
B. RECEB PEKERiN DÜNKÜ İNKİLAB DERSİ 

rı, ,,murıyet Halk Partisinin ana vasıfları artık bir 
siyasal partini.n dışifadesideğil,Türkiye Cumuriyetinin 

kanuni sekilde ifadesidir. Kamutayın önümüzdeki 
çalısmd yılında bu vasıfların «Teşkilatı esasiye» 

ltanuniında devletin vasfı olarak tasrihi mukarrerdir. 
Recep Peker dünkü inkılap dersin

de Cumuriyet Halk Partisinin ne gibi 
prtlar içinde, nasıl doğduğunu, Par· 
tinin ana prensiplerinin nasıl açılıp 
genitlediğini anlattı. Recep Peker, 
Lozanla yeni bir devletin kurulutuna 
esas olan lıükümleri eline almıt olan 
bir milletin yepyeni ve ileri bir devlet 
kurmasındaki amilin, bu varlığa ruh 
olan büyük organının Cumuriyet Halk 
Partisi olduğunu anlatb. Osmanlı İ• 
dare&indeki particiliği çok canlı ve 
ve açık bir tablo ile çizdikten ve o za· 
manki particiliğin noksan vasıflarını 
tebarüz ettirdikten sonra; yeni devle• 
te ulusal, soysal, sıyasal, ekonomik e
saslarını veren Cumuriyet Halk par
tisinin ana vasıflarını anlattı ve bun
ların hadiseler ve icablar içinde do· 
ğup gelitmesini göz önüne koydu. Ha• 
kiki bir sıyasal partinin programı bir 
.masa batında oturulup yazmakla 
meydana konamıyacağmı, onun tarih
le, milli hadiselerle, devrin icablarıy
Je milli ihtiyaçlarla ve ilerinin istek· 
ferile mukayyed olduğunu izah etti. 

Cumuriyet Halk Partisinin erkinlik 
savaşının tozu toprağı içinde yuğnıl· 
mut olan Müdafaai Hukuk örgütünün 
temel tafı olduğunu söyled: Partimizin 

lece belirttikten sonra; 23 temmuz 
919 da toplanan Erzurum kongresinin 
fark illerimizdeki milli varlığı koru
mak kararını verdiğini, bir buçuk ay 
sonra toplanan Sıvas kongresinin ise 
Erzurum kongresinin takib ettiği yol
da ve fakat bütün yurda şamil milli 
bir kurtuluşu "Misakı milli" vesikası i
çinde tesbit ebnekle, Cumuriyet Halk 
Partisinin anası olan Müdafaai Hu
kukun kendi öz hüviyetini istiklal ve 
ulusculuk vasfı ile ortaya koyduğunu, 
milliyetçilik vasfının partinin temeli
ne ilk taş olduğunu söylemittir. 

Dersi dinleyen arkadaşımızın di
ğer ana vasıfların nasıl doğduğunu 

ve genişlediğini belirten kısma dair 
hulasasını koyuyoruz: 

ana vasıflarını bu hakiki kuruluş gü- B. Recep Peker inkılab dersini verirken 
nünden beri aramak gerektiğini böy-

23 nisan 920 de Ankarada Büyük 
Millet Meclisi açılmıştır. Meclis, mil· 
letin mukadderatına filen el koymak, 
milletin bizzat kendini idare etmesini 
açıkça ilan etmek ve milletin bizzat 
kendi varlığına dayanması prensipini 

yaymaktan ba~ka da Millet Meclisi 
Reisini o zamanki ulusal devletin reisi 
olarak tanımıştır. Bu suretle cumurİ• 

yetçilik cn11 vasfı da telaffuz edilmeden 
ortaya İc:onmuı, hayata çıkmıf bulu
nuyordu. Ders, bütün milleti yurddan 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Baldvin sarsılıyor ıiıu? 
Muhafazakarlar arasında 

haşbalian aleyhiııde cereyan 
Londra, 8 (A.A.) - Niyuz Kroni1d gazete.ine göre .m~

bafazakarlar partisi içinde hükümete aleyhtar kuvvetla bır 
cereyan uyanmıfbr. 

Bu hareket, Baldvin kabinesi yerine Sir Nevil Çember· 
leyn kabinesi getirmeği istihdaf etmektedir. 

Kurulması dütünülen kabine, sağ cenah muhafazakarla· 
rından ve bilhaua Sir Robert Hom ve Sir Samuel Hor gibi 
aatlardan teıekkül edecek ve 8. Baldvin ile B. Eden, açıkta 
bırakılacaktır. 

Müfrit muhafazakarların bu manevraları, B. Baldvin'in 
lı:ı.bineye girmemesi için Sir Samuel Hor'u davet etmek ka-

" · '•"vir ve izah etmektedir. 

Liberal parti.si zecri tedbirlerin 
tiddeılenmeıini istiyor 

,..ndra, 8 ( A.A.) - Liberal partisi avam kamarasına 

"'Milletler cemiyeti prensibine uycun bir bal tarzı bulunun
caya kadar zecri tedbirlerin devamı ve tiddetlenclirilmeai
nin Cenevrede müdafaasını'' hükümetten iatiyen bir takrir 
•ermeyi kararlaşhrmıthr. (Sonu 5. inci •avlatla) 

..........................................•.............................................. 
! : 

i Harrar da yanıyor ! . . . . . . : ~ . . . . . 
~ Ras Seyyum teslim oldu ~ 
~ Cibuti, 8 ( A.A.) - Havas Ajansından: i 
i Harrar'da büyük karğaşıkhklar çı~ış olduğuna da- i 
i ir ha,be.rler gelmiştir. Şehrin büyük bır. kısmı alevler i- i 
i çindedir. Yağmacı çeteleri, bu s~atte Dıredaua'.ya doğru i 
: ilerlemektedirler. Bu mevkidekı fransız Garnı zonu, bu : 
i çeteleri püskürtmek için tertibat almaktad.ır. . ~ 
: İtalyan kuvvetle.rinin şiındideo Harrar a 15 kılomet- : 
~ re mesafede bulundukları bildirilmektedir. l . . 
i A 8 (A A) _ Royter Ajansı muhabirinden: ~ • smara, . • 
i Ras Seyyum, Skotadaki İtalyan memurlarına daha- ~ . . 
: let etmiştir. i 
i Lo d 8 (A A ) _ Cibutiden gelen bir telgrafa gö- l • n ra, . . . • 
i C"b t" _ Adisababa demiıryolu üzennde asker ve harb i 
ı re, ı u ı 1 · 1 • 
i l taşınması meselesinden do ayı ıta yanlar ile : 

evazımı . 1 • 
ı . . d h"m bır an aşmazhk ~ıkmış- : i fransız şırketı arasın a va 1 : . . 
! tır. . . ~ i 
i Bu bahta ne Roma'da ne de Pansın resrc. mahfille- i 
ı . 
i rinde hiç bir ma!Umat yoktur. : . . 
: ........................................................................................ : 

lngilterenin Alnıan
yadan sordukları 

ilkbahar at koşular~ 
L I 

Londra, 8 (A. A.) - lngiltere'nin r 

Almanya'ya vermiş olduğu muhtıra, 

ıulhçu bir dille yazılmıştır. 

Muhtıra, başlıca sekiz noktayı ihtiva 
etmektedir: 

1 - İngiltere hükümeti, Almanya'
nın şimdi samimi dostluklar yapacak 
halde olup olmadığım sormaktadn. 

2 - lr.giltere hükümeti, Versay and· 
!aşmasının tamamının ve bu aııdlaşma
dan doğmu8 n 1 - tt .,., dlaşmaların hü· 
kümsüzlü;:i· Almanya"nın ile
ri sürmektC" " ·-· 

0 
.. lıdilleri reddetmek

tedir. 

3 - 31 mart tarihli alman muhtıra
•ında "Rayhş,, tabiri ile "alman mille
ti,, tabiri arasında fark gözetilmiş ol
duğundan İngiltere hük~meti, Alman-

(Sonu 5. inci •aylada) 

' 
Yeni i oodromun tribünlerine bir bakış 

· (Yausı S. inci sayfada) 

• • 
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Son haberler ücüncü 
• 

sayf amızdadır 

&Al-

Belgmd mekıuvları 

BELGRADDA BiRiNCi GiİN .. 
S Mayıs 1936 

' Balkan antantı Dış bakanları bir arada - Soldan sağa: BB. Titülesko, 'I 
T. R. Aras, Mctak sas ve Stoyadinoviç 

Konsey dün biri öğleden önce, öte
ki sonra olmak üzere iki defa toplan
dı. Belgrad ve bütün yugos!av gazete
leri, konsey müzakerelerini Lirinci say
falarında ve büyük bir dikkatle takip 
ediyorlar. Hepsi Balkan paktını Bal
kanlarda bir teşriki mesai organizasyo
nu ve bütün Avrupada bir sulh garanti
si olarak anlatıyorlar. 

Balkan itilaf devletleri dış isleri ba
kanlan dün öğle yemeğini Yunanistan 
Belgrad elçisinin davetlisi olarak yu
nan elçiliğinde, akşam yemeğini de, yu
goslav başbakanı ve dış isleri bakanı 

M. ve Mm. Stoyadinoviç'in davetlisi ola
rak, zabitan kulübünde yediler. Akşam 
yemeğinde, M. Stoyadinoviç ve Tevfik 
RüttU Aras parlak birer nutuk söyledi
ler. 

Tevfik Rüştü Aras Belgradda bil· 
hassa sevilen bir diplomattır. Hemen 
hergün gazetelerde Tevfik Rüştü Ara
sın gençliğine, siyasi hayatına dair ya
zılar var. Vreme onu, Balkan devletleri 

itilafını yapan ve sembolize eden bic 
devlet adamı olarak anlatıyor. 

Tevfik Riıştü Arasın gençligini 
bugiinkü yugoslav topraklarında geç i r~ 

miş, bir kardeşini bu topraklara gom' 

(Sonu 6. ıncı aaylada) 

Profesör Paul Hindemith• 
in konseri 

Memlaketimiz 
müzik işlerinde 

çalışan Milletler
arası bir şöhretin 

sahibi kompozi
tör ve viyola vir
tüozu profesör 
Paul Hindemith. 
yarın. Müzik öğ
retmen 01.ulun
da. Cumur Ba~-

kanlığı filarmo· Prof. Psul Hindemith 
nik o.rkestramızın refakatiyle bir kon
ser verecektir. Bu münasebetle rle ,erli 
sanatkarın bir resmini koyuyoruz. 

·'Ulus,, un Dil Yazıları 

Ermek -- lrmek 
Sözleriyle üreme ve benzerlerinin «Cüncş 

Dil» teorisine göre analizi 

OTURMAK - DURMAK 

(Oturmak) sözünün dilimizde
ki en eski tekli olan ( olturmak)
tan genellik, genitlik, yaygınlık 
anlatan (l) elemanı düşerek keli
me bugünkü şeklini almıştır. Bu
nun etimolojik tekli tudur: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
( oğ + ot + ur + um ! ak ) 
(1) Oğ: "Hareket'' anlamına a

na köktür. 
(2) Ot: Ana kök anlamının ya

pılmış olduğu manasını veren ele
mandır. 

x 
lur. Hakikaten (oturmak) deyin
ce anlaşılan manada ayakta ve 
hareket halinde bulunan bir insa
nın veya bir teYin bir yerde karar 
kılması manasıdır. 

Bu kelimenin baş vokalini de 
düşürelim: kelime (turmak) olur 
ki bizim Garp lehçelerinde ( t) si. 
yumufıyarak (durmak) teklini de 
almıttır. 

(Durmak) sözünün etimolojit 
şekli de şudur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
( uğ + ud f ur +um +-ak ) 
(1) Uğ: "Hareket" anlamına&• 

na köktür. 
(2) UJ: Hareketin yapılmış ol

duğunu anlatır. 
(Sonu 2~ inci •aylada) 

(3) Ur: Yapılmış hareketin te
karriir ve temerküzünü anlatır. 

(4) Um: Hareketin üzerinde ya
pılıp tekarrür ettiği süje veya ob
jeyi gösterir. 

(5) Ak: Kelimeyi tamamlar ve 
isimlendirir. 

"lllllllllllll'lll'l'll'.FI 

Ana kök, kendisinden sonraki 
elemanla kaynaşarak ve süje veya 
obie gösteren elemanın cia vokali 
düıaerek, kelime, bugi.inkü son fo
neitk ve morfoloiik şeklini almış
tır: OTr!R.MAK. 

Bu halde (oturmak) demek "ya
pılmış olan bir hareketin bir sü
je veya obje üzerinde tekarrür ve 
temerkii7Ünün ifadP.si'' demek o-

]'iirk Hava Kuruınıı 
Başk.anlığından: 

Genel Merkez Kurulu 9 mayıı 
936 cumartesi günü saat (15) de 
altı aylık top!antısını yapaca(!m .. -
dan kurul üyelerinin kurum mer
kez kurağında bulunmaları rica 
olunur. 
~sJ'CIJ:IWZOd\~ 
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Yarı - Sıyasal 

Simdiden sonra ... , 

• 
iÇ HABERLER 

Necaşi de Rif Emiri Abdülkerim 
gibi, yaşamayı tercih etti. Milli kın
tuluş hareketleri, muvaffak olmak 
için, sayısız kurban ister. Bu kurban
ların çoğu, tabiatiyle, adsızdır. Kın· 
banın büyüğünü, şefler, kendi arala
rından verirler. Hele en büyük şef, 
silah elinde olarak ölürse, onun he
men teessüs edecek olan Mit'inde, 
gelen nesiller kuvvet, cesaret ve fe
dakarlık gıdası bulur. 

Sayısız adsız kurban ve kurban 
~iden sayılı yiğitler. muvaffak olmak 
istiyen milli kurtuluş hareketlerinin 
manevi sartlandır. Bunlar olmayın
ca, milll .kurtuluş, bir kabiyle muka
''emetinden Öte gidemez. 

Necaşi, dediği gibi, ölse idi, ya
nındaki bütün habeş erkekleri ile ve 
kansı ile ve çocuk.lan ile ölı:;e idi, 
emperyalizm tragedyası'mn son per
desi kanlr bir surette kapanırken. ay
m noktada, habeş mil1i kurtuluş da
va~mm temiz bir temeli atılmrş ola
caktı. 

Halbuki bu şeklinde, dava, en bü
yük habeş f eodalinin, şu yabancı 
devletin tesirlerine kapılarak bu ya
bancı devlete karşı gelmesinden ve 
mağllıb olmasından jl>arettir. Muhar~ 
rir arkadaşlardan bazısı, bu nokta ü
zerinde durmmlar ve Necaşi'ni.n cıp
lak hnbes ı:0l-ı:cllP ·'ne k:-rs1 hivanet 
ettiğini, haklı olarak, ileri sürmüşler
dir. 

Bw1a karşc 
- Memleketin azadhğına dısardan 

ça1r~mak için ... " tarzında verilecek 
cevablann hiç bir de~eri yoktur. 
Memleketini bırakıp giden bir şef. is
ter bir feodal, ister bir kıral, ister bir 
halk çocuğu olsun, en çok hallerde, 
baş1·alarına karşı bas ralarınm bir 
tehdid silahrn<lı:ın başka bir şey değil· 

~ dir. Nadir vnkalar vardır ki, kacan 
şefin avdetini kavdetmiş olsun. Ve 
bu müstesna ha1lerin hensinde, ka
can şef. arkMmda bir te<>kil"'t ve bir 
rik·r btra1•trvı için geri dönebilm'c~tir. 

Negüs, Habeşistanda neler buak
nuştır, bunu bize, zaman öi!retecek. 
Alıp beraberinde götürdiiğü ise. ai
lesi ve bir avuç adammd.~m ba ka im
paratorluk unvanı ve nazar! hı1kuk 
sahasında kalJYlıs imparator hakların· 
dan ibarettir. Davasını, ordµsu ve 
s::ml;syonhr varken yürütemiven bu 
tacid'lr, CPnevre mR '"'mes nın o
nünde. h-.ıh ~al .,c:•ndn fl,.n h~J1"hıP 
d:xv~vı. b1ıyıl<>r i 0 fYli k·•"'"""r;ıl tır~ 

Dava hucrün, ltalya ile İn<:riltere 
.} ah ut İtalya ile Mi l tln Cemiyeti a
ra"md dır. Havdi, Mili tler Cernive
tini de i.i i.intül ,·.,,..ı n affedP1im. 
D "a, it ]ya ile fngil ere arasındadır. 
lhfrn ller: 

1. Nccaşi, lng·lt ~Pnin mis< firj 
sayılabilir. Bu!'a mul· il, yeni bir 
Necaşi tayin etmel-, ftıl anın elin
dedir. Bu takdircle, gi.iniin b·rinde 
Ceneure'de konuş<>rcık · hir yeni ha
bes deleoesinin, şöyle konuşması 
mümkündür: 

- Metbuu müfa -ımım hr"11ar 
kıralı haşmetlü .... inci Men elik na
mına be"an ederim ki. !t;ılya ile ara
mızda hic bir ~nn ihtilaf kalrnf'dr
ğrndan Milletler Cemiyetinin diğer 
mühim islerle meşgul olrna"ım, ce
mivctin bir üyesi sıfatiyle rica et
m,..ktcviz.'• 

2. Bövle hir sa >nP terti~tr oJsa 
veya o]m::ıqa rhhi. ]V.cınc•ıkn'n.,n tn
nıPrrınması cibi. f ta}y:mm p.,1-... ~;~
tan,.J,,.lej va7;.,,, .. ; ~.... tarulmıyabilir. 

ve js bun nlı\ k;ıolır. 

3. Fransa, İngiltere ile İtalyanın 
arasını bulur ve Milletler Cemiyeti 
o canım Laval - Hoare planım hr •u
laya hatırlaya, yeni projeyi tasdik 
eder. 

4. Sanksyonlar devam edeı. 

Bu dört ihtimal arasında, en mü
himmi dördüncüsüdür. Çünkü İtal
yanın 1 O milyar kadar tutan harb 
masraflarını birkaç misline çıkarmak. 
istidadında olan sanksyonlar silahı, 

jüridik bir tasdike bir türlü nail ola
mıyan askeri zaferin neticesini La
val - Hoare planı hizasına kadar indi
ı;xebili.r. Şu şart ile ki, İngiltere, Fran
ıanın tarafını artık sarahaten tutma
lıdır. 

T abi1, başka 1şlerde. Tabii, başta 
Ren meselesinde ve kollektif barış 
fomülünde. 

Buna bir şart daha katabiliriz: 
Sanksyonlan devam ettirmek. de
rnek, ltaiyayı cemiyetçi devietlerin 
dış ticaret listesinden silmek demek
tir. Bu takdirde, sanksyoncu ufak 
devletlerin mallanna alıcı tedarik et
mek yani Ottowa yasağını muayyen 
bir nisbet dahilinde kaldırmak lazım
da. 

İngilterenin bu gibi şartlara yanaş
ması pek az muhtemeldir. Bundan 
başka bu şartlar yerine getirilirken, 
Avrupanm ve dünyanın diğer hadi
seleri, besbelli ki, durmıyacaktır. 

1918 de cihan harbr bitti sanıldı. 
Onu takib eden ekonomi haıbı, gü
nümüze kadar devam etmektedir. 
Onun gibi, Habeşistandaki harbın 
bit'""' ·ş olmasr da. her seyin bitmiş ol
du~·ına şimdilik dda!et ebnemek
tedir. 

Burhan BE.T .. GF. 

Sıhhat Bakanlığ-ı müsteşa

rının Milletler Cemiyeti 
sıhhi komitesine yapttğı 

tebliğler 
i11Dtler cemiyeti ~ıhhi kcmiteosi ko

nu -.ı rma istirak eden delegemit cıth
h t bakanlığı miistcf.an Dr. B. Hüs-ımed
din Kural komiteye a~ağıdaki tebliğatı 
yapmrşti:r: 

1 - Köf ]erde veremin yayılmnsı 

hakkında Türkiye sıhhat bakanlığı ta
rafından yapılmıs ofan tetkikler neticesi. 
Bu tetkikler Tiirkiye köylerinde Avru
pa köylerine bakarcık verem mikrobunun 
daha az y:ıyılmış olduğunu göstermek
tedir. 

2 - Sentetik sıtma iliiçlan ile Tür

kiyede yapılan sıtma korunma tetkikatı 
ve neticeleri hakkında muhtıra. 

3 - Bundan ba~ka frengi tedavisi 

hakkında İstanbul tıp fakültesinin mü

taHiasmı bildiren notlar da komiteye 

tebliğ eclilmiştir. 

Komite 4 mayısta toplantısını bitir
mi~ ir. DelegemHn raporları komite er
ka unı fazlaca alakadar etmişt:r. 

'U 
(B ı 1. i ci sayf da) 

(3) U1: Bu y p • ış hareketin 
t cıı.ür ,e terueııitl ü ifade e
deı·. 

(4) Um: T l arrür ve temeı.~ii
zün Ü.Ze4"iı de olduju siıje veya c:>
jeyi gö terir. 

(5) Ah: Kelimeyi tamamlar ve 
is"m '!ndirir. 

Görülüyor ki (turmak . dnr -
mail) sözünün de man:ısı "yapıl
mış olan bir hP.reket:n bir süje ve
ya obje üze.r"nde tekurrür ve te
merküzünün ifa<leqi" uden ih<n-et
tir. Hakikc-.ten ( J 11rmak) ta icra 
edilmiş bir har.e.ketin nihayete er
dirilerelt karar kılm~sından başka 
bir sey demek değildir. 
Çuvaş Türh~esinde (Tur) keli

me..'>İnin manf'ları ~ m!arclır: "Dur
m~ 1c.. aya};La durmak, kalkmak, a
y~J,-1 nrrıa.k kıyam etmek, isyan 
et""'ek. buJunmRk, - isim olarak -
den"rİ, tutarı" [1). 

''Durmak'' sözü, eski Türkçe 
metinlerde, hatta Osmanlı vazı'a
rmda bile, "yerinden kal.km:tk" 
anlamiyle cok ku Ua.nJlmıştır r2J. 
Kelimenin Türk leh~elerinde de
lalet etf ği manal;1r Şunlardır: 

«Hazır olmak, ikamet etmek, 
«karar kılmak. kıyam etmek. mev
«cat olmak, eöai elonek. :ıiibun 
«balma.k, sii~r. ... et bulmak, tevak
«kul etmek" [ 3]. 

[ 1] Zalotnitski: Çuvaş Kök Lü
gati, sahife 86. 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
.... ... +illi 

Türkkuşunun 
çalışmaları 

İstanbul, 8 - Türkkuşu'nun ls
tanbulda açılan §ubesine bugüne ka
dar aza yazılan gençlerin sayısı 115 i 
buldu. Bunlardan yedisi Bayandır. Ya
rm Tayyare cemiyetinde bir toplantı 
yapılarak derslerin. günleri ve saatJe
ri tesbit edilecektir. Bugün sovyet Rusya
dan gelen yeni planörlerden ikisinin 
daha uçuş tecrübeleri yapıldı. 

İtalyan elçisi Romaya 
hareket etti 

İstanbul, 8 - Bir kaç gündür bu
rada bulunmakta olan İtalyan hükü
metinin Ankara elçisi Romaya hare· 
ket etti. Elçi fevkalade olarak toplan
tıya çağrılan büvük fa~ist konseyinde 
bulunarak 10 gün sonra Türkiyeye 
dönecektir. 

- Bir bulgar mektebi 
kapatilıyor 

İstanbul, 8 (A.A.) -·Çarşıkapıda
ki Bulgar mektebi sene ;ionunda ça
lışmalarını tadil edeceğini İstanbul 
KiHtür direktörliiP.'üı.t~. bildirdi. Bu 
binada gelecek yıl bir orta mektep a
çılması imkanları araştırılacaktır. 

1 

Gümrük antrepo ve 
anbar arı 

lstanbul, 8 - Bugün İstanbul güm· 
Tiik ba~müdürliiğünde yapılan top
lanbda gÜmrük antre:» ve anbarlan
nm liman umum müdürlüG"üne devri 

· hazırlıklan etTafmda görüşmeler ya
pıldı. Bu banrlıklar ay sonuna kadar 
bitirilmi~ olacakta. 

* İstanbul, 8..:.. Avrupa ve Aıneri
kada şehircilik hakkında tetkikler 
yapım Ankara beledjyesi fen heyeti 
reisi mi.~ endis Asrm bu sabahki eks
pres e fstanbul~ geldi. 

* lstanbul. 8 - Onivenitede lisan 
İmlihan1::\rma 11 mayıa tarihinde baş
lanacaktır. 

iHR 
( Drtrmak) sözi.mün son (um + 

ak mcm) kısmı bir yana bıra
kılırsa (dar) kelimesi te§ekkül et
miş olur. Bu kelime diiimizde iki 
türlü kullanılır: 

1. ( D&ırma~) tan emir sıygası 
olarak, ''durm:ı'c işinin yapılması
nı karşımızdaki birine buyurmak'' 
manasına gelir. 

ll. Ek halinde ve - dört vokal 
ve iki konson değişmesiyle - sekiz 
şekilde [ 4] olarak arkasına geldi
ği isim, sıfat, zarf veya fiil sıyga
sırun olmuş oldvğu manasıyle hü
küm anlamı verir: "Bu iş düşün
cemize uygundur; şu hareket kö
tüdür; bu gidiş yolundadır; o bu
raya gelmel;dir; buna çare yoktur; 
işimiz büyüktür; teorimiz muvaf
fak olacaktır; onun esası güneştir" 
cümlelerinde old11~ gibi, ki hep
sinde de verilen hüküm bu (t - d) 
ve ( T) elemanlariyle müspet ola
rak telcarriir ettirilmektedir. 

Ek halinde kullanılan (dır) m 
ikinci bir fonksiyonu da fiillerin 
müteaddi şekillerini yapmağa ya
ramasıdır [5]. 

Hüküm if daesine yanyan (dır)
rn (durmak) sözünden geldiği iki 
no-kl'!ıtdan tevid edilebilil': 

a) Eski Metinlerde bu (dır) ye
rinP. ( diirür) ve (durur) şekilleri 
Jcı.n..,,.,.ımı .. br. (Mevlut) taki: 

p:. ... J;r ol, birli.ii"'e fek yoktnrar 
Gerçi yanlı§ ,;;y1: •. ,,.ıJer çol>hlTVr 

Süleyman Dede 
[2] Divanü Lugat-it-Türk; Ata

lar sözü, Bursadaki Kuran Tercü
meı:;i ,· Elkavanin-ül-Kii.lliye. 

--------

[J] Osmanlıcadan Türkçeye 
Söz Karşıhkları Tarama Dergisi, 
cilt: 1 !.. sahife: 986. 

[ 4] Şekiller §Un/ardır: (dur, 
dür, dır, dir, tur, tür, trr, tir). 

[5] Her iki manasiyle ele halin
deki (dır) m analizi, "Ulus" un 
11-4-1936 da çıkan sayısmdadIT. 

Kamutay 
Finans Bakanhğı 

büdçesine yarım milyon 
liralık tahsisat kondu 
Kamutay, dün B. Tevfik Fikret Sı

lay'm reisliğinde toplarumştır. Kamu
tay askeri ve mülki tekaüd kanununun 
45 inci ve ihtiyat zabitleriyle ihtiyat 
askeri memurları kanununun 3 üncü 
maddesine birer fıkra ilavesine ve Ma
liye Vekaleti büdcesine 500 bin liralık 
tahsisat ilavesine ait kanunları müza
kere ve kabul etmiştir. 

Yine bu toplantıda gösterilen ve ka
bul edilen maddeler arasında Muğ1anm 
Gazeller köyünden Ramazan oğlu Ali
nin ölüm cezasına çarpılmasına ait 
mazbata bulunmakta idi. 

Kamutay pazartesi günü toplanacak
tır. 

İnhisar idaresi hurda 
incir alıyor 

İzmir, 8 (A.A.) - İnhisar idaresi 
tarafından Aydın ziraat satrş kooperati
finden bin çuval hurda incir satın a}jf\

mıştır. 

Profesör Fleinerin 
konferansı 

İstanbul, 8 - Zürih üniversitesi 
profesörlerinden FJeiner bugün üni
versitede amme htlkukunun esas te
melleri mevzulu ikinci konferansınT 

verdi. Konferans kalabalık ve seçkin 
bir dinleyici kiitlesi tarafından bü
yiik bir alaka ile dinlendi. 

Yeni yolcu tayyarelerimiz 
lstanbul, 8 - Bayındrrhk bakanlı

ğının devlet hava yolları idaresi için 
ısmarlamış olduğu yolcu tayyareleri
nin bugün lstanbula varmaları bek
leniyordu. Fakat havanın bozuklu
ğundan bunların Belgrad veya Sofya
da kaldıkları anlı> şılmaktadır. Tayya
relerin yarın şehrimize gelmeleri bek
lenmektedir. 

beytinde olduğu gibi. 
b) Türkçede umumi hüküm için 

kulbnılan (dur) nasıl ''durmak'' 
ve "oturmak" fik1rlerinden doğu. 
yorsa, Farsçadaki ( est) de öylece 
''oturmak'' anlamına ge!en (ista
den) den, Fransızca ( est). Alman
ca (ist), lngilizce (is) sözleri de 
yine tıpkı bunlar gibi, "olmak .. ve 
"oturn·ak'' anlamlarında müşte
rek olan Latince ( Stare) den gel
mektedir. 

ARRETER 

(DuTmcık) manasına olan fran
sızca ( arreter) kelimesini Fransız 
etimoloji lugatinde arıyalım: 

«Arreter. - 11 inci asra kadar 
«ekseriya liiztm olarak - yani dur
«mak manasına - kullanılmışhr. 
«Halk Latincesinde mefruz §ekli 
«(arrestare) dir ki kltisik Latince
«de "kalmak" manasına olan (res
<etare) den yaoılmqtır. ltalyanca
«sı ( arrestare) , I spanyolcası (er
«restaf'), eski Provansalccuı (ar~
«tar) dır ve hepsi de bilhassa la
<<Zım fiil manasında kullamlmıı
«ltr>>. r 61. 
Şimdi Türkçe (dur) ve Fransız

ca ( arret) kelimelerinin etimolo
jilc şekillerini alt alta yazalım: 

(J) (2) (3) 
Dur : ( uğ + ud +ur ) 
Arret : ( ağ + ar + et ) 

Görülüyor ki aradaki fark, yal
nız (2) ve (3) numaralı eleman
ların yerlerini değiştirmesinden 
ibarettir. 

(Dur) kelimesinde: 
(1) Uğ_: 1'Hareket" anlamına 

ana köktür. 
(2) Ud: Ana kök anlamının ol

muş, yapılmıs olduğunu gösterir. 

[ 6] Dictionnaire etymologique 
de la Jangue française, par Oscar 
Bloch, T. 1., P. 43. 

B. Numan Menemencioğlq 
nun ziyaretleri 

Moskova, 8 (A.A.) - Leningrad' 
da bulunmakta olan Numan Menemen· 
cioğlu, Leningrad sovyetini ziyaret et· 
miş ve şehrin iman planma alaka gös
termiştir. 

Breslav sergisindeki . 
pavıyonumuz 

Breslav, 8 (A.A.) - Alrnanyada 
Türk ticaret odasının Türkiye adına hü· 
yük bir paviyonla iştirak ettiği arsıu· 

lusal sergi bugün aı;ıldı. 200 metre mu· 
rabbaından büyük olan Türkiye standı 
pek beğenilmiş ve umumi ilgi uyandrr 
mıştır. 

Hayvan sahipleri hakkın 
da tutulacak zabıt 

Finans Bakanlığı valiliklere bir ta· 
mim yaparak hayvanlarının bir. kısmı· 

·ru veya tamamını saklamış olmaların.· 

dan dolayı hayvan Sahipleri için tutu
lacak zabıt varakalarının iki nüsha o
larak hazırlanması ve ileride her hangi 
bir anlaşmazlığa meydan vermemek ü
zere bir nüshasının hayvan sahiplerine 
verilmesini bildirmiştir. 

İzin alan gümrük 
memurları 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı me

murların sıhhi ve senelik izinlerini kul· 

lanmak üzere gittikleri mahallerdeki 

adreslerini Bakanlığa vermeleri lüzu· 

munu gümrük idarelerine tebliğ etmiş
tir. --..---
Türkkuşu için bir film 

Bugün Halkevinde saat 15 de Türk

kuşuna dair bir film gösterilecektir. 

Bu film okul talebeleri tarafından sey

redileceği gibi, şehrimizde bulunan 

gazeteci arkadaşların da gelmeleri Ha· 

va kurumunca rica edilmektedir. 

(3) Ur: Yapılmış olan hareke
tin te.karrür ve temerküzünü anla
tır. 

Böylece (dur): uyapılmış bir 
hareketin tekarrür ve temerküzü'' 
anla.mıru verir. 

( A ret) kelimesinde de: 

(1) Ağ: "Hareket'' anlamına 
ana köktür. Kendinden sonraki 
elemanla kaynaşarak ( ğ) si ( r) 
olmuştur. 

( 2) Ar: Hareketin tekarrür ve 
temerküzünü anlabr. 

(3) Et: Tekarrür ve temerkü
zün olmuş, yapılmış olduğunu 
gösterir. 

Böylece ( arret) de "bir hareke
tin tekarriir ve temerküzünün vu· 
kuu'' anlamına gelir. 

Kelimenin ( e) yerine ( s) un
surunu alan şekillerine gelince 
bunda da manaya bir "oldukça u
zak saha'' anlamı katılmıştır. Bun
dan dolayı ( arrestars, errestar, a
restar) sözlerinin de manaları: 

"bir hareketin oldukça uzak bir 
sahada tekarrür ve temerküzünün 
vukuu" olur. 

*~ 

Türkçede ml.icerret bir ''v«ku vt 
hudus,, anlatan (ermek) ve 

(imek) sözlerinin analiziyle baş
ladığımız bu etüdün, ne kadar ge· 
niş bir sahaya yayıldığını şu yazı~ 
larımız 11östermiştir. Tür.le dilinin 
lndo - Öropeen ve Semitik dillere 
ana kaynaklık etmiş olduğu da: 
vası, işte bu kadar geniş ölçüde 
araştırmalarla parça parça ortay~ 
konulabilmektedir. 

Bu büyük ve yeni araştırma y0ı 
lunda önümüzü aydınlatan büyü\ 
ve parlak ısılc da ancak "Güne,~ 
Dü'' teorisidir. " 

J_ N. P'' ~ ..... Vı 
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SON Dl1KiKA : 
-

Mısırda naiblik meclisi kuruldu 

Ali l\lahir Jlaşa çekil ecel{; yeni kahin eyi 
Nalıas ı>aşanın kuracağı söyleniyor 
Kahire, 8 (A.A.) - Saylavlar kuru

lu bugün naiblik meclisi meselesini gö

rüşmüş ve müttefikan kıral Fuad'ın tav

siye ettiğinden tamamen ayrı bir naiblik 

meclisi seçmiştir. Bu meclis, sabık Hı

divin oğlu Prens Mehmed Ali ile Aziz 

İzzet Paşa ve Şerif Sabri Paşadan mü

rekkeb olacak ve bu zatlar, kıral Faruk'
un isbatı rüştüne kadar, devleti idare e
deceklerdir. 

Kahire, 8 (A.A.) - Naiblerden Prens 
Mehmed Ali eski Hidivinin oğludur. A
ziz İzzet Paşa eskiden Mısırın Londra 
elçisi idi. Şerif Sabri Paşa ise kıral Fu
ad'ın zevcesi kıraliçenin kardesidir. 

Üç naib bugün parlament~ önünde 
andiçmişlerdir. 

Sanıldığına göre, Ali Mahir Paşa ka
binesi yarın çekilecek ve yerine Vafd 
reisi Nahas Pasanın başkanlığında bir 
kabine gelecektir. 

Harrarda vaziyet çok kötü 
Londra, 8 (A.A.) - İngilterenin A

disababa elçisinin İngiltere dış işleri ba
kanlığına çektiği bir telgrafa göre bun
ôan bir kaç gün evvel Adisababa'da o
lan haller bugün Harrar'da olmaktadır. 
Harrarda silahlar atılmakta, evler ve 
mağazalar yakılmaktadır. İngiliz kon
aolosluğu 40 kişilik bir ingiliz Somalısı 

polis müfrezesi tarafından muhafaza e

dilmektedir. Bir çok kişi İngiliz konso

losluğunda himaye aramaktadır. Ne in

giliz konsolosluğu ne de o civarlardaki 

İsveç hastanesi şimdiye kadar hiç bir 

taarruza uğramamıştır. İsveç hastanesin

de bir çok yaralı tedavi olunmaktadır. 

Habeş imparatoru Kudüste 
Kudüs, 8 (A.A.) - Habeş imparato

İu ile ailesin ve elli kişilik mahiyetini ha
mil olan "Enter Prays" İngiliz kravzö
rü Hayfaya gelmiş ve imparator hususi 
trenle kudüs'e hareket etmiştir. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Buradaki habeş 
liler Haile Selassie'yi hararetli bir su
rette kabul etmeğe hazırlanmaktadırlar. 

Bilhassa Negüsün kıpti manaastm
na gireceği anda fevkalade merasim 
yapılacaktır. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Negüs öğleden 
sonra buraya varmış ve istasyonda Fi
listin hava filosu kumandanı ile Kudüs 
bölgesi komiseri tarafından karşılan
mıştır. 

Ncgüs şi.mdilik Hayfa kapısında kü
çük bir otele inmişti.r. 

Kudüs, 8 (A.A) - İmparator ve im-

paratoriçe, trenden çıkınca arap halk 
tarafından çok hararetli bir surette al-
kışlanmıştır. . _ 

İmparator ve ailesi, ilk kara.rları ter· 
sine olarak, Kudüsün Melik Davud o
telinde kalacaklardır. 

Kudüs, 8 (A.9.) - Habeş imparato
ru, yorgunluğu dolayisiyle erkenden 

gece için odasına çekilmeden önce bir 
papas delegasyonu ve aynı zamanda ha

beş dış işleri bakanını kabul etmiştir. 

İmparator Melik Davud otelinde hususi 

bir daireyi işgal eylemektedir. İmpara_ 
torun dairesinin kapısı önünde sünğü-

lü bir İngiliz neferi nöbet beklemekte
dir. İmparator, bugün hiç kimseyi ka
bul edemiyeceğini, fakat yarın gazete
cilerle konuşmak niyetinde oldugunu 
bildirmiştir. 

İtalyanlar Ci.buti demiryolunu aldılar 
l\fareşal Badoglionun elçilere vazifelerinin 

hittğini bildirdiği lıaller veriliyor . 
Londra, 8 (A.A.) - Adisababa'dan 

bildirildiğine göre, bugün Cibuti'ye ha
reket eden trene muhafız kıta olarak bir 
İtalyan askeri müfrezesi de binmiştir. 
Bu keyfiyet İtalyanların demiryolu as
keri kontrolunu ellerine aldıklarını gös
termektedir. Bugünkü trenle fransız el
çiliği muhafızlarının çoğu Cibutiye dön· 
müşlerdir. 

İtalyanlar seri bir surette idareyi el
lerine almışlar ve Adisab.ıba'da nizamı 
kurmuşlardır. Adisababa'ya çabucak yi
yecek gönderilecektir. Sanıldığına gö
re, Cibuti demiryolu en son kudreti ile 
ça lıs tm lacaktır. 

M(ll'eşal Badogliyonun yabancı 
el<,;·ilere söyledikleri 

Roma, 8 (A.A.) - Salahiyetli ital
yan kaynaklarından öğrenildiğine göre, 
Mareşal Badoglio, yabancı devletler 
diplomatik delegelerine, nezdine tayin 

edilmiş oldukları hükümet artık ortada 
bulunmadığından, vazifelerinin nihayet 
bulmuş olduğunu bildirmiştir. Fakat ne
zaket icabı olarak mareşal, diplomatlara 
kendi memleketleri tebaalarının korun
ması işlerine bakmalarına izin vermiştir. 

tmulrada luıbeş elçisinin 
bir mek·tubu 

Londra, 8 (A.A.) - Habesistanın 

Londra elçisi Dr. Marten "Star'' gaze
tesinde çıkan bir mektubunda Habesis
tanda kendisi ile müzakere edilecek bir 
hükümet kalmamış olduğu fikrini pro
testo etmekte ve hükümet arşivlerini ha
mil bir bakanlar grLlpunun memleketin 
garbında bulunmakta olduğunu hatır

latmaktadır. Dr. Marten, zehirli gazları 
ile bombalariyle İtalyanların oraya sal
dırmalarına mani olmak ic;;in bu gru
pun nerede bulunduğunu söylemiyece
ğini ilave eylemı-ktr •:r. 

İngiliz muhalifleri B. Attli nin Pari 
yolculuğuna çok ehemiyet veriyorlar 
Londra, 8 (A.A.) - Muhalefet mah

fillerinde ingiliz işçi partisi baskanı B. 
Attli'nin bu pazar tatilini Paris'te ge· 
çirirken fransız sosyalist partisi başkam 
B. Leon Blum ile yapacağı görüşmelere 
büyük ehemiyet verilmektedir. Söylenil
diğine göre B. Attli, müstakbel fransız 
başbakanı sayılan B. Leon Blum nez
dinde, İtalyaya karşı zecri tedbirlerin 
kalması için ısrar edecektir. 

Öte taraftan Lord Vinterton da bu 
pazar tatilini Paris'te geçirecektir. Fa
kat bu yolculuk tamamen ba~ka istika
mettedir. Zira Lord Vinterton Pariste 
sağ cenah n·ahfilleri ile ve rlıs lr1·?.m B. 
Flanden ile temasa girecektir: Çember
leyn grupuna mensub bulunan Lord Vin
terton zecri tedbirlerin kalkmasına .. a. 
rafdar olanlardandır. 

Fransız başlxıkcınının 
konut!nırrforı 

Paris, 8 (A.A.) - Başbakan B. Saro, 
bugün sosyalist partisi lideri B. Leon 
Blum ve radikal partisi lideri B. Daladi
ye ile uzun görüşmelerde bulunmuştur. 

572 buçuk milyon dolarlık 
harb büdçesi 

Vaşington, 8 (A.A.) - Senato harb 

büdçesinde saylavlar kurulunun yaptı

gı bazı degişiklikleri kabul etmiş ve 
mezkur büdceyi sonunda tasvib eyle
miştir. Harbiye büdçesinin yekunu bir 
rekor teşkil etmekte olup 572.446.844 

dolardır . 

ULUS ' SAYFA 3 

DIŞ HABERLER 
Zecri tedbirler hakkında 
İngiliz görüşleri birbirini 

fra.nsız ve 
tutmıyor 

---------------------------------~--
İngiltere, konseyin vereceği kararın Jeııi fraıısız liahinesinin 
k.urulusuııa kadar tat hik edilmemesini.Fransa ise 

' 
1{011.._,eviıı 

yeni kahine l{urul un(•aya kadar karaı· 
Londra, 8 (A.A.) _ Havas ajansın

dan: Dış Bakanlrğında hakim olan dü
şünce şudur: Pazartesi günü toplanacak 
olan milletler cemiyeti konseyi, zecri 
tedbirler meselesi hakkında alacağı ka
rarı yeni fransız kabinesi kuruluncaya 
kadar geri bırakacaktır. 

Fransızlarla ingilizler arasında bu 
hafta sonunda yapılacak olan görüşme
lerin fransız • İngiliz görüşlerini telif 
etmeği istihdaf edeceği kestirilmekte
dir. 

B. Flanden Cenevreye giderken Pa
rise uğrıyacak olan B. Eden ile görüş
düğü sırada mumaileyhe milletler cemi
yetine meyilli azimkar bir sıyasa güdül
mesini istiyen halkçılar cephesinin drt 
sıyasa programı hakkında malCımat ve. 
receği sanılmaktadır. öte taraftan fran
srz halkçılar cephesi liderleri, ,imdiden 
B. Eden ile temasa girmişlerdir. 

B. IA.'on Blunı'un I~ondradaki 
aondajları 

Pek yakında fransız başbakanı olma
sı ihtimal içinde bulunan B. Lcon Blum, 

sol cenah mebuslarından ve milletler 
cemiyeti statüsünün ateşli taraftarların
dan olan arkadaşlanndan B. Piyer Vi
yenoyu simdiden Londraya göndermiş
tir. 

B. Viyeno, İngiliz dış bakanlığı da
nışmanlarından B. Vilyam Strang ile 
görüsmüş olup bugün de B. Eden ile 
görüşmesi ihtimali vardır. 

Sıyasal mahfiller, yarı resmi olan 
bu görüşmelerin milletler cemiyetinin 
İtalyaya karşı güdmekte olduğu sıyasa 
üzerinde ehemiyetli bir tesir yapacağını 
bildirmektedirler. 

Muhaliflerin mahfillerinde, zecri 
tedbirler hakkında alınacak kati tav
rın binbaşı Attlinin Paris yolculuğu. 

nun neticesine bağlı olduğu beyan e
dilmektedir. 

Fran3ız kabinelfi ve zecri 
tedbirler 

Londra, 8 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi, Fransanın zecri tedbirler hak
kında gelecek aydan önce tavrını tayin 
etmiyeceğini yazarak diyor ki: 

"Yeni fransız kabinesinin kurulma

sına kadar Fransanın zecri tedbirler 

hakkında bir karar verilmesinin gecik
tirilmesini istiyeceği lngilterenin Pa-

tis elçisine bildirilmiştir. Yeni fransız 
kabinesi ise bir hazirandan önce ku
rulamryacaktır. 

R. T,eon Rlum'un 1•ir mırf..·"'"I(; 
Paris, 8 (A.A.) - B. Leon Blum, 

.1 
• • • 

verıncmesııı ı~tı' or 
Popiiler gazetesinde yazıyor: 

Milli sosyalist konseyi pazar günkü 
toplantısını bitirmeden önce her hald(' 
komünist yoldaşlara hararetli bir müra
catta bulunacağını sanmakta olduğumu 
söylersem, aldanmamış olurum. Halkçı

lar cephesinin kazanmış olduğu muvaf

fakiyet, elde edilmiş olan hakimiyet' ic

raya komünistlerin iştirak etmemeleri 

takdirinde, tam saydamaz. Komünistler, 

hükümcte iştirakten kaçınacak olurlar

sa bizim saflarımızda ve hiç şüphesiz bi· 
zim saflarımız dışında uyanacak haya( 
inkisarı çok büyük olacaktır. 

So3yaliıtlerin milli meclilfi 
toplanıyor 

Paris, 8 (A.A.) - Sosyalist partisi· 

nin milli meclisi, pazar günü toplana., 

caktır. Meclis, müstakil aoayalist kabi

nesi programının ana hatlannı gizlice 

hazırlamağa memur bir komisyon kura

caktır. 

Frmı.ıcız knbine11i buııiin 
lopfonı)·or 

Paris, 8 ( A.A.) - Yarın saat 16 3CP 

da cumur reisinin başkanlığında bir ba

kanlar içtimaı ol~caktır. 

Italya Habeşistan da asker toplamıyacaku. 
. . 'fsanadaki İngiliz 

elciliklerin 
menfaatleri için uyuş mı ya hazır, fakat 

..> Adis~ıı,a hada kalmalarını • • 
ıstemıyor 

Londra, 8 (A.A.) - Morning Post 
gazetesine göre İtalyan elçisi, İtalyanın 
Habeşistanda bir zenci ordu kurulacağı
na dair Lond·ada dolaşan şayiaları tek
zib etmektedir. Habes garnizonlarının 
ancak baysallığın korunması icin elzem 
olclıığu nic:;hette idame edileceği İngilte-

reye resmen haber verilmiştir. Binaen
aleyh bu maksadla bir mikdar yerlinin 
silah altına alınması düşünülmemekterlir. 

Tsana gölündeki ve Nil'in Habeşis
tandaki kollarındaki İngiliz menfaatleri
ne gelince, İtalya dostça bir uzlaşma 
yapmıya hazırdır. Adisababa'daki ya-

Küçük antant konseyinin tebliği 
i;ç d~vlet H:.-ahshuı·~l arın tahta çıkınasına 
ve sınırların d~fiistirilnıesine muhalif 

:--- 'I 

Belgrad, 8 (A.A.) - Küçük anlaş
ma konseyi çalışmalarını dün akşam 
saat 19 30 da b:tirmiş ve bu devre baş
kanı olan B. Stoyadinoviç gazetecilere 
bir resmi tebliğ vermiştir. Tebliğin ana 
hatları şunlardır: 

Milletler cemiyeti çerçe.esi içinde 
barışın muhafazası emniyetine bağlı o

lan küçiik anlaşma devletleri Orta Av
rupada şimdiki vaziyeti bozabilecek her 
şeye en hüyük bir enerji ile karşı gel

mektedirler. Bu sebebden Avusturyanın 
istiklalinin korunmasına yardım etmiş 

olan bu devletler sınırların zararh bir 
sekilde değişmesine ve Habsburgların 
tahta çıkmalarına muhaliftirler. 

Küçük anlaşma devletleri şimdiye 
kadar güddükleri sıyasaya bundan son

ra da soı neticelerine kadar ve Avrupa 
barış menfaati dairesinde devam ede
ceklerdir ve dünün. bugünün ve yarının 
mecburiyetlerinin kendilerine ayrılmaz 
bir şekilde biribirlerine bz.ğladrğını bil
dirirler. Onun i-jindir ki bu develtler 
gerek Avusturya istiklali, gerek Habs
burglar meselesi ve sınırların tadili işi 
hakkında aynı hislere sahiptirler ve sı
yasaları değişmez olarak kalacaktır. 

Milletler cemiyetinin bugün geçirdi
ği krize rağmen, devletler cemiyetin sı
yasasını güdmeğe devam edeceklerdir. 

Lokarno paktım doğrudan doğruya 

ı 
imzalamamış olmakla beraber, devletler 
bu bakımdan yapılan görüşmeleri ya
kından takib etmektedirler. ve yapılan 

hazırlık görüsmelerinin çabuk netice
lenmesini görmek arzusundadırlar. 

Küçük antant devletleri Sen Jcrmen, 
Nöyyi ve Triyanon andlaşmalarınm say
gı görmesini, istemektedirler ve bunu 
temin için her şeyi yapmaya hazırdırlar. 
Bununla beraber, Tuna havzası devlet
leri ile ekonomik iş birliği yapmaktan 
da geri durmiyacaklardır. 

Milktlerarası vaziyetin ciddi oldu
ğunu bilen ve milletler cemiyetinin ko
rucuları sıfatiyle sulha bağlı olan kü
çük anlaşma devletleri, büyük harbe 
girmiş olmak ciolay1siyle de sulhun kıy
metini anlamaktadırlar. Onun için sul
hun ve vatanl<l.rının muhi\fazası icin ge
rekli tl"'dhirleri birlikte alcaklardır. 

fl,.rirle biitiin bumeseleler hakkında 
yanılacak ~örii melerin heosinde üc dış 
bak:ını daima irtibat halinde bulunacak
lardır. 

l>ış bcıl..-arılurının diinkii 
konuşmfJfort 

Belgrad, 8 (A.A.) - Küçük antant 
konferansının dün akşam resmen işle-

rini bitirmis olmasına rağmen, Yugos
lavya, Romanya ve Çekoslovakya dış 

işleri bakanları bugün de bazı teferru
at üzerinde konuşmalarda bulunmuşlar
dır. Öğrenildiğine göre bu konuc:malar· 
da Yugoslavya ile Çekoslovakya arasın
daki ekonomik münaıııebetlerin de sözü 
geçmiştir. B. Krofta bu akşam Prag'a 
hareket etmiştir. B. Titülesko ise yarın, 
Milletler Cemiyeti konseyi toplantı!i{ın· 

hancı elçilerin şimdilik orada kalabile
ceklerinden ve bununla beraber ergeç 
oradan ayrılmaları lazım geleceğinden 

ingiliz hükümeti haberdar edilmiştir• 
Çünkü Habeşistanda bir devlet reisi ol
madığı için orada elçi bulunma-.ına da 
imkan yoktur. 

'
1afd parti i 

Senato seçimlerinde de 
kazandı 

Kahire. 8 (A.A.) - Dün yapılmış 

olan senato seçiminde Vafd partisi nam 

zedleri, 79 azalıktan 62 azalığı elde et

mişlerdir. Öteki 52 aza secilmiyecek. 

tayin olunacaktı.r. Senato ve parla
mento, bugün öğleden sonra saat 16 da 
toplanacaklardır. Ali Mahir paşa, ölen 
kıralın vasiyetnamesini okuyacaktır. 

Parlamentonun kırat Fuadın naiblitc 
meclisi azalığı için seçmiş olduğu zat
ların tayinlerini tasvibedeceği sanıl

maktadır. 

da bulunmak üzere Cenevreyc har ket 
edec,.ktir. 

R. Sto)·adinoviç'in ziya/eli 
Belgrad, 8 (AA.) - Dün akşam B. 

Stoyadinoviç küçük antant .refikleri B 4 

Titülesko ve Krofta şereflerine bir ak· 
şam ziyafeti vermiştir. Hükümet. azala• 
rının, senato ve saylavlar kurulu baş· 

kanlarının, elçilerin, Çekoslovakya 
ve Romanya delegeleri azalarının ve dıf 
isleri bakanlığı yüksek memurlarınır'9 
da bulunduğu bu ziyafet sonunda BB. 
Stoyadinoviç ve Krofta çok samimı ve 

hararetli nutuklar teati etmi~lerdir. 

Pren~ Pol ı·e B. Renes 
Riik·reşe :!İ<lecekler 

Belg rad, 8 (A.A.) - Yugoslavya sal 

tanat naibi ile Çekoslovakya reisi cu· 

murunun haziran ayının ilk günlerinde 

Romanya kıralı Karol'u ziyaret etm tr' 
Üzere Bükreş'e gidecekleri haber ahn •• 11~ 

tır. 
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18. Nisan. 1936 tarihinde Çocuk 
haftasının yaklaşması münasebetiyle 
Ankara Halkevincte Antalya Saylavı 

T:lrkan Baştuğ tarafından verilen kon
feranstır : 

c - Çocuk Esirğeme Kurumu, ı:,;o,..uk 
ve terbiye işlerine karşı beslediğim de
rin alakayı göreı ek çocuk haftasının 

yaklaşması dolayısiyle çoct·k egitimine 
ait bir mesele üstünde konuşmamı iste
di. Bu suretle aralannda lıuluncluğum 
seneler içinde ken<lılcriyle me:;;gul ol -
maya doyamadığım çocuklar hakkında 
ve onların şahsiyet ve seciyelerinin te -
şekkülü meselesine dair bildiklerimi 
ve düşiincbildiklerimi söylemek fırsa

tını elde ettim. 

Bu konuşmada maksadım ahlakın 

menşe ve mahiyetini yapabildiğim ka -
dar aydınlatmak ve ahlaklarımasınm ne 
demek olduğunu söyledikten sonra ço· 
cuğun ah15.k terbiyesi almadan evvelki 
haliyle aldıktan sonraki vaziyetini kar
şılaştırmaktır. 

Muasır ilmin donnelerine bakarak 
cemiyeti en yüksek bir realite diye te· 
lakki etmek mümkündür. Fizik, biyo -
lojik ve psikolojik vakıalardan sonra 
sosyolojik hadise evvela, cemiyetin 
kendisidir. Ferdin fevkinde olup ona 
bütün kıymetini, bütün insanlığını ve
ren olur. Bugün cemiyetin orijinalite· 
sini, nevi şahsına münhasır bir realite 
olduğunu inkar etmek artık mümkün 
değildir. 

Sosyolojik hadise, ct!m.iyet fertten 
evvel mevcut olmakla, bize kendisini 
enpoze etmekle, kentlisine intibak iı:,;in 

bir terbiyeye ihtiyaç hissettirme;ı:le 

vaılığını kabul ettirmektedir. Cemiye
ti böylece fertlerden müstakil ve onun 
aşan canlı bir vakıa gibi kabul edince 
onun her canlı v~ orijinal varlıkta ol • 
duğu gibi hususi bir takım kaliteleri 
olduğunu da kabul etmek lazım gelir. 
Canlı varhğm, uzviyetin kendini mü -
dafaa için yaptığı hareketler malUm -
dur: Taharruşiyet hassasına maliktir, 
hareket eder, tegaddi eder, çoğalır ve 
öEir. 

Bu canlı fert ise o da yer içer, ya -
şar, çoğalır ve ölüı ve bu esnada yaşa -
mak için ve yaşamaktan mütevellit bir 
takım itiyatl<ı.r meydana getirir. ltiyat
sız insan yoktur. İçtimaiyat lisaniyle 
ferdin itiyatları onun müesseseleri de
mektir. 

Cemiyete gcl<'lim: cemiyet de can
lıdır, yaşar dedim bunu söylerken, ce -
mi yetin yalnız ve tamami}' le hayati 
varlıklara mahsus kanunlara tabi oldu
ğunu iddia etmedim. Sadece canlı rea
lite olmak itibariyle uzviyete benzedi
ğini söyledim. Sosyete içtimai bir uzvi
yettir. Bir morfolojisi ve bir biyolojisi 

vardır. Bünyesinde geçen faaliyet, nü -
fusıın arz üzerindeki yayılışına ve ke-

safetine bağlıdır. İşte bu cemiyetin de 
yaşamak için ve yaşamaktan mütevellit 

bir takım itiyatları olacaktır. Bu cemi· 
yetin de her canlı gibi yaşarken meyda
na getirdiği eserleri, müesseseleri, mu
ayyen ihtiyaçların mahsulü ve muay -
yen devirlere has bir takım görüşleri, 
anlayışları v~ ilmi bedii ahlfilı:i cinsten 
bir takım kıymetleri olacaktır. İşte 
ben burada bunlardan biri olan ahlak 
kaidelerinden bahsetmek istiyorum. 

Buraya kadar söylediklerimden de 
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anlaşılmıştır ki ahlakın doğuşunu ve 
mukavemetini ve kendini bize zorla 
kabul ettirişini hiç bir esrarengiz men-
şee atfetmek niyetinde değilim. Yağ -
mumn yağması, taşın düşme:si nasıl bi
rer fizik hadisesi ise tegaddi, tenasül 
nasıl birer biyolojik hadise ise, yahut 
dikkat ve tehayyül nasıl birer psikolo -
jik hiidisc ise, tıpkı bunun gibi ahlak 
kaideleri de sosyolojik birer hadisedir. 
Onu, cemiyet şeraiti ihtiyaçlar doğur
muştur. İçtimai hadiselerin bütün va • 
sıflarmı ahlak kaideleri de haizdir. Me
sela her ahlak kaidesi cemiyetten ce -
miyete değişir. Zamanla tekamül eder 
ve tcrkedilmeleri muhitin bir aksüla • 
meliyle karşrla~u. Zaten topluluk ha -
yatının, insanların mütekabilen riayet 
edecekleri esaslar olmadan devam et • 
tirmek mümkün değildir. Bu kaideler 
nelerdir?. 

Bu kaideler netice itibariyle vazife 
ve m:.ikellefiyet, hak ve mesuliyet fikir
lerine dayanan düsturlardır. Mesela 
yalan söylememek, hırsızlİk etmemek, 
iftira etmemek, dedikodu etmemek, kı
saca kimseye fenalık etmeyip mümkün 
olduğu kadar hayırı ihtiyar etmek 
şeklinde ifade edilen malfun kaideler • 
dir. Bunların yazılı olmasına lüzum 
yoktur ve hiç bir cemiyette de yazılı 

değild'ir. Bunlar içtimai miras halinde 
nesilden nesile intikal eder ve yeni ye • 
tişen fercllere terbiye vasrtasiyle aşla
nır. 

Dikkat edilirse görülür ki bu kai -
derler, hiç bir zamanda tamamiyle ferdi 
ve hotkam menfaatlerimizi tatmine ya
ramaz. Bu kaideler, daima bize bizden 
başkalarını müdafaa eder ve onları dü
ş:indürür. Mesela yalan söyleme, ifti
ra etme, dedikodu yapma, başkasının 
malına haberi olmadan el sürme denil
diği zaman bunların hiç biri bizim şah
si hrrslarımızı ve dar menfaatimizi te • 
min etmez. Şu halde bu kaidelerle mü· 
dafaa edilen nedir, kimdir ? 

Cemiyettir. Kantın meşhur ve mu

hallet kaidelerinden birisi şöyle idi: 

o tarzda hareket et ki, hareketinden çı

kan netice herkese kabili tavsiye olsun. 

Bu, şu demektir. Mesela, yalan söyle • 

diniz, size sordular, ne yaptın? Vaki 

olmıyan bir şeyi uydurdum söyledim. 

Dediniz. Tekrar soracaklar: bunu, va
ki olmıyan şeyi söylemeyi herkese tav

siye edebilir misin? Hayır, o halde onu 

sen de söyleme. Diyeceklerdir. Yahut 

bir şey çaldınız, ne yaptığınızı sorsa

lar, ne cevap verebilirsiniz? Tabii sahi

bine haber vermeden aldım, diyecek • 

siniz. Derhal size şunu soracaklardır: 

Hırsızlığı herkese tavsiye edebilir mi • 
sin? Hayır, dediğiniz anda Kanta gö -
re onu siz de yapmağa mezun değilsi • 
niz. 

Kantm lisanında her ne kadar ce -
miyet kelimesi yoksa da fertten evvel 
başkalarının, bir insaniyetin müdafaa 
edildiği aşikardır. Ahlak kaideleri bi • 
zi hislerimizin sevki tabiilerimizin fev
kine çekip çıkarır ve bize hayvan1ığx

mızm üstünde bir takım vazifeler em -
reder. 

O kaidelere göre vazifemizi yapar
sak ne ala. Yoksa. hayvanlık kesimin
den yukarı çıkmamış oluruz. 

(Sonu var) 

ULUS 9 MAYIS 1936 CUMARTESİ 

B. RECEB PEKERİN DÜNKÜ İNKiLAP DERSİ 

Cumurıyet Halk Partisinin ana vasıfları artık bir 
siyasal partinin dış ifadesi değil,Türk iye Cumuriyetin.in 

kanuni şekilde ifadesidiı._ Kamutayın önümüzdeki 
çalışma yılında bu vasıfların «Teşkilatı esasiye» 

kanununda devletin vasfı olarak tasrihi mukarrerdir. 
( BQ§ı 1. inci saylada) 

dış düşmanları kovmak hedefine sevk 
için iç meseleleri, esaslarını koymakla 
beraber isimlendirıneyen yüksek basi
reti kaydetti. 

23 nisan 920 den 9 eylul 922 ye 
kadar, yurdun kurtuluş davasının çe
şidli ve Önemli iç ve dış meseleleri, 
hpkı bir sıyasal partinin meclis gru
pundan bıLşka bir şey olmayan Müda· 
faai Hukuk grupunda gizli olarak ko
nuşulmuş ve sıyasal partinin faaliyeti 
bu şekilde tebarüz ve devam etmişti. 
9 eylulde düşmanlar denize döküldü. 

Barış konuşmaları devam eder
ken Atatürk, Müdafaai Hukuku sıya
sal bir parti yapacağmı ilan etti, bu
nu kurmadan millet ölçüsünde bir bü
yük anket açh, cevaplar gele dursun 
yurdun içinde halkla temas etti, uzun 
münakaşalar yapb ve partisinin Halk 
Partisi ve kurulacak partinin bütün 
halkın arzularmm muhassalası ola
cağını bildirdi, daha kuruluş esasları 
Üzerindeyken partinin halkçılık ana 
vasfı da böylece tesbit edilmiş bulu
nuyordu. 9 eylül 923 de Cumuriyet Halk 
Partisi meclis grupu, partinin nizamna
mesini kabul etti; parti nizamname· 
sinin başına gelen maddelerde, Türki
yenin asri bir devlet kUl'acağı, devlet 

Filistinde yükseli 
Arah meclisinin 

liararları 
Kudüs, 8 (A.A.) - Yükesek arab 

meclisi, şu kararlan vermiştir: 

1 - 15 mayıstan itibaren vergileri 
ödememek. 

2 - Greve devam etmek. 

3 - Arab liderleri, yüce komiserin 

ihtarlarına rağmen memleket içinde 

propaganda turnesi çıkaracaklardır. 

lngiliz lwmiserliğinin vergi 

grevcilerine harş1 tedbirleri 
Kudüs, 8 (A.A.) - İngiliz komiser

liği, vergi grevine teşvik suçunu altı ay 

hapis ve 50 lira ceza ile cezalandıran bir 

emirname neşretmiştir. 

Muhtelif yerlerden, Kudüs arablan 

lehinde dayanışma grevi yapıldığı bildi

rilmektedir. Bütün Suriyede pazar günü 

bir günlük grev ilan edilecekteir. Suri

ye nasyonalistleri Kudüsteki İngiliz fev

kalade komiserine bir protesto telgrafı 

göndermişlerdir. 

Bağdad'd.an bildirildiğine göre, ba

zı Irak mebusları ingiliz orta elçisine, 

Filistinde ingiliz komiserliği twafından 

alman tedbirleri protesto eden bir muh· 
bra vermişlerdir. 

idaresinde, semavi, dini kanunlardan 
tamamen uzaklaşılacağı, hiç bir aile· 
ye imtiyaz tannnıyacağı açıkça yazıl
makla, ulusçuluk, cumuriyetçilik, 
halkçılıktan sonra, adı söylenmeden 
inkılapçılık ve laiklik vasıfları da 
tesbit edilmiş bulunuyordu. 

Bu suretle, 923 de yeni Türkiye, 
bir elinde istiklalinin beratı dış muka

vele, öbür elinde İç savaşlarda, ken
dini yaratma ve yc.pmakta yol gÖs· 

terecek bir nizamname: Cumuriyet 
Halk Partisi nizamnamesi, büyiik ya· 

rma adımını atıyordu. Saltanatın yı
kılmasına rağmen gene o günün icabı 

olarak hilafet bırakılmıştı. Her hane
dan gibi tacından ve tahtından başka 

hiç bir şey düşünmeyen, hilafeti bir 
gün saltanata çevirip taç ve tahtı ile 

milletin başına çökmek için bütün 
yurd menfaatlerini ayak altına koy
maya, daha halifeliğinin ilk giiııünde, 
bu sakim arzuları belirtmekten çekin
meyen halifeyi, parti grupu bütün 
hanedan ailesile birlikte, memleket 
sınırları dışına atmaya karar verdi. 
924 marhnda Şeriye ve Evkaf vekalet
lerinin ilgası, tedrisatın birleştirilme· 
si ve laikleştirilmesi kanunu Par~ 
grupunda kararlaştırıldı. 

927 birinci teşrininde toplanan 
kongre, Sıvas kongresini birinci kon
gre sayarak ikinci kongre adı ile, çe
şidli ve derin çalışmaları, umumi re· 
islik beyannamesile eserini verdi; bet 
ana vasıf böylece tesbit edildi. Bu 
kongrenin büyük neticesi olarak 5 ni
san 928 de teşkilatı esasiye kanunun
daki dine aid kayıdlar kaldırıldı. 5 
mayıs 931 de toplanan üçüncü büyÜk 
kongre altı ana vasfı sıraladı; dev· 
letçilik, ana vasıflarımızın biri olu
yor ve bu suretle alh ok remzi canlan

mış ve tamamlanmış oluyordu. Parti• 
nin dördüncü büyük kongresi, bu altı 

ana vasfı, cumuriyetin devlet olarak 
vasıfları diye kabul etti. Cumuriyet 

Halk Partisinin ana vasıfları artık 

bir sıyasal partinin dı§ ifadesi değil. 

Türkiye cumuriyetinin kanuni ıekilde 
ifadesidir; Kamutayın önümüzdeki 

çalı§ma yılında bu vasıfların "teşkila
tı esasiye kanununda devletin vas-

fı olarak tasrihi mukarrerdir; İŞ• 
te ders, yeni Türkiyenin kur • 

tuluşunda olduğu gibi kuruluşunda 

da Cumuriyet Halk Partisinin imil ol
muş, ruh olmuı olduğun~ tam bir 
devrimci görüş ve gösterişi ile göz ö
nüne bu suretle koymuş oldu. 

B. Metaksas Balkan paktının Belgrad 
lionuşmalarınclan çok kuvvetlenıniş 

olarak çıktığım söyliyor 
Atina, 8 (A.A.) - Başbakan B. Me

taksas Belgrad'dan saat 20.30 da Atina
ya dönmüş ve istasyonda Romanya, 
Türkiye ve Yugoslavya elçileriyle ken
disini ha.raretle karşılayan kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından selamlanmıştır. 

B. Metaksas, gazetecilere beyanatın
da Belgrad'r ziyaretinden çok güzel in
tibalar getirdiğini söylemiş ve orada ya
pılan görüşmelerin samimi bir güven i-

İrakta sükfuı 
kuruldu 

lrak elçiliğinden bildirilmi!;tir: 

"Takriben bir hafta evvel orta Fi
ratta Divaniye mutasarrıflığında mu
kim beniarız aşiretleri umumi emniyete 
mugayir bazı hareketlerde bulunmuş· 

Iar ve icrayı şakavete tasaddi etmişler· 
dir. 

Bu mıntakada sükunu kurmak ve a
sayişi iade etımek üzere İrak hükümeti 
tarafından yapılan askeri harekat neti
cesinde asiler bir çok zayiata uğramış
lar ve mezkQr aşiret ıefleri bila kayd 
ve şart hükümete teslim olmuşlar, ve 
muhakemeleri icra edilmek üzere mu
tasarrıflık merkezine gönderilmişlerdir. ı 
Böylece isyan balôtrrılmış ve bu mmta-

çinde cereyan eylediğini ehemiyetle kay• 
detmiştir. 

B. Metaksas, Balkan antantı elçile

riyle istasyon salonunda yaptığı bir gö

riişme sırasında Balkan antantının Bel

grad konferansından çok kuvvetlenmiş 

olarak çıktığını ve şimdiye kadar asla 

bu kadar kuvvetli olmamış bulunduğu
nu söylemiştir. 

Graf Zeplin Balonu 
döndü 

Paris, 8 (A.A.) - Brezilyadan dön
mekte olan Graf zeplin balonu Alp dağ
larını aşamıyacağından dün saat 16 da 
fransız toprağı üzerinden uçmak için 
izin istemiş, bu izin verildiği için dün 

akşam saat 20 de fransız sının üzerin· 
den geçtiğini telsizle bildirmiş.tir. Graf 
zeplin bu sabah kazasız olarak Fridrih· 
sbafen'de yere inmiştir. 

Alman büyük elçisi, istenen izinin 
çabuk verilmesinden fransız hükümeti
ne teşekkür etmiştir. 

kadaki emniyet ve atildllı iade edilmi§

tir. Harekatı askeriyeye hitam bulmui 
nazariyle bakılabilir. 

()iiJ ANKAR.l\ 
servetlerini işletecek maden endüstrisini 
beslemektedir. 

Milli bankaların başında, Merkez Ban
kası bulunmaktadır. Bu banka, Türk parası
nı kontrol etmekte, emisyonlar yapmakta ve 
ekonomik sahalara temiz kan götürmekte 
olan deveranı idare eylemektedir. 

Bu banka, bir devlet bankasıdır ve devlet 
endüstrisini finanse etmektedir. Rusyadaki 
beş yıllık plandan az çok mülhem olan beş 
yıllık endüstri programını hakikate kalbe
den ve Türkiyeye, hammadenleri ve pazar
ları memlekette mevcud modern bir endüs
triyi kazandıracak olan, bu bankadır. 

Türkiye'nin her sahada endüstrileşmesi, 
düşünülmemektedir. Türkiye, hammaddesi 
kendinde mevcud olmıyan eşyayı dışardan 
alacak ve buna karşılık, kendi değerli ibra· 
cat maddelerini satacaktır. 

Yazan: Norvert von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Köyde henüz iptidai olan ziraat bilgisi, 
Ankaradaki ziraat enstitülerinde kendine, 
bütün şarkta bir eşi olmadığı için, bütün Ön
asya'ya faydası dokunacak olan muazzam 
bir yurd bulmuştur. Nihayet, memleketin en 
büyük kredi müessesesi olan Ziraat Bankası, 
milletin - devletin - ve ekonominin temel di
reği olan Türk köylüsünü, iliğine musallat 
olan mürabaha belasrndan kurtarmaktadır. 

Büyük bir sermaye ile çalışan Türkiye 
Ziraat Bankasından başka birçok milli ban
kalar kurulmuştur. Bunlardan her biri, mil
li ekonominin bir başka sahasını kredi ile 

.beslemektedir: Bir tanesi prive endüstrisi 
ile ticareti, bir diğeri devlet endüstrisini, bir 
i~":;ncüsü kömür, bakır ve daha birçok yurd 

Bu bankaların idaresi ve maksadları gibi 
sermayeleri de millldir. Ve devletin payı, 

büyüktür ve hakimdir. 
Bunlardan başka, Türk kanunlarına gö

re teşekkül etmiş yabancı bankalar mevcud
dur. Bunlar, kendi memleketlerine doğru o
la:ı ihracat ticaretini beslemektedir. Kendi
lerinden kredi bakımından az çok istifade 
edilmekle beraber, imparatorluk zamanın
daki gibi değildir. İmparatorluk zamanında, 
bu bankalar, başlarında o heybetli "Osman
lı Bankası'' gelmek şartiyle memleketin pa
rasına, kredisine ve ekonomisine, kayıdsız 
şartsız olarak hakim idiler. 

Memleket bankaları arasında en büyük 
vazife, altı bin yılhk bir tarih ilişiğini taşıdı
ğı şerefli adla temsil eden ''Sümer Bank" a 
düşmektedir. 

Eğer kazanç hesablarmdan ve ekonomik 
mülahazalardan müteessir olmaksızın kuru
lan harb endüstrisini bir kenarda bırakırsak, 
Türkiyede büyük endüstri olarak başarılan 
ilk işler, çimento ve şeker endüstrisi olmuş
tur. Bununla, Türk tediye muvazenesi der
hal ferahlamıştır. Bugün büyük tekstil kom
binatları yapılmaktadır. Bunlar, memleket
te mecvud pamuk ve yün maddesini işJiye
cek ve ~imdiye kadar hep dışarıdan getiri
len bezlerin ve kuma~larm yerine Türk pa· 
muldarmı ve Türk yünlülerini koyacaktrr. 
Arkasından, cam, kimya ve kağıd endüstrisi 
k,,rıı1acaktrr (1 ). 

(J) Bischoff'un kitabındaki miirekkeb daha ku
rumadan, bunlarrn birçoğu gerçek olmuştur. Tür· 
kiye, o memlekettir ki, onun hakkında istikbal sıy
gasın.r kuJJanmak bir hayli tehlikeli olmuştur.- B. B. 

Türkiye suni bir endüstrileşmeye şu iti• 
barla muhtaç değildir ki, herhangi bir harli 
vukuunda, yolların aynı zamanda olarak: 
hem A vrupaya, hem Akdenize ve hem Rus .. 
ya'ya doğru kapanmasına ihtimal vermemelt• 
tedir. 

Demek oluyor ki, Türkiye, ilerisi için 
dahi, Avrupa mallarına mühim bir pazar. 
kalacaktır. Türkiye sanayileştikçe, nufusu, 
ve alrm kabiliyeti ile ihtiyaç norınaları ar• 
tacak ve bu itibarla, gittikçe daha mühin1 
bir p1zar olacaktır. ~ 

Daha bugünden, Türk illerinde, bacalar 
1 

tütmekte, çelik çarklar oğuldamakta ve 
türbinlerin sarhoş edici şarkıları yükselınelt .. 
tedir. A vrupada doğan, Amerikada büyüyen 
makina, Sovyet Rusya'nm ona hazırladığı 
minberden, kudretin, hükümranlığın ve azad,. 
lığın ilahilerini okumaktadır. ;,;ı 

(Sonu var) 



" "" "'- r l~ 1936 CUMARTESi -
· lkbahar at koşuları 

Yarın yeni yapılan i podromda başlıyor 
'.An.karada yeni yapılan hipodromla 

IDCmleketimi.zdc batta kODJ!U memcle
lketlcrde eti olmıyan bir alan kazanmq 
~luyonız. Kotu pistleri. tribünleri. ahır· 
kn ve en ud tesisatı içinde tophyan 
lıipodromun mümnmeliyetini burada 
anlatmak bhi1 değildir. Yann koıulan 
ıacyre gidecekler etraflarmdaki güzellilı::
Seri de yanpar kadar :ı:eVkle seyrede-

teklerdir. 
Y alnıız ilhbahar yanılan yCfil pistte 

Cleğil kum pistte kopllacaktır. Çünkü 
bir sebze bahçesi kadar ihtimamla ba
srrlanan pistin çabuk bozu)mamasl için 
Uzerinde bir müddet daha at lıcotturma• 
mak icab etmektedir. 

Henm tamamıammyan ikinci bir 

fCY de mefrupttır ki bu da sonbahar 
yanıtarmdan evel bitmiı olacaktır. 

Ankara ilkbahar yanJlamıın ilk haf
talarında ekseriyetle a.z at bulunurdu. 
Çünkü diğer vili.yetkrdeki yantlara gi
den atlar Ç&Dııcak Ankaraya dönemİJOl'
laıcb. Halbuki 936 senesi. programmc1a 
yapllan bazı değişiklikler sayesinde yer
li atlardan gayrısı Ankarada toplan
mış ve yarınki koşulara otuzdan fazla 
at ve kısrak kaydedilmiştir. 

Okurlarımıza her zamanki gibi ko
şularda kazanması umulan atları tanıta
cağız. Yarınki kO§uları srrasiyle a~ğı
ya yazıyoruz : 

Rakiblerinden çok apğı kilo taşıyan 
Şoromponun koıunun favorisi olması i
cab eder. Fakat kotuya tamamiyle ha
.zıt' bir vaziyette olmadığı için kati bir 
§eY sö:flenemez. Diğer üç at arasında 
Şorompoya en kuvvetli rakib ~omru
dur. 

IJeıinci koıu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli yanm kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsus handikaptır. Mesafe
si 1600 metredir. 

Bu ko§uya yazılı at ve kısraklarla 
taşryacaldan kilolar Jurilardır: 

55 Sdten - 60 Yddmm - 61 Ceylin • 
63 Alemdar - 49 Makbul - 51 Kona • 
53 Kohinur - 54 Ayhan - 47 Asuman 

İzmir yarJflarmda birincilik için bo
ğufan Alemdar ye Ceylin handikapm 
bqmda geliyorlar. Diğer atlar, Kobi
nur müstesna, lmürde kofmadılar. O
nun için bu kopınun neticesini kestir
mek çok zordur. Biru ayağı acıyan Yd
dmm ..,,.... ... ralöb at ..ı»Neri geoit 
ndes alabilirler. 

Alemdardan ~ekiz kilo noksan taıı
yan Selten'in koşuyu karqtrracağım ve 
Ceylin'mda Setten kadar pllSI olduğunu 
zannediyoruz. Umulmuyan bir atın bi

rinciliği de beklenebilir. 

Çifte bahis birinci ve beşinci koşular 

arasmdadır. 

HAFTANIN MAÇLARI 

ULUS 

RADYO 
9 Mayıs 1936 Cumartesi 

Bu akşam Avrupa istasyonla
nnda dinlenebilecek seçme prog-
ram: 

KONSERLER 
Ankara aaati ile 

S. D. 

17 30 Paris P.T.T. (Körler konseri) 

18 15 Strazburg (Senfonik konser) 

19 15 1.N.R. fransızca, Tuluz 
(Senfonik orkestre) 

20 40 Tuluz (Muhtelif konserler) 

21 30 Londra (Yaylı sazlar konseri) 

21 35 MiJano (Senfonik konser) 

23 - Milano (Ses konseri), Varşova 
(Senfonik konser) 

23 15 Droitwich (Askeri müzik 
konseri) 

23 30 Doyçland (Harp konseri) 

23 50 Budapeşte (Senfonik orkestre) 

OPERA ye OPERET 
20 25 Viyana (S. Jones ·La Geisbo) 

21 30 Paris P.T.T. (Kontes Mariça -
Kalman) 

21 35 Roma (Opera) 

HAFİF MÜZİK 
18 3Q Moskova komintern (Şark 

şarkıları 

21 İ.N.R. fransızca (Operet 
parçaları 

al 
o 

vns 
(Başr 1. inci saylıda. ) 

lnt:riliz kamoyu zecri tedbirler 
me..~wine çok alaka gÖ$leriyor 

Lon~ 8 (A.A.) - lngiliz kamo
yu zecri tedbirlerin akibetine gİtb°kçe 
arlan bir alaka göstermektedir. Mu
halefeti tqkii eC:a:a :i'LH:a al ve !§çiler 
bu akJADI ingiliz milletler cemiyetm'2 
yardım bi~liğinin himayesi altında 

"Albert Hol" da bir toplantı yaparak 
ftalyaya kaqı zecri tedbirler siyasau
na devam edilmesi lehinde tezahür
lerde bulunacaklardır. 

Niyaz Kronikle diyor ki: 
''Milletler cemiyetine karıı teah

hüde giren Te Habefistanı milletler 

cemiyetine t&mamiyle gÜYen göater

meye tqYik etmiı olan Büyük Britan

ya için tek terefli hareket battı, ltal

ya mittetler cemiyetinin sulh şartları
nı kabul edinceye kadar zecri tedbir
Jere devam etmektir • ., 

Deyli Ekspres ise tenine olarak 
zecri tedbir 51Yaaasuaın tamamiyle if
las ettiğini yazmaktadır. 

Deyli TelegTaf gazetesi, hükümc
te yartlım gösteren muhafazakal" mah
filleTde zecri tedbir aleyhtarhğmın 

arhnakta oldu~anu görmektedir. 

işçi partisinin gaz.-tesi olan "Dey-
1i Heratd" gelince, bu gazete diyor 
ki: 

,.Muhafazakar partisinin çoğunlu
ğu 7.ec-ri tf'.tbirter ve bununla da biz-

5 H·/\ 5 

'7 Si Y r • 

zat milletler cemiyetinin ~ bcr türlü 
kollclttif tcdb"rler aleyhinde bulun
maktadır. Muhafazakar Parti fnciJ
terenin ail&hlanmau esasına dayanan 
bir infirad sıyasas.ını tekrar terviç et
meye baılamı~tır. 

lngiltere, zecri tedbirlerin kaldı· 
rı!ması için te~ebbüA yapmıyactilı 

Londra, 8 ( A.A.) - Bütün .. b&h 
gazeteleri ,yan resmi bir tesir altında 
yazdıkları hiuini veren makalelerde, 
"ltalyaya tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin hemen kaldırılması busa
&UDda İngiltere hiç bir tqebbüste iba

lunmıyacaktır" demektedirler. 

Deyli Telegraf diyor ki: 

''Milletler cemiyeti t&rafmdan 1-
talyaya tatbik edilmekte olan zecn 

tedbirler batlıca hedefinde muvaffak 

olamamı~ ise de gene meriyette kala

caklardır. Mitletl•r cemiyeti konseyi 

zecri tedbil"lerle ula meşgul olma· 

mı§hr Onun içın bu bapla bir k11.rar 

vermek gene 18 1er komite:ı;ne dü§er. 

Herhalde ln-riltere zecri tedb·r erin 
kaldırılması için te~ebbüste buluna
cak değildir . ., 

"Oi~er taraftan Akdenjzıfeki ·n.,.İ· 

liz deniz kuvYederjJt<n normıol ·, ha

le 1conulmaS1 h~kkmdıotri miiu. cre

lere df' v11.kındııı b111lanması b .. ~. ne
mcz ve bu .rörÜ!'ômeler ba~Jesa da u
zı•n :"Ür .. h;lpe.-lr•;r ... Birinci kofu: Hiç koşu kazanmamış 

yerli yarım kan ingiliz taylara mah&us
tur. Mesafesi 1000 metredir. Bu koşuda 
yedi tay koşacaktır. Bunlardan .İzmir
den gelen Emir Salibin Mahm~r~ ~e Mu
rad ismindeki taylarıodan gayrı&ı ilk ko
ıularmı koşacaklardır. Bu iki tay lz~T
dc kottukları için Ankarada daha ıd
manh ve koşuya alışlill§ bir vaziyette 
geldiler. M.aamafi Mareşal Fevzi Çak
mak'ın Bayburd ismindeki tayı da ra
kiblerinden korkmıyacak kadar kuvvet-

Ankara ayaktopıı kurulundan: 

9-S-936 Cumartesi günü yapılacak 
maçlar 

23 10 Viyana (Opera ve operet par
çalan: .Manon Lesko, Ri~oletto 
Bohem hayatı. V enedikte bir 

gece). İngilteı'enin Alnıan yadan sordul ları 

lidir. 
ikinci ko!U: 936 senesi zarfında hiç 

k~u kazanmamış halis kan ingiliz at ve 
lnıraklara mahsustur. Mesafesi 1400 
metredir. Bu koşuya yazılı yedi at ve 
kısrak arasında en çok göze çarpan Bn. 
Bins'in Barçı ite :B. Ahmed'in Grandez
za'sıdır. Grandezza ge~en sene ilkbahar 
'koşularında topalladı ve o zamandan

beri kosturulmadr. Yarınki ko~u ile ya
nş hay~tına yeniden ba~lamasmı te.mcn: 
ni ettiğimiz bu güzel kısrağın rakıblerı 
için tehlikeli olacağını umuyoruz. 

Uçüncü koşu: Hiç koşu kazanmamış 

yerli, yarım kan ve halis kan arab at 
ve kısraklara mahsustur. Mesafesi 1400 

metredir. 

Ankarada mevcud yerli ve arab atlar 
arasında hiç koşu kazanmamışlar az ol
duğundan bu koşu diğerlerine nazaren 
belki daha az heyce.anlı olacaktır. 

Koıuyu B. Tabirin Yaşa~ ismindeki 
atının kazanması ihtimali fazladır. 

Dördüncü koıu: Dört ve daha yuka
n yaştaki halis kan ingiliz at ve kısrak
lara mahsus handikaptır. Mesafesi 1800 
metredir. 

Bu koşuya yazdan atlarla tqıyacak-

1an kllolan aşatıYa yazıyonız: 1 
54 ŞOTompo - 61 Marlriz • 63 Bekar 

- ~3 Tomnı. 

ANKARA GÜCÜ ALANINDA 
Altınordu - Ankara Gücü ikinci ta

kımları saat 15,30 hakem Hadi (G. B.) 
Gençler Birliği - Muhafız Gücü 

takımları saat 16,45 hakem Resai (A.O .) 

MUHAFIZ GÜCÜ ALNAINDA 
Ankara Gücü - Güvenç Spor genç 

takımları saat 15,30 hakem Mehmet 
(A. O.) 

Çankaya - Güvenç Spor ikinci ta· 
kımları 16,45 hakem İzzet (Beşiktaş) 

10-5-936 Pazar günü yapılacak 
maçlar 

ANKARA. GÜCÜ ALA.NlNDA 
Çankaya - Kırıkkale birinci takım

ları gaat 15 hakem Ömer (D.S.) 
Muhafız Gücü - Demir Spor takım

ları saat 16.45 hakem Servet (A.O.) 

MUHAFIZ GÜCÜ ALNAINDA 
Altınordu - Güvenç Spor bi.rind 

takunlar &aat 15 hakem Nuri (B.f). 
Ankara Gücü - Gençler hirliği ta

kımları saat 16,45 hakem Hakkı (Bş.) 

Halkevinde konferans 
Ha.lkni Bqbnlığ1Dd11a: 
Ev.imizde verilen eko.oomik konfe

ransların on ikincisi olan '(Devlet iıtik
raır:ları) bueün saat 16.5 de Cumuriyet 
Merkez Bankası muamellt müdltrli mu
avini B. Sldi tanfmdan ftrileccktir. 

Herkes gelebilir • 

DANS MOZIKl 
18 15 Droitwich, Doyçland 

19 Bükres· 
~ . 

21 10 Kopcnhag, Kolonya 

23 30 Strazburg, Münih, Londra 

24 1.N.R. fransızca, Doyçland, 
Viy·ana, Varşova, Droitwich. 

Programda adları geçen istasyonla
rın dalga uzunlukları: 

Londra (342.1), Faris P.T.T. (431,7), 
Moskova - Koaıintern (1714), Tuluz 

(328,6), Budapcşte (550,5), Varşova 

(1339), İ.N.R. fransızca <483,9), Droit
wich (1500), Bükre~ (364,S), Viyana 
(506,8), Milano (368,6). Doyçland 
(1571 ), Kopcnhag (255,1}, Kolonya 
(455,9), Münih (405.4). 

tJciincii Umumi 1iifcuis1ik 
~ ~ 

Ziraat l\1üşaviri 

Çanak.kale ziraat direktörü Re
şat üçüncü. u~~mi müfettişlik zi
raat müşaTuhgıne tayin olunmuş
tur. 

Japonlarla ticaret anlaşması 
Japonlarla aktedilmit olan_ ticaret 

anJafmasında bazı deği,iklikler yapıJ-
11Uft1r. 

KHring anlaşmag 
Türkiye • Çekoslov;akya ticaret ve 

kliring mııa.ması bir ay müdMtıe tem

dit oıunmuftUr. 

(Baıı 1. inci sayfada) 
ya·nrn şimdi emellerini gerçekleştirip 

gerçekleştirmemiş olduğunu ve Avru
pa'nın şimdiki siyasa ve toprak statü
sünü tanıdığını ve sonradan yapılacak 
görüşmelere serbestçe muvafakat edil
miştir. 

4 - Sualname, bundan ~onra, B. Hit· 

ler tarafından 21 mayıs 1935 de Rayhş

tag'da "Garpta bir hava paktı., yapıl

mumı teklif için yapılmış olan beya

nata geçmektedir. Sualname, garba ait 

bu hava paktını takib::n hava kuvvetle

rinin tahdidi maksadiyle mıntakavi bir 

takım itilafnameter yapılmaması kara

rı İngiltere hükümetinde büyük tees

sür uyandıracağını ilave etmektedir. 

S - İngiltere hükümeti, Almanya'· 

nın Fransa ve Belçika ile ademi teca

vüz paktları yapmak teklifinde bulun
mut olmasını h()fnut1ukla kaydeder. 

İngiltere hükümcti, alman hükümeti" -

nin bu paktlara müterafik olarak znnan 

andlafmalan yapmağa meyilli olduğun

dan da maJfımat Yerir. 

6 - İngiltere hükümeti, Almanya'

nm cenubu fUld Ye fimali prki ımır
larmdaki deYletlede ademi tecar::i.z pak

b teklifinde bulUDmUf olmaaı keyfiye

tini de kaydecler. Ancak bu gibi pakt

lar kaqıbldı yardım anı....-ı•n ile ır:ı

man altına alınıp almmıyacağmı öğ

renmek tatu. 
7 - Almaaya'nm Milletler cemiye

tiM girmiye meyilll olduğuna dair o-

. 
lan haber, bu paktların me~k\tr cemi

yet mukavelesinin çerçevesi içinde ic

rayı hiıküm edecegini urnmaga elveriş

lidir. 

8 - Almanya, "Almanya'mn cenubu 

şarki ve şimali şarki sınırı üzerindeki 

devletler·• t3biri içine Sovyet Ru&ya ile 

Letonya ve Estonya'yı da alacak olur

sa umumi bir anlaşma yapılması g niş 

öiçüde kolaylaştırmış olur. 

----·----
Baltık devletleri dış 

bakanlarının konferansı 
Riga, 8 (A.A.) - Baltık devletleri 

dış i.;Jeri bakanlarının dün toplanan 

konferansı ruznamesinde şu maddeler 

vardır: 

1 - Letonya delegasyonu başkanı

nın evvelki konferans hakkındaki rapo-

ru, 

2 - MiUetlc.rarası siyasal meseleler

le Baltık deYletlerini alikadar ede1 

meseleler hakkında görÜfmeler, 

3 - Baltık devletkriııin ekonomik 

iş beraberliii ve bilhuaa gümrük tari

,felerinin buitıe,tiriJmesi, 

4 - Us Baltık dnleti bnwılarmıa 
bi.rlt§tifilmeli • 

Gazetelerin wrctikleri haberlere gö

re, Baltık deYle'tterinin Milletler Cemi

yeti kon11eyin4e ttmaili meseleıi de 

konferansta g"örütülecektir • 

Tefrika: No: 53 

Evllllk ve Ctesı 
dum. Ve o zaman, uyumak istiyonnuşum 
gibi kucağına oturuyordum. Bana ber~bcr
ce düşüniyonnuşuz gibi geliyordu. Şimdı, se
n~n başkalariyJ" konuşmanı gördükten so.n
ra, susuşunda başka bir insanın hapsedıl
·miş olduğunu sanıyorum ..• benimle mütema
diyen konuşmam isterdim ... sen hiç de sade 
bir insan değilsin ... 

Acı intibaıını defetmek için yemek odası
na doğru gidip Hügo'yu çağırdı. Bert, sa
lona döndüğü zaman Alber'i bulamadı. Yeri
~e oturup elişine devam ederken düşünme
ge başladı: uAramızda böyle ne geçti ki? 
Hemen hiç bir şey ... yalnız, saadetimiz üze
rinde bir bulut gibi geçen susuşlardan biri ... 
belki ben patavatsızım. .. darılmış gibi idi; 
n_icin? Odet geçen gün: '·Evliliğin ilk günle
rınde hayat her zaman kolay olmaz ... n di
yordu. Hakkı var: hayat kolay değil.'' 

yordu. Bunlardan ancak Albere bahsedebi
lirdi. 

Yazaa: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çevirea: Nuubi BAYDAR -·-

- Beni dinle canım, beni hazan korkutu
yorsun. Hiç bir şey söylemediğin zamanlar 
bana öyle geliyor ki seni kaybetmişim san
ii ... fakat izah et bana, bu neden böyledir. 
Eskiden gözlerinden daha çok şeyler anlar
dnn. Seni her vakit vuzuhla görürdüm. Ken
dinden biç bahsetmiyorsun. Adeta hislerini 
tsaklıyorsun. Kendimizden her vakit bahse
den benim. Ansena, yahut Kastanye burada 
l>ulundukları zaman durmaksızın konuşuyor
sun. Benimle olduğun zamanlar söyliyecek 
hiç bir şeyin yok. .. 

- Tabii, başka1ariyle konuşuyorum. 1n-
6an konuşmakla eğleniyor. Aklına ne gelir
se söyliyor. Doğru, seninle olw1ca susmak 
istiyorum ... Bana bir kabahat gibi atfettiğin 
bu sü :utla, hissetmiyormusun ki, kendi içi
me dönilvorum? 

- T.~~ 1 - i rl"'n bunu hissettiğimi zennediyor-

- Hayır, yavrum, ben pek sade bir ada
mım. 

- Bilmem, sevilen adam hiç bir zaman 
sade görünmiyor. 

- Sadeliğini giderip onu mürekkebleşti
ren sensin ..• hislerini tetkik ediyor, ıasala
nıyorsun ... eskisi gibi sakin ve itimadh ol, 
o zaman bahtiyar da olursun. Bütün fark, 
durmayıp işliyen küçücük başındadır ..•. biri
birimizi seviyoruz, değil mi? Mademki ?u 
böyledir, artık zihnimizi yormıyahm. H_a~ı~
ler, durmadan servetlerini düsündüklerı ıçm 
kendilerini yoksul sanırlar. ti'ısan kendi sa
adetini, iştibahlarla, istifhamlarla zorlama
mahdll'. 

Bert ayağa kalkarak: 
- Peki, öyle olsun, dedi. 

Bir başka kadının bu cümlesini kendi 
kendisine tekrar etmekle avunuyordu. 

., Hepimiz, biribirimizin eşiyiz" diyordu. 
Alber onu başka kadınlara benzemez, 

kendine alışmış, kalbi tecrübeleriyle olgun
laşmış ve evlenmeğe hazırlanmış farzedi
yordu. Vakıa o, böyle görünüyordu, ancak 
Alber'in hosuna gitmek için kendini zorla
mak suretiyle ... Birçok yeni duyguların ma
hiyetini anlıyabilmesi için dinlenilmesini, 
kendinden sualler sorulmasını, yardım edil
mesini isterdi. Mesela, gece öpüşmeleri onda, 
uzun zaman zihnini yoran intibalar uyandın-

"Fakat bahsetseydim beni fazla çocukça 
düşünüyor, sanırdı. Fakat en samimi düşün
celerimi asıl ondan uldamağa mecbur ol
mak acayip bir şey değil mi? Bunları hiç ak
la getirmez görünüyor. Halbuki eskiden yü
reğimde saklamak istediğim şeyleri nasıl da 
meydana vurdunnağı bilirdi!" 

Alber salona girerken sordu: 
- Ocağm üzerine ne koydun? 
- Hic ! eskiden odamda duran birkaç 

biblo. Bunları sandıkta buldum. Fakat onla
rı bu sabah görmüştün. Aklına geliyor, de
ğil mi? Hatta küçük atları eline bile alıp 

cc:.kmıştın. 

- Hayır. Hatırlamıyorum. Eğer bu atta· 
n görmüş olsaydım dikkatime çarparlardL 
Berbad şeyler. Bu ocakta hoşuma giden şey, 
üzerindeki bira.z soğuk, biraz sert ve külçem· 
si saatla mermerin çıplaklığıdır... bu saa1 
zaten bir harikadır ... Anne juo'dan almıstL .. 

(Sonu var)' 1 
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~ Turkkuşunun Inonu ~ 

!kampına talebe yazılıyor i 
! Türkkuşunun İnönü kampına iştirak ~ 
~ etmek üzere Ankarada açılacak iptidai'·~ 
= ·· 1 · kaydı = S2 kurslara girecek uçucu uye erın - ~ 
~ na başlanmıştır. Dersler Serğievi önün-~ 
§ deki sahada olacaktır. ~ 
~ İstekliler hergün sabah saat dokuz- ~ 
§ dan akşam beşe kadar; ~ 
~ Beraberlerinde en aşağı orta tahsili ~ 
~ bitirmiş on yedi yaşından yukarı ve as- ~ 
~ kerlik yapmamış olduğuna dair vesika- ~ 
§ larla, iki fotoğraf ve hüviyet cüzdanla-~ 
- -= . = §J rıle, ~ - -- -- -
~ T. Hava Kuru u ~ - -- -- -
~ Neşriyat Şubesine ! 
= = - -~ isimlerini yazdırmalı- s ~:= başvurarak = 
~ dırlar. ~ _ § = LİSE MEZUNU VE YÜKSE!{ TAH~IL ~ 
;;,; GENCLERİ TERCİH EDİLECEKTiR. ~ 
==rnııınnım~ııruiımmıııtınım11nımı111mıınıınıı1111mmmı11111111111nm -
Aul{ara P. T. T. Başmüdii r· ğii ul~n: 

A k G .. ,b +elgraf hattının tahkimi v. e Ankara telefon şe-
n ara - O• aşı . . 'k" l"k 16 12 et 

b • · · ·ı t. il"in 1160 tane 2 delıklı ı ışeı metre • ve m 
c ·esının ı ı ıy."~ı. : 8 1.k 1160 tane cıvata ve 200 met-1 ·k t. ı d mırı ıle 20-35, 5- sm. 1 1 

~o ıe ek d . boru a~'k eksiltme suretile satın alınacaktır. 
. rBe 1/2 lparmal . emm~:hammen bedeli 4172 liradır. Muvakkııt teminat 

u ma zeme erın b .. ·· t beşte 
.~12 liradır. İstekli~erin 20 mayrs 936 çarşam a gunu saa1~~78ı0 
komic;yonıımun müracaatları. (974) 

BAYANI~ . .\.RA 
Yerimizin darlığı münasebetiyle davetiye gönder~mcdiğimiz ve 

yahut mazereti dolayısiyle (e:<position) ımıza ge~err_ııyen Baya;ılar 
cuma ve salı gün1erinden maada her gün m?dellcrımın _atel;:~mı;ı;de 
hususi s:ırette görebilirler. Pek çok beğenılen ve ta~dır edı;.en el. 
biselerimiz mutedil fiatlarJa satılmakta ve kopye edılmekteoır. 

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

Bio·a 
~ 

Belediye~ind en : 
' Belediyemiz eıektrık santralının 1.6.936 güniiı:den 31.5.937 ni:. 
hayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan (40,000) kılo matot (3400) 
ve (l %0) kilo maldna yağına (160) lira fiat tahmini ile 20.4.936 
pazar~ ·si güniincler. ititaren ı l.5.'l36 pazartesi günü s;ıat 15 e~ kadar 
kanalı zarf usuliyie eksiltmeye cıkarılmıştır. Ma.zotun ve yagın ev· 
saçını anlamak ist:yC"nlerin müdıieti içinde beledıye sa~tral mem:ır
ıu ·una, sartnamcyi görmek istiyenlerin muh~sebye muracaaları ve 
kanunun ~eret~li olın yüzde 7.5 teminatlı teklif mektuplarını Be!e
dive Baqkarılığın.:t göndermeleri ve ihalenin komisvon huzuru ıle 
yapılaca?;ı ilan olunur. (2385) 1-177 6 

•• 
Bakaı1lığından: 

Ankarada yapılmakta olan Sıyasal Bil
giler Okuluna ilave idilece k krsmın 

eksiltmesi 
1 - Ankara'da inşa edilmekte olan Siyasal Bilgiler Okuluna ilave 

edilecek yatakhane, çamaşırhane ve jimnastikhane kapalı zarf usu
'liyle eksiltmeye konulmus.tur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli Q5.996 lira 75 kuruştur. 
3 - Bu işe ait eırak şunlardır: 
a) .ı"ennl şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Kesif hıılasasr 
d) Proje 
e) Eksiltme şartnamesı 
f) Baımdrrlrk İşleri şeraiti umumiycsi 
İstekliler bu proje ve evrakı 4 lira 80 kuruş karşılığında Eakan

ok Yüksek Öğretim Genel Direktörliiğünclen alabiJirler. 
4 - Eksiltme 14 Mayıs 1936 tarihine gelen perşembe günü sa

at 15 de Ankarada Kültür Bakanlığı Ydksek Öğretim Genel Di
rektörlüğü dayrasmda toplanacak Arttırma ve Eksiltme komisyo
nunda olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek icin: 
a) 2490 numaralr Arttırma, Eksiltme ve ihale kanununun 17 in

ci maddesine uygun 7200 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
c) Bayrndırhk Bakanlığından ehliyet vesikası alan diplomalı 

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

6 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar komisyon 
Reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen mek.. 
tuplarm nihayet 4 üncü maddede yazılı ihale saatine kadar komis
yona gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
ftlez. (919) 1--1681 

'ULUS ~ 

_Zir.aat Vekaletinden: 
Muhammen 

Bedeli 
L K. 
25 

M3 Kilosu Adedi Cinsi 
17,027 Çam kereste 

1,5 21339 Meşe kömürü 
1 00 ıoooo Mahlfit odun 

' Çam kömürü 1,5 900 
1.s 2000 Çıra 
5 182 Çam sepet 
30 98 Top Kasnat 

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

Hazine namrna müsadereli olup Ankara Orman İdaresi depola
rında bulunan yukarda yazılı momulat ve mahrukat 15-5-936 cuma 
günü saat 15 de açık artırma suretile satılacağından istekliler~~ ~.h~
le günü % 7,5 teminat akçelerile birlikte An.kara Orman Mudurı. 
yetinde Müteşekkil komisyona müracaatlan ılan olunur. 

(950) 1--1721 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
10- Mayıs-936 tarihinde başlayacak ol~n. At koşula.~r için ~lus 

meydanından koşu yerine saat on dörtten ıtıbaren otobus sefen ya
pılacağı ve bu seferlerin her yanş günü ayni saatte başla~ak. ~z~re 
koşu devam ettği milddetce tatbik 01unacağr sayın halka bıldırıJır. 

1-1881 (991) 

Türkiye C1ımuriyet 
Merk:ez Banl{aRındaiı : 

Hissedarlar umumi heyetinin fevkalade toplantısı münasebetiyle 
mayısın 11 inci pazartesi günü öğleden sonra gişelerimizin kapalı 
bulunacağı ilan olunur. 1-1821 

Kurumu 

A J 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip plamru görünüz 
1 ci keşide 11 . mayıs . 1936 dadır . 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, )2.000, 10.00D liralrk ikramiye. 
lerle (20.000) liralık hir mi11d1f.-t vard1r. 

İnlıisarl· r Aııkara 
B·~şnıiidürlüğündeıı : 

A;ıl:arcı • Kizılcahamam dolu tütün, içki sandıklarile ispirto b1-
d,.m1=-nmn gidip gel-ne i~i aç:k ek~iltmeye konulmuştur. Bir yıllık 
ta~m·a Jedeli (500) lira tahm~? .~dıltniştir. Bu taşıma işi 1 Haziran 
936 ?,Üi'Ündcn 31 IVT:ıyıs 937 gunune kadardır. 

Açı\ eksiltme 20 Mayıs c;arşarrba giini' snat (1.'i) de Basmiidür. 
lükle Kıı:ıkalıamaın Memurluğunda olacaktır. "" 

htf'kliierin ~craiti anl"J'1".Ck için Başmiidürlüği.imüze veya Kızıl-
c1hmrama müracaathrı <975) 1-1785 

Yo.ı:gad memleket hastanesi için ~açık eksiltme ile satın alınacak 
ve keşfinde yazılı fln <ıltı kalem. (14ı7_) bin dört yüz yetmiş yedi li
ra (22) yirmi iki kuruş kıymetlı te~vır aletleri 21.5.936 gün ve per
şembe günü saat on beşte Y~zgat vılayeti daimi encümeninde ihale
si yapılmak üzere açık eksıltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
öğrenmek üzere Ankara Nafıa ve_:'• zgad Sağlık Müdürlüklerine ve 
Encümeni iaiP1iye müraı...:ı"tlan ılan olıınur. (2388) 1--1777 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 1 SATIN ALfv1A KOMİSYONU İLANLARI 
BİLİT 

ı -- 250: 424 Ton benzin kaJ:>alı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepisinin biçilen eden 139.920 lira ve ilk intaç parası da 

82-<6 liraurr. 
3 - İhalesi 16.5.936 günü ~a~t 11 dedir. 
4 -- Şartnamesini alm;ık ıstıyenl~r 700 kuruş mukabilinde her 

gün saat 15 den saat 16 ya kad~r komısyondan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerı? ~490 sayılı kanunun 2...3. üncü mad

delerinde istenilen bilgiltrile b~rlıkte teminat ve teklif mektuplarım 
kanurıun emir ettiği mühürlü hır za~f için?le ihale saatinden bir saat 
evci M. M. Vekaleti satın alma komısvonuna vermelidir. (941) 

BİLİT . 
1 - !iOO adet benzin gürlen

si müteahhit nam ve hesabına 
açık eksntmeye konmuştur 

2 - Hepisir!in biçilen ede
ri 24 ~'l lira, ilk inanç parasr 183 
lira 75 kur ustur. 

J - lhalesi 15.5 936 cuma 

1--1715 

ı;ünü ~;ı;ı.1, 11 dedir. 
4 -- Scırtnamesini görmek 

istiyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayrı. ka
nunun 2. 3 üncü rnarlrlelevinde 
istenilen belgelerile M. M. V 
satın alma komisyPnun;ı var-
maları (926) 1--1682 

Nevşehir l\Ialmüdüı .. lüğünden : 
Emvali Umumiyeye 36 lira vergi_ ~orçlu Nevşehirin Uçhisar kö~ 

yünden Emeti oğlu Halil vereselerı .ış~u bo~~~n~ sene.ler?en be~ı 
vermediklerinden vergi borcunun temını tahsılı ıçın Karıyeı mezku
renin Gemril mevkiindeki bir kıta harap bağ satılmak üzere müzayede 
ye çıkarılmı~ ve yevmi satış 15-5-936 cuma gününe müsadif bulun
muş olmakla bütün vereseierine tebliğat makarnma kaim olmak 
üzere ilan olunur. (988) 1-1830 

1 1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Kırklarelinde 250 ton s1-

ğır etinin kapalı zarfla ihalesi 
mayısın on birinci pazartesi gü
nü teklif mektubu ile kanuni bel
gelerini saat <tokuza kadar ko -
ınisyon reisine vermeli ve saat 
onda komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Sığır etinin tahmin edi • 
len bir kilo fiah yirmi altı ku -

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

ruştur. İlk teminatı 4500 lira • 
dır. 

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

1--1582 

2 -- Sade yağın tahmin edilen 
bir kilo fiatt seksen beş kuruş • 
tur. İlk teminatı 3188 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli 
tümen satın alma komisyonunda 
her gün görü!ebiJir. (875) 

.i:LAN 
1-1583 

Gar,ıizon dahilindeki kıtaat v~ müessesat eratınrn ihtiyacr için 
3600 kilo taze kabak ile 3600 kilo taze bakla 11-5-936 pazartesi gü
nü saat Jnoeşte pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin belli 
gün ve saatte levazım amirliği satm alma komisyonuna gelmeleri 

(998) 1-1848 
İLAN 

İdareleri İstanbul leva?.ım amirli i'ine baalı müessese irin 147 
Ton sığır etinin kapalı zarfla eksilt~~si 26 ~ayıs 936 sair günü sa
at onbeş buc;ukta Tophanede satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Sığır etinin tahmin bedeli beher kilosu 35 kuruştur. İlk temi
natı 3822 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 257 kuruş bedeli komisyon
dan alınrr. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektup
larını ihale saatından bir saat evel komisyona vermeleri. 

(994) 1--1837 
İLAN 

İdareleri htanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler ıçın 
321 Ton ko~un etinin kapalı zarfla eksiltmesi 26 mayıs 936 salı gü
nü saat onbeşte Tophanede satın alma kqmisyonunda yapılacaktır. 
Koyun etinin tahmin bedeli beher kilosu js kuruştur. Muvakkat 
teminatı 8472 lira 50 kuruştur. Şcırtnamesi 722 kuruş bedelle komis.. 
yondaıı alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evel komisyona vermeleri. (993) 1--1836 

D. O. YOLLARI VE LlMANLARI UMU~ 
MÜDORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: .1 

İLAN ( 

Ankara Elektrik santralı için iki bobinciye ihtiyaç vardır. Talip
lerin hüsnühal varakası, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdan1arile 
millet mektebi şehadetnamelerini ve son çalıştıkları yerlere aid 
bonservislerini alarak Ankarada Cer dairesi Müdürlüğüne, !stan· 
bulda H. paşa işletme Müfettişliğine müracaatları. 

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

İLAN 
İlk eksiltmesi bo?.ulmuş olan, muhammen bedelleri 57,500 lira, 

bir muzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit makas takımı 23 haziran 
936 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuli.i ile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4.125 liralık muvakkat t eminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeJeri lazımdır. 

Şartnameler 285 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmakatdır. (953) 1--1826 

İLAN 
İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 18-6-936 per• 

şembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina
sında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın altınacaktır. Bu işlere 
girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar ile 
kanun.ın tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarım aynı gün 
lastik malzeme için (saat 14. e); dinamo kayışları için (saat 
11,30 a); kapaklı ebonit kutular için de (s'\at 15 - e) kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işle~ ait şartname Haydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, :Ankarada Malzeme dai· 
resinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (986) 

İ S M İ Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Muhtelifülcins lastik ) 
bedel teminat saati 

01alzeme ) 
22765 lira ı 707,38 lira 15 

Muhtelif eb'atta 4310 ) 
metre bezli kauçuktan ) 13116 ., 
01amul vagon dinamosu ) 
kayışı. ) 

983,70 .. 15,30 

800 adet kapaklı ebonit ) 4800 
'ikkümlüatör kutusu ) 

360 " 
1-1829 

Ui " r• +::KARA BELEDiYE REISUCl ILANLARı ~ 
İLAN 

1 - Yenişehirde 1059 uncu adanın 3 s;rjılı parselinde (37) M2 
ada fazlası açık artrrma ile satılacaktır. 

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

meninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele· 

bilirler. (947) 1--1720 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi için alrnacak 80 - 100 ton benzin kapalı 

zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
Z - Mumammen bedeli 33400 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2405 lira olup Beleı.uje veznesine yatı• 

rılacaktır. 

4 _ Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemi.. 
ne müracaat etmeleri. 

5 - Taliplerin 22 mayıs 1936 cuma günü saat 9,5 a kadar zarfla· 
rını vermeleri lazımdır. 

6 - thale 22 mayıs 936 cüma günü saat on buçukda Belediye 
encümeninde vaT)Ilaca<i;ı ilan olunur. (996) 1--184( 

Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamamda hususi idareye ait 2160 lira bedelli iki kaplıca, 

nın Mayıs 937 sonuna kadar bir senelik icarı açık artırmaya konul· 
muştur. 

İhale 11 Mayıs pazartesi günü saat 5 de mahallinde müteşekk~ 
komisyonda yaprlacaktır. 

Aı"mmaya girmek istiyenler 162 liralık muvakkat teminat itası· 
na mecburdur. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara hususi muhasebe mü· 
dürlüğü ile Kızılcahamam hususi muhasebe memurluğuna, istekli· 
lerin ihale günü mahallinde müteşekkil komisyona müracaattan i 
lan olunur. - '"O) • 1-1622 · 



SAYfA8 

Elek.tril~ Sirk~etind en : 
' 

Elektrik direkleri boyanacağından aşağıda yazılı 
yerlerin 10.5.1936 pazar günü saat 8 den 17 ye kadar 
cereyanları kesilecektir: 

ı) Atıfbey mahallesi, 
2) Hacıbayram, lsmetpaşa, Çankırı kapı, 
3) Yangın yeri, Hisar, Işıklar caddesi. 

1-1844 

l:r1x1x1xJ. 
ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİC9RET MEMUR

LUGUNDAN: 
Ankara vilayetinde Çankaya semtinde mahallesinde sokağında 

numaralı evde oturan ve T.C. tab'asından olup Ankarada Akköprü 
caddesinde 128 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek 
tarihindenberi bakkaliye ticaretiyk iştigal eden ve Ticaret odasının 
6 sicil numarasında mukayyet bulunan Sadinin unvanı ticareti S. 
Sade olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 30-4-936 tarihinde 
tescil erlildi~i il~n olunur. 1-1845 

Zonguldak. Valiliğinden : 
İhalesi 936 seııesi mayıs ayının yirmi >eşinci pazartesi günü sa

at 15 de Zonguldak vilayeti daimi encümeninde yapılmak üzere 
yüz elli yı:.di bin seksen yedi lira yirmi üç kuruş keşif bedelli Bey
cüma - Çaycüma yolu O f-000-25 934.60 kilometreler arasında şose 
ve sınai imalatr işi kapalr zarf usulüyle c.ksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesı ile fiat bordrosu ve kesif hülasa cetveli 
mukavelename proje ve hususi şartna!T'esi yedi li:a yirmi beş kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafia müdürlüğünden satın alınabilir. 

Muvakkııt temina~ (11781) lira (54) kuru!!tur. İsteklilerin mu
vakkat teminat, ticaret o<lasmdan Q36 yılı icinde alınmış vesika ve 
ihaleden sekiz P-iin evvel müraca:ıt etmis hulunnı.::ık sartiyle Zon
gulda1 · Nafia müdürlü~iine \·;ılnrz hu ise mali.sus olma.k üzre alacak
ları fenni eh1ivet vesi 1:alarivle b;rı:kte tel-lif m"l·t•ınl<\rını yukar· 
daki aiin ve s-ı"lte k::ı<!ar vilayet rl:\;.,.,; ,,.~-=:...., .. .,i r~i<:. 1 iiTinı- verme-
leri il2n olunur. (Q97) 1-1847 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayet~nde Yenişehir semtinde Mahallesinde Bayındır 
sokağında 19 numaralı evde oturan ve T. C. tebasından olup Anka
rada Ulus meydanında 4 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz 
ederek tarihinden beri İnşaat müteaahhitliği ticarteiyle iştigal e
den ve Ticaret Odasının 1213 sicil numarasında mukayyet bulunan 
Mimar Bedrinin unvanı ticareti Mimar M. Bedri Türeay olarak 
tescil edildi~i gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince dairece 7-5-936 tarihinde tesdl edildiği 
lan olunur. 1-1831 

Anl~ara Valiliğinden : 
Mahalesi sokağı cinsi 

Akşemsettin Aralık Arsa 

Umum 
No. 
12-34 

Mikdarr 

106 M. 2 

Hisse kaç taksit 
miktarı olduğu 
tamamı nakten 

peşinen 
Yukarda yazılı arsaya talibi tarafından sürülen 153 lira bedel 

komisyonca layiki hadde görülmediğinden ihale işi 3-5-936 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 32 lira 25 ku
ruşluk dipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyo-
nuna müracaatları. (983) l-18l8 

ANKARA TİCARET ODASI S1CİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Hişar semtinde Demir fırka mahallesinde 
Kutan sokağında 6 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Çocuk Sarayı çarşısında 20 numaralı mahalli ikametgahı 
tkaci ittihaz ederek tarihindenberi Kırtasiye ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret Odasının 1303 sicil numarasında mukayyet bulu
nan Mahmut Nacinin unvanı ticareti Mahmut Naci Akseki olarak 
tescil edildiği ~ibi bu unvanın imza sekli de Ticaret kanununun 
42 inci :n:\ddesi mucibince dairece 5-5--936 tarihinde tescil edildiği 
ilan ol•mur. 1-1832 

Ank~ara Valili~ind en: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum No. Metruke No. 
Vattarin Vattarin ev 10-11 124 

2009 
Yukarda yazılı üç oda, hala, mutbah, odunluk kömürlük, kiler ve 

saireyi müştemil evin aylık icarına sürülen 26 lira bedel komisyon
ca haddi layik görülmediğinden ihale işi 3-5-936 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 24 füa 95 
kuruşluk dipozito ma.lclnıziyle defterdarlıkta kurulan satış komis-
yonuna müracaatları. (982) 1-1827 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Hamam önü semtinde Cebeci mahallesinde 
Hacı Murat sokağında 132 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Hamamönü Çarşısında 132 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek kömür odun ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret Odasının 1982 sicil numarasında mukayyet bulunan Bekir 
in unvanr ticareti Bekir Körük olarak tescil edilrliiti gibi bu unva
nın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince 
dairece 8-5-936 tarihinde tescil edildi~i ilan olunur. 1-1833 

Yapı kooperatifinde k~ayıl doldu 
Kooperatifimiz arsası üzerinde yaptırılacak ev adedine göre aza 

kaydı dolmuş olduğundan müracaat edilmemesi iJan olunur. 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Hamamönü semtinde Turan mahallesinde 
E.1gin sokağında numaralı evde oturan ve T. C tebaasından o
lup Ankarada Hamamönü c:arsısında 115 numaralr mahalli ikamet
ga.hr tiacri ittihaz ederek Mahrukat ticarteiyle işti~al eden ve Ti
caret Odasınrn 1486 sicil numarasmıia mukayyet bulunan Bahri 
Mermutlu oğlunun unvanı ticareti Bahri Mermutlu oğlu olarak tes
cil edildiği gibi bu unvanm imza -;:e'·li de Ticaret kanununun 42 in
ci maddesi mucibince dairece 8. 5. 936 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1-1835 

ULUS 9 MAYIS 1936 CUMAl\.TESi 

Anl{ara Valiliğinden : ' 
Cinsi 

931 modeli bir adet 
buik markalı otomobil 

Mikdaeı 
1 adet 

Muhammen kıymeti Lira K. 
500 00 

Yukarda yazdı otomobile 24 Nisan 936 tarihinde talip zuhur et
mediğinden 25-4-936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
satılacaktır. İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. İs· 
teklilerin 37 lira 50 kuruşluk dipozito makbuzile defterdarlıkta mü-
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. (913) 1-1704 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde Altındağ semtinde 204 numaralı evde oturan 
ve T. C. tebaasından olup Ankarada Bendderesinde ikametgahı ti
cari ittihaz ederek Mahrukat ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret 
odasrnm 1190 sicil numarasında mukayyet bulunan Azizin unvanı 
ticareti Aziz Şener olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza sek
li de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 8.5~936 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1843 

~ ., 
~ 
~ 

150 kuruşa m.2 
satılık arsa 

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

İstekliler: 3614 telefonda 
Ni \'a?:i Şc.:ncanı aramaları 

1-1819 

Satılılc arsalar 
Üç katlı bina inşasına müsait 

muhtelif boy satılık arsalar. 
Mürc. M. M. caddesi. No. 20 

Tel: 2395 
1-1841 

Çocuk Doktoru 

$ Dr. Sami Ulus 
~:Ankara Doğuın ve Çocuk 
~~ Bakımvei çocuk 
r mütehassısı 

1 Adliye Sarayı caddesi, Altan 
~ sokak Ortaç apartımanı 

\ Telefon: 3951 ~ 
~ Her gün üçten sonra basta- ~~ 
~ hrınt kabul eder. ~~ 
c ~ 

Kiralık oda 

Sa trlık arsalar 

iş arıyor 
Bir alman Bayan aile yanın

da mürebbiyelik yapmak ve piya
no dersi vermek üzere iş arıyor. 
Mekttıpla Basımevimize L. P. 
rum?.tı""la bildiımeleri. 1-1849 

Satı hl{ otomobil 

~ 

Kapalı bir husus~ otomobil 
satılıktır. 

Bakım garajına müracaat 
Telefon 1180 1-1748 

Y enişehirde kiralık 
Dcmirtepede 4 odalı bahçeli 

bir daire acele kiralıktır. Tele
fon 1219 ve 3714 miiracaat. 

1-1793 

Acele satılık ev 
Etfaiye meydanında yeni a

partımanın karşısında Timos so
ka~ında beş oda. bir mutfak ve 
bahrevi havi No. 6. ev. 

Görmek istiyenler Vat;n kı
nıath,l'lesinde rerkesli A h..,..,et 
r,.m .. l'e miiracaatl:-n. 1-1839 

Çankaya cadctesiııde vekalet
ler yakınında Sarı kösk kar'>ısın
daki apartımanm ıılt• 'lrl;ılı 1.:-ıılö

riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. 

Telefon: 1791 

lmtiy11.z sahibi ve Ba~mu· 
harı-iri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldMt. 
eden Yazı l'\leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı ci:ıarınd" 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 1 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka

raciğerden mütevellit rahatsız
'ıkları önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Bevo2:1u - İstanbul 

Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~ 
-- - ~ 

2 300 3 200 ~ 
4 150 5 100 t~ 
5 80 7 40 ~ 
8 30 kuruştur. ~ 
l - Hayır işlerine ve yeni ~ 

çfkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% 15 tenzilat yapılır. ~~ 

2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
maktu yüz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, teşekkür, ev- ~ 
lenme, vefat ve katı alaka ~ 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. ~ 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneli~i 17 Lira 30 Lira 
6 Ayhğı 9 ., 16 ,, 
'i Ayhğı 5 ,, 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen ~ 
~ mel<tublara cevab verilmez. ~ ı 
~1--..:-!\'.' 'J~ 

ANKA~A TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Altmdağ semtinde mahallesinde sokağında 
113 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasm<lan olup Ankarada Ila
mamönü çarşısında 119 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz: 
ederek kömür odun ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 

1979 sicil numarasında mukayyet bulunan Abdullahın unvanı ticare
ti Abdullah Önal olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli 
de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 8-5-936 ta-
rihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1834 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Samanpazarı semtinde Yeğenbey mahallesin
de Çamlıca sokağında 14 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Hamamönü çarşısında 93 numaralı mahalli ika
metgfilıı ticari ittihaz ederek Attariye ticaretiyle iştigal eden ve 
Ticaret Odasının 1684 sicil numarasında mukayyet bulunan Danyal 
m unvanı ticareti Danyal Aktekin olarak tescil edildiği gibi bu un
vanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince 
dairece 8-5-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1838 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Saman pazarı semtinde Musa bey mahalle
sinde Meydan önü sokağında 8 numaralı evde oturan ve T. C. teba
asından olup Ankarada Saman pazarı çarşısında 5 numaralı mahal
li ikametgfilır ticari ittihaz ederek tarihindenberi Otelci ticaretiyle 
iştigal eden ve Ticaret Odasının 1581 sicil numarasında mukayyet 
bulunan İbrahimin unvanı ticareti İbrahim Nathu olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci mad
desi mucibince dairece 29-4-916 tarihinde tescil edildiğ iilan olu-
nur. 1-1840 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Kızrlbey semtinde Kızılbey mahallesinde 
postahane sokağında 1 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Şükrüye mahallesinde numaralr mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek değirmencilik ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret odasının 1896 sicil numarasında mukayyet bulu
nan Recebin unvanı ticareti Recep Bakkalbaşı olarak tescil edildi
ği g~bi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci madde
si mucibince dairece 8.5.926 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-1842 

At yarışları 
Cum~ır Başkanımız Atatürk~ün ı~orumunda ve Baş

bakan İnönünün başkanlığında Yarış ve Islah Encü. 
meni Ankara Valiliği ilk bahar at koşuları 

10 l'.'layıs pazar günü sa at on beşde yeni Ankara yarış alanında 
başlamaktadır. (Giriş fişekhane karşısındaki kapıdır.) 

Hatlar: 
Bayanlara bir yarış için 25 
Subaylara bir yarış için 25 
Ba,-Iara bir yarış için 50 

u~ayanlara altı haftalık 100 
Baylara altı haftalık 2GO 

Biletler Karpiç ve Halk pasta salonunda satılmaktadır. Otobüs· 
ler pazar günü saat 14 den itibaren Taş han ile alan arasında mwı~ 
tazaman işleyecektir. 
fdkTdm$6abert 
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BUGÜN BU GECE 
BRODV AY MELODİ 1936 

Jack Benny - Eleanor Povell 
ROBRTTAYLOR 

Holivudun binlerce genç güzel ar· 
tistini bir araya toplıyan emsalsiz 

bir rövü 

BUGÜN BUGECE 

SENGAPOR POSTASI 

Wallace Berry - Jeanne Harlow 
CLARK GABLE 

Baştan başa heyecan 
korku ve macera 


