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ON YEDİNCİ YIL. NO: 5307 

Başbetke 

KARIŞIK HABERLER 

Her taraftan şaşırtıcı haberler 
geliyor. Dün, Londra'dan gelen 
bir telgraf, Musolini'nin bir İngi
liz gazetecisine beyanatım hula
sa etmekte idi. Bu beyanatın esas
lı noktaları şunlardır: "l - ltal
ya'nın ne Sudan ve Mısır' da gözü, 
ne de Filistinde menfaati vardır. 
2 - Habeşistan fethi ltalya'yı sö
mürge bakımından tatmin edilmiş 
devletler arasına koymaktadır. 
3 - Habeşistan' da, İtalyan otori
tesi, tam olarak kurulmalıdır. 4-
Milletler Cemiyeti tensik olunma
lıdır: Cemivetin vazifesi, kudreti 
ile, mütenasib olmalıdır. 

Roma' dan gelip, yarı resmi İtal
yan mahfillerinin fikirlerini hula
sa eden ikinci bir telgrafta şunlar 
vardır: 1 - Habeşistan artık İtal
yanın bir parçasından ibarettir. 
2 - Milletler Cemiyetinin vazife
si bitmiştir. Çünkü mevcud olmı
yan bir memleketi h:maye edemez. 
3 - İtalyanın ı?enisleme hareketi, 
Habeo;İstan fethi ile bitmiş değil
dir: Başlamıştır. 

Londra' dan gelen başka bir tel
graf, İngilizlerin Milletler Cemiye
ti reforması için neler düşündü
ğünden bahsediyor: l - Versay 
andlasması ile Milletler Cerniveti
nin alakası kesilmelidir. 2 - Dün
ya bir takım bölgelere ayrılarak, 
karc:ılıklı yardım teahhüdleri bu 
kısımlara hasrolunmalrdır. Her 
bölgede bulunan devletler, taar
nt:ı. old.,q.,, zarn~'l. h'"""""''!l k<'ra,hk
lı yardımda bulunmağa mecbur 
olmalıdırlar. 

Mösyö Eden Avam k~marasın
da bazı suallere cevab verirken, 
Amerika Birleşik cumuriyetleri 
Milletler Cemiyeti azası olmadık
ça 16 mcı maddenin tam tatbike
dilmesine imkan olmadığım, zec
ri tedbirler daha şiddetlendirilsey
di, İtalya ile çarpışmak lazım ge
lecek idiğini ve lngiltere'nin harbı 
gözt almadığım söylemiştir. 

Fransa ve İngiltere' den gelen 
di8er telgraflar, Milletler Cemiye
tinin ancak bir Habeşistan kal
mak şartı ile, bir Afrika barışını 
kabul edeceğini bildirmektedirler. 
Hatta bu telgraflarda, lrak'm İn
giltere ile münasebeti misal ola
rak gösterilmektedir. 

Fransa' da halk cephesinin Mil
letler Cemiyeti meselesini nasıl 
göm1ekte olduğunu bi]iyoruz. Bu 
görüş, İtalyan fikrine zıd olduğu 

gibi, eğer doğru ise, İngilizlerin 

reforma düşüncelerinden de fark-· 
lıdır. Bundan başka MilletJer Ce
ıniyetinin, habeş meselesinin son 
irntihan safhasını nasıl atlatacağı 
da henüz bir muammadır. Acaba 
cerniyet, vazifesini yaptığını, fakat 
harbı menetmeğe muvaffak ola
madığını söyliyerek, aza devletle
ri kendisini tedavi etmeğe mi da
vet edecektir, yoksa bir şekil kur
tarma kaygısına mı düşecektir? 

İtalya Habeşistan fethi ile, Mu
soJini 'nin dediği üzere, doymuş 
mudur, yoksa Roma yarı resmi 
mahfilJerinin söylediği gibi, 950 
bin kilometrelik koca bir ülkr.:.r5 
sadece bir aperetif olarak mı al
mıştır? 

Bugün ne söylense erken olur. 
İyi bütün ihtimaller, bir takım 
memleketlerdeki harb iradesine 
kha~''. bir takım memleketlerdeki 
arb ıradesizliği yerine, harbı me

netmek iradesinin g'!çmesine bağ
lıdır. Harb korkusu bir zaaftır: 
Kuvvet, dünyayı harbsızlaştırma 
en~ .. ;1sinden ~elebilir. 

Kara Ali 
Serbest •• 

• 
gureş 

oldu şampıyonu 

Nevyork, 7 (A.A.) - Dev cüs
seli türk pehlivanı Ali baba, ame
rikalı Zick Shikat'ı ağır bir mağ
lubiyete uğratarak serbest güreş 

(Sonu 6. rncı sayfada) 
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Son ;rler ücüncü 
-> 

Sı.,:1' amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Habeşistan Paylaşilacak mı? 

Cenevrede cumartesi günü 
lionferansa çoli ehemiyet 

toplanacak: 
veriliyor 

Londra, 7 (A.A.) _ Vernon Bart
lett, Niyus Kroniklede yazdrğr bir ma
kalede diyor ki: 

"Kabine erkanından kuvvetli bir gru
pun, 1906 da İngiltere, Frnasa ve İtal
ya arasında yapılmış olan andlaşma esa. 
sı içinde Habeşistamn İtalya ile paye
dilmesine taraftar bulunduğu anlaşıh· 
yor. 

B. Eden, katı talimat almaksızın ve 
öteki devletlerin yapacaklarından daha 
ileri gitmemek üzere Cenevreye hare
ket edecektir. Binaenaleyh cumartesi 
günü Cenevrede yapılacak bitaraf dev
letler konferansr büyük bir ehemiyet 
kazanmaktadır. Geçen ay zecri tedbir
lerin sürmesini istemiş olan bu 
gruptur ve şimdi de bir karar alınması 
ihtimali vardır.,, 

l ngiltere, konseyin hararlarına 
saygı gösterecek. 

Londra, 7 (A.A.) _Resmi mahfille
rin ketum davranmasına rağmen Havas 

ajansının muhabiri, Büyük Britanyanm 
kollektif emniyete kuvvetle yardım ve 
bu ayın on birinde toplanacak olan mil
letler cemiyeti konseyinin bütün karar
larına saygı göstereceğini öğrenmiştir. 

İngiltere, zecri tedbirlerin kaldırılması 
için önayak olmıyacaktır, yalnız, İn

giltere hükümetinin bu tedbirlerin or· 
tadan kalkmasını arzu etmekte ve fa. 
kat bunu meydana vurmamakta olduğu 
öğrenilmiştir. Askıda kalan tek mese
le, milletler cemiyetinin ve İngiliz 

prestijinin korunması için kabul edile
cek olan usul meselesidir. 

Şimdiki ingiliz sıya.'fası 

Londra, 7 (A.A.) - Sıyasal mahfil
ler, İngilterenin bu sırada uyanık ola
rak beklemek siyasetini güdmekte oldu
ğunu söylemektedirler. Bu mahfiller, 
B. Edenin Cenevreye eli kolu serbest 
ve hareketli çoğunluğunkine uydur
makla vazifeli olarak gideceğinin şüp. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Her yerde 5 kuruş 

Fıkra 

ölümden sonra 
H aklıyı müdafaa etmekte pek 

sil davranan gazetelerimiz, h 
be§ vakalarını tahlil ederken, bi 
Avrupa devleti ile vuruşabilme 
için, modern bir ordu, ve bu ordu 
nun arkasında garb medeniyeti 
nin teknik ve organizasyonu bu
lunmak lazımgeldiğini unutur gö
ründüler. Aduva'dan sonra, tank 
tayyare ve gaz çıktı: Buhar deori-. 
ne bile erişmiyen, makinasız ve 
kimyasız bir memleket. yirminci 
as•r harbını nasıl ba. .. arabilir? 

En yukarda ba.c;buğ, yanında 
kumandanlar, on binlerce sub~y 
ve assubay, arkada gene on bin· 
lerce teknisiyen, maddi, maneui 
bütün milli müesseselerin d isiplin 
ve seferberliği lazımdır. Tabii arı
zalarda"!, anc!lk bu vasıtalarla is1 
tilade olunabilir. 

i\ vam l(amarasında Giirültülü Celseler 

Habe:Werin son ümidi nisan 
yağmuru ile devlet!erin merhame ... 
ti idi. Ncgüs'iin bahçesinde baha; 
yağmurları ile yet~Pn çiçekleri, 
şimdi, Badoglivo koklıyor. MerJ 
hametli devletlere gelince, onlai 
m e r a s i m i t e t I i n i y e 'nin 
şeklini münakno:a etmektedirler. 
Acık konıısan Mv.solini: c,_ Doğ
rrıdcrrı doğru~ıt;( vömelim!'' diyor. 
/n-:riltPTI> o'° Fransa mumyalamak 
fikrind1>dfrler. 

1 

B. Edenin bey~natı tenkit edildi -Sir Osten Çev;ıberleyn 
zecrı tedbirlerin aleyhinde 

Bundan scnra, Milletler Cemi
yetinin, ölüm dt?ası üzerindeki 
edebiyat mün.akaıasını dinliyece-
ğiz. - * * 

.si r Ç ur ç i I B. Bal d v ine şiddetle hücum etti 
"!lll.1.11.ll.JITl.l.lll.#.ll'l.l.1,J:i 

Türl~ Hava Kuı~ıımı, 
Başk.anlığından: ·· - '\ r -) 

'~) ~ ( ~,; 

L 

Avam kamarasrnrn gürültülü celsesinde hücum edenler ve hiicüma uğrayanlar: 

BB. Çemberleyn, Çurçil, Baldvin ve Eden 

Londra, 7 (A.A.) - Avam kamara- ı 
srnda Eden'den sonra söz alan muhalif 

liberal partisi reisi Sinkler, demiştir ki: 

-····-··-··--··-........ ·._..,;··-··••++t••··-
B. Menemencioğlunun 

Leningraddaki 
ziyeretleri 

Moskova, 7 (A.A.) - Türkiye 
Dış İşleri Bakanlrğı Genel Sekre-

teri Büyü.k Elçi B. Numan Mene
mencioğlu Leningrad'a varını~ -..~ 

durakta drş işleri komiserliği dip

lomatik ajanı Vanstayn tarafından 
karşılanmıştır. B. Vaynştayn öğle 

1

. üstü B. Numan Menemencioğlu şe. 
refine bir ziyafet vermiş ve Türki-

• ye Dış İşleri Bakanlığı Genel Sek-

l.r-et·e-r.i •Mm_:~'.' .. " g•m•k akşam tiyatroda bulunmuştur. 

----~--------~' 

"- Dış bakanı, işçi partisi liderlerin

den Dalton'un yaptığı tenkidleri cerhe

demediği gibi hükümetin siyasası bak-

.............................. .-....................................... _______ __ 
İngnliz sual listesi 

dün Almanyaya 
verildi 

Londra, 7 (A.A.) - Kabine, Al

manya hükümetine tevdi edilecek 
olan ve İngilterenin Berlin Büyük 

Elçiliğine gönderilmiş bulunan İn

giliz sual listesinin bugün B. fon 

N oyrat'a verilmesini karar altına 
almıştır. 

Berlin,7 (A.A.) - İngiliz Bü

yük Elçisi, bu sabah B. fon N oy

rat'a İngilterenin sual listesini ver
miştir. ··-------·.._ .... ..._.. ..... __ 

kındaki kaygıları da giderememi,tir. 
Evet, milletler cemiyeti ıslah olun

malıdır. Fakat asıl mesele tecavüzlere 
karşı tedbirler alınırken milletler cemi
yetinin kuvvetlendirilip kuvvetlendirile
miyeceğidir." 

işçi partisinden ve eski silahsızlan-
ma konferansı reisi müteveffa Hender-
son'un oğlu Artür Henderson, demiştir

ki: (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Genel Merkez Kurulu 9 mayii 
936 cumartesi günü saat (15) d~ 
altı aylık toplantısını yapacağın· 
dan kurul üyelerinin kurum mer. 
kez kurağında bulunmaları rica 
olunur. 

"Ulııs,, un Dil Yazıları 

Ermek -- Irmek 
Sözlerivle iireme ve benzerlerinin «Cüncs . ' 

Dil» teorisine göre analizi 
ıx. 

OL!U\K 

(Olmak) yerine ( bolmak) kul
lanan eski Türk metinlerinde (ol
mak) sözünün üremeleri "otur
mak, hüküm sürmek, kaim olmak" 
manalarına gelmektedir. Bu ma
kamda kullanılan en eski şekli Or
hon yazıtlarında ( olurmak) şeklin
de görüyoruz. Yazıtların en ba
şında: 

«0 ze kök tenğri, asra yağız yır kı
«lındıkta, ikin ara kişi oğlu kılın
«mı§; kişi oğlumla üze eçüm apam 
<cBomin Kağan, istemi Kağan o
<<iu.rmuş.» Yani "yukarda mavi 
gök, aşağıda kara toprak yaratıl
dığı zaman, ikisinin arasında in
san oğlu yaratılmış; insan oğlu ü
zerinde de atalarım olan Bomin 
Han ve İstemi Han hüküm sür
müş" cümlesindeki ( olurmug). ke
limesi gibi. Bu sözün ''hüküm sü
rüp'' anJamına ( olurupan) ve "hü
küm sürermiş'' manasına ( olurur 
ermiş) şekilleri de vardır [ 1]. Rad
lof (olmak) sözünün hu (olur -

[1] W. Tomsen, Les inscrip
tions de J'Orkhon. 

mak) fiilinin ash oldu!mm .e mü. 
teaddi şeklinde ( olurtmak) sözü
nün de "ishan etmek" manasına 
geldiğini yazıyor. 

Yakut Türkçesinde ''olmak" an. 
lamı ( b) li ve "oturmak'' anlamı 

"b" siz şekillerde görülmektedir: 
Yakutçada (Buol) ve (bar buol) 
sözleri ''olmak" manasınadır [2). 
Halbuki ( olor) "oturmak,', ( oloh) 
"oturma" ve ''oturacak yer" [3) 
anlamlarına gelir [ 4]. (Oloğur) da 
"oturacak yer bulmak, yerleşmek, 
mesken ittihaz etmek demektir r 5} 
Çuvaş Türkçesinde de . baştaki 

(Sonu 2. inci aaylada) 

[ 2) Pekarski: Yakut Dili Lüga
ti, sahile: 552. 

[ J] Bu '' oloh'' sözünün başka 
bir manası da "mebde, esas, temel 
hayat" tır ki buradan "Allah" sö-

1 

züyle çıkan yakrnlığr (idi) keli
mesinin - isim olarak - analizinde 
ayrrca yazacağrz. 

[ 4] Pekarski: Yakut Dili Lug~'i
ti, sahife: 1816 ve 1823. 

[S] Pekarski: Yakut Dili Lu ,,a.-· 
ti., sahife: 1817. " ' 
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·• SAYFA 2 

Y rıgoslavya mektubu: 

YOLDA VE BELGRADDA-
Belgrad' a bu sabah altı buçuk· 

ta ve arkadaşlarımdan tam sekiz sa
at geç geldim. Onlar benden daha 
gözü açık çıktılar ve Belgrad' a d·~n 
gece yarısına doğru ekspresle geldi~ 
ler. Şimdi hepsi otelde ve uyuyorlar. 
Bııgün onda M. Titulesko gelecek. 
Ve on birde konsey toplanacak. 

lcıtanbul - Belgrad arasında iki 
gece ve bir pazar günü geçirdim. 
Bulgarlar giyinmişlerdi. Biı: hud1 • ..\
dan ötekine kadar Sofya'da ve \5ü
tün Bulgaristanda - kaba. ince. nasıl 
tela!~ki ederseniz ediniz - sefil giyi
nen bir tek adama rastlamadım. Yol 
bo ·unda - arasıra - başlarında kirli 
fesleri, çıplak ayaklı, yırtık mintanlı 
çingene çocukları oynuyordu. Bu\
garistandaki tii.rkler. eğer kendileri
ni en az gülünç olmaktan kurtar
mak istiyorlarsa başlarından fesleri
ni çıkarsınlar. Türkiyenin fes hak
kındaki kararından sonra artık mil
lilikle hiç bir ala.kast kalmıyan bu 
fes onları Bulgaı-istanda bile dam
galıyor. Hem fena damgalıyor. 

Bulgarlm· bir türlü bulgar gibi 
giyiniyorlar. En titiz şehir halkm
d~m, en basit köylüye kadar herke
sin giyinişinde bir bulgarhk var. I~ 
lemesi bulgar, stisü bulgar, r~ngı 
l.mlgar ve cinsi buluar. 

Sofyada Sobranya öni.inden 
sara a ve saraydan istasyona kadar. 
.bü iin caddede otomobilleri p~rmak
la sayabilirsiniz. Halk, l~üçük el axa~ 
babr içinde çocukları hepsi yaya 
'kaldırımdan sokağın ortasına inmiş. 
Gayet yavas yürüyol'lar ve giiriiltü
süz konuşuyorlar. O kadar dikkat 
ettim, hattfı aradım, soka<Ta tüküren, 
parkı klrletcn kiiçük., büyük bir tek 
bulgara rastlamadım. 

Solya, pazar günü bir- evin bah
çesine ve biitün sofyalılar bah~ele
rinde gezmeğe çıkmış ev sahipleri
ne henziyorlar. Hepsi· her şey o ka
dar btribirine benziyor. 

Bizim trenin yanında, önünde, 
arkasında birkaç tren köylü, şehirli 
bulgarla.rı pazar gezmesine götürü
yor. Hepsinin sırtında çantası, elin
de sn şi'1esi var. Bulgarlar yol için 
gij'ime hiç dik ;:at etmiyorlar. Çan

ta~rnı ipek roounun üzerine ye.rleş
t · çr,ı. iş kadınlar, güçlük Qlmasm di
ye, jaket atayınrn kuyruklarını çan
ta nırn kayışlarına bağlamış erkek
ler vıır. Hepsi ücüncli mevkie b;ni
yörlar ve durmadan şarkı söylüyor
lar. 

, Bulgarlar istasyonlarının temiz.
liğjne ve hat boyunda vazife alan bü
tün memurların giyimine titiz bir kıs
kançlıkla di1;:kat ediyorlar. Tahta 
küçük istasyonlar bile yeşil beyaza 
boyanmış, istasyon sundurmalmmm 
tavanlarına, ye~l kutular içinde çi
çekler ye.-leştirilnıiş, yer!"'r sulanmış 
\·e süpün; lmüş .. 

Dizim Edirne istas~onu çok ba
kımsızdır. Yeni yapıları bir..a açılma
mr~h esk.' siue ba<..l:ma bile sür· rıe:

miştir. İstasyonun ~itün temiı:liği, 
öni'ndek) bu kaç metrelik P"fkePİn 
~adece ,,üpurülmüş ohn.ı.sm«lan lba

rd. T d Ötli'Ü içine ahnmış büyü .. tir 
saha, dew...!.fYOIIMmın üstf eri ve &ra
lc.ırı, yabı:t.'l't: otlarla, birkaç siliü bes
leyecek ~aynolarla kaplı. 

Hele memurl..'lrL .. Trenin ~f'lip 
geçme~y.k kimse alakad r ohnuyor. 
Ünifor lt \iniformasız hir tek -~
mur treni selamlamıyor. Bir m':mu· 
run treni selamlamasını istemek bel
k: fazla, f aJmt iyi yolcuya itirnJ.d ve
recek, memleketteki va%ife telakkisi 
hakkında bir şeyıer öğretecek lsw<la.r 
gü?.d bir şeycf r. 

Bir de fena gıy iniş! Mem it:.~ ete 
k"'rşı, az çok. kiiçii.k büyük mesuli
yetl .... r de.Iuhte ~t:memek ~artile_ Her
kes istediğini giyebilir. Fakat, bir 
tren memun.ı, bir polis, biti janda.r
ma, bir gardöfren, haua bir ueıı ha.
malı, istasyona blnkrce kişinin gö
zü önüne, gözü hupalayan bir kıya
fet! .. çıkarılamaz. 

Bir bulgar kömür treninin ga.rdö
fr,.n lerinin kıyafeti beni ha:ı.rretlere 

düşürdü. Eğer bilgileri de kıyafetleri 
gibi ise~ bu gardöfrenlerden h.::rhan
gi birini, olduğu kıyafetle alıp lüks 
bir yolcu trtnine koyab;1frsiniz. 

Hele bu giyim farkının yaptığı te
sirler. hududlar değiştikçe da.ha fazla 
göze çarpıyor ve insana da.ha fazla 
ıstırap veriyor. 

Bulgaristanda toprağın bulgar 
nüfusuna göre az okluğunu yazan 
ve söyliyen bulgarlar çoktur. Benim 
gördüğüm Bulgaristanda loprağa ve· 
rilen emek biraz daha artırılsa, sula
ma. bilhassa kurutma işlerine biı:az 
daha fazla dikkat edilse, hu zengin 
toprakların bugünkünden bir misli 
daha fazla nüfusu geçind.irehilece
ğildir. Sonra başka bir şey daha vaı:; 
Mesela şimal memleketlerinde bir 
kümes ev besliyor. Eğer Bulgaris
tandn. bir sürü sahibi geçimden şika
yet ediyorsa, bunun sebebleri daha 
başkadır. 

Avrupada 300 milyondan fazla 
insan 3 lisandan biriyle biribiryle ko
laylıkla anlaşabilirler. Kompartiman 
komşum olan bir ingiliz, vagon - res
toranda, yolda ve Sofyada. derdini 
rumca bilen karısının yardımı ile an
latabildi. Balkanlarda bazen ü.; Av
rupa lisanının üçü birden aruaşmağa 
kafi gelmiyor. 

Para derdi! lstanhulclan Belgxa· 
da kadar üç türlü paxa harcanıyor. 

Cebinize aldığın.ı;ı; para her hudud i
çinde bir defa değiştinlır. Elinize, kü
çüklü, büyüklü, şekline, kıymetine 
alışamadığınız bir alay pam geçer. 
Ve siz öderken, daima ucuz ödüyo
rum diye, lüzumsuz ve fazla öd.ersi
nız. 

Şimdi, kıralın ve meçhul askerin 
mezarına türk gazetecikri namrna 
birer çelenk koyacağız. 

Neıet Halil ATAY 

''Ulus,, un 
(Başı 1. iırd sayfada.) 

vokal düşerek - ( lar) kelimesi '•o
tunnak" ve "cluTnao.k*' manaları
nadır [6]. 

"Oturmak1
' sö:.ıı.ünün en eski şek

li ( oltıırmcık) tır [7). Nitekim ( oJ. 
turgaç) söaü de ''kürs.ii'> demek
tir [8}. 

Şimdit bu ( alturmak) sözünün 
etimolojik şeklini a .::ı e 1 elim: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(o~ + ol+ ut +ur -- um+ ak) 

( 1) Oğ: "Hareket'' anlamına 
ana köktür. 

(2) Ol: Ana kök anlamının en 
geniş yavgınlr!i.'. ve genellik saha
sı!'"\ vardı<Tmı g~eren ektir. 

(3) Ut: Hareketin en geniş ve 
genel sahada yapılmış olduğunu 
göst"?rir. 
(Oğ + ol + ut ::::::; oC:o1ut) şek

ltnde, ana kök, kendind en sonra
ki elemanla k?".)'naŞaP.1<: ( olut) ke
limesi teşekkül eder. Bu da hare
ketin en p,enio; sah~da vukun ma
na~ ı vem. iste handan dolayı 
(olut) k~•~•ıı1 (f 't. accomoli = 
amn vaM) k~ılığı ola..ak a
lP .. _wc•ır [91. 

(4) Ur: Vuku bulmuş olan ha
reketin tekarrür ve temerküzü ma
nasrnı anla.trr. Bu tekarrür ve te
merküz de: 

(5) Um: ile. gösterilen bir süje 
veya obje ü:ıserincle vuku bulma~ 
ve 

[6) Zolotnitskİ~ Çuvaş Kök li'ı
gati. sahile: 41. 

[7J Kişgar/J Mahmın: Divanü
!~;at·it-Tiirlc1 cilt: 1, sabile: 188, 
191 ve 346 [1.91 inci sahifede ay
nen !jiiyle yazılıdır: "Ol er oltur
d11" denir ki manası "o adam otur
du'' demektir. Ma.starı "oliul'mak" 
ve müzarif ''olturur'' J olarak ta 
İ§atet edilmiştir. Cilt.: 3,, sahile: 
178 de kelimenin oldurur şekli de 
yc7.rlıdır. 

[8] Tuhfetüzzekiye; Türk Dili 
Jiı ,,.ati. 

[9) Türkçeden 0-;man/ıcaya 
Ceo Kılavuzu, sahife: 218. 
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lSTANBUL TELEFONLARI: 
!o y ... 

Acıldı bir tramvay 
kazası daha 

lstanool, 7 - Bugün Beşiktaş· 
ta acıklı bir tramvay kazası oldu. 
4 yaşında Selma adında bir kız
cağız tramvay durak yerinden 
karşıki kal dırrma geçmek isterken 
vatman Kemalin kullandığı tram
vay arabasının altında kalarak 
ezildi ve öldü. Tahkikat neticesin· 
de vatmanın mesul olduğu anla
şıldığı için Kemal bu akşam tev
kif edildi. 

İstanbul gümrüklerinde 
yeni değişiklikler 

İstanbul, 7 - İstanbul güm
rüklerinde ba21 servislerin birleş
tirilme-si işi, tatbikatta iyi netice
ler veriyor. Yakında Galata ve İs
tanbul gümrüklerinin muhasebe 
servisleri de birleştirilecek ve a
lınacak umumi neticeye göre İs
tanbul ve Galata servislerindeki 
bütün öteki servislerin de birleş
tirilmesi imkanları aranacaktrr. 

Sigorta şirketlerindeki 

teftişler 

İstanbul, 7 - Ekonomi Ba
kanhğı müf etti§leri sigorta şirket
lerinde umumi teftişlere başla

dılar. Bu teftişlerde şirketlerin ih
tiyat ve teminat akçeleri ayrı ayrı 
gözden geçirilmektedir. Teftişler 
bir ay kadar sürecektir. 

Dil Yazıları 
(6) Ak: sonekiyle ifade edil

mi~tir. 
Bu son iki eleman bir yana. bı

rakılırsa, ana. kök a.nlamma kab
lan semaııtemlerin (1, t, r) kon
sonlariyle kuru.im~ olduğu ve 
bunların ela "geniş sa~ vultrı1 le
karriir• &nlamla.rı verdikleri gö
rülür. 
Bura (l) ile if de edi en en 

geniı saha yerine, yine, oldukça 
uzak bir g5steren ( s) koma. 
nunu alalım ve ( s, t - tl, r) eleman
larını kullanarak §U şekilleri ya
zalım: 

(1) (2) (3) (4) (S) 
1. ( ağ + as + at + ar + eğ ) 

II. ( eğ + es + ed + er + eğ ) 
(l) Ağ,, eğ: '-•Hareket" anlamı-

na ana köktür. 
(%) A~ es: Ana kök anlam.mı 

old kça uzak Lir sahaya nakleder. 
(J) At, eti: •ffarekefF in ol

dukça ullk saha.da yapıbnış ol-
clv. i:r1 nu gösterir. 

(4) Ar, er: Bu yapılmış hareke
tin o sahada tekarrür ve temerkü
zünü anlatır. 

( 5 ) E": Kelimeyi tamaınlar •e 
isi"llendirir. 

Şimdi bu iki kelimeyi okuya
lım: 

I. Ana kök, kendisinden sonra 
gelen elemanla kaynaşarak, ba~
talci vokal ve ondan sonraki ele
manın vokaliyle sondaki konson 
da düşünce, kelimenin son fone
tik ve morfolojik şekli ortaya çı
kar: Slare. 

hte bu kelime ( elre) fiilinin 
ba"1ıca aslı denilen ye l..iüinee ve 
ltalyaucacla "olmak" anlanmıı Te
ren söz.dür. Latincede bu kelime
nin diğer bir manası da ''ayakta 
durmak, sabit ve clevamlı olmak•,_ 
tır. Littre lfıuati ( exister) kelime
sinde şöyle diyor: 

«Latincesi (existere) veyıı (ex
«sistere) dir ki (ex) ile (sistere) 
«.':elimel.erimlen mürekkeptir. Bu 
«(sislere) kelimesi de Latince 1 
4( "ayakta durmak: etre debout" 
«l.le "sa!lit ve devamlı olmak: etre 

Yabancı ve akalliyet 
mektehleri muallimlerinin 

aylıkları 

lstanb~ 7 - Bir talcım yaban
cı ve akalliyet mekteblerinde mu
allimlere aylık verilmediği ve ay
lıklarm s~ede kaldığı ya
pıl&D §ikiyetlerden anlaııldığın
daıı. kültür direktörü mesele hak
kında tetkikJer yapb. Bunun neti
cesinde bazı yabancı ve akalliyet 
mekteb erinin büdçe vaziyetleri
nin bozuk elduğu ve gelecek sene 
çalışmalarına son verecekleri, baş· 
ka. bazılarının da sebebsiz yerde 
aylıkları geciktirdikleri anlaşıldı. 
ve kültür idaresi hemen aylıkların 
verilmesini, yoksa mekteblerin 
kapatılacağını alakalılara bildir
di. 

Pangal trda gizli bir 
mezbaha 

İstanbul, 7 - Pangaltıda Hü
seyin adında birinin evinde yapı-

•lan araştırmalardan 11 kilo ka
çak et ve kesilmek üzere 9 koyun 
bulundu. Bu gizli mezbaha kapa
tıldı ve Hüseyin hakkında takiba
ta başlandı • 

Kızılay 

Genel merkez toplantısı 
Kızılay cemiyetinin dünkü ge

nel merkez toplantısında yeni ida
re heyeti seçimi yapılmış ve 1936 -
37 mali senesi büdçesinin heyeti 
idarece tasdiki için izin alınmıştır. 

«stable" manalarına olan (slare) 
«den müştak bir şeküdir.» [10]. 

işte gerek ( etre = olmak) ve 
gerek (u:üter = uar olmak) keli
melerinin kaynağı denilen Latin
ce ( :ıtare) sözü ''hareketin olduk
ça uzak bir sa.ha.da vuku ve te
karrürünün ifadesi'' anla.mma ge
lir ki Türkçe ( ollııTmak) tan far
kı sahanın en geni~ veya oldukça 
geniş olmasından ibarettir. 

il. Ana k- yine, kendisinden 
sonra gelen elemanla kaynaşarak 

Atatürkle 
B. Miklas arasında 

Avusturya milli bayramı mü· 
nasebetiyle Atatürk ile B. Miklat 
arasında aşağıdaki telgraflar tea· 
ti edilmiştir. 

Eksel anır B. N. Miklaır 
Avıntarya Cıımur Ba~kanı 

VIYA!lA 
Avusturya milli bayramı mü· 

nasebetiyle ekse1anslanna, en ha. 
raretli tebriklerimle birlikte fahsf 
saadetleri ve Avusturya ulusunun 
refahi için olan hararetli temenni
lerimi arzetmek benim için pek zi. 
yade mucibi memnuniyettir. 

K.ATATURK 
Ekselans CumU.r Başkanı 
Atatürk 

ANKARA 
Nazikane temennilerinden do

layı hararetli teşekkürlerimi kabul 
etmelerini ekselansla.rından rica 
ve kendilerine şahsi saadetleri ve 
Türkiyenin refahı için olan çok 
samimi temennilerimi arzederim. 

Cumur 8t:ı§kanı 
MI KLAS ---·---

Iğdırda 

Su baskınına uğrıyanlara 

yardım 

Iğdır su baskınında zarar g5· 
ren köyler halkına dağıtılmak ü
zere Kars valisi emrine Kızılay ce
miyetine bin lira gönderilmek su
retiyle yardım yapılmıştır. 

ve baş vokal ile son konson da dü
şerek kelimenin son fonetik ve 
morfolojik tekli vücuda gelir: 
Sedere. 

Utincede doğrudan doğruya 
(oturmak) anlamına gelen bu sö
zün manasr da "hareketin olduk· 
ça uzak bir sahada vuku ve tekar· 
rüriinün ifadesi" dir. 

Bu iki söz böylece ( olturmak) 
ile ilgili olarak analiz edildikten 
sonra bunlardan gelen kelimeleri, 
şöyle iki tabloda gösterebiliriz: 

TABLO 1. 
Stare • Olıur 

(1) (2) (3) (4) ( 5) (6), 
Olturmak [T.] oğ + ol -r ut -. ur um 1 ak 
Stare [Lat.] ağ+ as + at+ ar + + eğ 
Esti [Gr.] : eğ+ es + et + . + . + iğ 
lst - dir - [Al.] : iğ + is + it + . + . + . 
Stba [Sk.] : ağ+ as -1 at + . + ah + ağ 
Ester [Fr.] • · eğ+ es + et + er -f + . 
Estre [Pr.] : eğ + es + et + er + + eğ 
Estar [Pr.] · eğ+ es + et + ar+ + . 
lstar [J>r.] : iğ+ is + it+ ar+ • + . 
Stare r it.] · ağ + as + at + ar + + eğ 
Estaı [lsu.l : e~ + es + et + ar + + . 

Est - dir - [Fa.l · eğ+ es + et ...L • + .J.. • 

Est - dir - [Fr.] : eğ+ es ..ı... et _ı_ • + . + . 
(etre) fiilinin ( e) si üzerindeki ( ") bir (s) yerini tuttuğwıa go,~ 

bunun etimclojik şekli efe bu tabloda.kilerle birle~erek · 
(1) (2) (3) (4) (5) 

( eğ -t es + et f- er + eğ ) olul". 

TAB f.O ll. 
Sedere - Oltur 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) 
Olturmak [T.] : oğ + o] + ut + ur T um + ak 
Sedere [Lat.] : eğ + es + ed + er + . + eğ 
Stine [Gr.] : iğ+ is + İt+ • + in (ğ) 1 eğ\ 
Stehen [Al.J : eğ + es + et + . + eh + en (ğ) 
Asseoir [Fr.] : ağ + as -r eğ + . + oğ + İr 
is1aden [Fa.J : iğ + is + iğ+ . + ad + en (ğ) 
Sedir [Ar.] : eğ + es + ed + ir + . + . 

Bu tabloda az çok fark gösteren latan ek görünmüyor. Tekarrür 
kelimelerde bazı elemanlar eksik- eki lra.nsızcada sona, Vtıku eki de 
tir. Mesela grekçe, almanca ve Fançada (5) numaraya geçmiş· 
farsça kelimelerde tekaniir ve te- tir. Fakat bu ufak tefek değiıme-
nıerkiiz. anh.tan ( r) eleımmla.rı lere ırağmen bütün Lu iki tabloda· 
yolrhu . .L.atinee ve Arapçada süje. ki kelimelerin kuruluşça ve mana-
veya obje gösteren unsur nok~ ca bir oldukları ~'1eilidir rıı]. 
dır. Fransızca kelimede vukuu an· l. N. DiLMEN 

[10] E. Littre: Dictionnaire de 
IA.Jangue française, T. 11., P. 1565 

[11] Bu etüdün son yazrsı ya· 
rmki sayımızdadır. 
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N egiis Hayf ada bekleni)ror 
Kahire, 7 (A.A.) - Negüs bu

gün Portsaidde durmadan Süveyş 
kanalından geçmiştir. Negiis ga
zetecilerle her türlü konuşmadan 
imtina etmiştir. 

Hayfaı 7 (A.A.) - ''Enter P
rays" zırhlısının yarın buraya 
gelmesi beklenmektedir. Negüs 
derhal trenle Kudüse hareket ede
rek saat 16 da Kudüse varacak
tır. 

Londra, 7 (A.A.) - Hayfa. 
dan bildirildiğine göre, Negüs cu
ma günü Hayfaya Vürudunda hü
kümdarlara yapılan merasimle 
karşılanacak ve kendisi derhal 
hususi bir trenle Kudüse hareket 
edecektir. Hayfa makamlarının 
bildirdiğine göre, bu şehirde Ne
gusun yabancılarla münasebete 
girmesine müsaade edilmiyecek
tir. Fakat Kudüsde Negüs serbest
çe gazete muhabirlerini kabul e
debilecektir. 

İtalyanlar Cicigayı aldılar 
Roma, 7 (A.A.) - Bir İtalyan motörlü kıtası Ciciga'yı işgal et

miştir. 
Ciciga - Harrar yolu üzerinde 2000 metre yükseklikte kain Mar

da mühim geçidi de İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. 

Büyük faşist konseyi 
fevkalade toplantıya 

birden.bire 
çağırıldı 

Roma, 7 (A.A.) - Büyük fa
tist konseyi cumartesi akşamı 
fevkalade toplantıya çağırılmış
tır. Bu toplantıdan sonra bakanlar 
meclis-i toplanacaktır. Resmen ve
rilen haberlere göre, hu iki meclis 
tarafından verilecek kararlar B. 
Musolini tarafından Venedik sa
rayının balkonundan İtalyan ulu
suna bildirilecektir. iki meclisin 

bu beklenmiyen daveti bütün mem. 
!~kette bir sürpriz uyandırmıştır. 
B. Musolininin Habeşistanm alın 
yazısını kati olarak tesbit etmesi 
beklenilmektedir. Bundan baş
ka iki meclis toplantısının Millet
ler Cemiyeti konseyinin toplana
cağı günden evvel vukubulacağı 

ayrıca kaydedilmektedir. 

Lordlar Kamarasındaki görüşmeler 
Londra, 7 (A. A.) - Bugün öğleden 

sonra Lordlar kamarasındaki görüşme

ler esnasında işçi partisinden Lord Pon
sonby, hükümetten kollektif emniyet 
sisteminin tamamen ıslahı için Millet
ler cemiyetine tevdi eritmek üzere tek
lifler hazırlayıp hazırlamadığını sor
muş, hala İtalya'ya karşı zecri tedbir 
kullanılmasını istiyen şahısların bulun
duğuna hayret ettiğini bildirmiş ve 
hükümetin Milletler cemiyeti paktının 

16 ıncı maddesinin değiştirilmesi la
zım geldiği hakkında bir karar alacağı 
:.imidini izhar eylemiştir. 

Liberal Lord Lothian da Milletler 

cemiyeti paktının 10 uncu ve 16 ıncı 

maddelerinin kaldırılmasını ileri sür
müştür. 

Muhafazakar Lord Rennele, biri Av
rupai olmak üzere üç Milletler cemi-

yeti konseyi kuruiması hakkında yakın
larda yapılan bir teklifi hatırlatmış ve 
bundan sonra, Avrupanın birliğıne en 
büyük maniin, Fransa ile Almanya a
rasındaki karşılıklı ademi emniyetten 
ibaret bulunduğunu ileri sürerek de
miştir ki: 

"-Ben zannediyorum ki, ingiliz mil
leti Almanyanm kendisine uzatmış ol
duğu eli sıkacaktır. Diğer taraftan in

giliz menfaatleri muhakkak surette 

fransız menfaatleri i1e bağlıdır. Bütün 
bu sebeplerden dolayı İngilterenin oy
nıyacağı en büyük rol, sulh için ve e-

konomik kalkınma için elzem olan fran
sız - alınan anlaşmasınrn husul bulma

sına çalışmaktır." 

Lordlar Kamarasında dış işleri hak
kındaki müzakerelere sah günü devam 
olunacaktır. 

İraktaki kargaşa lıkların • 
ıç 

•• •• 
yıızıı 

Berlin, 7 (A.A.) - İraktaki bazı ka
rrşıkhklar olduğuna dair bir kaç gün
denberi dönmekte olan şayialar hakkın
da !rakın Berlin elçiliği aşağıdaki teb
liği neşretmiştir: 

"Bir oymağın muhtelif kısımlarının 

şefleri demek olan bazı "Seyaller,, al
datıcı bir propagandanın tesiri altında 
umumi emniyete aykırı bazı hareket
lerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine 

İrak bükümeti, s:ikunu kurmak için 
askeri kuvvetlere başvurmak mecburi

yetinde kalmış, tayyareler asileri bom

bardıman ederek dağıtmıştır. Asiler bü

yük zayiata uğratılmışlardır. Davalin 

oymağının mühim şefleri hükümete tes

lim olmuşlardır. Askeri hareketlerin 

bu hafta sonunda nihayet bulacağı mu
hakkak görülmektedir." 

Tel-Aviv sergisinde pavyonumuz 
çok beğen ildi 

Telaviv, 7 (A.A.) - Anadolu Ajan
:>ının hususi muhabirinden : 

Pavyonumuz şehremini, konsolos

lar, yabancı delegeler, banka ve firma 

direkforleri bulunduğu halde büyük 

törenle açıldı ve binlerce halk taraf rn

dan ziyaret edildi. Mallarımıza karşı 

alaka büyüktür. Teşhir bakımından 

benzerlerine üstündür. Sergimizin mu
vaffakiyeti hakkındaki kanaat umumi

dir. 

Telaviv, 7 (A.A.) - Milletlerarası 

Telaviv fuvarına giren yabancı memle

ketlere ait pavyonlar bugün törenle a

çılmıştır. 

Fuvarm 30 nisanda açılmış ~uiun
rnasına ra.5-men Filistindeki kargaşalık-., 
larm yarattığı bazı gi.içlükler yüzünden 
açılmaları bugüne kadar gecikmiş olan 
yabancı memleketler pavyonlarının 
bugün açrhşları yapıtı.rken başta Tela
viv sehremini ile konsoloslar. delegeler, 
bankalar direktörleri bulunduğu halde 
Kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun· 

tnakta idi. 
Ayrı ayrı gezilen pavyonlar ara-

smda gerek işgal ettiği yer ve ge.ıek 

teşhir edilen eşyanın zenginliği ba

kımından Türkiye pavyonu bilhassa 

dikkati çekmiş ve binlerce halk tara

fından ziyaret edilmiştir. Mahsulleri

miz ve mamuHitrmız yakın bir aıaka 

uyandırmış ve muhtelif firmalar ve ti

caret evleri fiyatla.rr ve mikdarları et
rafında bilgi almışlardır. 

Fuvar 15 mayısta kapanacaktır .. 

Aynı tarihte Şamda açılacak olan 

Milletlerarası fuvara da türk pavyonu
nun hazırlanması da bitmiş gibidir. 

Burada teşhir edilecek olan eşya
lar Şama varmış bulunmaktadır. Bun
!~:-::: :;-'!~!'!~·hr;ı~~si i~leriyle meşz•tl a

lacak olan alakadar memurların bir kıs
mı yarın Telavivden Şama gidecekler
dir, 

Kudüs, 7 (A.A.) - Filistindc arap
ların açtıklarr grev devam etmektedir. 

J eninde halk polisi ve otoka.rlan taş

larken bir polis kolundan yaralanmr~
tır. Polis halkı ancak değnek kullana
rak dağtlabilmiştir. 

/ULUS SAYFA 3 

DIŞ HABERLER 
Komünist partisi genel sekreterinin sözleri 

Komünistler bir «Halk ceph-esi»h.iikümetine girmiyorlaf, 
ancak sosyalistlere yardım edecekler 

Servetler nıüsadere olunacak., banlcalar lcontrol edilecelc 
Faris, 7 (A.A.) _ Komünist partisi

nin hazırladığı gazeteciler konferansın
da Parti genel sekreteri mebus Thorez, 
milletler cemiyeti kadrosu içinde ve 
Fransa ile Sovyetler arasında yapılan 
kar!}ılıklı yardım paktına benzer pakt e
saslarına dayanan bir sulh ve ,,ollektif 
emniyet sıyasasrnr müdafaa etmiş. 

Fransa - Polonva vakmlac;masrndan 
bahseylemis ve veni hiik\imetin Cekos
lov;ıkv;:ıda demokrashri tntm?sı lazım 
gE-lrliö-ini sövlemis ve demi,.tir ki: 

gösterecektir. Komünistler halkçılar 

cephesi hükümetine iştirak etmiyecek. 
!erdir. Çünkü kapitalin boyunduruğun
dan kurtulmak istiyen işçi sınıfı parti
si olmak dolayısiyle bundan kurtulmak 
zamanının gelmı:sini bPkliyccektir. Bu
na intizaren, komünistler bütün vasıta
lariyle demokrasiye yardım edecekler
dir. Bundan başka komünistler hükü
metin ve halkçılar cephesinin durluğuna 
da hizmet ed 0 ceklerdir ... 

cağını, bankalar üzerinde kontrol yapr
lacağmı ve Fransa bankasının da tensi:ti 
edileceğini ilave etmiş ve demiştir ki: 

"- Müstacel diğer bir mesele de 
150 muhtelif vergi yerine servet üze· 
rinden tedricen yükselen bir vergi at .. 
maktır.,, 

Thorez sözlerini bitirirken komÜ• 

nistlerin askeri büdceye rey vermedik~ 

lerini, çünkü bunun sıyasal bir iş oldu

ğunu, halbuki bir sosyalist hükümeti.n Thorez, S<'rvet müsaderesinin 500 

bin franktan baslıyacağıru ve bunun i
rin de servet ı:;~hiblednin teshit olum-

tevdi edeceği askeri büdçelerin 

de rey vereceklerini söylemistir .. 
~.!?'~-----.... '!""" ..... WZWSl._.._.._._ ........ _~_... ...... ""!'!'""ll!' .... !"ll'S---!'!!1!!!'111111!'1 .. ~---

İş ba,.rn;:ı "O<;valiı:;tler rtelmfli iir. K0-
mi.inist partisi onlara v-ım bir v,.,,.,,,,,., 

lehin .. 

İtalya yabancı ~lçilik1erin simdilik 
1• ~ ' 

Auısahal)ada k~almalarına razi oluyoı~ 
Londra, 7 (A.A.) _ Royter ajan

sından: 

Mareşal Badoglionun Adisababa'da
ki yabancı elçiliklerine simdilik Adisa
baba' da kalmalarına mu;afakat etmekte 
olduğu, ingi1iz elçisinden İngiltere dış 
bakanlığına gelen bir telgraftan ::nl~şıl. 
mıştır. 

Görünürde, İtalyanın eski babeş hükü
meti nezdindeki yabancı elçilerin çekilip 
gitmelerini isteıneğe hakkı vardır, fakat 
İtalya, bu hakkını şimdilik kullanmak 
istememiştir 

Her halde yabancı elçilikler çekilse
ler bile İngiliz konsolosunun A<lısababa'
da kalacağı, Royter muhabirinin öğren
dikleri arasmdadır. Habeş meselesi hak
kında İtalya ile İngiltere arasında görü~ 
teatisinde bulunulmuş olduğu haberi 
resmi surette yalanlanmaktadır. 

İngiltere'nin Habeşistan meselesi yü
zünden İtalya'yı her hangi bir surette 
muaheze edeceği samlmamaktadır. Lond
ra'da umumiyetle hakim olan diisünce

ye göre, Adisababanın işgali yü?ünden 
ortaya çıkan bazı güç meselelerin halli 
için yapılacak ilk teşebbüs. İtalya tara
fından yapılmak gerektir. 

lngiliz elçiliğinin vaziyeti 
ne olaccık? 

Londra, 7 (A.A.) - Burada Adisa
baba'daki ingiJiz elçiliğinin müstakbel 
vaziyeti şiddetle bahis mevzuu edilmek
tedir. Saiahiyetli mahfillerde söylenildi
ğine göre, italyan hükümetinin Habeşıs
tanda idare edici otorite olarak tanınıp 
tanmrnıyacağı meselesinden daha bahs

olunmamıştır. İlave edildiğine göre bu 
hususta kat! bir karar almak milletler 
cemiyetine eid bltlunma ktadrr Öte ta
raftan italyanların şimdiye kadar Adi
sababa'daki yabancı elçiliklerin kaldırıl
ması arzusunu izhar etmediği öğrenil-

mistir. 
, Royterin bu hususta öğrı ~diğine gö-

re. Habt>sistanın ilerdP.ki vaziyeti hak
kında İngilterenin İtalyan hükümeti 
nezdinde bir teşebbüste bulunmasından 
tabiatiyle bahsolunmamıştır. Ziıa İngiliz 
hükümeti mahfillerinin fikri bütün bu 
yeni meselelerin halli için ilk te~ebbü
sün ltalyaya aid olduğu merkezindedir. 

Ameri:;a Habe:jistcmda ilulyan 
lıiikümranlı~mı t(mrmı~ta('<ıl.· mı? 

Vaşington, 7 (A.A.) - Buradaki 
müsahidlerin düşüncelerine göre, Ame
rik; şimdiki siyasasını takibbettiği tak
dirde ltalya'nın Habeşistanda hüküm
ranlık hukukuna malik olmasını tanıma
sına imkan yoktur. Çünkü bu hakimiyet, 
kuvvetle yapılmış fetih esas.rna dayana-

caktır. 

Sullı meselesini l tctlya bizzat 
lı alledecek . 

Roma, 7 (A.A.) - Yan resmi mah
filler adına söz söyliemeğe salahiyetli 
bir zat, Havas ajansı muhabirine beya
natta bulunarak İtalyanın Habeşistanda 
sulhun kurulması meselesini bizzat hal
lemtek arzusunda bulunduğunu söyle

miştir. 

Mumaileyh. son zamanlarda sözü 

geçmiş olan sulh konuşmalarını yeni
den canlandırmak için yapılacak olan 
bütün teşebbüslerin akim kalacağını 

söylemiştir. 

İtalya. üçüncü şahıs mevkiinde bu
lunan devletler haklarının ve hele Fran
sanın Adisababa - Cibuti demiryolu ve 
İngi!terenin Tsana ı:rölü üzerindeki 
haklarrnın mesruiyetini kabul ve tes
lim eder .. 

Musolini - Kont ,/;) .5ambrifo 
l,.·onu~m.ası 

Roma. 7 ( A.A.) - Fransız büyük 
elçisi B. dö Şambrön dl.in aksam B. Mu
solini ile konusmuştur. İyi haber al
makta olan Roma, fransız mahfilleri 
büyük elçinin İtalyan basbakanmdan İ

talyan görüşünü tasrih etmesini istedi
ğini söylemektedirler. Fransa. konsey 
top]antrsı ara fesinde İtalyan ve İngiliz 
delegelerinin anlaşmalarını kolaylaştır
'1lak arzusundadır. 

Paris, 7 (A.A.) - Sıyasal mahfiller. 
Roma büyük elçisinin yaptığı ziyare
tin tamamen bilgi alma mahiyetinde ol
duğu. çünkü Saro kabinesinin yeni ka
binenin kararlanna tesir yapabilecek 
hiç bir kararı şimdiden almak isteme. 

di~i kanaatindedirler. 
Övr gazetesine göre. Cibuti demir

yolu üzerindeki fransız haklarile Tsa
na ~ölü ü~erindeki in<?;iliz haklarına i
talvrınlarca saygr gösterilmesi kafi ge-

1ecekitr. 

I ngiliz - /ramnz ue itcılycm 
tekzibleri 

Salahiyetli fransız mahfilleri, eldeki 
andlaşmalar fransız menfaatlerini koru
mağa yettiği için, Fransanın Habeşis

tanda bir nüfuz bölgesi istiyeceği yo
lundaki haberleri tekzib etmektedir. 

Londra, 7 (A.A.) - 1906 andlaşma

tımdan önceki ve sonraki nüfuz bölge. 
!erinin tanınmasını istemek için İngil
terenin Fransa ile müsterek bir teseb
biis yapacağı haberi tekzib olunmakta
dır. İtalvan - inf!iliz münasebetlerini ye
ni bir esas üzerine kurlT'ak ma'<:sadile 
İn,,.ilterenin Romada veya Romımın 

Lor>rlr::ıd~ test>hh;is(le hnlundııö-tı lı-:ık

k,.·Hiaki haberler de tekzib olunmakta
dır. 

Londra, 7 (A.A.) - İtalyan büyük 
elçiliği. İtalyan senatörü B. Perellc fn
giltereden ödün<:; para bulmak üzere gö. 
rfü:;m0 ler yaptığı haberini tekzib etmek
tedir. 

I tcılyan zaferinin ahisleri 
Berlir., 7 (A.A.) - Doyçe Algemay

ne Saytung, İtalyan zaferi dolayısiyle 

yazdığı makalede, önümüzdeki konsey 
toplantısınırı hi~ l;~.- chcrniyet~ kalma
dığını, konseyin bu işi tasfiye edemiye
ceğini söyliyerek, zecrt tedbirlerin çok 
acıklı bir akibete uğradığını kaydet
mektedir. 

Paris, 7 (A.A.) - "İngiltere acı bir 
hap yutmuştur. Fakat Musolini kazan
dığı zaferin bütün neticelerini İngilte
reye duyurmakta devam ederse, İngiliz 

Ami Mollison 
Londra -kap 

rekorunu kırdı 
Londra, 7 (A.A.) - Meşhur kadın 

tayyareci Ami Mollison bugün Londra. 
Kap mesafe rekorunu 11 saat 9 dakika 
farkla kırmıştır. Eski rekor teğmeıı. 

Roz'a ait bulunmakta idi. Ami Millis91t, 
pazartesi sabahı saat 9 da !ngilterede 
Gravesend'den hareket etmiş ve Londra 
- Kap mesafesini iiç gün 6 saat 26 sani·' 
yede katederek Kap şehrine perşem!,c 
günü öğleden ~nnr;ı varmrstrr. 

-----·-·-----
B. Metaksas diyor ki: 

·•Bulgariıdanın muhtemel bir si-. 
lii.hlwıması düşmanca bir 

hareket suyılaca1.·tır.,. 
Selanik1 7 (A.A.) - Havas: 
Belgraddan gelen başbakan Metak

sas, Bulgaristanın muhtemel bir silah .. 
lanması, düşmanca bir hareket sayılaca· 
ğmı söylemiş ve demiştir ki: 

"- Balkan antantı konferansı, b()· 
ğazların tahkimini andlaşmaları tadil 

etmiyen lüzumlu bir tedbir olarak say
mıştır. Çünkü araziye müteallik hü

kümler müteessir olmamaktadır. Yuna-" 
nistanın Lemnüs ve Samotras adaları 
yeni boğazlar rejiminden faydalanacak
lardır." 

B. Metaksas, Balkan devletlerini 
muhtemel tehlikelere karşı müdafaa için 
siyasal ve süel tedbirler kararlaştırıldı
ğını kaydetmiştir. 

Başbakan, bu tedbirlerin mahiyetini 
bildirmiş ve fakat Balkan paktının te
dafii olup tecavüzi olmadığım söylemiş
tir. 

8allwrı konseyi ve rmnen. 
gazeteleri 

Bükreş, 1 (A.A.) - Rador ajansr 

bildiriyor: 
Bütün Romanya gazeteleri, Belgrad'• 

da Balkan antantı konuşmalarının ehe
miyetiııi kaydetmekte ve dün çıkarıla!'\ 

tebliği, müşterek barış ve kollektif em
niyet eserine devam etmeğe karar VC{'

mis olan Balkan müttefiklerinin day:t
nışmasına parlak bir delil saymaktadııt

lar. 
Keza ~azeteler. küçük anlaşmanın 

üç bakan tarafından da başlangıçta iz
har edilen mutlak anlaşmayı ve iki an
tant arasındaki sıkı bağları kaydediyor. 

kamoyunun şid:letlı bir muhalefeti ile 

karşılasacaktır.,. İtalyan zaferini tahlil 

eden Savervayn, Pari Suar ga.Letesin· 

de bu düşünceyi yilrütmektedir. 

Roma, 7 (A.A.) - Arnavudluk baş

bakanı B. Musoliniye bir telgraf gön

dererek italyan milletinin kazandrğı u

ferden dolayı kendisini hararetle kut
lamıştır. 

R. M usoli11i)·e nişan 
Roma, 7 (A.A.) - Kıra! bugün du

çeyi kabul ederek }>Pndisine süel savoy 

nişanının büyük haç rtit~esini vermİi· 

tir. 
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abancı azetelerde 
İtalya, Fransa ve İngiltere 

Bcrliner Tageblat gazetesine Londra
dan yazıllyor : 

jikaıo, ingilizler için, tasavvur halin~ 
bile olamaz. 

• 
ATATÜRK TÜRKİYESİNİN HAKİKİ YÜZÜ 

Duyguya kapılarak dostluk veya düş
manlık etmek, ınilletlerin sükun için
deki devirlerde yapmak cesaretini gös
terdikleri bir lüks'diir. İşi sarpa sarın
ca, sempati veya antipati yerine, çırıl 

çıplak menfaat geçmektedir. Bunun 
içndir ki, eıokiden beri birbirleri hak
kında pek iyi bir düşünce taşımamış o
lan İngiltere ile Sovyetler birliği bugün 
c iyi dost > olmuşlardır. Halbuki, ha
beş harbı, İngiltere'nin eski italomani
sini nmanımrzm en çetin zıdlıklarr 

haline sokmuştur. Ne de olsa, bu gibi 
hallerde karnuy birlikte yürümektedir. 
Tehlike baş gösterine~, her millet men· 
faatlerinin en büyilk faydayı vadettnek
te olduğu milletin yanında yer almak
tadır, 

Ancak, aıkdenizin müdafaa imkanl~ 
etrafında tereddüt hiçbir :zaman, İngilı 
tere'nin, buralardan vaz geçtiğini ifadtı 
etmez. 

Türkiyenin planlı politikası 
İngiltere, akdenizin garbindc naçar 

kalmıştır. Hele bugün Balear adalaq 
fevkalade bir surette tahkim edilmektcı 
olduğuna gÖıl'e -allah bilir kimin para· 
sile ve kiıl1lin menfaatleri gözetilerek l; 
bu naçarlık o nisbette büyümektedir.' 

L'Europeen Faris gazetesiııde Ge- ı 
rard Tongas imzasile yeni Türkiye 
hakkında çıkmakta olan seri yazıların 
ilk ikisini dilı'mize çevirerek okurları
mıza sunmuştuk. Bugün da bu yazıla
rın üçüncüsünü sütunlarunız<l alıyoruz : 

Tü.rkiye'nin biitün politikasının (*) 
temeli, ana kaynağı, Cumuriyet Halk 
Partisinin \ 927 de Ankara' da toplanan 
kongresinde A. tatürk'ün şu sözler ile 
çizilir : 

« Cum11riyetciyiz, 
« Milliyetciyiıı. 

« Hakcıyır. 
c Devletciyiz. 
c Laikiz. 
c tnkılabcıyız. 

Her §eyden l>nce bu attr prensipi bi
roc birer izah etmek doğru olur. 

( Muharrir yızısrnın bu kısmında 
Parti proğramımızın malum olan ana 
hatlarını anlattıktan sonra devam ede· 
rek diyor ki : ) 

Türk politikasının bu ana prensiple
ri tatbik mevkiine nasıl konulmakta
dır ? Bunu anlamak için şu hılsusa iyi 
dikkat etmek lazımdır : Türkiye'de bir 
tek siyasal parti vardır, o da Atatürkün 
reisi bulunduğu Cumuriyet Halk Paırti
sidir. Bundan başka hiçbir parti kuru
lamaz. Cumuriyet Halk Partisi, milli 
kalkınmada elde edilmiş olan ilerleme
leri gözden geçirmek ve gelecek kong• 
reye kadar yani dört sene müddctf1: 

hükumetin gözetmesi gereken yeni si
yasal prog.ramı tesbit için, her dört se· 
nede bir kongre halinde toplanır. Mem
leketin bütün faaliyet sahalarını kav· 
rayan bu program yukarıda izah ettiJi
miz prensiplerin çerçevesi içinde tesbit 
edilir. Ve hüküınet tarafından sı.kı bir 
surette tatbik edilir. Türkiye'nin, inki· 
şafmda takip ettiği safhaları, memle
ketin mukadderatına hakim olan bu 
lrongrelcr silsilesinde bulmak mümkün
dür. 1919 da kurulmuş olan c: Anadolu 
ve Trakya Müdafaai Hukuk Cemiyeti • 
nin istihalesi olan ':umuriyet Halk Par· 
t:~·. bugünkü ~ekliyle 9 cyli'il 1923 de 
te~cl:küJ eti. Partinin ilk kongresi yu· 
kandaki isim <ıltında ilk defa Sivas'da 
toplandı; i!cirıci kongre 1927 de Anka
ra\:la, ücJ.ntü ü 1931 de ve dördüncüsü 
gc~n cylfıldc P:-· ti Genel Se!ueterı 

sa!·ın R--cı:p Pe'·eı 'in ba'):anlrğı altın
da vine An1~"ra'da toplandı. 

T · kiye, dıg po itı 1·as nda itina ile 
te .d!~ 'c sıkı bir smette tatbik tdi'en 
bir pl: n takip etme !:teclir : Tiirkiye, 
her şey ·en evbel, büyük devle !ere 
karşı tam isti l lini ır.ı lufaza etmeye 
gayret etme! tedir. Fakat, günün birin· 
de vesayet şe!dine girebilecek bir itti-

C) Polıtika derken memleketin ya
şam:ısım temin eden s yasa, ziraat. en
düstri, ticaı et, finatıs. egitim gibi or

ga111:ırm. bir keliz ıerle milletin tam 
kalf,mr ıa pl~mm teşkil eden şeylen·n 
hepsini birden kasdediyorum. 

Tefrika: No: 83 

fak a.rarnadan, kendisine yardım etmek 
isteyenlerin müzaheretini de küçükse· 
miyor. Bütün modern devletlerin en 
iyi taraflarını alarak kendinde tatbik 
etmektedir; Tiirkiye'nin yenileşme pli
nı, her memleketin azami terakkisinin 
yük~ek kalitelere malik Türk milletine 
çok iyi intibak ettirilmif bir sentezi.· 
di.r, denilebilir. Türkiye'nin dış politi
kau, milletlerin karşılrklr sevgi ve 
yardım politikasına en mükemmel bir 
örnektir. Diğer taraftan, Türkiye, milli 
organi:ımasına elbtrhği yapmaya çağı
rarak, her memleketin dehasrhdan fay· 
dalanmasını bilmektedir : 

Türkiye, Fransa ve Almanya'dan üni
versitesi için profe~örler, laboratuTar
larx için alimler. büyük yapılan için 
mimarlar, doktorlar ve daha bir sürü 
mütahassıslar; Sovyetleır Birliğinden 

endüatrilcpesi için mühendis ve usta
lar istemektedir. Bu elbirliğinden hu· 
susile Türkiye ile S<ıvyctler Birliği 

arasında sağlam bir surette teessüs 
e'den dostluk doğmaktadır. Turk - Rus 
dostluğunun tarihi Türk istikla\ nıüca
delesile başlar, Bu iki memleket müş• 
teıl'ek bir politika idealine, aynı hüku~ 
met telakkilerine sahih değildirler. Fa
kat her ikisinde de görülen aynı ha
kim meşgale; milletin tam kalkınması; 
ve aynı hedeftir: Hakiki manasile bir 
Rus devleti, bir Türk devleti kurmak. 

Ayrı ayrı vasıtalarla girişilmiş olan bu 
müşterek ideal uğrunda mücadele iki 
milleti. uirıbirine bağlayan sağlam bağ· 
dır. Türk • Rus dostluğu en samimi ve 
en kuvvetli dostluklardan biridir. lki 
memleketin gaı~teleri durmaksızın bu 
dostluğu övmektedirler. GcçeRlerde de, 
Kayseri Kombinasının açılışı münase
betiyle Türk Ekonomi Bakani CelU 
Bayar bu dostluğu tebarüı ettiımi~tir. 
Bunla.r, bütün birlejltliş rtl~mleketlerin 
elbrlikleri namına yükseltmeleri gere
ken fi.bideler değil midir ? Harb mey
danlannrn kurbanları namına yüksel
tilmiş olan şerefli abidel~ri hor görmi
yorum; fakat harb meydatılaırmın ve 
bu itibarla da şehidler ~bidelerinin mev
cut olmaması daha iyi olmaz mıydı ? 

Türk ırkı, dünyanın en müsamahalı, 
en uzlaşıcı, en az kin tutan ırkıdır; 
onun içindir ki Türkiye en yakın za
mana ait eski can düşmanlarile kolay
lıkla ve samimiyetle d-0stluk tesis ede
bilmiş.tir. 

Hergün biraz daha kuvvetlenen Türk
Yunan dostluğu, eylfılün 20 sinde Yu
nan donanmasının İstanbulu ziyaıreti 

ve amiral Sakellariyu ile subaylara ya
pılan hararetli kabul resmiyle bir kere 
<daha teyid edildi. Diğer taraftart yeni 
Türkiye dünya sulhunun baş1ıca unsur
larından biri olan Balkan Birliğinin 
teşekkülünde geniş ölçüde amil oldu. 

Üçüncü komiserliğe yükselen polislerimiz 
İlk kanunun 10 unda, vilayet mer

kezlerinde, polislikten üçüncü komiser
liğe terfi için açılan imtihanda 112 po
lis memurumuz muvaffakiyet kazanmış· 

tır. Vilayetlerini, adlarını ve apolet nu
maralarını aşağıya yazdığımız komiser· 

lerimize yeni vazifelerinde başanlar di
leriz. 

S!tRD,den: 2 Yaşar, 7 Ali Rıza. 

ERZURUM'dan: 25 Necati. 
URFA'dan: 26 Ahmed, 2 Abdülha-

liın. 

ÇANAKKALE'den: 31 Ömt:r, 17 

Ferid, 7 Z::ynel, 14 Hiiseyin, 18 İsmail, 
2 Tevfik, 21 Faruk, 16 Kemal. 

MUCLA'clan: 26 Hamid, 2 Hüsnü, 

1 t, Sadettin. 

ZONCiULDAK'<lan: 9 Ziya, 25 1Ia-

li01, 29 Salfıhaddin, 6 Rahmi. 

ORDU'd~n: 1 Hulfı .. i. 

KIRŞEHlR"<lcn: 1 Ziya, 7 Hanefi. 

KOCA.ELİ'Jen: 3 Rıf.ıt, 44 Şerafed-
din. 14 l\luhsin, 21 Alae<ldin. 24 Osman, 

13 Nuri. 

ÇORUH'dan: 25 Ali, 19 Ker:m, 18 

Tevfik, 23 Hamid. 

•uf~~~~~~::;d::.:. ::~·:~m::.· \ı 
274 Ziya, 295 Azmi, 143 Emin, 247 

Mustafa. 

KIRKLARELİ'nden: 7 Danyal. 

SAMSUN' dan: 26 İbrahim, 27 Fahri. 

ANTALYA'dan: 42 Kemal, 7 Yu-
suf, 44 Sadık, 39 İzzet, 35 Ali. 

MALATYA'dan: 2 Fuad, 

DİYARBEKİR'den: 21 Cevdet 

EDİRNE'den: 44 Rdet, 

GİRESUN' dan: 4 Fuad. 

ELAZİZ'den: 5 Asım. 

BOLU' dan: 10 Niyazi. 

KÜTAHYA'dan: 10 Sabri, 15 Galib. 

TEKİRDAG'dan: 2 Mehmed Ali. 

ANK:ARA'dan: 45 Turgud, 214 Yu-

suf, 322 Reccb, 160 Tevfik, 316 Fahri, 
345 Niyazi, 254 Agah, 120 Ziya. 

İSTANBUL'dan: 991 Lütfi, 273 Sa

lim, 63 Ruhi, 1173 Akil, 1303 Cemaled

din, 373 Mehmcd Ali, 271 Şerif, l-056 

Nazmi, 284 Hasan, 193 Suphi, 372 İs

m:::il, 1333 Kem51, 1470 Ali, 3 Niyazi, 

225 Sc1im, 1632 Fikri, 1575 İsmail, 

1162 Ahmed, 924 Mevlüd, 223 Rasim, 

575 Tevfik, 1055 Edhem, 321 İbrahim, 

423 Kenıal, 90 İhsan, 1414 Safer, 1488 

Mustafa, 160 Fuad, 1512 Ahmed, 1557 

Muhteşem, 1060 Zeki, 1510 Hulusi, 

588 Tahsin, 251 Abdurahman, 1028 Sa

id, 769 Ya!'}ar, 1674 Şemseddin, 441 Ze

ki, 938 Mehmed, 137 İhsan, lZJl Ham

di, 533 Sami, 583 Vahdeddin, 1468 Ce-

mal. 

Bizler ise, Çu.r5'il'in dediği gibi, sa
laha yahut ta bir infilaka nıilncer t>la
bilecek bir buhran devresinde yaşa· 

maktayız. 

Bu cihet, bugünkü günde muazzam 
bir siyasal ve stratejik çığır muadelesi
nin halli ile uğraşan İn~ltere için de 
vardır. İngiltere bu davayı hallederken 
atlantik Okyano!!•unun ve, Almanya ile 
yapmı~ oldufu donanma andlaşması 
dolayısile, şimal denizinin, artık ken
disi için bi.r tthlike bölge~ halin.den 
çıkmış oldufw.ı.u tesbit tdebilir. Bwı
lerın yerine usak p.rk suları: ve eald
den beri sulh ve sükun içinde kalını~ ve 
bir ingiliz denizi olan akdeniz, bugün 
Büyük Britanya devletini. \>lümle teh
did eden bir can damarı batini al
mıştır. 

Streza'da. İngiltere, birbirlerine sal· 
dıırnıamak esası üzerinden İtalya ile 
Fransa arasında dostluk kurulmasını 
t'Cmin etmekle, akdenizdeki mevkiini 
güttn altına aJmakta. olart fransu • ital 
yan ~ki~me imkanlarını da kaybetmiş 
oldu. Bugün Londra da bunun far1trn
dadrr. 

Hele İtalya, faşist idaresile 'bUyUk 
bir deni: ve hava devleti halini alınca, 
bu vaziyet tehlike ar:ı:etnıeğe ~şle.dx. 

İşte §imdi ve bilhassa, ~ansa tarafını 
güven altına aldllktan sonradır ki, İtal

ya coğrafi: vaziyetinden sttatejik ola· 
rak faydalanacak mevltie gCÇllDİŞ bulun~ 
maktadır. 

Bu durum ve şartlar ke.r~ısında, bu
rada, bir İtalyan donanma, hava ve de
nizaltı filolarının düşmanca hareketi 
karşısında, akdenizin müdafaa edilip 
edilemiycceği meselesi üzerinde tered· 
dütler belirmişti.r. Bundan dolayı, İn
giltere, bütün dikkatini Kap üzerinden 
ve Ümid burnundan geçen, uzun, fakat 
emin bir hat olan, deniz yoluna çevir
miştir; Kap hattının, Süveyiş kanalın
da oldug u gibi, asgari bir süratle ge
çilmesine lüzum kalmamakta olması do
layısile bu yolun uzunluğu da ehem
miyetini kaybetmektedir. Bu itibarla 
cenubi Afrika'daki liman ve tayyare 
istasyonlarının rslahı ve yeniden inşası 
ehemmiyet ka:zanmaktadır. Aynı ıa

manda Tanganjika da stratejik bir kty

mct olmaktadır ki, manda nıeselesinin 
bu taraflarına dokunulmasına bile kat
lanamıyarak, ingilizlerin reddedici bir 
tavır takınmaları da bunu izaha yet
mektedir. 

İtalyan Somalisi'nin ve İtalyan Ha
beşistanmın komşusu bir alman Tangan-

İngiltere'nin elinde Kıbrıs ile Hay; 
fa'nm bulunduğu şarki akdenizdeki du· 
rum baınba~kadır. Musul ~trollarını 
akıtan boruların münteha noktası olAn 
Hayfa'nın İngiltere için olan stratejik' 
ehemmiyeti, uzak şarkta Singapu.r'un 
ehemmiyeti derecesini bulmuştur. İn; 
giltere Singe.pru tahkim ederken, su. 
veyş kanalının bir yedeği olan bura 
ködesile bağlı ol.an hava hattını güven 
altına almak kaygu'Sunu t~ımııur. 

Fakat, İngiltere, bu durumunu kuv• 
'fetlendinnek için, türk d0$tluğuna 

ihtiyacı vardır. Onun içindir ki, Tür· 
kiye'nin boğa%lar ha.kkındaki tıotasma' 
fevkalade büyük bir nezaketle cevap· 
"ermi,tir. İııgiltere'nin, Yugoslavya ve4 

Yunanistanle. olan münase~tlerini tal .. 
lamlaıtırması da aynı fule &itmektedir, 

Çünkü, Habeşistan' da ilk kurtun atd· 
dığı pnden beri. İtalya, lngiltett'ıııirı 
• muhtemel > bit' diifmanı olınUftur, 

Onüne ıesiltnu. demek iataniyoruzt 
Bunon da sebebi, Mueolini. ~inde 
ff abeıiatan olduiu halde. yeniden t-rı
&iltere~ yaklapata kalkrşacağt, dil• 
ş,ünülmez bir keyfiyet değildir. 

Meaele, Musolini'nin. Lolldraya. c ... 
nevreye ve Adisabahaya nasıl bir teselU 
bedeli ödemek istemesindedir. İngiliz .. 
ler iddiaılarını hafiflettiler; bu vuiyet 
karJısmda. Muıo.olinl'nin, Londraya w .. 
fI ergeç tekrar bk ~aşına politikası: 
gütmesi ihtimali vardır. 

Musolini, böyle bir harekete geçt.i&i 
takdirde, Almanyaya karfl oynanan °" 
yunda italyaya ihtia.çlan olan ve bun .. ' 
dan başka, italya.n doitunı.ı yanına ıalaıı 
bir Fransa'nın ingilizlere karşı yaJnıı 
başına kalmaktan çok başka bir tavır: 
takınabileceğini bilen fıransızların yac .. 
dımrnı da göreceiini müdriktir. Çün• 
kü, Streza pastasının üç müiavi p<iııçaya 
ayrılabildiği devirler çoktan geçımi§tir1 
Musolini tavizler yapacak olursa, İn 
giltre - İtalya ara açıklığının kapandı· 
ğını farzedelim; fakat bu, uzun muddet 
bir hadisenin çıkmayacağı demek de .. 
ğildir. Son on iki ay içindeki hadise-' 
ler İngiltere bu hususta iyi bir der~ 
olmuştur. 

POLiSTE:: 

Araya gircliği i~in yaralandı -
Çerke~li ibrahim metresi Elmasla a .. 

ralarmda bir ev meselesinden çıkan 

kavgada aralarma giren Şakiri sol ko
lundan yaraladığından yakalanarak ad· 
liyeye verilmiştir. 

K umarhazlar yakalandı 
Taksi sokağında kahve işleten Yu

sufnn Sadık ve Yusufa tavla ile kumar 
oynattığı anıa,ıldığrndan suç üstü ya
kalanarak haklarında tahkikata başlan .. 
mıştır. 

zamanda ve yahuz kendi vasıtalanyle başar
dığı bu tarih\ dava, hem Türk milJi müdafa
asına hizmet etmekte hem de yeni Türk miı. .. 
11 ekonomisinin belkemiğini teşkil eylemek .. 
tedir. 

Yazan: Norvert von BlSCHOFF 
Türkçeye ~eviren: Burhan BELGE 

Bu bir kişi, memleketin ekonomik ihti
yaçlarını bir bütün olarak mütalea edecek, 
hangisi daha zaruri ve hangisi daha müm
kündür diye bir sıraya koyacak, bu suretle 
mim ekonominin planını çizecek ve hatta 
modern ekonominin maddi şartlarını bizzat 
ve ilkönce kendisi hazrrlıyacakur. 

rnik plan işlerine başlamak demek, ilk önce, 
milll ekonomi birliğini yaratmak demekti. 
Böyle bir birlik ancak teorik ve jüridik ba
kımdan mevcud idi. Pratik ve ekonomik ba
kımdan rnevcud değildi. Çünkü memleketin 
iç mm takaları, gerçi birçok istihsal işleı ine 
elverişli idi ama, buralardan ne yol ne de 
kervan geçtiği için, milli ekonomi bakımın
dan ne istihsale ne de istihlake yarar taraf
ları vardı. Bu gibi mmtakalar, kendi lokal 
ihtiyaçlarım kendi iptidai' vasrtalariyle te
min ederek yaşıyan bir takım kapalı pazar
lardı. Mim ekonomi birliğini yaradan, dev
letin demiryol politikası olmuştur. Ancak 
bundan sonradır ki, memleketin parçaları, 
biribirne bağlanabilmiştir. 

Bu demiryollar ağından ilk faydalanan, 
Ortaanadolu'nun şimdiye kadar hemen pe\( 
az el değmiş olan hububat istihsal mıntaka .. 
ları olmuştur. Şimdiye kadar kalabalık kıyı. 
lar, unlarını dışardan satın almışlar, Orta .. 
anadolu ise, hububatına pazar bulamadığt 
için, verimli topraklarını bozkırın pençesine 
teslim etmiştir. Kıyılar pazar olunca, Orta· 
anadolu, ekin sahalarını genişletmiş ve istih\ 
sal vasıtalarını ve metodlarmı yenileştir .. 
miştir. Kara sapan ile antik ''düven'' in ye.;ı 
rini yeni ziraat vasıtaları almaktadır. Altın 
tanelerinin açıkta kahp çürüdüğü yerlerde' 
şimdi devletin modern hububat siloları yük .. 
selmektedir. Ve su bendleri ile modern su
lama tesisatı, binlerce yıllık susuzluktan du .. 
dakları çathyan topraklarn, su iletmektedir. 
Türk rencperine matcryel ve sosyal fayda
lar temin eden ziraat kooperatifleri, yer yer,.. ı 
kurulmakta ve gelişmekt~dir. 4 

Fakat kredi hareketlerini büyük kri
zin felaketi çarpınca, karardaki isabet ö
nünde herkes boyun cğmeğe mecbur kal
mıştır. Bu, ayağmı yorgamna gere uzatmak 
prensipine, Türkiye ekonomisi ile finansı, 
sonuna kadar ve bütün cazibelere göz yuma-
rak, sadık kalmr~tır. · 

Bir yandan paranın azlığı ile sermaye ih
tiyacının büyüklüğü bir yandan da ekono
mik tecrübe ve terbiyenin millet i~n yeni bir 
şey olması, ikinci prensi pi doğurmuştur: 

Eğer ekonomik yapının, bir takım ferd
karkn anarr.isi, sermaye ve enerji israfları 

ve ardısıra gelecek iflaslar yüzünden yıkıl· 

ması arzu edilmiyorsa, ekonomik kuvvetler.
le çelimsiz ve gönülsüz mim sermayecikle
rin bir _kişinin emrine verilmesi Iazımdrr. 

Bu bir kişi, devlet'tir. 
Türk devletçiliğini zaruri kılan sebebler 

bunlardır. Aynı haller ve şartlar, bir zaman
lar garlı memleketlerini merkantilizme gö
türmüştü. 

Ya doğrudan doğruya ve yahut kontrolu 
::ııltmda bıılunan büyük politik ve eknomik 
teşkilat sayesinde sermaye teşekkülü ile ser
vetleri işletmeye vermenin kaynaklarını 
mürakabe eylemesi, Türk devletçiliğini mu
ayyen bir istikamete götürmüştür. Bu isti
kamete göre, garbın liberal kapitalizm dev
resi atlanacak ve yeni Türk merkantilizmi, 
liberal kapitalist bir devre tanımaksızın, 
kendisine zihniyet ve gaye itibariyle yakın 
olan modern devlet sermayedarhğma ve 
devlet sosyalizmine inkılab etmiş olacaktır. 

Türki~ede.Y.e.ni e~onomik inş_a ve ekono-

On yıl içinde, binlerce kilometrelik ray 
ağı, eski dağınık hatları tamamlamış, biribi
rine bağlamrs ve Ortaanadolu ile Batıana
dolusu'nun bütün istihsal mmtakalarmı de
nize vasleden bir vahdetli transport sistemi 
vücuda getirmiştir. Bu sistem, yakın bir za
m~.da Doğuanadolusu'nu da kucakhyacak 
ve Iran ile Sovyet Rusya'yı Türkiyeye de· 
miryoları ile bağhyacaktır. 

Türk.milletinin şa.Ş.dacak_kadar kısa bir (Sonu var) 
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Adisababadaki çapulcular, 
Yeniden fransız elçiliğine taarruz ettiler .. 
...... Fakat İtalyan tankları ve askarileri tarafından 
püskürtüldüler; Cibutiye tren seferleri başladı. 

Paric, 7 ,A.A.) - HaYM ajan..nın 

blldirdiline gene, mltl'9lyözlerle mil· 
uhbez olan hlrbet lailerl ftaMI• .efa• 
rethanesine karşı yeniden taarnu et.mit 
olduklarından bidise yerine üç İtalyan 
tankı lle elli aı1rarl gönderllmittir. 

Buı •ığmtılar, habeşler taraf mdan 
atılan 1rurfWllarla yaralanmıttır. 

İtalyan tankları ile askariler, müte· 
urızları pUskürtmU§ladir. Bunlardan 
tiuıları ölmtitlerdir. 

Adiubabada yava, yavq süldln Jna
ıulaclıktır. B.elki ıece fuılab areu. 
dtfek 1elleri ifitilmiftir. ltalyanlar ta• 
rafmclan ifıal edilmit olall demiryolu 
inu,oaunda uım bir liikQn hüküm 
sümt6ktedir. 

Şehir, geçen laafta soııwuia hüküm 
aünnüt olan karpplıktan yavat yavq 
sıyrılımktadrr. 

Negw'ün mulıa/ıslan 
ltoydadulc ediyorlar. 

Londra, 7 (A.A.) - DUA akfam A· 
diubüanm etrafında t.ilfek 1elleri iti
tilmiıtir. Çiinkil imparatorun mubafu· 
larının artıktan ıtmdl haydutluia bat
lamııtardır. Modfta tl'9klm " mit· 
ralyözleri olan bu aek:erlerin fthrill ti· 
taret mafualarmm bulunduğu nmbal· 
leye birçok ı1rm1ar 1apmıf olduklarım 
Royter ajansının İtalya ordusu yanın
~akl muhabiri haber ftfllltktedir. Mu
habirin çekınlf oldufu telgrafın tarihi 
çar§8mba o1up gecllanlftlr. Mumaileyh, 
bu telgrafmda diyor 1d: 

"Dün akpm tüfek aeılerinin ifitil· 

mekte olduğu yere dolru bir gezinti 

Ja.pmak i5iA yola çılamftma. Şehrin in· 

zibat ıenisiftl tensik• pritmif olan l· 

talyan karabinyeleri ile dolu bir kam
yona rastladna. Karablnyeler, gezinti
me dev1m etmememi taniye ettiler ve 
beni kamyonlarına aldılar. 

Yatmadan ,aım. lncllb. fransu, 
alman ve italyan elçillJderlnin kurtul
muş olduğu sanılmaktadır. Fransız 

mektebi yağma edilmiş ve ateıe veril
miJtir. 

Adisababadaki Jransız elçisine 
niıan. 

Paris, 7 (A.A.) - Bakanlar meclisi, 
bu sabah cumur reisi B. Lebrön'ün re
isliği altında toplanmıştır. Mecliste son 
kargaşalıklar esn:ısında göstermiş ol
duldarı yiğitlikten dolayı Fransanın 

Adisababa elc;isi B. Bodar'a Lejyon do

nör nişanının .ikinci ve refikası Ma
dam Bodar'a da m zkfır nişanın üçüncü 
rüt el rinin verilmesi karar altına ahn
mı tır. 

Biraa rahatsız bulunan B. Flanden, 
bu toplantıda bulunmamııtır. 

B. Renye, gene finansal vaziyet hak. 
kında izahlar vermiştir. 

Sükun kuruluyor 
Roa"• 7 (A.A.) - İtalyan kıtaları 

Adisababaya girdikten snora sükUn ku
rulmuıtur. Adiaababada bulunan avru· 
palılar için bundan sonra artık hiç bir 

tehlike kalmamıttır. tıalyanın ıimdi H• 
beşiatasıda yapacaiz ilk fey normal va
ziyeti yeniden kurmak ve iyi iıliyen bir 
idare tesis etmektir. Bir kaç &üne ka
dar telsiz telefon muhaberesi de kuru
lacak ve Roma yoluyla barice açılacak
tır. 

Cibuıiye tren seferim bafladı. 
Parla, 7 (A.A.) - Cibati ile Adtsa

beba araanlda deariryollan •feri 4tia 
8lleden tonra yeniden bqlamıfbr. Direo
edauclan barelaet eden fransız kunetle
rl Adiaabat.ya ftı'IDIJwdır. l'lllırat i
taJyanlar fimdi a8k8na kurdaklarmdaa 
bu kunetler tekrar Diredaua'ya döne
ceklerdir. 

Negüs Portsaidden geçti. 
••• Fllüılnd. birkaç gün 1caldı1c
lan ıonra Avnıpaya 6İflip Clamaı-

ıu miida/aa edecelc 
P.u.ıMI, 7 (A.A.) - 1W1e S•11ie, 

bu ubab ''Enterpraya" ıemiai ile bara· 
:ra Plmit ve Ve&.at pmisi ile tlQfa,. 
,. lıanbt •tmiftir. 

Loadra, 7 (AA) - "Ent.pr•'a" 
......... i, ........ SiNn'• ...... za-

- .... ,. h' ... aia 1 • il -

••Rraaı'ftiır. N .... ,.._ Haıfm'• 
KHie'• Y8l'llOllktlr. an,. • .,. • ... 
bir tör-. ,.... ıwi• wı...,.. .... 
silia mkalade komiseri timdi teftitte 
oldaia .. N .... la ..,. ...,.tmda 
.._ ...... 4)1 ıdcbr. 

Kudüt, 7 (A.A.) - Royter ajanllftlll 
mubabtrlnde!l: Jfeglla'Un deleıell, im
puatonın 1'Ufltlnde ancak '* bç ren 
kalmak niyetinde oldufmıu ve ayletlnl 
emin bir YUlyette bıraktıktan tonra da· 
vaırm mWetler muYacehetfnc!e mOdafaa 
etmek üzere Avrupaya gideceğini 16yle
mlttlr• 

Fransız sosyalistleri 
Bir ıilaluı:ılanma mukaveleıi im

zası için çalı§QC(ıklar 
Londra, 7 (A.A.) - B. Leon Blum, 

Deyli Herald gaı:etcal muhabirine beya
natta bulunmuş ve bilhassa şu ıöalerl 

ıöylenıiftir: 

''- Fransız aoayaliıt partili. bir li· 
lihları bırakma mukavelesi yapdmaaı i
çin çalışacaktır. 

Fransa. kollektif emniyetin ve kol
lektif kunımlann büyük davalannı bü
tün kuvveti ile müdafaa etmcle hazır
landığı bir 11rada İngiltere'nin bu dava
lardan va.z geçmesi bir facia olur. 

Bundan böyle Büyük Britanya, mil
letler cemiyetinin kollektif Sjalışmalarına 
yardım sahasında Fransaya tamamiyle 
güvenebilir.'' 

B • .4ıli, Porue !;ıliyor 
Londra, 7 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre muhalif itçl partisi lideri binbaşı 
Attli, franaız aoeyaliat liderleri ile mil
letlerraıı vaziyet haltkında göriltmek tl· 
ıere bu hafta sonunda Paris'e gidecek• 
tir. 

ULUS 

Türlffiuşu 
İki şube daha açıyor 
TiirkkUfu Adana ıabesi bu a

yın dokuzumla, Buna ıubeıi de 
17 ıinde açılacaktır. 

Türkkuıuna üye yazılmak için 
bir çok yerlerden tütlc ha Ta kuru
mu merkezine yapıbmkta olan 
müracaatlar devam etmektedir. 

Çoğraf ya fakültesi 
talebelerinin seyahatlan 

Tarih • coirafya fakültesi profesör
lerinden B. Herbert Lui ve coğrafya 
'ubesi talebeleri bu ayın sonunda Zon
guldafa gideceklerdir. Bu tetkik seya · 
batinin 10 - 12 cün aüreceti habe: ve· 
rllmektedir. 

Profesör Fleiner'in 
konferansı 

İatanbul ilni•eniteıd tarafından iki 
kooferana vermek liftte buausl surette 
lltmbala da.et edilen ZBrib bukuk fa· 
kültesi profesörlerinden ft dilnyaca ta
IWUDlf bilginlerden Prf. P. Fleiller'in 
"H\llmk ilmini yayma kurumu'' nan 
delaletiyle An.karada da bir koııferaıuı 
vereceiiai öğrendik. Koaferamm mev· 
auu "Amme hukukunun büyük harbdan 
beri geçirdiii değişiklikler" olup 11 
mayıs 1936 puarteıi gllnll aaat 17,30 da 
Ankara halkevinde verilecektir. 
Xonferanaın, mevzuuııun ebemiyeti ve 

profeslSrUn aallbiyeti nlsbetinde yQJr:. 
Rk bit alika ite beklenildfff görülmek
tedir. 

Memlekete girecek 
iplikler 

Gürmük ıenel direktörlüiii umumi 
ithalat tarifesinin 412, A/1 numarasına 
pren jtit ipliklerinin bahren muamele
ye tabi tutulması kabul edildiiinden 
bu ıuretle muamele yapılmasını ı~· 
rilk mUdUtlWrlerlne bildlnnittir. 

ispanyada 
İki haftalık kanşıkbklann 

blinçosu 
Madrid, 7 (A. A.) - KJTalcı mebus 

Kalvosoloto, parlamentoda Marksist• 
terin biltiin lıpanyada yapmakta ol
duldarı karıtıklıkl&rdan bahsederek 
demif tir ki : 

''- Son iki hafta içinde 38 grev 
bomba ile 53 •e ıilihh olarak da gg 
süikast yapılmış, 52 binaya kundak ko
nulırıu" 47 ki9i ölmü' ve 261 kiti ya
ralanmıttır." 

Grevler devam ediyor 
Madrid, 7 (A. A.) - Valladolid'deki 

umumi greve yardım için Madrid'in 
şimal demiryolları işçileri de grev ilan 
etmişlerdir. 

Bu hat üzerinde bütün münakalat dur
muştur. Dün Madrid'den hiç bir tren ha· 
reket etmemi,tir. Öteki trenler ise ya
rı yolda kalmfllardır. 

Cadiks'de Marksist sendikalar da 
müddetsiz grev ilin etmi~. Ş. 
birde bütün münakalat durmu1tur .Be
lediye ve umum! hizmetler işçileri de 
greve ittirik etmektedir. 

SAYFAS -
Habeşistan Paylaşılacak mı? 

Cenevrede cumartesi günü 
konferansa çok ehemiyet 

toplanacak 
veriliyor 

( Boıı 1. inci m~laJa) 
heai.z olduğunu ilbe eylemekteclider. 

Dün avam kamarasında zecri tedbir
lerin kaldırılmasına meyilli bir havı 
esmekte olduğu sanılmıştı, halbuki B. 
Blumun Deyli Heratd gazetesi muha· 
birine söylediği sözlerle binbaşı Attli
nin Cenevreye hareketi ve nihayet B. 
Hertzog'un zecri tedbirlerin korunması 
lehindeki beyanatı muhaliflerin vaziye
tini sağlamlaıtırmıştır. 

Konaey ıoplanlın l'e İtalyan 
mah/Uleri 

Roma, 7 (A.A.) - Havas ajansın

dan: Siyasi mahfiller, İtalyanın 11 ma
yısta, Cenevreye delegeler gönderecefi. 
ni, ancak bu delegelerin milletler cemi. 
yeti ile habeş meselesini garüşmiyecek
lerini, çilnkü bu mesele için mümkün o.. 
lan yegane hal suretinin Habepatan'ın 
aadece ilhakından ibaret oldufunu bil
dirmektedirler. 

Aynı mahfiller. İtalyan hükümetinin 
daha şimdiden diplomasi yolu ile bu 
vaziyeti gerekenlere bildirmiı olduğu. 
nu ve öte taraftan Necaşi ile veliahdm 
kaçını, olmalarına binaen Habe,fstan i
te biç bir surette gl:Srü~ve imkln bu· 
lunmadığmr ltlve etmektedirler. 

Bu mahfiller, Bilyük Brftınyanm i
talyan ~l:SrUşilne ka~ı itiraz etmlyeceği, 
yalnız !tahranın Habesfstıınm iç ihti
,aclanna yete~k miktardan fu:Ja bir 
habe9 ordusu Yiicuda S?etlrmemesi irin 
ısrarda bulunmakla iJrt;fa edeceıJf dO
şüncmndedlr. Avnr "''"h'l1ln. İtalya
nın vermiş oldui!u sazn tntaca~ınt ve 
1906 andla•m:tsrnr ;m:n etmiş o11tn dev· 
letlerin menfaat1mn~ avcrı PfSatttere
J;nf. yenf ba•twn tt"Vid ett-nelrtedir'er. 
Pek va~'"~" ;1ri Hır,.flt ..şc .. "-'•'"e hit. 
kllVft luı•'"1'14Ctt" ~ ........ t-A:'"t~.,;., 

Fransız borsasında 
Gerginlik hafifledi 

Parla, 7 (A. A.) - Ba,bakan Saro 
Finans bakanı ve Fransa bankası direk

törüyle mali vaziyet hakkında uzun u
zadıya görüşmüştür. Bafbakan hükü
metin frangı korumak için aldığı ted
birler sayesinde borsadaki gerginliğin 
hafiflemi' olduğunu görmil,t!ir. 

Ba,bakan sonra Senato finans ko
misyonu reisi Kayyo ile de konuşmuş
tur. 

Paria, 7 (A. A.) - Fransa bankası
nın iakonto haddini yiıkseltmesi üze-

rine üç aydan bir seneye kadar vadeli 

huine bonolarmm faiz haddi de yü -

de be•ten yüzde altıya çıkarılmış ve 
milli müdafaa bonoları da yüzde be' 
buçuktan yüzde altıya yükseltilmiştir. 

Paris, 7 (A. A.) - Dün başbakan 

Saro ile finana bakanı B. Renye ve 

Fransa bankası müdürü B. Tannöri a

namda finansal vaziyet baklanda ya

pılan görü"'1eden sonra başbakAn ga

zetecilere beyanatta bulunarak hükü
met tarafından spekülasyona karşı ah-

kaldırılması gecilmıiyecektir. Bununla 
beraber bu tedbirlerin Cenevre kunama
nun bu defaki toplantısında kaldırıl• 
masına ihtimal verilmemektedir. 

un"retle, lıalya aleylıine 
nÜllıayifler 

Cenevre, 7 (A.A.) - Adisababanrn f. 
talyanJar tarafından aJmm11 olduğu ha
beri gelir gelmez itaJyanlar aleyhinde 
bir takım nümayişler yapılmıştır. 

SosyaJistJerden B. Niyol'un reislik 
etmekte olduğu Cenevre kantonu siva
sal departmanı. bnton içinde oturaa 
italyanlarm A.disalmbanın alınması do
layısiyJe bayrak çekmelerini yasak et· 
mi,tir. 

İtalyan konsolesn a?bay Şpavhel. ön
ce kanton de'l)artıwanr ve sonra federas. 
yon tn}'M8l dem.ttmanr ne:ırdiooe oro
testoda bulaıt111Uatar. 

Sol cenahb n8mayişçiler. dün Ce· 
DeYttdeki Can d'lta1ia önünde düsman• 
ca nibnayi,ıer yapntt~lar. ba~mnı~'ar "• 
konso1oslu~ gid .n konsolosnn arkasın
dan .. yuha" diye ba*""'"''ardrr. 

B. Eden aınaar~iye 
lı.areheı ediyor 

Londra, 7 f A..A.) - B. Eden cmnar
teei .ey• pazlır gttnü CeneYrcye hare
ket edecektir. B. Edenin Pariste kal .. 
cağı muhtemel değildir. 

Fran.,11 hüküıneıi bir ıel~üf 
yapacak 

Parla, 7 (A.A.) - Öğrenildiğine gö
re fransıı hüldlmeti panrteai günkll 
millet'er c~ti konseyi toplanusm. 
da ehemiyetli meaelelerin görii§ülmesi
nin yeni fransn b'-inesinin kurulma
sına kadar geri brrakrlmasını teklif ey
li yeoe ktir. 

Sualler Fransa ve 
B elçi kaya da bildirilec~k 

Londra, 7 (A.A.) - Resmi makam

larm teyit ettiğine göre, İngiliz sual

leri bugün İngilterenin Berlin büyuk el· 

çesi Sir Erik Fipps tarafından Alman

ya dış işleri bakanı Baron von Neuratha 
verilmiş ve büyük elçi aynı zamanda ba
zı şifahi izahlar vermişti.r. Sualler bir 
muhtıra ha1indedir ve öğrenildi0ine gô· 
re bu muhura fornr:ız ve Belçika h ki· 
metlerine de bildirilecektir. 

I{üçük antant 
lJ ~ l.1al·anltırı konrum 11 .. ı 

devam edivorlar 
v • 

Eel"rad, 7 (A.A.) - Küçiık a 
dı ba rı bu sah h mü e 
de am etm· lerdir. 

BB. Krofta n Titülesko naı a· 

fmdan k bul edilmışler ve pt 

kan seref ne bir ögle ziyafeti verllm 

nan tedbirler sayesindt e ham b 
sında vaziyetin duyulacak d r 
düzelmiş olduğunu söylemiştir. 

z , 
T~lrika: No: 52 

t::vllllk ve Ctesı 
şünüyvrdu: ''insan, istediğini söylemek ne 
güç şeymiş!" 

Alber birdenbire sustu. Bert bu susuşu 
daha önceden farketmiştt Yorgunluktan do
ğan sessizliği gidermenin ilacını biliyordu. 
Fakat kendisinden uzaklaşarak içine kapank 
dığı, gözleri düşüncelerle kıvılcımtanara 
daldığı bu ani ve kesaf etli susuş öyle başka 
bir şe]di ki Alber'i esrarlı, devamlı surette 
kaygılandmcı bir adam haline getiriyord~ 
ve Bert sessi.ıliği bozmağa artık bir ttirlü di
ret edemiyordu. 

- Eğer benim için çıkmak istiyorsan Av'ı 
tercim ederim. 

- 1 tiraf edeyim ki geçen hafta Dar kur'· 
tarda gecemi kaybetmedim... iyi bir tesadüf 
eseri olarak orada Ropr'a rastladım. Emi
nim ki Roşar dava dosyasım benden geri al
mak niyetinde idi. Babam öldüiünden beri 
yazıhaneye gelmemişti. Halbuki, işte, bir 
salon kö~inde söylenen birkaç cümle ada
mı tekrar bana getirdi. Sebebi, beni görmüş 
olmasıdır. Yüzyüze gelinen insanda acayip 
bir kuvvet var ... 

tıktan sonra Alber'e yaklaşM ... ık ellerini el· 
lerine aldL 

- Söyle bana; yalnu olduğun şu saatler~ 
de bile senin için bir yük teşkil etmiyorwn. 
değil mi? Ak§CUD yemeğinden aoma ne ya
pardın? Benim burada olduğumu bilmeni is-o 
temezdim, tek istediğim şey evi daha az hü· 
zünlü bulmandır ... 

Yuan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYD~ ....... 

- Odet hakikaten iyi kalbli. Evli kadın· 
laruı kadın dostları olmadığını söylerler ... 
Bu adamına &Öre deiişen bir şey olmak la
zım... Kadınlar biribirlerini birçok küçük 
şeylerde pek iyi anlıyorlar .•• kendi araların
da fazla geveze, fazla manasız görünmekten 
çekinmiyorlar ... gıöcüyorsun ya, kadınlar .•• 

- Onu tanısaydın memnun olurdum. Kı
aacıY. bir ziyaret hakkında hüküm vermene 
y .tmez. Acayip mizacı olan bir adamdır ..• 
on t da Kastanye'lerle birlikte çağınnz. 

Ben onu hasta sanıyordum. 
- İyiteı;ti. Konferanslanna başladığını 

b a vaıdt. Z nnedersem beni rahatsız ede
c · el n korl uyor. 

Ben, k n 'Ti yı zihnini kurcalamakta o
ı .,.,, ,.,,,. ı:ı <l m r;ötiiremivor, ve sanki Al
b c e o 'n d ·· 1ncesiQi tahmin ederek sö
zü h p başka cihete naklediyocdu. Bert dil-

-Hali Av oynanıyor ..• Av'ı gönnek ho-
şuna gider mi? 

Bert cevab verdi: 
- Sen nasıl istersen. 
Alber, gazetedeki temsiİlistesini gözden 

geçirmeğe devam ederek: 
- Zannedersem gitmeğe değmez, dedi. 
Gueteyi bir tarafa bıraktı. 
- Fakat seni fazla sıkıcı bir hayata mah- · 

k6m. etmek istemem. Darkur'lara tekrar gi
debilirdin... cuma günU.. 

Bir işlemenin üzerine iğilerek çalışmakta 
olan Bert zaman zaman bapm kaldınp Al
ber'e bakıyordu. 

Alber: 
- Senin nakış yaptığını bilmiyordum. 
Bert gülerek: 
- Görüyorsun ya, pek fazla meharctim 

yok. Senin benimle meşgul olmaman için bu 
işe başladım ... bu suretle bana daha serbest 
imişsin gibi geliyor. İstediğin zaman konu
şuyorsun, ben de dinliyorum ... 

Y Bılltıb istemeyi masanm üstüne blrak-

Elleriyle Alber'in gözlerini kapadı: 
- İşte şimdi yalnızsın. 
Alber, o elleri ellerine alıp gülümsedi 

Sonra gene kanapesine gömüldü, gazetesi· 
ni actı ve bir ilan okudu. 

Bert, tatlı bir eda ile sordu: 
- Ne düşünüyorsun? 
Düşünceli bir tavurla gene gülümsedi. 

- Dü~ünüvorum ki cok h~htivardık. 
Bert, biraz durduktan sonra sözüne de

vam etti: 
- Fakat saadetini pek c · ddi gözlerle dü

şünüyorsun Neden bana böY.le, hiç bi ey, 
söylcmed"n b ıyor un? 

Istırablı bir şefkatle Alber'in ellerinl 
tuttu: 

(Sonu var) 
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Serbest güreş dünya 
şampiyonu oldu 

Finans Bakarılığı teşkilat kanunu 
projesi büdce encümeninden 

geçerek Kamutay ru~namesine alındı 
Kamutay büdce encümenince tet

kik ve kabul olunan maliye teşkilat 

kanunu layihası Kamutayın pazartesi 
toplantJsmda göriişülmeğe başJana-

1 caktır. Büdce encümeni layiha üze
! 
rinde yaptığı tetkikat sonunda mer-
kez ve mülhakatta maliye işlerinin 

layik olduğu derecede bir intizamla 
görü1mesini temine imkan veı·ebile

cek ıslahat mahiyetinde olduğunu 

görmüş ve bunun için yalnız maliye 
servislerinin değil diğer bütün daire
lerin mali işlerini teftiş vazifesile de 
mükellef bulunan maliye teftiş heyeti 
k;>.drosunun genişletilmesini ve teftiş 
işlerinin yalnız müfettişlere bırakıl

mıyarak ihtiyaca cevab verebilecek 
bir surette kontrolunu temi.o için def· 
terdarların emrine lüzumu kadar va
rid~t tahakkuk. tahsil ve mu'h.,.sebe 
kontrol memurları verilmesini kabul ey
lemi~tir. 

Encümen tapu ve kadastro umum 
dir<k ~örlüğünün mali olmaktan ziya
de hukuki ve adli mahiyette bir hiz
met olduğu hakkında maliye encüme
ninin mütaleasına iştirak ederek u
mum müdürlüğü maliye teşkilat la
yih, smdan çıkarmıt ve buteşekkülün 
haliyle bırakılmasını muvafık göre· 
rek ayrı bir layiha hazırlamıştır. 

Encümenin Maliye Vekaleti teşki
latında lüzum gördüğü ıslahat ve de
ği~iklikler merkez ve taşra olmak Ü· 

zere şöyle hulasa olunabilir: 

MERKEZDE: 

1 - işlerin ehemiyeti ve çokluğu 
göz önüne alınarak iki müsteşar mu
avinliği ihdas olunmaktadır. 

2 - Vergi kanunlariyle sair mali 
kar.unların tatbikatındaki seyir ve te
sirlerini takib etmek üzere teşkil e
dilmiş bulunan tetkik bürosu kadro
su genişletilmek suretiyle mali tetkik 
heyeti haline sokulmuş kadroya bir 
reis muavinliği ile tetkik heyetlerinin 
ic ... bında üçer kişilik iki grup halinde 
çıı lı,masını temin için lazımgelen kad
rolar V"!rilmiştir. 

3 - Daha verimli ve faal çalışma
larını temin için ücretle müstahdem 
olan bina ve kazanç vergileri temyiz 
komisyonları reis ve azaları ile lstan
bul, Ankara ve lzmirde müteşekkil 

itiraz komisyonları reislerinin maaşlı 

memur olmaları kabul edilmiş ve balen 
ücretle çalışanların mükteseb hakları 

mahfuz tutulmuştur. 

4 - Borsa komiserliğine bağlı 

müdür ve memur kadrosu maliye te§· 
kilatı kadrosuna alınmıştır. 

MÜLHAKATTA: 

1 - Defterdar, Malmüaiirü vari
dat ve tahsilat müdürleri ve şeflerinin 
maaşları bir mikdar yükseltilmiş ve 

bunlara bütün maliye servisleri üze· 
rinde müessir bir murakabe vazife ve 

&alahiyeti verilmiştir. 

2 - Bugün mahdud bazı vilayet
lerde bulunan tahakkuk ve tahsil mü
fettişlerinin unvanları kontrol memur
luğuna tahvil edilerek her sene laakal 
bir defa kazalcırda teftiş yapabilecek 
şekilde kontrol memurluğu konulmak su
retiyle kadrolar genişletilmiş ve hun
lara bulundukları merkez kazası dı
şında vaziyete göre gördükleri iş için 
her gün ( 150) kurut. muayyen tari
feli nakil vasıtaları olan §ehirlerde 
de vapur, tramvay ve otobüs ücretle· 
ri verilmesi kabul edilmiştir. 

3 - Vergi tahakkuk ve tahsilatı
nın selamet ve mazbutiyetle ifasını 

temin için bu teşkilatın dereceleri 
yükseltilmiş ve tahsildarların maaş

ları Ücrete tahvil olunarak piyadeler 
iki, atlılar 3 sınıfa ayrılmış ve atlıla
ra ayda on lira yem bedeli verilmesi 
kabul olunmuştur. 

4 - Suiistimalleri bir derece daha 
tahdid etmek üzere mükeleflerin tah-

1sir ·' .. .-Jar tarafmdan tutulan hesab 1 a
rımn kaza ve vil~yet merkezlerinde bu 
j.: ... tavzif o1 ··rıacak kat"bler v- ~·•"

si • • tutturulması esası kabul o'. .:n
. mı·-tur. 

5 - Merkezde liuliuJi müşavirliği 

genişletilmiş vilayetlerin muhakemat 
direktörlüğü ve hazine avukatlığı teş
kilatı da icabı kadar tevsi olunmuş
tur. 

6 - Mevcud memurlardan iktidar
sızlığı sebebiyle ve yahut memuriyet 
hayatlarında görülen vaziyetleri iti
bariyle memurlukta devamı caiz ola
mıyacağı yapılacak idari tahkikatla 
anlaşılacak olanların tasfiyelerine gi
dilmesi için layihaya Maliye Vekiline 
3 sene müddetle salahiyet veren bir 
muvakkat madde ilave olunmuştur. 

7 - Bilhassa bina ve arazi vergi
lerinin tahakkuk ve tahsil muamele
leriyle uğraşan memurların vilayetle· 
re devrinden mütehassıl vaziyet göz 
önüne alınarak azami tasarrufa ria
yet edilmiş ve bu yüzden işlerin sek· 
teye uğramamasına itina olunarak 
kadro münasib hadlere tenzil ve ye
niden tesbit olunmuştur. 

Başvekalet, Devlet Şurası, Diyanet 
l§leri Reislikleri ve İstatistik Umum 
Direktörlüğü muhasebe işlerinin Ma
liye muhasebesi tarafından ayrı mu
hasebe direktörlüğü bulunmıyan dai
relere aid muhasebe işlerinin de bağlı 
oldukları bakanlık muhasebesi tara
fından yapılması kabul edilmiştir. 

Büdce encümeni tarafından kabul 
olunan maliye te§kilatı şu dairelerden 
terekküp edecektir: 

1) Hususi kalem müdürlüğü, 
2) Mali tetkik heyeti, 
3) Teftiş heyeti, 
4) Hukuk müşavirliği, 
5) Büdce ve mali kontrol umum 

müdürlüğü, 

6) Muhasebat umum müdürlüğü, 
7) Varidat umum müdürlüğü, 
8) Nakid işleri umum müdürlüğü, 
9) Muntazam borçlar umum mü

dürlüğü, 

10) Milli emlak müdürlüğü, 
11) Darphane ve Damga matbaası 

müdürlüğü, 

12) Tahsilat müdürlüğü, 
13) Zat işleri müdürlüğü, 
14) Levazım ve kıymetli evrak mü

dürlüğü. 

15) itiraz ve temyiz komisyonları. 
lstanbul vilayetinin hususi vaziye

ti göz önüne alınarak İstanbul mali
ye teşkilatı ayrı maddelerle tesbit o
lunmuştur. Bu maddelere göre: 

[stanbulun belediye hududu içinde 
bulunan kısmı - Ba.kll"köy, Adalar, 
Beykoz ve Sarıyer kazaları hariç ol
mak Üzere defterdarın idaresi altın
da bir vahdet le~kil edecektir. Bu şe
hirde varidat işleri biri irad ve servet 
ve diğeri muamele ve istihlak vergİ· 

lerile, üçüncüsü damga kanunu tat
bikatı ve dördüncüsü kara ve deniz 
av vergilerile meşgul olmak üzere 
dört varidat müdürü ve lüzumu ka
dar varidat müdür muavini ve lstan
bul, Beyoğlu ve Üsküdar mıntakaları 
tahsllat işleriyle iştigal etmek üzere üç 
tahsilat müdürü, bütün vilayet için 
muhakemat, milli emlak ve muhase
be müdürlerinden ibaret olacaktır. 

Bakırköy. Adalar, Beykoz ve Sarı
yer kazalarile İstanbul vilayetinin 
mülhak kazaları diğer vilayetlerde 
olduğu gibi defterdara bağh birer 
malmüdürü tarafından idare oluna
caktır. Bunların vazife ve salahiyet 
noktasından vaziyetleri diğer vilayet 
mül',ak kazalarının aynı olacaktır. 

Layihadaki muvakkat maddelere gö-
re: 

1 - Bu kanunun meriyetinden iti
baren bir sene zarfında ve bir defa
ya mahsus olmak üzere tetkik büro• 
su reis ve azalıklariie müsteşar mua
vinliklerine, büdce ve mali kontrol 
muhasehat, varidat ve nakid işleri u
mum müdürlüklerile muavinliklerine 
tahsilat müdürlüğüne ve İstanbul def
terdarlığı ile varidat müdürlüklerine 
452 numaralı kanunun 8 inci maddesin
de yazılı müddetleri ikmal etmeyenler 
de yüksele mekteb mezunu olmak tar• 
tiyl" tayin olunabileceklerdir. 

Ancak bunlar mezkur kanun hüküm
leri dairesin<le müstahak oldukları dere· 

çe maaımı ve müddetlerini doldurduk~ 

(Başı 1. inci sayfada) 

dünya pehlivanı unvanını kazan· 
mıştır. 

Ajansın notu: 
ismi geçen türk pehlivanının 

amerikan halkının kendisine Ali 
baba unvanım verdikleri meşhur 
Kara Ali olduğunu tahmin ediyo
ruz. 

KARA ALİ KİMDiR? 
1931 ve 1932 senelerinde T~rkiye 

baş pehlivanx ilan edilen Kara Ali 1900 
senesinde Bandırmada doğmuştur. İlk 
tahsilini Bandırmada yapmış ve sonra 
babasmm mesleği olan çiftçiliğe gir
miştir. Babası da pehlivan oldıığu gibi 
ana tarafı da pehlivandxr. Dayısı ve de
desi de pehlivandı. Bir pehlivan olan 
kardeşi Muhafız alayında askerken ece
liyle ölmüştür. 

Ali pehlivan on beş yaşrnda evlen
miştir. Şimdi 16, 11 ve 5 yaşlarında üç 
oğlu vardır. Büyük oğlu güreşe 12 ya
şında iken başlamıştır. 

Ali pehlivanın babası zengindir. 

İlk gençliğinde çok gelişen bir deli
kanlı idi. Güreşe çok hevesli idi. As
kere gidince bu arzusunu kuveden file 
çıkardı. Terhisten sonra Bandırmada 
maruf pehlivanlardan Hafız Mustafa. 
dan ders aldr. Deste, küçük ve büyük 
orta güreş yollarını ondan öğrenmiştir. 

Ali içki içmez, cıgara içmez,, mükey
yefatın hiç birini kullanmaz ... 

On senedir Ali hiç yenilmemiştir. 
Deliormanlı Niyazi pehlivanla birisi üç, 
diğeri iki buçuk saat süren iki güreşte 
Niyaziyi yenmiş ve ondan sonra hatırı 
ve kuvveti saydır pehlivanlar arasına 
girmiştir. 

Kara Ali Bursa Karacabeyinde bir 

güreşte Çoban Mehmedi yenerek birin

ciliği almıştı. Ondan sonra kendi değe

rini anladı, önüne geleni yere çarptı. 
Ankarada yapılan güreşlerde nasıl 

bir kuvvet olduğunu gösterdi. O vakit 
97 kilo geliyordu. 932 güreşlerine 105 
kilo olarak geldi. Tanıdığımız pehlivan
lar içinde Kara Ali kadar, her sene ki-

losunu artıran pek azdır. İdmanlarında 
çok müteassrptır. Son zamanlarda da
laklanmaktan korkuyordu. Bunun önü
ne geçmek için idmanlarını artırmış, 

sandov lastiklerile her zaman bazularını 
faal bir halde bulundurmağa çalışmış· 

tır. 

Kara Ali serbest güreşin aleyhinde 

idi. Bu işi gözünün tutmadığını söyler
di. Maamafih ona da alıştı. Uğraştı. 

Son zamanlarda alaturka güreşin artık 

ölmeğe mahkum olduğunu görünce Mü

layim pehlivanla bir Balkan seyahati 
yaptı. Fransaya kadar gitti. Yendi ve 
yenildi. Dönüşünde vaziyetinden çok 
memnundu. 

En son Dinarlı Mehmedle Amerika 
seyahatine çıktı. Şimdi muvaffakiyetini 
öğreniyoruz. 

Yeni dünyaya türk ku~tini tanı_ 

tan bu aslan yurd çocuğunu kutlarız. 

Mekteb proğramlannın 
tetkiki 

Mektep progı amJarrnr in<'"lC'tnl'k Ü· 

ı.ere İstanbula gicien kültür kurulu ü
yeleri BB. Avni ve Halil Fıi(ıet sehri
mize dönmüşler ve hazır13r:lıkları· ra
porl,arrm Bakanl ı~a vermişlerclir. 

istihkak kesbedecekleri derece maaşını 
alacaklardır. Şu kadar ki bu memuriyet
lerin her hangi birinde bulundukları 
müddetçe bu memuriyetlere mahsus 
maaşla müstahak oldukları derece ma
aşı arasındaki fark mükteseb hak teşkil 
e1 ınemek şartiyle kendilerine ücret ola
rak verilecektir. 

Maliye teşkilatındaki 7 inci ve daha 
yüksek memuriyetlere ve maliye müfet

tiş muavinliklerine yeniden tayin oluna· 
caklarm, mülkiye, hukuk, yüksek tica
ret veya bu mektehler evsafını haiz ec
nebi bir mektebden mezun olmaları şart 
olacaktır. 

Layiha K
takdirde bir ha_ . 
J;e girecektir, 

' kabul edildiği 
... n, itibaı·en meriıe· 

- ---.. 
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Jı vam Kamarasında 
Gürültülü Celseler 

(Başı 1. inci sayfada) 
"- lngilterenin silahlanmasına Al

manyanm silahlanmasrnın sebebiyet ver
diği hakkındaki iddia doğru değildir. Ö
teki Avrupa hükümetlerinin ıiyasasıdı=
ki, Almanyamn hak beraberliğini ele al
masına yol açmıştır.'' 

Avam kamarasının dikkatini bilhas
sa Osten Çemberleyn'in sözleı·i çek niş

tiı-. Çünkü bu mümtaz hatip kati o'ın-ak 
zecri tedbirler siyasasının aleyhinde bu
lunmuş ve demiştir ki: 

"-Büyük bir devlet ekonom:k z~c•·i 
tedbirlerle yola getiı·ilemez. lyi s~ç' l 1iş 

bir yerde toplanacak korkunç bir ask-ı-i 
kuvvet ancak İtalyayı babeş işinde sol
dan geri ettirebllirdi. Bugün vaziyet ta
mamiyle değişmiştir. Eğer zecri tedbir
lerin tatbikine devam olunmak isteııfrse 
bir taraftan tehlikeli ve öte bra~t .. n da 
faydasız bir siyasa güdülmüş olacaktır. 

Rornadahi elçi geri 
çağırılmalt mı? 

Romadaki İngiliz elçisinin geri alın
ması hakkındaki teklif de faydasızdır. 
Çünkü B. Musolini siyasasında hiç bir 
değişiklik yapmıyacaktır. Sonra, ltalya· 
nın milletler cemiyetinden çıkarılması 

da ancak bu cemiyeti daha ziyade zayıf
latmaya yarayacaktır. 

Milletler cemiyeti bir karar vermeli
dir. Almanyanın ve öteki devletlerin mil
letler cemiyetine girmesi için 1 ngiltere 

çalışmalıdır ve bir çok bölge paktları 

yapılmalıdır. iyi yol budur." 

tir: 

"Milletler cemiyeti öldii" 
Muhafazakar O'Neil de şöyle demiş-

11
- Milletler cemiyeti bugünkü ha

linde ölmüş ve gömülmüştür. lngiltere, 
Fransanın ve Belçikarun emniyetlerinin 
garanti edilmiş olduğunu ve Fransa ile 
Almanya arasında da bir anlaşma yapıl
dığını görmek arzusundadır.'' 

Çemberleyn grupuna mensub Page 
Kroft, ''aldatıcı kollektif emniyet sözü 
İngiliz dilinden çıkarılıp atılmalıdır, de
miştir. 

"lngiltere, Habeşistanı 
aldatmıştır.'' 

Muhafazakar Ameri de şöyle söy
lemiştir: 

"- Şunu itiraf etmek lazmdır ki, ln
giltere Habeşistaru aldatmıştır. Fakat 
bugün zecri tedbirler kaldınlmahdır. 

Öte taraftan milletler cemiyeti de ten
sik edilmelidir. Bu kunım milletlerarası 
bir harb kabinesi olınamalrdır ve bir me
suliyet siyasasına dayanmalıdır.'' 

Nihayet muhalif işçi partisinden lee
Smith söz almııtır. Bu hatip, zecri tedbir
leri kaldırmadan Önce hükümetin avam 
kamarasına danışmasını İstemiş ve de
miştir ki: 

"- Muhalefet bundan istifade ede
rek güven meselesinden bahsedecektir. 

A.vrupadaki asıl tehlike 
Avrupa için astl tehlike Almanyamn 

alman akalliyetlerini ihtiva eden dev
letlerle çevrili olmasındadır. Hitler bu 
akalliyetler meselelerinin hallini bir ta
kım emniyet paktlarının akdı suretiyle 
hal ve tesviyesini teklif etmiştir. Bunun
la beraber bu paktlar milletler cemiyeti
nin garantisi altına alınmazsa hiç bir 
kıymet ifade etmezler. Yapılacak görüş
melerin başlıca gayesini V ersay andlaş
masının tasfiyesi teşkil etmelidir."· 

I tıgiliz sual liMni 
Dış bakanlık müsteşarı Lord Kran

born, hükümet namına söz alarak önce 
Almanyaya verilecek sual listesinden 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

"- Liberal mebus Sinkler, bu sual
lerin bir tuzak değil, münhasıran bir is
tizah olması hakkında inanca istemiştir. 
Şunu temin edet·im ki, sorulan sualler
de hiç bir tuzak mahiyeti yoktur." 

Kollekıif emniyt!I m e ... el<•.<>i 

Lord, milletler cemiyetinin tensiki 
meselesine geçerek şunları söylemİ!ftİı": 

"- Bazı İngiliz mahfilleri şu kana
atta bulunuyor ki, bütün milletler gere• 
kirse harb etmeye hazır olmazlarsa kol· 
lektif emniyet tesirli olamaz. Bu görüı 
~Qk ciddi olarak mütalaa edilmelidir. 

Kollektif emniyetin evrensel olmaııı la
zımdır. İngiltere bir veya iki devlet a
leyhine çevrilmiş olabilecek hiç bir si11-
teme yardım edemez. Milletler cemiye
tinin tabi tutulacağı yeni tetkikler, B. 
Eden'in de söylediği üzere Londrada ol
duğu gibi öteki hükümet merkezlerin· 
de de yapılmalıdır." 

Sir Çur<:il 8. Hulrfrine ('Utlı. 
Görüşmeler Çurçil'in baıthakan B:1!d· 

vin'e yaptlğı şiddetli bir taarruzla ka
panmıştır. 

Çurçil demiştir ki: "- Ba~l>nk,:rım 

söz almamış olması vahim bir ayni ş ... r. 
iktidarda olan odur, onun için mesı:i1 e

ti de taşımalıdır. İktidarı elinde tutt ı ·, 11 

halde aleni münc~ka~alara giri,mem~&İ 
lngilterenin işlerine pE'k çok zarar ver
miştir ve bu devam ederse devamlı bir 
maneviyat sukutuna yol açacaktır." 

RADYO 
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Bu akşam Avrupa istasyonlarr.n

da dinlenebilecek seçme proğram: 

KONSERLER 

Ankara saatı ile: 
S. D. 
18 
19 

Londra (Senfonik konseır) 
Faris P. T. T. (Senfoıttk: 

konser) 
20 Moskova - Komintern (Muh· 

telif konserler) 
20 40 
22 40 

Tuluz (Havayen gitar) 
Budapeşte (Tsigan müziki 
konseri) 

21 Varşova (Fla.rmonik kon-

ser) 
22 t. N. R. Fransızca (Askeri 

20 

müzik konseri) 

HAFiF MÜZİK 
Droitwich (Betofen) ve 
şarkı 

• 

21 
22 

Budapeşte (Piyano resitali.> 
Londra (Piyano) 

OPERA ve OPERET 
19 35 Bükreş (Opera Rumenden 

nakil) 
20 30 Viyana (Jöneviyev operasl

(Schumann) 
21 45 
22 20 

Milano (Karmen) 
Londra (Valkiri operası 
Wagner) 

DANS MUSiKiSi 
23 50 V arş ova 
24 Doyçl<ınd ve Londra 

TİYATRO 
21 30 Paris P. T. T. (L'Ahbe'-

Constantin) 3 perdelik ko· 
medi - Komedi Fransez ar
tistleri tarafından.) 

Programda adları geçen istasyonla· 
rın dalga uzunlukları , 

Londra (342,1) Faris P.T.T. (431,7) 
Moskova - Komintern (1714), Tuluz 
(328,6), Budapeşte (550,5). Varş.ova 

(1339), 1.N.R. fransızca (483,9), Droit.: 
wich (1500), Bükreş (364,5), Viyana 
(506,8), Milano (368,6), Doçland (1571) 

' 

İSTANBUL RADYOSU 
Oda musikisi (plak) 
Haberler 
Muhtelif plaklar 

18-
19-
19.15 
19.30 Zehirli gazlar hakkında kon

ferans; Kimya muallimi Maı:• 
har tarafından. 

20- Halk musikisi: Osman peh
livan tarafından. 

20.30 
21.30 

Stüdyo orkestraları 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansı-
nın gazetelere mahsus havadis 
verilecektir. 

servisi 

ANKARA RADYOSU 
E t1ebiyat saatmda : Hikaye ve şiir. 

1 

H-ıfif müzik 
Doktor Baha Arkan (Kalb hastalık· 
ları nasıl başlar?) 

Müzik (Karpiçten nakil) 
Ajans haberleri 
Caz musikisi. 



~l\llUllllll~~llllllllllllllllUllllll.m- ~I~ 1 1 Turkkuşunun lnonu i 
ekampına talebe yazılıyor 1 

Türkkuşunun lnönü kampına iştirak i 
_, k. .d "t'= etmek üzere Ankarada a~.uaca ıpti aı e 

kurslara girecek uçucu üyelerin kayrh- ~ 
i na başlanmıştır. Dersler Serğievi önün-§ 
~ deki sahada olacaktır. ~ 
1 İstekliler hergün sabah saat dokuz- ~ - -
~-dan akşam beşe kadar; ~ 
~ Beraberlerinde en aşağı orta tahsili i 
; bitirmiş onyedi yaşından yukarı ve as- ~ 
; kerlik yapmamış olduğuna dair vesika- i 
§ larla, iki fotoğraf ve hüviyet cüzdanla-~ 
= = ~~~ ~ = == - -= == ~ T. Hava Kurumu § - -- -- -- -1 Neşriyat Subesine 1 - -1 başvurarak isimlerini yazdırmab-1 - -~~rl~ ~ 
~ LİSE MEZUNU VE YÜKSEK TAHSİL~ 
~ GENÇLERİ TERCİH EDİLECEKTİR. i 
İi111H1WHllHllkHllHllllUHUIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i 

Gedikpaşa lstaıtlJu 1 Jandarma 
Sabııalma Komisyonundan : 

Jandarma Dikim evinde yapı1acak fani1~ ve _çora?. için bı.la~ıl~ 
mak üzere bq bin kilo yün fanila ve altı bin kılo ywı çorap ıpliii 
ile dört bin bq ,us kilo pamuk çorap ip1iğ~. kapalı zarf e~il~si· 
ne konmut " eksiltmenin 19 Mayıa 936 gunlemeç salı pnu saat 
onbefte yapıbnaal mukarrer bulunmuştur. Bunların tasarlanan be· 
deJlerile ilk .Uvenmelert aşağıda yazılıdır. Hepsinin bir istekliye 
ihalesi cab olduiu gibi fanila ve çorap y\iz ipliklednin bir ve pa
muk sanıp iplllbıin bir iatekliye ihalesi dabi caizdir. Eblltme G~ 
clf~cla Juulerma Dikimnt binw içindeki lromiayomımu&dtl :P.· 
pılacaktrr. Şut kağıdı oultı kunıf bedel mukabilinde komisyondan 
her gün aJınabUir. lıtekJilerin istiveceklffl hlem. ait lllr 15Bwenme 
malsandığı makbuzunu veya muteber banka kefalet mektubunu ve 
artırma ve eksiltme kanununda ve şart kağıdında yıu:rh nfr bel~e
leri de havi telclif melrtuolarını eksiltme saatından bir saat evveli
ne kadar 1romi•l'1onda bulun.,,::ı1arı. (2284) 
İlk güvenme Taurlc:ınan bedel Alınacak mikdar 

Lira K. Lira K. Kilo G. 
900 00 12.000 00 5,000 00 Fanila yün ipliği 
990 00 13.000 00 6 000 00 Çorap .. .. 
431 88 S625 oo 4.500 00 .. pamuk .. 

2311 88 30825 00 
!-176~ 

Ele :..ctrik Elcsiltmesi 
Havran Uı·ayından : 

1 - Hnran kMlba11iuft elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
ıacSdak proic. ve "rtnamc.ai mucibince eksiltmeye konmuştur. 

J ı - Loko.obil tlektrik müvellldi tevzi tablosu, irtibat nAkil. 
eri. .. ben teaiutı •• bwalaım rnoat•fl•n w •lr bllelimle tet.r
r~at ve malzeme kapalı zarf uıuli iledir. BtdeU mllla- (l&MO) 
brllfl&r, 

S - Bu ı.t ett tVHk tuntardır. A. ElraUtme ........ JerLJL Ma. 
kaveS. ,rojeJeri. C. Fenni tartn•ınehr. D. Pnje ,,. pllıılar, a_ Ke
p,.... ..... hfeft'htt. 

4 ~ hteklilet bu anıkı Havran ~led~ lirctekleri ti1tf. 
bedeh mukablllndt l1t11abu1da, TU.imde. latikW apartnnanında 
elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 
• 1 - K'hiltme ıo Ntaan 1!6 taribllHhtt ~ 41 gh •lap elt

aütaw 10 ma,ıa 918 ...,..,ba ıtlnü aut 15 te llnna beı.u,. bl, 
.__.. v..-IHlktar. 

6 - S~liltmeye girebilme\I kil\ tal{ı>leriıt ~eşif bedtllerirıin ~ 
7,1 ta ahbettnde muvakkat temfnıtt a.kçt1l J"tuıaa!uı ...... 2490 
N. kanunun tatifıtı dairesinde bir banka ıııekt\lbu ıct' t ve 
1i~di7c ktdv bu &lbt i1led 1aptıklarııu vo b\1 buıuıt~· 'ta-
bllfyetlerint ıöfteılr walb ft>ra; ~leınclc.ri " bunlau ~ti 
t._11 MiyePlana, 11ttt-'dak wldl,tnwe YC muk&Jyet b duk-
lut tkuet ..... v.,. •uı.aı......iQd~ lıQll tarULU taır vc.a& &l>a
termeleri HfttW, 

7 - Tel&lif Mttı,ı.rı l li wıadded~ JIZW IMlttaa bk Mat e~ı 
belediJe dairesine teslim edi1ecektir. Pc:wq ite göncıonıewııt iM~ 
tuıaıarm GÜl&,Jıct muki\r uate kadar plmif ,,. 4'lf .... ı .... _.. 
nıunıu ile kuattlmıı cılmau prttıt. 

8 - Td:ıff mektup!armm %490 N. kanunun tarifatına ve hüküm· 
~rin! '2: =~~zırla~ ol~ pr~. <•!> ı-ı5st 

Ankara VaHltğinden : 
SqclJl\P\ ve 71rıı atlıun4a Y'Ptlıçat amplifikatar tesisatı ka

pılı zUf MQIU. e•liltMJ~ kia..,w. 
K~ti( becleli lSOOQ liradan ibvettir, 
Ewıt.. 21 ·~ ms tarilUM netlayan perşed>t günü ... 

•n bette Ankan 1llJbcıt ....... acümeni odasında yaptl~aktır. Mu
vıkJcat ..._, lU5 Ül'Wllı. 

Bu ite flit lfı[tııamcler bc<Mllil al.uü viliyet nafıa müdürlii· 
iUnden abnab(Ur. lsteklikı teklif mektuolarını eksUtsne tartna· 
IDeainde yızıh •eaatı: '' tesıfnat mektup1arı ile birli~e yukarda 
adı geçen günde- aaa• M • kadar villyet daimi encümeni Reielii.i-
nr ' . .. '•ri li:r.ımdır. (1841) !-1510 
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DUNYANIN GVZEL BiRALARI 
KADA{t GüZEL OLAN ORMAN 

ANKARA LEVAZIM AJ\llRL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU. tLANLARl 

ÇtFTLtCININ S.t\F VE 
HiLESiZ 

YAZLIK ANKARA 
BiRASI 

ANKARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ÇIKMISTffi ., 
HER YERDEN ARAYINIZ 

__ .. mm•'llRHH'll •KHUA•B••=-ımıns II 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğüncl~n : 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğil namına şimendiferle gele· 
cek olan t6tün ve içki sandıklari1e ispirto bidonlarmrn istasyondan 
gazhaneye ve gazhaneden ve istasyon civarmdaki eski depodan 
Başmüdürlük satış deposuna ve boş sandıklarla bidonlarm istasyo
na taşıması açık eksiltmeye cıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşıma bedeli (3500) lira tahmin edilmiştir. Bu taşıma 
işi bin dokuz yüz otuz vcdi senesi Mayısının otuz birinci gününe 
kadar devam edecektir. Açık eksiltme ıı mayıı 936 pazartesi günü 
saat (15) de Ba~miidürlü\te vapı1acakttr. 

lstekliJerin ıart1arı an1amak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri. 
(856) • 1~1525 

DEFİNE KORSANLARI 

Samsun Valiliğinden : 
Terme kazasında yaptınla cak 

Mekteb inşaatına aid ilan 
ı - Kqif bedeli "17662'' lira 21 kurUftur. 
2 - Muvakkat teminat "1325" lir..tır. 
3 - İhale 11 Mayıa 1936 tarihine natbyan pazartesi günü saat 

16 da Villyet Daimi encümeninde kapalı zarf usuliyle ve toptan 
göflirl olarak ~apılac:alrtır. 

4 - Bu ı .. aid ettak tımlardır: 
A- ....... tuıw:wl. 
B - Mukavele proieıi. 
C - Pennf prtname. 
D - Kesif bullsa cetveH. 
E - Proje. 
F - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
G - tn,aat i~hnamest 

f stiyenler evrakı Sam'!un Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksitttneve girebilmek için Ticaret Odasında kavıtlı oldu· 

iuna ve fenni eh1iyeti haiz bulunduğuna dair Vilayet Nafıa Mü· 
düil'Uğilnden ılınmrş .esika fbrUt şarttır. 

6 - Elrsiltmeye girenler bu evrakı gönntış addolunurlar 
7 - Veailralar1a t~inat ilk zarfa konacak ve teklif mektuplan 

pullu oldufa halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfla 
olaeektrr. 

8 - Zarflar ihııle saııtından bir saat evel imza mukabilin.le en.
cümen ~efsli~ine ttsllm e~ bulunacaktır. Posta ile ıöaderf· 
lecek mektupl rna ııibavet fleUncil maddede yaz.ılı saate kadar ıeL 
111iş olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapuumı olmuı 
lazımdır. 

Postrr!a olacak ~citD'ieJer bbul edilmes. 
9 - ihale '"2490'" sayılı arttırma. eksiltme ve ihale kanununa 

ıöredir. 
10 - Keılf buTl•alarr. femıt tartnanıe. Eksiltme ~eıi ve 

nıubvele _.retlcd tataılbülı hmlt, A'ttltara Nafıa MDdildOklerlne 
söndetllmlftlr. (2136) t-1587 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

Vakfı Akarın nevi 
•ubut A1·thre 

,. ,. DiUrWn 

" " .... .... .a. 

Talamia ediMa 
yıllık kiruı 

.. ~ 

.,.. .. , • mahaltm ..... 

Lira Er. No: 11 

%8 - 81/0 
80 - 149/9'1 

125 - 151/lOt 

,.on eaflclelf 580 -
.. ,, Dllthtn Eti ment MhlJ'Hl 15 -

199/9 
211/t 
!ltlO 
412/6 
433/Q 

,, ,. ,, ,, ,, " ıs -
,. ,, KahYehane Koyun pazarı funm aralıtı 204 -
,. ,, Tarla ICazlık 20 -
., .. lh:ııvacı 'lC •• 

kolact dükkin• Aaafaııtalat ko'e batı HZ5 -
111 ,. Kolonyac• 

~ükkim Aaafanalar lllfaR .... 
altında. 

laman pazarı •ııaartm11Dl 
a>anda 

nse-

1400-

t 
ııotn 

S!)H· 

27/1 

KoJ'Ul pazarı koyun 
,.._. eaddeıi U$ - a 

1'ıdılrcll. J9Zala ı' ..._ l '8siran 93e gi!nt!nden 3! mayıs 1937 
auıw.. .... b~ ••'Ut kiırl&aa s ın&Jı• 936 gününden itibaren 
en. ıüıı ~tk.. utı.tmaJ• konulmttıtnr. fhate U mayıs ~ 
cuma ~Q, ... t llObetM evkaf ıpartımanında vakıflar varidat mtl· 
'1iorlltlld9~ı•ebn'· l•ülilerden $ '.S alllıetlıl• te•-lı 
aıwlıııaı.te ılıwı Tutllllllk:.ve ıartlannrQrınmek fltlyınlltrllt 
her cün moz1dlr MijcJ~lUi~ mUıacaatları. (970) 1-1775 

1 - Kırklarelinde 20 Ton sabun ve 440 Ton arpa ve 440 Toq 
yulafın kapalı .urfla ihaleleri -yısm on dokpzuncu alı günii ya• 
pılacaktır • .Bbllm.,e girmek iltiyenJer ihal~ günü teklif mektu .. 
bu ile kamml belgelerini saban İpn aut ona kadar komisyon reiaf .. 
ne vermeli ve ıat cm birde kamiayonda bulunmalıdır. Arpa ft yu. 
laf teklif mektuplarmr aat Oll bqe k..tar komisyon reisine verip 
ıaat on altıda komisyonda bulunmalıdır. Arpt1 ft yaJafdan hangisi 
\U;\l'J. t.:uru. ~ cins lhale edilecektir. Diğeri alinmıyacaktJr. 

2 - Sabanun tümi• edilen bir kilo fiatı ota hnlfhn'. İlk te· 
minatı clart yas eW liradır. Arpmua tabmia atiJen im kilo fiatr 
ilç buçuk kur~. ilk temiDatı 1155 liradır. ;tılafm tahmin edlleB 
bir kilo fiatı üç kuru, otuz santimdir. İ1lr temiftab biD aebea 6>
kus liradır. 

3 - Şartnm.eleri Kırklareli tüm •bn alma komisyonunda her 
gün görülebilir. (957) 1-1763 

İLAN 
1 - İstanbul kumandanbğl birHlderi ihliyaa ~· "330000'" kl'lo 

arpa veya yulaftan ucu fiat teklif edilen 18.l.9J6 paarte9i ~•O 
aaat ıs de kapalı sarf usuli ile alınacak ~ tutan 1402S ya
lafm 15675 liradır. İlk temimtı yulafın 1176 lf'Pl'IUD 1053 Ura, .-rt· 
nameai cumarteai günlerinden amada her gün SğJeden eYel k ,..._ 
yonumuzda JÖrülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz •e mek•ap
ları ile 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddeleriddeki vasılı •a.-ilr• 
le birlikte ihalenin ftkti maayyeninden ea u Wnuat eYcline bd8r 
t~if mektuplarını Fmdıkhclaki komutanlık ;n:pnro ~kailtme kQ-
nmyonuna vermeleri. (956) 1-1756 

~ 

İLAN 
Çerkez köyünde yaptırılacak komisyonumuzda cöriilebilir. ı .. 

olan paviyon ibaleai 14 mayıa teklilerin ilk teminat makbuz ve-
936 perşembe günü aaat on bet- ya mektublartyle 2490 numanh 
te kapalı zarf uauliyle yapıla- kanunun 2. S. liocll maddcJcrin· 
caktır. Muhammen bedeli kqfi deki vesaiklt beraber teklif mek· 
36611 lira 26 kunıftur. İlk temi- tublırmı belli gün ve iha1cdea 
natı 2746 liradu. ŞartnamHi en u bir saat neline kadar ~ 
250 kurut mukabilinde Yerile· tanbu1 FmtLkbclalıd Komutanlık 
ceği gibi cumartesi günlerin satm alma komisyonuna \'erme-
den maada her gün öileden evel lcri (911) 1-11547 

İLAN 
1 - Tüm birlikleri Haydarpap 1 haziran Jt~ dan 31.5.937 ao

nuna kadar bir aeneJilr ihtiyacı oJan 140 bin kıio sığır eti Selimiye 
askeri aatm alma komisyonunca kapalı nl'f lıiuli ile münabusr 
22.5.936 cuma günü aat on bqte yapılacaktır: 

2 - 140000 JriJo aığır etinin bedeH 49840 Jira olup ytizde yedi bu· 
çuk teminat akçesi 3738 Jiradrr. 

3 - Muvakkat teminat akçesinin münakaSfl saatinden bir aaat 
evet 33 tüm muhasebesi veznesine veya herha°Fi bir mal aaııdığma 
yatrnJarak kapalı zarfların saat on dörde kadar toım.,ona nrilmq 
olması lazımdır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin ba ffle meıgul oldaklarma 
u.sır ram! •e•ik ibras etmeleri prtttr. Alrsf takdirde mflnabuya 
cirmıiyeccklerdir. 

5 - Şartname her gün komisyonda görüJebiHr. (924) l-1671 

iLAN 
ı - Haydarpap haıtabaneainin 1 haziran ~6 dan 31 may11 937. 

sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan 50 000 koyun etinin 5ea. 
miye askeri satın alma komisyonunca kapalı :ıarf usuliyle müna

kasaaı 20.5.936 çarpmba &ünü aaat Qll bqtc' )apıacaJımr. 
2 - 50,800 kilo koyun etiaia ~li a4l28 ........_ Yti8cle ,.sl -. 

suk teminat akçe• 1761 lira 50 ~. 
3 - Munkbt.teminat akçesiaia maıwn..ıaı tinden bir IMt• 

Tel 33 tüm ma1tuebni vemesine Yeya her Jwıci bir mal andığına 
yatırarak kapalı sarflarm aaat on dörde •adar_ ;~yona •erilmit 
olması li:ıımdır. 

4 - MUnabaaya girenlerin bu işle meşgul olduklarına dair ret-ı 
mi vesaik it>ru etmeleri prttır. Abi takdirdesinakuaya cireml• 
yeceklerdir. 

5 - Şartname komiıyonda her giln görülüt.,.(923) 1-167Q 

iLAN 1 

1 - Genel kurmay daire müdiirıyetinde ımlo-eud hayvanlar lçin 
25.S'TS kjlo biçltmif arpa yeşili ve yahud yev'J ~yır 13·5·936. tari
hine müsadif pazartesi &Unü ısaat on beıte ~ ckıiltme usulü ile 
alınacaktır. 

2 - Münakasaya kanala çayına tutan•+ llıa 50 lmrut olaP. 
muvakkat teminatı 39 liradır. 

3 - Şartnamesi her aün komisyonumuzda JŞrülür. 
4 - Ebiltme Ankara le'YUDD amirliii Abn ~ kcımia7onun• 

da yapılacaktır. • 
S - Münablaya litirak edeceklerin temimtt' muvakkate mai. 

budan Jle belli ıOD ft saatte komisyonumuza milracaatlarL (918~ 
1-1651 

Ankara V aliliiind en: 
V•Jlni lobjı Cimi U. Na. •ctıldrıe lh. 
Vattaria Vattarin BY 18/1993 111 

Yukarıtla ,aadı üç oda. aofa. taraaa, mut~ CMlunluk ve kBmil&
lt;tt llliflendl ft mytılr tan malıammml olan 25 Hn bedel llzaluw 
den açık artmmya koııu!muttur. JWa lllilclde~.-ay• 937 tarilaine 
bdar olup ibatesi 14 mayıa 936 per,embe &\inj\,IUt 15 ele J&Plla• 
caktır. fateklllerin teraitl öfrenmek •epey ıürmek ilz•e aöatı p. 
çen gUn ve aaatte 23 Ura 44 kunsfful: dipositö inübUu ile defter .. 
darlıtta kurulu komlayona mlln.caatlert 1'-1&41 (191J 

S' 

1 MlLL! Mt>l>APAA VEGLrrr 1 
SATIN ALMA KOllİSYONU lLAKLAiU 

-alıJT-
y A P ı : Ankaıada bir telli& iatu,Jon ~ hpah zarfla eli. 

ıltmeye konmuıtar. Keıff tatarı: (7531) ıtri· 'f.t hru§tur. Kqlf, 
proje ve prtnameai bedeliDc kartı İllfUt fUlbelinden a1macakta 
llalai: 19-5-136 salı &iiall saat onbirdedir. ii1a tcmiaatı: 5M Un 
• Jmnattur. EkaUtmcye aiıeccklerden il&ili olM,llar ı• aayı1ı lua 
Dn• U dl. maddderinde istenen bel&eler ilibirlikte teminat•• 
teklü aıektuıalarun bavi zarflar en geç olarak ifiQe uatmdaa bir .. 
at eweline lladar M. M. V. aatınalma komia,,Wana veninler.(950) 

1-1764 

Samsun Hatkni Proje Müsabakan 
Cumuriyet Halk Partisi Samsun 11 

Yönetim Kurulu Başkanlığından. 
8-wunda ,.prlaeal: R.ıa.t bina• a.an ~)eai.aİll baDTl~ 

ınasr diple1M• • ..._ .,. Mlbeedi91er aıwWa mlaabab,a koa• 
muı•. Jıftddet 3G )la,_ 136 ,_ ilamdır. 

•lwlt• ıto. llııfaeiyeo - .. mllllfat wnıe.ktlr .. lartnWı 
ve vui1et pllm lamaun, Ankara, latanbuWa JJaUıınlerl B.panı.e-
lumdan temba edilebilir. (Z16S) 1-1563 



l\'1ılli Müdafaa 
Vekaletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak üzere 1455 ' 
sayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
uygun o1arak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (Asked bareme gö-
1'e 30 lira maaşı asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 
2 - İhtiyat zab~ti olmak. 
'3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
· - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası bulunmamak. Tam te
şekkühtlı bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

5 - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - ~~eref ve havsiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir cü

rfunden c.'olayı üç ay veya daha ziyade hapse mahkUın veya böyle 
bir suçtan takip altında bulunmamak. 

7 - Sarhoşluk kumarbazlığı adet etmiş kumar oynatmış ahlak 
ve sairece Hakimliğe varamıvacak bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve bunlan oolis tahkikatile tevsik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Diolomanm tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bu sartlar cfahilinde istı~klilerin vesikalarile dörder adet 

de fotoğraflarile birlikte bir istida ile en geç 15 mayıs 936 .günü~e 
kadar en yakm askeri komutanlıklara veya askerlik şubelerıne mu· 
racaat etnıeleri. (884) 1-1575 

1 
D. D. YOILARI VE LiMANLARI UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ S. A.. KOMiSYONU iLANLARI: 1 
.. Mubamm~n bedeli 17423,30 lira olan 10249L kilo muhcdif demir 
perçin çivisi 1 ha ziran 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satm alıaacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1306,75 liralrk ..,..t•vakkat t ·minatlac 
ile t ekliflerini ve ka;,unun tayin ettiği ves\k.ılc.•·ı aynı gün ";aat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la1imdn . 

Şartnameler oarasız olarak Ankarada Mah·_me dan .-si .. lien n 
Haydarpaşada t esellüm ve sevk miidürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(931) 1~1754 
İLAN 

Muhmmen bed eli 14928 lira olan muhtelif cins ve ebatta çelikler 
16 haziran 1936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satm alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(932) 1-1755 ------
Ank~ara V afiliğinden : 
Ankara stadyum ve yarış alanı tefrişat tesisat ve mobilye ima

latı 25 mayıs 1936 pazartesi günü saat 16 da vilayet adimi encümeni 
odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Keşif bedeli (57) bin liradan ibaretir. 
Muvakkat teminat ( 4100) liradır. İstekliler bu işe ait mukave

le projesi eksiltme şartnamesi, umumi şartname ve mobilye tesisat 
listesile mobilye planlarını 10 lira bedel mukabilinde Ankarada An
kara vilayeti Nafıa müdürlüğünden İstanbulda Galata sigorta ban
da üçüncü katta dekorasyon Türk Limitet Şirketinden alabilir. İs
teklilerin tekilf mektuplarını muvakkat teminat mektup ve makbuz, 
ticaret odasr vesiası ve eksiltme şartnamesini yazrlr diğer vesika
larla birlikte ihale günü saat 15 şe kadar vilayet daimi encümeni re-
i sliğine tevdi etmeleri lazımdrr. (984) 1-1807 ------
Ankaı·a ticaret odası sicilli ticaret memurluğoudan: 

Ankara vilayetinde Etlik bağları semtinde Etlik mahallesinde 
sokağında 80 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup An
karada Anafartala rcaddesinde 92 numaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek tarihindenberi attariye ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret odasının 170 sicil numarasında mukayyet bulunan Yu
suf Ziyanın unvanı ticareti Yusuf Ziya Makaracı olarak t escil e
dildiği gibi bu unvanm imza şekli de Ticaret kanunnuu 42 ~nci 
maddesi mucibince dairece 29.4.936 tarihinde tescil edildiği ılan 
olunur. 1-1813 

Arık.ara ikinci Mıntaka 
Tapu Sicil lVIuhafızlığından : 

Ali vezir oğlu veresesinin senetsiz tasarruftan tescilini istedik
leri Kalaba köyünün cevizli krr mevkiinde vergi kaydına nazaran 
altı dönüm mikdarında tarafları Mustafa kızı Şerife ve Emlak mil
liye ve yol ve kaya ile mahdud tarlanın yerinde tahkikatınr yapmak 
ü zere 20-5-936 çarşamba günü idaremizden memur gönderilecektir. 
Bu tarla ü zerinde tasarruf veya her hangi ayni bir hak iddia eden
ler varsa ellerinde buluması icabeden tasarruf vesikalariyle birlikte 
keşif günü mahallinde bulunacak memura ve yahut keşif gününden 
evvel Ankara ikinci mıntıka tapu sicil muhafızlığına baş vurmaları 
bildirilir. (989) 1-1812 

Ankara ticaret odası sicilli ticaret memurluğnudan: 
Ankara vilayetinde İsmetpaşa semtinde İnkılab mahallesinde 

Ertem sokağında 15 numaralı evde oturan ve T .C. tabasından olup 
Ank-arada Karaoğlan semtinde 105 numaralı mahalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederek tarihindenberi kumaş, havlu sair ticaretiyle iş
tigal eden ve Ticaret odasının 1750 sicil numarasında mukayyet bu
lunan Azizin unvanı ticareti Aziz Çapçı olarak tescil edildiği gibi 
bu unavnrn imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi muci
bince dairece 7.5.936 tarihinde tescil edildiği lan olunur. 

1- 1814 

Aiıliara lkf terdarl odan : 
931 Senesinde ankaranm Kızıl bey şubesı çevıe~inde zafer cad

desinde lokantacılık yapan Abdullah namına 932 senesinde 498 lira 
bedeli icar üzerinden tarh olunan 224 lira 10 kuruş verginin 400 lira 
matrah itibariyle 180 lira tadilinde kazanç itiraz komisyonunca 12. 
12.1932 tarih ve 1297 numaralı ikinci kararla ısrar olunduğu Hu· 
kuk usulü muhakemeleri kanununun ız:; ve :;..;.:;_ lııci maddeleri hü
kümlerine gore tebligat yerine g l çmek üzere ilan oıunur. ( 990) 

1- 1826 

Ankara Asl;) e Hirinci llakuk Mahkemesinden: 
Ank,H ... ,la L- - "' hı ... 2 nunıaral ı .:vele Doktor Salahi V ehbi A

partmanıncta sabın: ka!J ıcr l ıg ınlr l\ı1ahmud : 

Ka :ınız Naz ı ın l;cy n~ahalıesınde Mehmed kız ı Fatma tarafından 
alı. hin e ac • .ı n l,) anma davası c.l uruc;mas ı 22 mayıs 936 cüma sa· 
at H e .ay: n ·c · ! ı ' nıiş

0

ol ll tıg u n<l;ı n bu gü~ ve saatte ankara asliye bi
rı r i hukıı k m<lb'~ mcsir le ha;~ ır bu ı unmanız veya tarafınızdan 
b " , ~ki l g<.iıır!cr. niz aksi ta:-tl irde gıyaben mahkemeye devam 
e · -~i i l ıııen td.ıl İ ;! ohı!ıur. 1- 1810 

1 
ULUS 

ANKARA BELEDiYE REISLlC.l iLANLARI 

tLAN 
1 

Mevkii Dükkan 
Nr: 

Hal 

Muvakkat 
teminatr 

Lira K. 
27 

1 

•• 
2 
3 

1 senelik 
kirası 

Lira K. 
360 
280 20 dükkinın 

ön kısmı 
H 4 702 52 65 
,, 6 49() 36 7S 
" 7 400 30 
.. 8 500 37 50 
,, 9 ~o w 
" ıo 501 37 51 
.. 11 40() 30 
,, 12 500 37 5() 
" 13 480 36 
.. 14 400 30 
.. 15 480 36 
.. 17 480 36 
.. 18 480 36 
" 19 480 36 
.. 20 480 36 
,, 21 480 36 
.. ~ go ~ 
.. 1!3 480 36 
.. 24 480 36 
.. es 550 42 
" 26 560 42 
" ~7 560 42 
.. ~9 560 42 
,, 30 560 42 
.. 31 560 42 
.. 32 560 42 
.. 63 710 53 15 
.. 34 560 42 

lal 35 640 48 
,, 36 560 42 
•• 37 6!; 0 48 
,, 38 640 48 
,, 39 640 48 
" 40 6d0 48 
,, ~l 644 48 3() 
.. ~ 640 ~ 

" 43 640 48 
,, ~5 720 54 
" ~6 985 73 87 
,, 117 640 48 
" ~g 640 48 
.. l42 1600 80 120 6() 
,, 1 480 çayhane 36 
" ~ 65 1505 112 88 

Samanpazan cad. 12 800 60 
.. .. " 5 1600 120 
Ulucanlarda 4 120 9 
Saraçlarda 40/ 38 150 11 25 
Paçahane 2205 165 38 
A tpazarı 24/ 23 100 7 5<t 

,, ., 196/ 120 105 7 88 
,, ,. çayhane 140 10 50 
,, ,, depo 51 25 3 85 

Atpazarı çayhane altmda 51 25 3 85 
.. •• 51 25 3 85 

1 - Yukarda yazdı dükkanlar 1/ 6/ 936 tarihinden 31/ 5/ 937 tari
hine kadar kiraya verilecektir. 

2 - Bu dükkanların muham.nıen kira bedeli ve muvakkat temi -
nat mikdarr hizalarına yazılmıştır. 

3 - Şartnamesini görmek ve daha ziyade izahat almak istiyenler 
her gün Hesap İşleri Direktörlüğüne müracaat edebili.rler. 

4 - İhale 12/ 5/ 936 salı günü saat 10,30 da Belediye Encümenin
de yapılacaktır. 

5 - Arttrmaya iştirak edecekler ihale saatinden ebvel teminat
larını Belediye Veznesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz 
ilmühabriniencümene vereceklerdir. 1-1623 

İLAN 
1 - Belediye levazım ve fen işleri ambarlarında mevcud (133) 

kalem muhtelH cinste hurda malzeme açık artırma ile satılacaktır. 
2 - İhale 15 • 5 • 936 cuma günü sabah saat onda başlryacaktrr. 
3 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte İtfaiye meydanında eski 

gazhane ve şimdi belediye levazrm ambarında bulunacak memuru• 
muza müracaatları. 

4 =- Fen direktörlüğüne aid (19) kalem malzeme de aynı gün 
saat on be5te Bendderesindeki ambarda satrlacaktır. (937) 1-1692 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
Ankaranın Saraç Sinan M. 14 numaralş İzzetin evinde Fatma: 
Ankaranın Gümrüklerde evrakr müsbite kaleminde Ahmed ta

rafından aleyhinize açtığr çocuk teslimi davasının 4-5-936 gününde 
muhakemeye gelmediğinizden giyap yazılmasına karar verilmiştir. 
Muhakemenin muallak bulunduğu 21-5-936 perşembe günü saat 10 
da muhakemede hazır bulunmadığınız vıeya bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde muhakemeye giyaben devam edileceği ilanen teb-
liğ olunur. 1-1823 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
10- Mayıs-936 tarihinde başlayacak olan At koşuları için Ulus 

meydanından koşu yerine saat on dörtten itibaren otobüs seferi ya
pılacağı ve bu seferlerin her yarış günü ayni saatte başlamak üzere 
koşu devam ettği müddetce tatbik olunacağı sayın halka bildirilir. 

1-1881 (991) 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
Ankaranın Hacı doğan mahallesinin ibadullah caddesi kartal de

de sokak 7 numaralı evde otururken halen nerede olduğu belli ol
mıyan mütekait Halide : 

Karınız Hasna tarfından aleyhinize açılınrş olan boşanma dava
smm muhakemesi günü olan 22-5-936 cuma saat 14 de mahkemeye 
gelmeniz veya bir vekil göndermeniz ve aksi takdirde muhakeme
nin gıyabınızda yaprlacağı lüzumu tebliğ makamına kaim olmak Ü· 
zere ilan olunur. 1-1818 

8 MAYIS 1936 CUMA 

Türltlxe Cumuriyet 
Merkez Baııl{asındau. : 

Hissedarlar umumi heyetinin fevkalillle toplaı.tısı münasebetiyle 
mayısın 11 inci pazartesi günü öğleden sonra gışelerimiz:n kapalr 
bulunacağı ilan olunur. 1-182! 

Ankara icaret ve sanayi odası Başkaıılığrnılao: 
İspanyanın Barselon şehrinde 30 mayıstan 15 hazirana kadar 

devam ede.~ h,eyn~lmilel Eşantiyon sergisi namiyle bir sergi aç,. 
çılacağın Türkofis Riyasetinin iş' arma tevfikan ilan olunur·. -1817 

l{ilis Belediye Reisliğinden: 
1 - Kilis şehri hali haur haritasının tanzimi için talih zuhur 

etmediğinden 25-5-936 parzartesi günü saat 14 ue ihale edi lmek Ü· 
zere teicrar açrk eksiltmeye çıkanl ını ştır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak: 
A - Fenni ~artname, 
B - Mukavele müsveddesi 
İsteklilere bu evrak bir lira mukabilinde gönder ilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat akçesi olan 

259 lira ile 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu ile 
muayyen ve bu baptaki şartname ve mukavele müsveddesinde yazı.. 

lı vesaiki Belediye reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. (987) 
1-1811 

ANKARA BİRİNCİ MINTAKA TAPU SİCİL MUHAFIZLI
GINDAN: 

Ankaranın Balkehriz mevkiinde eski 29 yeni 70 vergi No. lu 318 
tahririnde ama Ömer oğlu Ali ve yeni tahri rde Ömer oğlu Ali adı
na yazılı tarlanın senetsiz tasarruf edı lme~i has,,.b ile Ballı damadl 
Ali veresesi Ömer; Şerife ve E mine namlarına tapuya t esciii iste
nilmiştir. Bu yerin mülkiyetinin tahk iki için 9.6.936 salı günü ma
halline memur gönderileceğinden sözü geçen taşıtsız malda benim 
hakkım var diyenlerin ellerindeki belg elerile birlikte Ankara birinci 
mmtaka tapu sicil muhafızlrğına ve yahut yerine varnca k memura 
baş vurmaları bildirilir. 1-1820 ------

Ankara ticaı·ct odası sicilli ticaret m.emurluğnudan: 
Ankara vilayetinde Altındağ semtinde Atı f Bey mahallesinde 

Telsiz C. sokağında 471 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Sanayi caddesinde 35 numaralı mah alli ikametga\11 
ticari ittihaz ederek tarihindenberi Ankara oteli ticaretiyle işti
gal eden ve Ticaret odasının 1614 sicil numarasında mukayyet bu· 
lunan Bayram'm unvanı ticareti Bayram İbrahim olarak t escil e
dildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanun unun 42 inci 
maddesi mucibince dairece 7 .5.936 tarihnde tescil edildiğ i ilan olu-
nur. 

Çocuk Doktoru 

150 kuruşa m.2 
satılık arsa 

Bakanlıklara ve istasyona ya
kın havadar mevkide 2908 m2 ar
sa satılıktır. 

İstekliler: 3614 telefonda 
Niyaıı;i Şcncanı aramaları 

1-1819 

Y enişehirde kiralık 

Satılık arsalar 

Ankara Ticaret ve Sa
nayi odası Başkanlığından: 

Beynelmilel İzrrı~r panayırı· 
na bütün sanayi müesseselerimi· 
zin iştirakiyle bu ilerileme imti
hanında ön sah işgal etmek hu
susundaki azmimizin faal esrle· 
rıni ı;i5~lermt.k çağındayız. İz
mir panayırna iştirak edecek 
milli müessese1erimizin şimdi
den ticaret odasına adlarını yaJ· 

irrmalarınt dileriın. l-li'15 

1-1815 

NASl~ilACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün

den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanes i, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacrdrr. 

Zayi paraba numarası 
639 numaralı arabamın pla

kasını kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yo~ 
tur. 

Yalçın kaya su deposunda 
Suen İhsan 

l-182Z 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble, kou

forlu. Yenişehir, İkinci durak, 
Tuna Cad. Yiğitkoşun sokağı 

No. 15 1-1809 

Zayi 
Hacrbayram caddesi No. 31 

Agah P-işanın evinde Sare ia
mindekı tatlıik mühürümü kay, 
bettim, hükmü yoktur. 

Agah paşa krzı Sarc 
1-1808 

İmtiyaz sahibi ve Ba§mu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

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

SiNEMALAR Umumi Ne§rİyatr ldcırt: 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınJ,. 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

Satılık otomobil 
Kapalı bir hususi otomobil 

satılıktır. 

Bakım garajına müracaat 
Telefon 1180 1-1748 

1 YENi ] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
KADINLAR GÖLÜ 

GECE 
B R O D VA Y M E L O O l 1936 
Sineınacılığm yeni bir harikası 

Nefis müzikleri, çıldırtıcı dansla~ 
rile seyircilerine unutulmaz dakika-

lar yaşatacaktır. 1 

4.45 matinesinde KLO KLO 

BUGÜN BUGECE 
SENGAPOR POSTASI 

WaJlace Berry - Jeanne Harlow 
CLARKGEBLE 

Ü ç büyük sanat dehasının birlikt~ 
çevirdikleri bu e~er ''°'nenin en 

güzel filinılerindeı>. 
biridir 


