biridir. 

Tii.tiirıciililk: 
ilimizde tütüncülük Söke ve Çine 

kaazlariyle merkez kazasmın karapı
nar nahiyesinde yapılmakta ve gÜn
den güne ilerlemekte ve yayılmakta
dır. retmenin deneme ve tecrübesi 
arttığından cinsi yıldan yıla iyile§iyor. 
Kuraklıktan tohumunu kaybeden ü
retmene tarım dairesi Ödemitten to
hmn getirterek dağıtmıştır. 

Portakal: 

ismet Paşa Kız Enstitüsünde bulu11anlarda11 bir grup 

Zümrüd vadileri, tarihin en eski 
deTirlerindenberi en ileri medeniyet
lere beşik olan Aydın çevresindeki 
canlı ve hareketli kalkınma elle tutu
lur gibi görülen, duyulan ve hissedi
len bir hal almıştır. Boş topraklar sü
rülmekte, ağaç yetiştirilmekte, ku
rak yerler sulanmaktadır. Bu gidişle 
Ege de işlenmemis bir karış toprak 
kalmıyacak gibidi~. 

Bu ürün kendiliğinden doğmuş ve 
yetişmiş tabii bir servettir. llimiz coğ
rafi durumu itibariyle zeytinciliğe 

çok müsaittir. Zirai düzensizlik neti
cesi vakitsiz hasat, silkme hatası, fi. 
lizlerin kerelması, teneffüs vazifesi 
gören yaprakların düşürülmesi (ur) 
hastalığı yapmakta idi. Budama ame
liyesiyle imarın layikiyle yapılama

ması da rekolteyi düşürüyor, yağda 
mcyva kokusu bulunması ihracına 

sekte veriyordu. 935 yılında çiçek 
mevsimindeki sıcak ve kurutucu rüz
garlar çiçekleri önemli bir surette dü
şürmüştür. Bundan ba~a iki yıl ön
ceki soğukların zeytainlerin en çok 
yetiştiği dağlık bölgelerde ince dal ve 
kollarını kurutması da geçen yıl re
koltenin % 90 düşmesini intaç etmiş
tir. 

Potrakal ve limon, ilimizin her ye
ri.1de hemen her evde ağacı bulunan 
bir meyvadır. Nazillinin Sultanhisar 
nahiyesiyle lsabeyli köyÜnde ve §<İmal 
rüzgarına kapalı dağ eteklerinde çok 
yetişir. Son zamanlarda alıp yürüyen 
vitamin nazariyesi portakalcılığa da
h3 ziayde önem verilmesini neticelen
dirdi. Yapılacak portakal ve limon 
ıneyva fidanlığı bu ürünlerimizin de 
daha çoğalmasma yardım edecek Jj. 

mon ve portakal için harice döktüğü
müz paraları yurdda alıkoyacaktır. 

İsmet Paşa Kız enstitüsünün ilkbahar 
elbise ve şapka modalarına mahsus ser
gisi dün açıldı. Bu münasebetle şehrimi
zin tanınmış bir çok ';yleleri enstitüye 
davet edilmişlerdi. Sipariş atölyesinin 
geniş salonu bu güzide davetlilerle hınca

hınç dolmuştu. 

Tam 14.30 da öğretmen kısmı tale
belerinden Nedime ve Semahat ve ens
titü kısmı talebelerinden Zerrin, hazır
lanmış elbiseler r)ymiş oldukları halde 
birer birer salona gelmeğe başladılar. 
Büyük şehirlerin moda mankenlerini im· 
rendirecek kadar güzel ve zarif jestlerle 
davetlilerin önünden geçiyorlar, biraz 

durup ilerliyorlar. 
Böylece, 55 kat ziyaret elbisesi, mev

simlilc manto, gece tuvaletleri, çay ve 

yemek elbiseleri gösterildi. Mankenler, 
bu elbiselerin her birine mahsus şapka· 
lan giymişlerdi. 

Gelenler, enstitünün hazırladığı bu 

lsmet Paşa Kız Enstitüsünda yapılan 
sergide teşhir edilen bir elbise 

Tefrika: No: 51 

sergiyi, şim<liye kadar Ankarada ve 1s
tanbulda yapılan benzerlerine göre çok 
üstün bulmuşlardır. Hakikaten, mevsi-

min moda olan yerli kuma;?lariyie ve bir 

moda şehri olan Parisin en son modelle

ı)yle tertib edilen sergi enstitünün mu

vaffak olmuş bir eseridir 

Sergiyi, kültür bakanlığının enstitü~ 

nün sipariş atölyesi için Paristen yeni ge

tirtetiği mütehassıs, Bn. Pilzer'in nezareti 
altında, öğretmen kısım talebeleri ha
zırlamışlardır. Dikiş öğretmenleri BBn. 
Enise, Nimet ve Refia da kendilerine 
yardım etmişlerdir. 

Şapkalar, bu kısmın mütehassısı Bn. 
Gomandi'm nezareti altında ve gene ta-

lebe tarafından yapılmıştır. Bugün saat 
14 de gene sergi davetlilere açık bulun
durulacaktır. Kültür bakanlığı, önümüz
deki yıl, İsmet Paşa Kız enstitüsünün 
bu sergisini İstanbula göndermek ta
savvurımdadır. 

Çok muvaffak olmuş eserleriyle ku
ruluşundaki isabetini bize gösteren ens
titünün direktör ve talim heyetini teb
rik ederiz. 

Aydın'ın 935 yılındaki ziraratini 
gösteren rakamlar bu hadiseyi çok 
güzel izah etmektedir: 

llububaı ve kuru sebzeler: 
Hububat ve bakliyat ekiıni geçen 

yıllardan daha fazla idi. Yetişme iyi 
idi fakat kuraklıktan müteessir oldu. 
Bir yılda düşen yağmur 725 :Ol mili
metredir. ( 55,305) hektar ekilmiş 

(6610) ton muhtelif ekin alınmıştır. 

Şunu da ilave edeyim ki ilimizin 
Çine ve Söke ilçeleri müstesna, hubu
bat ekişi azdır. Bu da pamuk ve diğer 
kuru sebze ekimine daha fazla önem 
verilmesinden ileri getir. 

incir: 
ilimizin başlıca ihracatı incirdir. 
Yurdun değil, dünyanın en iyi in

ciri Aydın ilinde yetişir. Son yıllarda 

arız olan kök uyuzu ve kanlı ve ballı 
hasra gibi hastnhkların şiddetli mü
cadele ile önü alınıyor. Bilhassa zirai 
düzen layikiyle temin olununca ihti-

Süs çiçel~leri • • 
sergısı 

Üsküdar kız sanat mektebinden Bayan Münire Artam da yaptığı süs çiçekle
rini ve çiçclcli kutuları Ankara Palasta bir ... itdn içinde teşhir etmiştir. 

Resmimiz bu sergiyi gösteriyor. 

Buna mukabil 936 yılı ürünü çok 
tutumlu ve ümid vericidir. Tarım me
murlarınm zeytin bölgelerinde dur
madan dolaşması, üretmeni aydınlat
ması gerek imar ve gerekse timar ba
kımından zeytinlerimizin yarını için 
faydalı olmuştur. 

ilimizde milyonlarca delice vardır. 
Köylü bunları durmadan aşılamakta 
ve yetiştirmektedir. Tarım dairesi bu 
hususta çok çalışmaktadır. 

ymwb f ı.-.tığı: 
Aydınlılar Ayıntab fıstığını çok 

severler ve çok yerler. Şimdiye kadar 
Aydında bu yetişmezdi. Halbuki Ay. 

dm dağları çitlenbikle doludur. Ta
rım dairesi Urla ve Menemenden aşı 
ı:etirdi. Halka dağıttı ve aşısına, ba
kanını öğretti. Bu suretle 78 kalem ü
rün yeti~tiren ilimize bir ürün dahn 
kazandırdı. 

Pamuk: 
Yurdun en iyi ve cins pamuğu böl

gemizde yetişir. Bilhassa Sobuca, at
ça, çakırbeyli pamuğunun mancester 
borsasında Önemli bir yeri vardı. Böy
le olmasına rağmen zamanla tohum
laı· dejenere olmuş, pamuğumuzun 

cin~i ve kalitası son yıllarda çok düş

müttü. 
Nazilli pamuk istasyonu b~,u dn 

ele aldı. İki üç yıldır yaptığı deneme 
ile toprağımıza en elverişli, elyafı u
zun, randımanı yüksek bir cins elde 
etti. Şimdi bu cins üretiJiyor. Bu yıl 
Sakarya bölgesine bu tohumlar gön
derildi. Gelecek yıl bölgemizde yal
nız bu tohumlar ekilecek. Bununla 
beraber tarlanın sürümünü, ekimini, 

Y~ ve kuru meyva: 
İlimizde en iyi .cins yaf meyva ye

tittiği gibi badem, c~viz, kestane gi
bi kuru meyvalar da çok yeitşiı'.. Ya~ 
ve kuru meyva köylümüzün iyi gelir 
kaynağıdır. 

tlin örnek fidanlığından dağıtılan 
cin11 meyva fidanlarının meyvacılığın 
il~rleme ve yayılmasında çok fayda
sı oluyor. 935 ilkbaharında 18,382 
936 yılında da 10,289 fidan dağıtıl
mıthr. 

Bilhassa fidanlık çileğin yayımına 
da çok hizmet ebniştir. Valilik örnek 
fidanlığını daha büyütecek ve genit
Jetecek tedbirler almaktadır. 

Rıığrılık: 

30 yıl önce Aydın ili yurdun en 
çok üzüm yeti~tiren bir mıntakası idi. 
Filoksra bu milli serveti mahvetti. Fa
kat on yıldır bu alanda da büyijk iler
leme ve yayılma vardır. Tarım daire
si Burnova ziraat enstitüsüne toprak 
göndererek tahlil ettirmi§ ve uygun 

amreikan asma cinsini tay3n ettirmi§
tir. Bu çubuklardan geçen yıl 7500 tıı
ne getirttirilerek dağıtılmı§ bu yılda 
bakanlıktan 96,300 tane daha istenil
miş ve muvafakat cevnbı gelmiştir. 
ilimizin dağlık kısmındaki bağlardan 
kış sonlarına kadar rezaki kesilir. 
Hele Nazilli'nin sinekçiler köyünde 
bugün bile üzüm bulmak mümkündür. 

Arıcılık: 

Bal almağa elveriıli her türlü çi
çek ve otlarla dolu olan Aydın dağ

larında ve ovalarında en nefis bal ye
tişir ve ihraç olunur. Yalnız eski ko
vanlar ilimize arıcılğın yayılma ve 
.ilerlemesinde engel oluyordu. TarlD'\ 
dairesi merke7. köylerile ilçelere fen
ni örnek kovanları dağıttı. Bu kovan-

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türk'ı·eye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

fısıldadığı tek kelimelerle cevablar veriyor 
ve sonra bi:d_enbi':'e sinirli bir ÖJ>Üşmc içinde 
onun nef esını kesıyordu. Bert için hen Uz ye
ni olan Alber'in bu gülüşü onu biraz şaşırtı
yordu: 

O akşam da Alber, kağıdkeseceoin soöuk 

nuşmalar yokmu, işte öyle konuştuk. Fakat 
kadınlar hep böyle konuşurlar! ... onlara bir
çok kelime lazımdır ... bütün bir gün ... işte o 
zaman, her şey söylenilmiş olur ... kafalar bo
şalır ... bu dinlendirici bir §eydir. 

-· Peki biribirini.ze neler anlattınız? 

Rahat etmiş gibi tekrar yerine oturdu. 
- O kaçınılmaz balayı seyahatini yap

rı;ar;ıış olduğumuzdan ~~layı memnuniyet
sızlık duymuyorum. Bızı, herkesin evleni 
tarzma yaklaştıran şeyler hoşuma .t . ş gı mıyor. 

Bert, kocasının, ince hisliliği, a k ba -
langıçlarındaki mutatd safhayı ha~rlatab~ -Parmaklariyle hafifçe şakaklarım, saç

larını okşıyordu. Bu temas sanki alnındaki 
çizgileri, biribirine kenetlenmiş .d:ıdaklarm 
kenarlarındaki günün acılığını sılıyordu ve 
Bert ilk önce böyle zayıf ve yorgun görünen 
koca~mın, parmakları altında ve kendi saye
sinde adeta yeniden canlandığını, rahat ra
hat gülümsiyerek daha gençleştiğini gör-
mekten zevk alıyordu. 

Alber, gözlerini açarak soruyordu: 
- Bugün ne yaptın? 
Bert, ne§eli neşeli anlatacak pek çok şey-

ler buluyorclu. Albcr, zihni uyuşuk, memnun, 
eğlenerek bütün bunları dinliyordu. Bert'in 
aldığı tuhaf vaziyetler, kendine mahsus ve 
tatlı lisanr, ile şakaklarını o~şıyan parmak
lar gibi, zihnine serinlik venyordu. Bu son
suz söylenişlerdcn bıkıp usanmıyor, şak~: 
laşmak için yeni bahaneler buluyor, Beı:t ı 
dizlerine oturtup kalın dudaklarının ucu ıle 

kemiğini alnına yapıştırarak sordu
0

: 

0 

- Bugün ne yaptın? 
-- Öğle yemeğinden sonra Alis'c gittim. 

Fakat Odet saat üçte beklediği için orada 
fa7la. oturı:nad.ım. ~lis'i iki aydanberi görm~
~ıştım. Şımdı evlı olduğum için onu büsbu
tun terketmek de istemiyorum... Paris'te 
onun tek çocukluk arkadaşı idim. Vakıa bir
az canımı sıkıyor ... insan onun ne dü~ündü
ğ~inü doğru olarak bilemiyor ... cok cesaret!i 
bır kız ... 

Bert, düşünceli bir hal ile, gidip bir ka
napcye oturdu ve devam etti: 

- ?~~et, gene eskisi gibi, pek nazikti ... 
evlen.dıg~nden beri biraz değişti; sonra, onu 
kendı evmde hiç anlıyamıyorum. t'şi gücü 
hep cocıı.ğu ... cok dalgın ... insan, karsısında, 
oı:ıu rahatsız ettiğini sanıyor ... Fakat bugiin 
hıç durmadan gevezelik ettik. Hani senin 
pek gii1ünc bulduğun genç kıza mahsus ko-

.-. Baı1a Filip'ten bahsetti. Balayı seya
hatını Brötanya'da yaptıklarım biliyor mu
sun? Anlaşılan, Brötanya ilkbaharda hari
kulade imiş ... 

~Halının üstüne, Alber'in ayakları dibine 
dogru kayıp başını dizlerine dayadı: 

- Sen seyahati sevmez misin ... Anlar
~T.n kN~ istediğim Brötanyaya gitmek değil

ır. erede olursa olsun birkaç gi.in bana _ 
ter ... bana öyle geliyor ki ancak 0 zama ye 

· h' b' k n se-
nı, . ıç ~~ aygı olmadan, biitün bir gün a" -
rebılecegım... bo 

Alber ayağa kalkarak, sanki kend. . . 
çağıran biri varmış gibi tasalı b' ısını 

. . . , ' ır ta vur la: 
- Şımdı Pans ten ayrılamam d,,d· 1 . 

var. Sen bunun farkında değilsin 'y " ı. şrmh 
kemed "d f d · arınma -
nı .. ~.mu. a. aa a bulunacağım. Evet, doğ-

' kuçuk bır ıs, fakat onu bir saat d'" .. -. b'l · .. uşunıne-
ge ı e vakıt bulamadım. Sonra 1 rande b , yarın a tı 

vum var ... u akşam çahşmal .d. ı ı ım ... 

lecek fazla ·· · ı· 1 

gosterış ı hareketlerden .kaçına-
cak kadar ileri vardırmakta olduğunu bili
yor~u .. Alb.er, duygularmın derhal, eski bir 
samırI?:ıyetın devamlı ve sakin şekli altında 
t~ayy?n etmesini istiyordu. Bert de, birle
şışlerıne bu derece yüksek bir mahiyet ve
ren bu inceliği pek iyi anlıyor ve kendisin
d.e henüz biraz çocukça ve görüp öğrendikle
nnc:_ hayret edici ne varsa hepsini sıkıp boğ
maga çabalıyordu. 

Alber: 
- Bu yaz Brötanya'ya gidebiliri.z, dedi. 
- A, Odet, tarifleriyle bana deniz isteği 

vermiş olduğu içindir ki Brötanya'dan bah -
setmi~tim ... 

- Onları, bir akşam yemeğe çağınna
lıyız. Ausena ne alemde? Onu da hiç gördü
ğümüz yok. 

(Sonu var) 

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



SAYFA 6 

DUNKU KAMUTAYD ... ~ 
Hiç mal almıyan mübadiller, 1771 numaralı kanu

nun 4 üncü maddesinin hükmüne girecekler. 
Kamutay dun ı evtlk r lllret :>ı1a • 

ym re,~u~ıuue topıanLtlı§ar. &:.rKe.w. ve 
<.uşı UlLl.ıı:f. a..,;ırueuııw. wııcUıya ÇU'& • 

r.uu..o.riUl ıucuıcU"ıa m..ı.uaut::ıeı;ı ıçuı nu· 
k\.l.lüt::&.e &aıanıjet verunıesı naJUi.ın • 
QOLKJ i'anUll prUJealllill &erl VerUU1C$1• 

ne cJaa ııwuunec te.,;Keresı oıu.tncıWf.· 

tan aonra, muDaaeıe ve terv~ ıııerı · 
nın K.au taarıye ve neuceıen<llrll.IXle • 
u naKKlDdakl kanunun bırmcı mad • 
cıeaınm teuırının &oruıuı.meune baı

lancu. .tiUJtumet teuırı gerek.tıren va
zıyeti §Oyle anlatmak.ta idi: 

" .• l '/"/l numaraJı kanunun 4 
üncü maddeainde, (1331 numaralı ka 
nunun J üncü maddeainde goaterueu 
muddet zarfında müracaat etmemıı 
veya müracaat edip te vesikaları ik • 
mal edilmemiı olan mübadiller ile 
1341 numaralı kanunun tümulü da· 
hilinde Bulgaristandan gelenlere ve 
muhacirlere iak&ni adi derecesinde 
tahsis edilmit olan emval aidiyeti ci
heti ne olursa olaun uhdelerinde ipka 
ve meccanen temlik olunur. iskanı 

adi derecesinden fazlası borçlanma 
kanununa tevfikan borçlandırılır. ta
kanı adi derecesini gösterir bir cetvel 
bu kanuna merbuttur) denilmektedir. 
Bu maddeye göre 885 numaralı iskan 
kanununun çerçevesi içine giren bü • 
tün muhtaç muhacirlere verilniit bu
lunan ev, dükkan ve aair tavanlılar 

ve topraklar adi iskan derecesinde 
ise muhacire meccanen bırakılmıtlar
dır ve bu dereceden fazla onların da 
borçlandırılması icap eder. 

Mübadiller de muhacir bulunduk
lan cihetle bunlardan muhtaç olan· 
lan 885 numaralı iskan kanununun 
çerçevesine girmit bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bunlara adi iakan dere· 
cesinde verilmit bulunan emlak ve 
arazi yukarıdaki dördüncü maddeye 
göre affedilınit bulunmakta ve a<li 
iskan derecesinden fazla olan kıaım· 
ları borçlandırılmak icap eylemekte
dir. 

Mübadillerden muhtaç olınıyanlar 
885 numaralı kanunun hükümlerin . 
den istifade edemiyecekleri cihetle 
bunlar için adi iskan derecesinde bir 
cmuhacir iatihkaku ve bu istihkaktan 
meccanen iatif ade mevzuubaha ola -
maz. 

Yukarıki 4 üncü madde hükümle. 
rinden istifade edem.iyen gayrimuh • 
taç mübadillerin de hiç olmazsa mes
ken bedelleri olan borçlarmm affı 

muvafık olacağı dÜ§ünülerek 1866 
numaralı kanunun birinci madde5İn
de birinci fıkra olarak konul.mut iae 
de burada cgayrimuhtaç> kelımesi 

konmiyarak cmübadib kelimesi mut· 
lak zikredilmit olduğundan burada 
cmuhtaç ve gayri muhtaç> bütün mü-

badillerin meskenden olan borçları 

affedildiii ve ancak kendilerine 885 

numaralı kanuna göre geçim için ve • 
rilmit olan tavanldarla topraklardan 
olan borçlarının> adi iakan derece&İn· 
de dahi olaa ödenmesi icap edeceği 

fikrini uyandırmaktadır. 

1771 ve 1866 numaralı kanunlar 
muhtaç mübadiller için bu manada ta . 
bik edilince mübadil olmıyan muha • 
cirlerle mübadil olan muhacirler ara· 

larm yayılmasiyle arıcılıkta da geli· 
tim baflıyacaktır. 

lpek böcekçiliği: 
llimizde ayrı dutluk yoksa da bu

rada birçok dut aiaçları vardır. Bun
lardan epıce koza elde edilmektedir. 
Tarını dairesi geçen ve bu yıl fakir 
isteklilere (30) kutu cins Burıa to
humu dağıtmıttır. Dutçuluk ve ipek· 
çiliiin gelitimi için dut fidanlığı ya
pılacak ve isteklilere fidan dağıtıla· 

caktır. Buldan, Kadıköy ve Aydın 
tezga.hlarmda dokunan ipeklilerin i· 
peklerini hep bölgemiz kozacıları te
min ederdi. 

Fındıkçılık: 
Tarını daireli yaptığı etüdlerde 

Bozdoğan kazasmm fındık yetiıtir
meie çok elveritli olduğunu tesbit et
mit ve ite giritmittir. Fındık bölgemi
zin Aymtab fıstığı ve çilekten aonra 
81 inci ürünü olacaktır. 

Oaman BECERiK 

amda büyük bir fark meydana ge nıit 
otma.ktad.ır. 

hatta mutefevviz olmıyan muhtaç 
miıbadıUer&e mutetevvu; oıan muııtaç 
muoadıUer araımda da aynı buyuK 
fark meydana ge1mektedır. O da hiç 
bir feyi tetevvuz etmıyen yani memJe· 
ketı asuye5mde hıç m.a1 terk.etmeyen 
muhtaç mubadıle ve keza mubacıre 
adi iskan istıhkakı derecesinde mec
canen dükki.n veya değirmen veya 
herhangi bir tavanlı müıkle kafi top
rak verilmektedir. cAncak isterse bir 
liralık> mal tef evvüz etmit olan muh
taç mübadile ise adi iskan istihkakı 

derecesinde de verilen dükkan veya 
tavanlıdan veya topraktan borç ta · 
hakkuk ettirip tahsil olunmak lazım
gelmektedir. Aynı kaza ve aynı köy-

de aynı zamanda ve aynı suretle gel
mit ve aynı yere ve aynı suretle yer • 
le~tirilmit ve aynı miktarda iatihkak 
verilmit iki muhacirden birisine is • 
tihkakları devlet namına meccanen 
bırakılmaktadır. Diğeri iae devlet na
mına borca tabi tutulmaktadır. 

Halbuki 885 numaralı kanunun 
çevresine giren ''Muhtaç müba
diller,, muhacir tabiri umumiıi 

içinde 1 771 numaralı kanunun dör-· 

düncü maddesine ve aayri muhtaç 

mübadiller de 1866 numaralı kanu -

nun birinci fıkraıma tabi tutulduk

ları takdirde ki 1771 ve 1866 numa

ralı kanunların takib ettikleri heder 

de budur • bu ikilik ve aykırılık kalk

Dllf olacağı ve ancak itin Büyük Mil· 

let Meclisince tef siren halli la~ım 

gelmektedir •.• > 

Dahiliye encümeni hazırladıiı tef
air fıkraamda ''hiç mal tefevvüz et • 

meden veya adi iakan haddinden az 
mal tefevvüz eden muhtaç mübadil· 

ler, 1771 aayılı kanunun dördüncü 
maddesinde yazılı muhacir mefhu • 

muna dahildir!' Diyordu. Maliye ve 

büdce encümenleri iae ''1771 numa • 
raJı kanunun 4 üncü maddesindeki 

( göıteriten müddet zarfmda müraca

at etmiyen mübadiller) hakkındakı 

hükmü hiç mal tefevvüz etmiyen ve • 

ya iskaru adi derecesinden az mal 
tetevvuz eden muhtaç mübadillere 
de tiunildir." diyorlardı. 

B. Galib Peke! ( ı'okad) vaziyeti 
izah ederek, dahiliye encümenmin 

tetair tıkraaının kabulünü istedi. 
Budce encumeni mazbata muharriri 

B. Sırrı Day (Trabzon), büdce ve da

hiliye encümenlerinin görüıleri ara • 
amda fark olmadığını ıöyledi. Neti • 
cede budce encUm.eninin tetair tıkraaı 
kabul edildi. 

Bundan sonra eylw • ikinci teırin 

935 ayları.na aid rapor, hazerde yar

aubaylardan yüzbaııya kadar bir kı· 

sım aubaylalra ve seferde bütün aubay

larla askeri memurlara elbise, kapu 

ve çizme verilmesi hakkında 2811 nu· 

maralı kanuna ek kanun projesi, kal

pazanlığın cezala,ndırılmasma dair 

Cenevrede tanzim ve imza edilmit 
olan milletler araaı anlaımaya katıl· 
mamız hakkındaki kanun projesi ve 

kıyılarm ıtıklanması ve itaretlenme -
si kaidelerinin birlettirilmesi ahkkm
da Lizbonda toplanan konferans ka . 

rarlarmm tasdikine dair projeler oL.ı.& 

narak kabul edildi. 

Kamutay yarm toplanacaktır. 

1\hsır • • 
seçımı 

( BQfı 1. inci sayfada) 

Kahire, 4 (A.A.) - Müfrid naayo
naliııtlerin "Vafd" partisi dünkü seçim
de kuvvetli bir ekseriyet kuanrruılar ve 
232 azalıktan 163 ünü ele 1reçirmitler
dir. 

Öteki partilerin durumu ıudur: 

Liberaller 17, halkçılar 8, muhalif 
V afdçilar 6, naayonaliatler 4, muatakil
ler 14. 

15 seçim daireıinde yeniden ıeçim 
yapılacaktır. 

ULUS 

Negüs \ 
kaçtıktan 

sonra 
İtalyan kıtaları 
ilerileyişlerini 
hızlandırdılar 

( llQ§ı l. inci aaytada) 

geçmİ§ ve başka bir yoldan yaya 
olarak ilerlıyen kuvvet ııe bırıeş
mıştır. l:Su kuvvet habeş hükumet 
merkezinın pek yak.mJ.arında bu· 
lunmaktadır. 

Aaisat>at>ada yeni yangınlar 
Par11, 4 lA.A.) - \.:ıoutıden aelen 

haberlerde 2-3 mayıa gecesinde Adiaa
babada aralıksız bitek aealeri iıitilmit 
olduiu bildirilmektedir. Yeniden bir ta· 
kını yangınlar çıknuıtır. Gümrülderle 
babeı milli bankaaı yanmııtır. Şehrin 
merkezi kıamı tamamen harab olmuthur. 

Yüzlerce kiti ellerine i'eÇirmif ol· 
dukları eıyayı alarak ıehirden aynl
maktadırlar. 

Karga§alıklarda 24 kiıi öldü 
Parıa, 4 (A.A.) - Havaa ajanaınm 

Cibutiden aldıiı bir habere göre, Adiaa
babada kantıklıldar eanasmda 24 kiti 
ölmüıtür. Bunlar, yalnız, soygunculara 
kartı dükkanlarını müdafaa etmeğe kal· 
kan nım ve ermeni tüccarlardır. 

Adiıababada sükun kuruluyor 
Londra, 4 (A.A) - Adiaababa İngi

liz elçiliğinin yolladıiJ. aon haberlere 
göre, dün ak§AJDdan itibaren teh.irde aÜ· 
kun yeniden .kurulı:nağa batlamııtır. 
Halk hicret ebnektedir • 

l ki Senegal bölüğü Cibutiden 
hareket etti. 

Paria, 4 (A.A.) - Havaı ajanıınm 

Cibutiden aldığı bir habere göre, franaız 
somaliai makamları, Adiaababadaki mu
hafız kıtalannı kuvvetlendirmek için 
Acliaababaya iki senegal bölüğü yolla
mağa karar vermi~tir. 

Negüs sarayındaki eıyaları 
halka dağıttı. 

Londra, 4 (A.A.) - Son 24 aaat i· 
çinde Adiaababadan gelen bütün haber· 
ler, Adiaababa İngiliz elçiliği tarafından 
verilmit ve bu haberler dıt itleri bakan· 
lığı tarafından aazetelere tebliğ olun
muıtur. 

Deyli Telgraf gazetesinin bildirdiği
ne göre, Haile Selasiye, hareketinden 
önce, aarayının kapulannı açmıf ve hal
kı içeri çağırarak istediklerini almaia 
izin vermiıtir. Mühimmat depolan da 
halka açılmııbr. Bir çok kimse aebebsiz 
ve manasız yere havaya ailab abnakta 
idi. Baıka bir çok kimseler de alkol bu
larak ısarhoı olmutlar ve bu aebebten 
bir çok kantıklıklara meydan vermiıler
dir. İngiliz doktonı Milli aerhot halk ta
rafından ağırca yaralanınıftır. Amerikan, 
doktorlarından Stadinin kanısı da uyur
ken yolunu tatırmıt bir kurıun ile öl
müttür. 

lngiliz torpidosu niçin 
Cibuti' ye gitm~? 

Londra, 4 (A.A.) -Alakalı hükü
met mahfilerinin dün akıam bildir
diğine göre, Cibuti'ye varan Diana 
torpido muhirbi oraya Negüa'ü almak 
üzere gitmittir• Bu gemi yalnız İngi
liz hükümeti ile Cibuti İngiliz konao
losu arasında telsiz telgraf irtibatını 
temin edecektir. Bununla beraber 
bu keyfiyetten, Diana torpido muhri
binin Negüs emrine verilme&i ihtima· 
li olmadığı neticesi çıkarılmamalıdır. 
Fakat her halde bu NegÜs'ün halen 
misafiri bulunduğu franaız hükümeti 
.ile yapılacak bir anla§oınadan aonra o

lacaktır. 
Deyli Telegraf gazeteaine göre, 

hiç bir İtalyan gemisi, Negüs'ü götür
mekte olan bir İngiliz gemisini gez
mek ve NegÜs'ü eair etmek hakkmı 
haiz deiildir. Çünkü ltalya bloküa i
lan etmemiıtir ve aynı zamanda mu
hasım devlet olarak görülmediği için, 
İtalya, harb hali vaziyetini de ileri 
süremiyecektir. 

iki torpidonun daha Cibuti'ye 
gittiği sanılıyor. 

Aden, 4 (A.A.) - Deroy ve Eday
ni ismindeki iki İngiliz torpido muhri
bi Adenden ayrılmı§tır. Bunların Ci
butiye gitmekte olduiu sanılmakta
dır. 

N egiis Londra' da ev satın almış 
Londra, 4 (A.A.} -lnıiliz ve fran· 
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Lise ve Orta mekteplerde 

Sınavlar nqsıl olacak? 
( llCJ§ı ı. ıncı sayfada) 

ruz bu yıl haziıan ve eylül devrelerine 
mı.inhasır olmak were yazılı ve sözlü 
olgunluk sınavlarında coirafyadan soru 
soruınuyacaktır. 

6 - Lise ve ortamektebler talimat· 
namesine gore lise mezwuyet imtihan
larının bır kısmını evvelce vermiş olup 
gene bu talimatncme hiıkümlerıne göre 
mezunıyet untihanlarıru vermeğe devam 
edecek olanların riyaziye, fizik • kimya 
ve eaebıyat gruplarının mezuniyet im· 
tihanlan bu :yıl ha.ziran ve eylül devre
lennde yazılı olarak ve bu grupların ya
zılı olgunluk ıunavlarmın yapıldığı gün
lerde yapılacaktır. Bu grupların yazılı 
mezuniyet imtihanlarrun ıoruları bakan· 
lıktan gönderilecektiı. 

7 - Lise ve ortamektebler talimat
namesine göre ortamekteb mezuniyet 

imtihanlarının bir kısnunı evvelce vermiş 
olup gene bu talimatname hükümlerine 
göer mezuniyet imtihanlannı vermeğe 

devam edecek olanların türkçe, riyaziye, 
tarih - co~rafya gruplarının bu yıl ha

ziran ve eylül devreleri mezuniyet im· 

tihanları yazılı olarak yapılacak ve so

rular okulların sınav heyetince tesbit o
lunacaktır. 

8 - Türkçenin gerek sözlü gerek 

yazılı sınavlarında talebeye gramer ao
rulmıyacak ve gramerden not takdir e· 
dil mi yeceketir ." 

Ayrıca öğrendiğimize göre ortamek
teblerle liselerin bilinci devre birinci ve 
iknici ve 3 üncü sınıflariyle liselerin 2 
inci devre birinci ve ikinci amıflan ve 
ilk muallim mekteblerinin birinci ikinci 
ve üçüncü sınıflarında: 

26 mayısta dersler kesilecektir. 
2 7 mayısta muallimler heyeti kana

at notlarını tetkik etmek üzere topla
naca.ktu. 

30 mayısta şifahi imtihanlara alma· 
cak talebenin isimleri ilin olunacaktır. 

5 - haziranda şifahi imtihanlara 
başlanacak ve 19 haziranda bitecektir. 

Liselerin ikinci devre 3 üncü ıuufla
rında: 

20 mayısta dersler kesilecekteir. 
.... L. 

21 mayısta muallimler heyeti kana
at notlarını tetkik etmek üzere toplana· 
caktır. 

23 mayısta imtihanlara alınacak lıt· 
lelıenin isimleri ilan olunacaktır. 

28 mayısta şifahi imtihanlara batla· 
nacaktır. 

11 haziranda şifahi imtihanlar bite
cektir. 

21 haziranda olgunluk imthanlan 
başhyacak ve 4 temmuzda bitecektir. 

BQ§beıke 

FRANSIZ SEÇlMl 
( 8Clfl 1. inci aaylada) 

milletinin iradesi ı o 1 a d o g • 
r u olduğunu göstermiştir. Bu te
zahürün gerek iç ve gerek dış fran
ıız politikası, gerek enternasyo -
nal münasebetler bakımından ehe
miyeti büyük olduğunu tasdik et
mek lazım gelir. 

Halk cephesi birliği, umumi bir 
politika birliği, bir prensipler 
ahengi demek değildir: Ancak, 
halk cephesi birliği demek, Fran
ıada harb ve faşizm aleyhtarlığı 
demektir. Demek ki Fransa' da 
her hangi bir mesele yüzünden 
hükümet dursuzlukları, belki es -
kisinden daha çok olabilir: ancak 
harb ve faşizmi te§vik eden hare
ketlerin kar§ısmda bir parlamen
to çoğunluğu cephe teıkil edecek 
demektir. 

Fransız milleti seçmenlerinin hu· 
gün tezahür eden iradesini tahlil 
etmek güç olsa da, yeni parlaınen· 
tonun ne gibi esaslı vaziyetler kar
şısında kararlar almağa mecbur 
olduğunu düşünmek lazımdır: 
nasyonal planda alman meselesi 
vardır .. İngiltere ve ltalya•ya kar· 
fI güdülecek sıyasa vardır. Frank 
ve ekonomik politika vardır. En· 

ısız siyasal mahfilleri, Neaüa•ün tn.il· 
tereye gelmesi ve orada oturması ih
timalinin uzak olmadığı düıüncesin
dedir. Tebarüz ettirildiğine aöre, Ne
güs, Londrada garb mahallelerinde 
çok güzel bir eve sahib bulunmakta· 
dır. Habe§ıistanm Londra elçisi Dr. 
Marten bir kaç zaman önce bu evi 
Negüı adma aatm almı§tır. 

Londra lıabeı elçiliği Negüs' den 
haber alamıyor 

Londra, 4 (A.A.) - Habe§ elçili· 
ği°ııin Negüsün harekatma dair habet 
kaynaklarından malılmat almak için 
yapmıf olduiu bütün &'ayretler bo§a 
gitmiıtir. 

Cumarteai günündenberi elçilik 
telgrafla bu babta malUınat veriline· 
ai için bir oçk telgraflar çekmiı iae de 
hiç birine cevab alamamı§tır. 

N egüs nerede ıaklanmıı 
Aamara, 4 (A.A.) - Şimdi öğre· 

nildiğine göre, Adiaababa'yı aon ziya· 
retinden önce Haile Selasye, bir çok 
zamandanberi İtalyanların İ§gali al
tında bulunan bir bölgede Sokota'· 
nın bir kaç kilometre §İmalinde bir 
manastırda aizlenmiıtir. ltalyan ca· 
suslar, Haile Selasye'nin gizlendiği 

yeri keıfetmitler ve bunun üzerine İ
talyan tayyareleri Haile Selasye Adi
sababa'ya ufak bir muhafız kıtasiyle 
dönerken, kendisini kovalama ya baı
lamıılardır. Haile Selasye, Adisaba
ba'ya bir kaç gece yürüyüşü ile var· 

llUflır. 

ternasyonal planda Milletler Ce
miyeti davası vardır. Nihayet, 
Adisababa alınımı veya alınmak 
üzere bulunmuş olsa da, zecri ted
birler muamması vardır. Sonra 
bir de parlamento dışı cephesi. ol
duğunu unutmamak lazımdır. Bu 
cephe, bir rejim inkılabının zaru· 
ri olduğu, ve parlamentonun 
fransız milletinin iradesini temsil 
etmediği kanaatindedir. Ordre ga-
zetesi, sosyalist blokunun en başta 
geldiğini ve milletin faşistleri 

kovmuş olduğunu, Le Jour gazete
si parlamento buhranının devam 
ettiğini ve, sosyalistlerin iktidarda 
aldıkları ehemiyet yüzünden, bunu 
bir rejim buhranının takib edeceği
ni, bir gazete Fransanın yeni lider
lerinin Daladye, Pol Bonkur ve Le
on Blum olduğunu yazmaktadır. 

Fransız zaferinin timsali olan 
Mareşal Peten, at~haçlılara ta· 
raftar olduğunu, ıol iktidann 
Fransayı ne temsil ettiğini, ne de 
idare edebileceğini söylemektedir. 

Bir sol hükümeti tutabilmek 
için komünistlere ihtiyaç artmış -
tır: Fakat komünistler mesuliye -
te iştirak etmiyeceİderini, ancak 
kendi esaslı meselelerine yardım 
ettiği kadar, sol hükümetlere iti
mad reyi vereceklerini bildirmit
lerdir. 

Uk bakı~ta 932 seçimi ile bu
günkü seçim arasında, hükümet 
durluğu bakımından, büyük bir 
fark olmadığını söyliyenler varsa 
da, eğer bu hükümet durluğu sö • 
zünü hükümct ve politika durmz
luğu şeklinde alırsanız, yeni ıe • 
çim lran11z meseleıini halletme· 
miştir: yani buhran ıünnektedir. 
Fransa'da hiç bir şey olmıyabilir 
veya her şey olabilir, fakat mu -
a y y e n b i r h a l üzerine 
hüküm yürütülemez. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bir alınan generali öldü 
Berlin, 4 (A.A.) - Umumi 

Harbın büyük askeri şeflerinden 

General Fon F alkenhausen bugün 
ölmüştür. General 91 yaımda idi. 

Sovyetler Birliğinde 

1 mayıs bayramı 
Moskova, 4 (A.A.) - 1 Ma· 

yıs şenliklerine Moskovada 1 mil· 
yon 800,000, Leningrad' da 1 mil
yon 500,000 kişi iştirak etmiş ve 
bayram Sovyetler Birliğinin her 
taarf ında büyük bir heyecan için .. 
de ieçmiıtir. 
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Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen 
yıllık kirası 

Vaıkfı Aıkarın nevi 
Mazbut Ardiye 

Akarın mevkii Lira Kr. No: sı 
Ulu kapı caddesi 

Dellal karaca saraçlar 
28 - 81/0 

,, ,, Dükkin 

E;~urum mahallesi is;as
von caddesi 

80 - 149/97 
125 - 151/109 

,, " ,, ,, 
.. " Ev 

., ,. Dükkan 
,, ,. " " 

Eti mesut nahiyesi 
.. ,. 

500 -
15 -
15 -

.. " Meyvacı ve 
.kolacı dükkinı. Anafartalar kö•e başı 2525 -
Kahvehane Koyun pazarı furun aralığı 204 -
Tarla Kazbk 20 -.. " .. ,. 

" " 
Kolonyacı 
dükkinı 

,, .. Bakkal 
<lükkinı 

Şahabettin 

Anafartalar apartıman 
altında. 

Saman pazarı apartnnanı 
altında 

1750 -

1400 -

169/9 
211/0 
212/0 

1 
210/22 
412/6 
433/0 

51/14 

77/1 

•ia vakfı dükkan Koyun pazarı koyun 
pazarı caddesi 775 - 39 

Yukarda yazılı akarların 1 haziran 936 .gününden 31 mayıs 1937 
tunüne ıkadar bir senelik kiraları 5 mayıs 936 gününden itibaren 
on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 15 mayıs 936 
Q11'l1a günU saat onbeşte evkaf apartımanında vakıflar varidat mü· 
dürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden % 7,5 niabetinde teminatı 
aıuvakkate alınacaktır. Tutmak ve ,artlarını öğrenmek istiyenlerin 
her gün mezkiir Müdürlüğe müracaatlan. (970) 1-1775 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden : 

135 Ton gliserin 
45 ,, Amonyak küherçilesi 
12 ,, Seliloz 

650 ,, Nitrad dösut (Şili güherçilesi) 
10 ,, Soda (Kalsine) 
15 ,, Sud kostik 
2 ,, Hamrzı selikat dö sud 
2 ,, Dinitro tolool 
5 ,, Parafin 
1 ,, Toz amyant 
2 ,, Selikat dösut 

250 Kilo Terebantin 
18,5 Ton Yuta ipliği 
15 ,, Makina yağı 

500 Kilo Transformatör yağı 
Yukarda mikdar ve cinsi yazılı malzeme 20 mayıs 936 

çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. fs
teklilemi aynı günde gelmeleri. Bu .malzemenin. şartname
lerini gönnek istiyenler her gün Tıcaret kalemıne gelebi-
lirler. 

ANKARA DÖRDUNCU İCRA MEMURLUOUNDAN: 

Şerefli köyünden ömere 12118 kuruş vermeğe !boçlu Ankara Na
fıa dairesi yazı itleri tefi Şevki Oğuz namıma. ~önderileıı ödeme em
ri i.kametgihmın meçhuliyetine binaen teblıg olun~ vuku 
bulan talep ijzerine ilanen tebliğat icrası~a .k~rar venlmış oldu
ğundan iratih ilandan itiıbaren on bet gün ıçınde 935/7897 sayılı 
dosyaya müracaat olunarak borcun kabul veya ademi kabulüne iti
raz edilmediii surette cebri icraya devam olunacağı ödeme emri 
makamına ıkaim olmak üzere ilan olunur. 1-1766 

Ankara Ticaret Odası Sicilli lıcaret Memurluiwıdan: 
Ankara vilayetinde Atpazarı seıntinde Akbaş mahallesinde Irak 

80kağında 12 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Anıka
rada Koyunpazarı semtinde 97 numaralı mahalli ikametgahı ticari 
ittihaz ederek tarihindenberi deri ticaretiyle iştigal eden ve ticaret 
odasının 850 sicil numarasında mukayyet bulunan Hüaeyinin unva
nı ticareti Hüseyin derici olarak tescil edildiği gibi bu unvanın im
za şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 
30.4.936 tarhinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-1770 

Biga Belediyesinden : 
Belediyemiz elektrik santralının 1.6.936 gününden 31.5.937 ni. 

bayetine kadar bir senelik iıhtiyacı olan ( 40,000) ıkilo mazot (3400) 
ve (l,000) kilo makina yağına (160) lira fiat tahmini ile 20.4.936 
pazartesi gününden iti!'·aren 11.5.936 pazartesi günü saat 15 e kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çııkarılmıştır. Mazotun ve yağm ev
safını anlamak istiyenlerin müddeti içinde belediye santral memur
luğuna, şartnameyi görmek istiyenlerin muhasebye milracaaları ve 
bnunun gerekli olan yüzde 7,5 teminatlı teklif mektuplarını Bele· 
diye Başkanlığına göndermeleri ve ihalenin komisyon huzuru ile 
yapılacağı ilin olunur. (2385) 1-177 6 

ULUS 

Bayındır Belediye sinden : 

Harita ilanı 
Kapalı zarf uaulile 11-4.936 tarihinde ihale olunacağı ilin olu

nan Bayındırın halihazır ve müstakbel harita ve plinları münaka· 
sası neticelenmediğinden aynı ,eraitle kapalı zarf usulile 20-4-936 
dan itibaren 12-5-936 sah günU saat 16 ya kadar devam etmek üzere 
yeniden münakasaya çıkarılmı,tır. lateklilerin Bayındır Belediye-
sine bat vurmaları. (858-981) 1-1517 

1 MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

l - Bir metresine biçilen ederi 33.93 kurut olan 100 bin metre 
kıhfhk tez ile her bir kilosuna biçilen ederi 74 kuruş olan 30 bin 
kilo kundura boyası müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile a· 
lınacaktır. 

2 - Örneklerini görmek ve kılıflık bez prtnamesini 170 kurup 
ve boya şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 
sonra komisyona gelmeleri. 

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

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

5 - Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesika ve yukarda yazılı teminatları ile birlikte tam ihale 
saatlerinde M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (927) 1-1706 

BİLİT 
l - 1200 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 6000 lira ve ilk inanç paraaı 450 lira

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

delerinde yazılı bilgelerile teminat ve teklif mektuplarını ihale 88• 
atinden bir saat evel M.M.V. satın atına komisyonuna vermeleri. 

(942) 1-1716 

· BİLİT 
Muhabere malzemesi: Müteahhit nam ve hesabına satın alınmak 

üzere on bir kalem muhabere malzemesi açık e kıiltmeye konmut· 
tur. Heı-ainin tutarı (3634) liradır. Şartname ve niimuneleri görmek 
ve almak için komisyonumuza müracaat edilecektir. İHALESİ: 16. 
5.936 cumartesi günü saat on birdedir. ilk teminatı: 272 lira 55 ku.. 
ruştur. Eksiltmeye gir.:nek istiyenlerden ilgili olanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3. üncü maddelerinde bildirilen belgelerini de alarak iha
le gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(944) 1-1718 

BILIT 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait tiıtelerl al
mak ve fazla malQmat edinmek iıtiyenlerin Ankarada Millt Müda-•. 
faa Vekiteti sıhhat itleri dairesine. fstanbulda Komutanlık sıhhi fi
at tahmin komiavonu reisliğine ba'vunnaları lizımdır. 
. B~ i' için olan hu~usi vaaıftariyle birlikte fiatı da g8aterir tek
lıflerın ve nUmunelerın mayıı 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekiteti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-895 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 1 
iLAN 

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

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

meninde yapılacaktır. 
. ~ - Şartnamesini görmek iatiyenler her gün muhasebeye gele· 

bılırler. (947) 1-1720 

SAYFA7 

8 AY 8 
Vade 

2F51-RmıllmılSllEl!B'IRll'l:IHH ERll!I 8 R HII E 1 

SENGAPOR POST ASI 
Clark Gable - Jeanne Harlow - W allace Berry 

Ankara Valiliğinden: 
• K.etif bedeli 802 Ura 93 kuruıtan ibaret bulunan hususi idarrye 

aıt hına beWarmın tamir ve inpaı açık eksiltmeye konulmuttur 
ibate 11 • 5 • 936 tarihinde saat 15 de viliyet daimi enciimenüıd; 
yapılacaktır. 

. Ek~iltmeye girmek iıtiyenler 60 lira 25 kuru§luk muvakkat te
mınat ıtasına mecburdur. 

Şartnameyi görmek iıtiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğünde 
görebilecekleri ilin olunur. (883) 1-1584 

İstanbul Üniversitesi Artbrına Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1 - Bedeli keıf• 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat Enatitfl· 
terine yapılacak mobilyeler kapalı zarf uauliyle eksiltmeye kt>nul • 
muıtur. İhale 14. 5 · 936 perıembe saat 15 de Rektörlilkte yapıla. 
caktır. Bu ite ait tartname ve saire 178 kurup RektCSrlilkten alınır. 

2 - 5kailtmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırma
ları ve 5000 liralık möbilye iti yapmıf ve bizzat Fabrika aahibı ol • 
duklarma dair İstanbul Bayındırlık DirektCSrliliiinden kiğıl alma
ları lbımdır. btekliler o gün saat 14 de tekliflerini Rekt&rlilie 
vermiı olmalıdırlar. (2135) 1-1585 

Cinai 
931 modeli bir adet 
buik markalı otomobil 

Mikdaeı 
1 adet 

Muhammen kıymeti Lira K. 
500 00 

Yukarda yazılı otomobile 24 Nisan 936 tarihinde talip zuhur et
medizinden 25-4-936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
satılacaktır. İhale bedeli nakten ve peıinen tediye edilecektir. is
teklilerin 37 lira 50 kuruıluk dipozito makbuzile defterdarlıkta mil-
teşekkil satıı komisyonuna müracaatları. (913) 1-1704 

Ankara Valil~nden: • 
Hatuniye mahalesinde cami sokağında kiin 16-SO kapı ve 58 met

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

İhale 11 mayıs 936 pazartesi gUnU saat 15 de icra edilecektir. 
İ&teklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 69 lira 38 ku
ruttuk dipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan aatıt komisyo-
nuna müracaatları. (870) 1-1572 !IHUlllllllHlllllllllllUlllllUllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllqllllllllllllllllUO - -1 Türkkuşunun İnönü 1 Ankara Jandarma Genel Komu· 

ika talebe l 1 tanhğı Sabnalma Komisyonundan 
§ mpına yazı ıyor § 1 - lbale bedeli üzerinde tutan (20 den. 25,000) lira ·-= E olmak üzere apğıda alınacak metre mikdarınm en çoğu yazılı dört 
§ Türkkuşunun İnönü kampına iştirak 5 örnekte Ambalajhk kanaviçe komisyonca 16-5-936 cumartesi günfl 
§ . . ,. E saat Çll) de. toptan ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle isteklisine lba-

§ etmek üzere Ankafada açılacak ıptıdaı § le edılecektır. _ _ 2 - Her çeşidin tahmin bedeli hizasına yazılmıt tümünün ilk 

§ kurslara girecek UÇUCU Üyelerin kaydı-~ teminatı (1875) liradır. = l = 3 - Şartname komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmeye gir-
§ na ba§lanmıştır. Ders er Serğievi önün-§ ?1~k istiyenleriQ ilk teminat .sandık makbuzu veya Banka mektubu = - ıçınde bulunduracakları teklıf mektuplarını eksiltme vaktinden en 
§ deki sahada olacaktır· § geç bir saat evel komisyona vermiş olmaları. (935) 

5 
5 1 - Ömek: 23,000. metresi 18,5. kuru,. 

5 İstekliler hermm sabah saat dokuz- 5 3
2 

- " 
50

.ooo. •• 1s = D-- = - ,, 34,000. ,, 19,5 ,, 

= == § dan akşam beşe kadar; §[§ 
4 

- .. 
50

•
000

· .. ı& - -- -- -§ Beraberlerinde en aşağı orta tahsili § - -- -~ bitirmiş onyedi yaşından yukan ve as- ~ 

.. 
" 1-1709 

~ kerlikyaprnanuşolduğunadairvesika- ~ 
~ larla, iki fotoğraf ve hüviyet cüzdanla-~ 

Yozgad memleket hastanesi için açık eksiltme ile satın alınacak - -
ve keşfinde yazılı on altı kalem (1477) bin dört yüz yetmiş yedi ti- ~ rile, ili 

Yozgat tlbaylığından: 

ra (22) yirmi iki kuruş kıymetli tenvir aletleri 21.5.936 gün ve per- :5 5 
tembe günü saat on beşte Yozgat vilayeti daimi encümeninde ihale- = T K = 
•i yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti $ Hava urumu 5 
öirenmek üzere Ankara Nafıa ve Yozgad Sağlık Müdürlüklerine ve := • § 
Encümeni daimiye müracaatları ilin olunur. (2388) 1-1777 S§ §i 

1 o. o. vol..LARI VE LiMANLARI UMUM 11 Neşriyat Subesine i 
MODORLOCO s. A. KOMiSYONU ll.ANLARI: § ba§vurarak isimlerini yazdmnalı- ~ 

tLAN 7 § dırlar. § Ankara Elektrik santralı için iıki bobinciye ihtiyaç vardır. Talip· 
lerin hüsnühal varakası, askerlik ıve nüfus hüviyet cilzdanlarile 
lllillet mektebi ,ebadetnameleri.ni ve son çalıştıkları yerlere aid 
bonservislerini alarak An.karada Cer dairesi MüdUrlUiüne, İstan
bulda H. pa,a işletme Müfettiıliğine müracaatları. 

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

~ LİSE MEZUNU VE YÜKSEK TAHSİL~ 

\
i GENÇLERİ TERCİH EDiLECEKTİR. ~ 
iııunıınıunıuuıuuııııuıuunıuıuıııuııuııııııuıııuıumıııııııuııuıuuu 11 

Kuru~ 
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SAYFAS ULUS 5 MAYIS 1936 SALI 

BAY AN SAFIYE-7-MA YIST A ŞEHiR BAHÇESiNDE 
1 •• , ti = 

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, sıhhatı yerinde ve muvazzaf askerlik vazi-
fesini yapmış bulunmak. 

2 - Yaşı otuzdan fazla olmamak 
3 - Almanca lisanını iyi bilmek 

I 

Yukarda sayılan vasıfları haiz bulunanlardan isteyenler ıs 
mayıs 1936 cuma günü saat on yediye kadar; 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Mekteb şehadetnamesi 

! 

C - Eğer müesseselerde çalışmış ise bulunduğu yerlerden a-
lınmış bonservislerin asılları veya tasdikli suretleri 

D - Dört tane vesika fotografı 
E - Tercemeihal varakası f 
F - Zabıtadan tasdikli hüsnühal vesikası ' 

' 

m 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 yüz lira aylık verile
cek ve fabrikada dört ay namzed olarak çalıştırılacaktır. Dört ay 
sonunda aylığı arttırılacağı gibi hizmetinden istifade edilemiye
ceği anlaşıldığı takdirde vazifesine nihayet verilecektir. 

1-1762 

Boğazlıyan - Fakılı köprü ve menfezleri
~ ... . ne ait EKSİLTME İLANI 

Valiliğinden : Yozaat 
~ 

1 - Boğazlıyan - Fakılı yolunda 14+ SOO kilometresind~. Y~~~~ 
dl'n yapılacak 2X7.00 m açıklığında betonarme Bekra__şlı koprusu 
ve 6. M. açıklığında acı su köprüsü ile 6 metre açıklıgında ~avlak 
köprüsü tabliyesi ve iki adet 3.00 metre açıklığında menf~zın tab~ 
liyeı;i kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup keşıf bedelı 
14085 lira 83 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi F 

C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi . • 
D _ Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaatına daır fennı şart· 

name A • • 

E - Betonarme köprülere ait Nafıa Vekaletı fenni şartnamesı. 
F - Tahlili fiat ve rayigı. 
H - Keşif 
1 - Keşif hulasası. . 
Bu evraktan eksiltme şartna mesi,_ mukave~e proJeSı, . keşıf, ve 

.,e if hulasası, betonarme köprülere aıt umumı ş~rt~amesı Ankara, 
ts:anbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerine gönderılmış olup oralar-
da görülelıilir. . A •• 

3 _ Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vılayet encu-
men odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacak~ır. . 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için % 7.5 hesabıle 10S6 lıra 44 k~uruş 

muvakkat teminat verilmesini ve bu gibi işleri yapmış ~ldug~na 
dair fenni ehliyeti haiz olduğuna dair bir vesika ibraz edılmesı ve 
Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair icap eden makamdan 
tasdikli bir belge verilmesi şarttır. . 

6 _ Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bır saat 
evveline kadar encümen odasında e~siltme ko~isyo.nu reisliğ!.ne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vılayet encumenı namına gon
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar ge.lmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iy~ce kapatılmış olması ıcap eder. Pos· 
tada olan gecikmeler kabul edılmez. (908) 1-1678 . 

. ._ 

Boğazlıyan - Fakılı şosasına ait 
EKSİLTME İLANI 

Yozgat llhaylığından: ~ 
1 - Boğazlıyan • Fakılı yolunda yapılacak Şose kapalı zarf usu· 

lile eksiltmeye konulmu~ olup keşif bedeli 28760 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu ise ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi · 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi şartname 
D - Tahlili fiat ve rayiç 
E - Fenni şartname 
F - Keşif 
H - Keşif hulbatu 
İ - Ocaklar ve vasati mesate grafikleri 

I 

Bu evraktan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi şart
name, ıayiç, keşif. keşif hulasası, ocak vasati mesafe gr~fik:eri An
kara, İstanbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerine gönderılmış olup 
oralarda görülebilir. . .. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vılayet encu· 
men odasında olacaktır. 

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

ruş muvakkat teminat verilmesine ve lıu gibi işleri yapmış b':11un· 
ması ve fenni ehliyeti haiz olduğuna dair vesika ibraz etmesı ve 
ticaret odasında kayıtlı bulunduğunu tevsik için icap eden makam-
dan tasdikli bir belge verilmesi şarttır. . 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazı~ı saatten ~ır_~~at 
evveline kadar encümen odasında eksiltme komısyonu reıslıgıne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması icap eder. Pos· 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (909) 1-1679 

Ankara V aliliğind en: 
Ankara Stadyom ve yarış alanının ağaçlanması için şartname

sinde yazılı ağaç ve ağaçcıkların tedariki, dikilmesi, ve ba.kımına 
ait işler 25 Mayıs 936 pazartesi günü saat 15 de vil~yet da!mi e~
cümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı. zarf usulıle eksıltmege 
konmuştur. Keşif bedeli (S5) bin liradan iharettir. 

Muvakkat teminat 4 bin liradır. 
Bu işe ait fenni şartname hususi ve umumi şartname ile plan 

275 kuru§ mukabilinde vilayet hususi muhasebe müdürlüğünden 
alınır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret odası vesikası muvakkat 
teminat mektup veya makbuzu ve Ankara valiliğinden bu işe ait 
olmak üzere alacakları fenni ehliyet vesikalarile birHkte ihale gü
nü saat 14 de kadar vilayet daimi encümen reisliğine tevdi etme-
leri lazımdır. (966) 1-1769 ... 

l 
......................... ...,.a. ........... ,, 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

24-4-936 da kapalı zarfla eksiltmeye konan Gebzede yapılacak 
kışlanın tasdikli projeleri ve kordan istenen mütehassısı gelmemesi 
dolayısiyle eksiltmenin yapılamadığı cihetle 20 mayıs 936 çarşam
ba günü saat onbeşte kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Zarflar o gün saat on clörtte makbuz karşılığı komisyon baş
knalığına verilecektir. 

3 - Eksiltme İzmitte tüm. binasındaki satın alma komisyonun-
da yapılacaktır. 

4 - Tutarı 29293 lira 27 kuruştur. 
S - Muvakkat te:ninatı 2250 liradır. 
6 - İstekliler proje ve şartnamelerini 
7 - İsteklileı:n belli gün ve saatındn 

lerle komisyonda bulunmaları (914) 

İLAN 

komisyonda görebilirler. 
kı;nunun istediği belge· 

1-1705 

İLAN 
1 - Kırklarelinde 250 ton sı

ğır etinin kapalı ıarfla ihalesi 
mayısın on birinci pazartesi gü-

1 - Kırklarelinde 50 ton sa -
de yağının kapalı zarfla ihalesi 
mayısın on birinci pazartesi gü
nü yapılacaktır. Eksiltmeye gir· 
mek istiyenler ihale günü teklif 
mektubu ile kanuni belgelerini 
saat on dörde kadar komisyon re 
isine vermeli ve saat on beşte ko
misyunda bulunmalıdır. 

nü teklif mektubu ile kanuni bel· 
gelerini saat dokuza kadar ko -
misyon reisine vermeli ve saat 
onda komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Sığır etinin tahmin edi -
len bir kilo fiatı yirmi altı ku - 2 - Sade yağın tahmin edilen 

bir kilo fiatı seksen beş kuruş -
tur. İlk teminatı 3188 liradır. 

ruştur. İlk teminatı 4500 lira -
dır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli 
tümen satın alma komisyonun · 
da her gün görülebilir. (874) 

1-1582 

3 - Şartna:nesi Kırklareli 
tümen satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. (87 5) 

1-1S83 

. 

--
Yozgat Belediy esinden • • 
Lira K. ~ 

8500 Santral 
17250 Lokomobil alternatör tevzi tablosu bunların temel ve 

montajları ve saire 
13723 64 Şebeke .t 
39473 64 

Yozgatta kurulacak elektrik santralının makine kısmile şebeke 
ve santral binası inşası birlikte ihale edilmek üzere eksiltmeye ko
nulmustu. 

İhale günü olan 20-4-936 tarihinde muayyen saata kadar talip 
çıkmadığından belediye encümenince kanunevel nihayetine kadar 
ikmal edilmek ve 20-S-936 tarihinde ihale olmak üzere yukarda ya
zıldığı veçhile makine, scbeke ve insaat işlerinin ayrı ayrı müna
kasaya konularak pazarlıkla verilmesine karar verilmiş olduğundan 
talip olanların Yozgat Leledive encümen:ne ihale giinüne kadar her 
giin müracaat ederek Nafıa füıkanhğmca tasdikli evrakı keşfiyeyi 
!:Örcbilecekleri ilan olunur. (934) 1-1708 

Anl{ara İnhisarlar 

Başmiidüı .. Jüğünden : 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğü namına şimendiferle gele· 

cek olan tütün ve içki sandıklarile ispirto bidonlarının istasyondan 
gazhaneye ve gazhaneden ve istasyon civarındaki eski depodan 
Başmüdürlük satış deposuna ve boş sandıklarla bidonların istasyo· 
na taşıması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşrma bedP.li (3SOO) füa tahmin edilmiştir. Bu taşıma 
işi bin dokuz yüz otuz yedi sene.;i Mayısının otuz birinci gününe 
kadar devam edecektir. Açık eksiltme 11 mayıs 936 pazartesi günü 
saat ( 15) de Başmüdürlükte yapılacaktır . 

İsteklilerin şartları anlamak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri. 
(8S6) 1~152S 

Ankara P. T. T. Başmüdiirlüğüııclen: 
Ankara _ Gölbaşı telgraf hattının tahkimi ve Ankara telefon şe

be kesinin ihtiyacı için 1160 tane 2 delikli ikişer metrel;k 16 ve 12 met 
lik potrel demiri ile 20-35, 5-8 sın. lik 1160 tane cıvata ve 200 met· 
re 1/2 parmak demir boru açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Bu malzemelerin muhammen bedeli 4172 liradır. Muvakkat teminat 
312 liradır. isteklilerin 20 mayıs 936 çarşamba günü saat on ıbeşte 
komisyonumuza müracaatları. (974) 1-1780 

Ankara Jandarma Genel Komu . 
tanlığı Satınalma l(onıisyonuııdan: 

Bir takımına 625 kuruş kıymet biçilen 1000: 1100 takım örneği 
vasıflarında on kütüklü palaska takımı 6. 5. 936 çarşamba günü saat 
15 de Komisyonca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartna· 
mesi parasız komisyondan alınabilir. İsteklilerin 51S lira 63 kuruş 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeler 
içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en geç 
bir saat evel komisyona vermiş olmaları. (840) 1-1520 

BAYANLARA 
Yerimizin darlığı münasebetiyle davetiye gönderemediğimiz ve 

yahut mazereti dolayısiyle (exposition) ımıza gelemiyen Bayanlar 
cuma ve salı günlerinden maada her gün modellerimizi atelyemizde 
hususi surette görebilirler. Pek çok beğenilen ve takdir edilen el
biselerimiz mutedil fiatlarla satılmakta ve kopye edilmektedir. 

SENİHA KANBA Y 
Adres: Hal arkası Yeni hamam apartıman. No. 4. 1-1767 

ZAYİ 
1928 yılında Niğde vilayeti 

Nevşehir kazası Üçhisar köyü 
ilk okulundan aldığım şehadet
nameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Arif oğlu Ziya 
1-1772 

Satılık arsa 
Yenişehir Çankaya caddesi 

Karanfil sokağına cepli. 
İş bankasında Bayan Melahata 

müracaat. 1-1771 

Satılık arsa 
Cebecide asfalt yol üzerin· 

de ve civarında parsel halin
de satılık arsa 

Müracaat: Atatürk bulvarı 
'bitişiğinde, Selanik caddesi 

ZAYİ 
Ankara Erkek Lisesi Direk

törlüğünden almış olduğum 
1 - 12 - 1934 tarihli tasdikname· 
yi zayi ettim. Yenisini alac3ğ1m
dan hükmü yoktur. 

Ziraat. Bankası muhabere 
memuru Hayri 

1-1781 

Kiralık daire 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında San köşk kar§ısın
daki apartımanın altı odalı kalö
riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. 

Telefon: 1791 
--~-----

Kiralık Evler 
Ulus matbaası karşısındadır. 

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

Arabistan da 
MalJa.rını tasarruf edemiyenler 

ve oraya gidemiyenler için bu iş
lerde ihtisası olan Bay (Şani 
Dürri Üner) Ankaraya gelmiştir. 
İşleri için görüşmek istiyenler 
kendini Yeni !lamam karşısında 
Sümer matbaasında bulabilirler. 

\
NASlR ilACl 
KANZUK 

En eski nasıtlan bile pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün 
ı..len ~ıkarıı 

Umum1 deposu: lngıliz Kan 
rnk ec1.ı:ıııt·sı. h<·r eczanede bulu 
ııuı, ı-iddı ve mliessiı biı nasıı 

ılacıciıı. 

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 

Kiralık ev 
Yenişehir Bozkır sokak 8 nu· 

maralı, dört oda kalorifer bahçe· 
li ev. 1449 telefona müracaat. 

1-1774 

Elektril{ Eksiltmesi 
Havra:n Urayından : 

1 - Havran kasabasının elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konmuştur. 

2 - Lokomobil elektrik müvellidi tevzi tablosu, irtibat nlkil
leri, şebeke tesisatı ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
rüat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli muhammen (28500) 
liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. A. Eksiltme §artnameleri. B. Mu. 
kavele projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Ke· 
şifnameler ve teferrüatı. 

4 - İstekliler bu evrakı Havran belediyesinde görecekleri gibi, 
bedeli mukabilinde İstanbulda, Taksimde, İstiklal apartımanında 
elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltme 10 Nisan 936 tarihinden itibaren 41 gün olup ek· 
siltme 20 mayıs 936 çarşamba günü saat ıs te Hclvran belediye bi
nasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin ~~ 
7 ,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 
N. kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu getirmeleri ve 
şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni ka
biliyetlerini gösterir vesika ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi 
temsil ediyorlarsa, musaddak vekaletname ve mukayyet bulunduk
ıarı ticaret odası veya muhakemesinden son tarihlı bır vesıka gbs
cermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları 5 ci maddede yazılı saaatten bir saat evet 
t.elediye dairesine teslim edilecektir. Posta ııe gônderııecek mek
tupların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühilr 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 N. kanunun tarifatına ve hüküm-
lerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (871) 1-1556 

imtiyaz sahibi ve BatmU· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı ldart. 
eden Yazı itleri Müdüri 
Nasuhi BAYDAR 

( YENi İ SİNEMALAR IKULOP] 
Çankırı caddesi civarındı 

Ulua Baaımevincle basılmııtır 

Sablık otomobil 
Kapalı bir hususi otomobil 

satılıktır. 

Bakım garajına müracaat 
Telefon 1180 1-1748 

BUGÜN BUGECE 
KADINLAR GÖLÜ 
Simon Simon. Janne Pierre Aumont 

Genel istek üzerine yalnız 4.45 
Seanslarında 

l{LO.KLO 
Gösterilecektir 

BUGÜN BUGECE 

SEKOYA 
JEANNE PARKER 

Büyük bir muvaff akiyetle devam 
ediyor 

\ 


