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Partililerin Halkevinde dünkü toplantısı Boğazlar için talebin1izi~1 

Partiniıı yeni nizamnamesi hüli.münce yapılan bu tanıştırma 
toplantısında, Parti Genel Sel{reteri partimizi ve 

Yunanistanda tasvib edici akisleri 
Atina, 22 (A.A.) - Başbakan Me

taksasın türk notasına yunan cevabı
nm tasvib edici bir tarzda verilecegi 
hakkındakı beyanatını tahlil eden 
Proia gazetesi dyior kı: 

bağları teahhütlerine aykırı bir hare
ket gibi görmesi için hiç bir sebcb 
yoktur. Hatta kendi şahsi emniyeti 
bakımından da Yunanutan Türlı'ye,

nin bu talebi ile kendisinin menfaC?l· 
lerini kullanılmış gÖrmf!ntektedir. 
Kaldı lıi Ege denizinde ehemiyetli 
sevkulceyş mevllileri te.şhil etmekte o

lan Limni t'e Semadireh adaları da bu 
suretle tabiatiyle tahkim olı:nacal:tır. 
Fakat aynı .zamanda Yunan:stan, tam 
ve sadık bir surette tadilcilik aleylı

tarı bulunduğunu, ve sulh antla ma
aının her nevi tadiline ve bu antla~
malarla kurulan mill,.tlera,-an era::i 
rejimine ve bühassa Ballıanlar reji
minde değişiklikler yapılmasına mu
hale/ette bulunma~a a.zmeylemİf ol· 
duğunu da kaydeyliyecektir. 

Jlarti ciliğin ödevlerini anlattı. 
Diin Halkevinde, Ankara şeh· 

ri [ \"un lan Cumm ;_ t Halk Pa~
tisine yeni giren 261 arkadatın 

Recep Peker konuıuyor 

eski partililere katılması töreni 
yapıldı. 

Bu toplantı, partinin yeni nı-

Giindelik 

23 NiSAN 
23 Ni&an 1920 de Türkiye iki 

parça idi: Birini temsi~ .eden 
padi ah ve hükümeti, ötekını tem-
8il eden Atatürk ve milleti idi. 

Padişah ve hükümeti için yeni 
devletin talii büyükharb muzaf
lerlcrinin elindedir. Muzafferler, 
yalnız kuvvetli değil, haklıdırlar. 
Onlardan yalnız merhamet istene
bilir. Hatta bunlar büyük devlet
lerden birinin emri altında bir 
protektora olmağı bile imkan&ız 
saymaktadırlar. Manda bir bahti
yarlık rii.yaııdır: Etrafınıza bakı
nu, manda altında memleket ne 
demektir? 

Atatürk için dava basittir: 
Bu millet, aözüme dikkat ediniz, 
Bu millet diyorum, ya tam kurtu
lur, ya hiç kurtulmaz ve ancak 
kendi kendini kurtarabilir. 

Bir defa erkinlikden başka kur
tuluı imkanı olmadığını kabul et
mek lazımdır. Sonra, bu erkinli
ğin ancak bir hayat ve ölüm kav
gası ile kazanılacağını bilmek ge
rektir. Bu dava, haysiyet ve şeref 
için ölümü kabul edecek kadar i
deali&ttir. Fakat ondan daha az 
realist değildir. Çünkü tek kurtu
luş lzakikatı da bundan ibarettir. 

Savaı kararı hayat iradesin
den gelir. intihar eden teslim ol
m:ı§ olandır. ilk 23 nisanın 16 ın
cı yt!ınd ayız: Kimin var ve .kimin 
yok olduğunu görüyorsunuz. 

Herkes kurtulmak istiyebilir. 
Mesele kendi kendini kurtarmaya 
karar vermekte ve bu karardan 
gelecek bütün iztirab &Je tehlike
lerle, •onuna kadar, boğuşmak 
kuvvetini hisetmektedir. 23 ni
san, türk milletinin qte bu karar 
ve iman bayramıdır. 

23 nisan hakikati bir millete 
yalnız kurtuluf davasında lazım 
değ 'ldi: Bütün davalarında lazım
Jı ve lazım olacaktır. Kamaii•t 
inkılabın neresindeyiz? Bu inkı
laba bir had çizmek, yani milli kal
kınmayı her hangi bir noktada 
clurdurmalz hiyane!İtla'e bulımabi
lirmiyiz? 1 ürk millct:rıin tar:lıi, 
bu milletin hayatlılık hassası de
vam etti.,i miiddctçc, ı ·n cephdi 
sava"larla geçecektir. Bu. sar..ıa~la
rm lıer b;, inde en büyii?l day . cı 
mız 23 n:san halziha~·dfr. Milli 
Ha'~inıiyet bayramı! Bu kl:1eyi 
bıra!unız; altındaki dcrif' sırrı a
rayınız: Bu sır; nıillelin keı:d:ne 
bn ve kal'i inaııışıJ1 ... 

r:. R. ATAY 

... BU SARSINTU .AR lÇINDE FELAKETSiZ VE iYi GÜN· 
LER YAŞA TAN MUV AZENELI BİR ULUSAL HA YAT SÜR
MEK İÇİN ULUSAL DZVLET TiPi VE BU DEVLETE RUH OLA-
CAK BiR ULUSAL PARTi ÇALIŞMASI V ARLIGIMIZA 

"Türkiye ile b:r rok lıususi 

münasebetlerle bağlı olan Yunanis
tan, Türkiyenin bu talebine ancak 
muvafakat cevabı verebilirdi. Esasen 
türk talebinin mantrkı gayet kuvvet
lidir.,, TEMELDiR... (Recep Pekerin nutkundan) · 

. 
zamnamesine konmuş olan usulün 
ilk tatbiki idi. Ankara parti başka
nı aslına ilyönkurul üyesi Erzurr m 
saylavı Şükrü Koçak özlü ve <le· 
ğt:rli bir nutuk söyledi. 

· Toplantıda bulunan Par~i Ge
nel Sekreteri Recep Pe~~er s:rz a-

B. Şükrü Koçak nutkunu verirken 

larak bilhassa iki nokta üzer· de 
uyandırıcı ve aydınlatıcı bir ko
nuıma yaptı. 

"Receb Peker, liberal d<>vlet 

KAMUTAYA 
Vergileri h·r <•raya 

top ıyaıı hir k ··: !~ ı 

lP lifi )'~. 
Çankırı Me· 

busu B. Musta
fa Önsoy iktı -
sadi buhran, 
muvazene, ha

va kuvvetlerine 
yardım vergile
ri hakkında.ki 

kanunlar hü -
kümleri
n in 2395 nu
maralı kazanç 
ka.nunu ile bir
i e ş t i r i 1 - B. Mus'n'.-r Ôımry 
mesi hakkında Kamulaya 1/r ka -
nun teklifinde bulun~mtur. Il. Mus
tafa Önsny kanun h•1•'""'nde, il;'1•11di 
buhran, muvazene ve mit,.Pyye!atı, 

(Sonu 5. ;,.,.: M•·fr--1~\ 

tipinin Ye klasik parlamentarizm' 
in ulus kuvvetlerini p:ırçalıyan 
anar§ik durumu icinde, yurddaş
br arasında, parti~ilik ve memle
ketçilik gibi, suni bir tasnife yol 

(Sonu 5. inci sa"·l<ıdu) 

Katimeirni gazetesi de Cenevrede
ki yunan delegelerinin türk talebini 
terviç edeceklerini haber verdikten 
sonra diyor ki: 

"Yunanistanın, takdim olunduğu 
vaz.:yette türk teşebbüsiinü, ilıi mem· 
leket arasındaki dostluk ve müttefik 

Esl\İ eserlerimiz korunacaktır 

Başbaka1ı inönii valilikleı·e yeni.den 
elıe11ıiyetli direktif leı verdi 

r 

Eski lH\nl\t eserlerinin tahribten 
korunulmnsı hakkında Baıbakan is
met İnönü valiliklere §U dikkate de
ğer tamimi yRpmr§hr. 

"Eski sanat eserlerinin her türlü 

tahribten korunulması için gösterilen 
hassasiyete ve bunun için yapılan kati 
tebliğata rağmen evelce ciheti Aske
riyenin İ§gali altında iken tarihi 

Sonu 4. üncü sayfada) 

FRANSA HABEŞiST ANI FEDA ETMEK İSTERSE 

B · r ing·iliz mebusu İngilteren in 
I\iilletleı~ Cemiyetini terketmesi 

l ~ zın1 geleceğini söyledi 
Londra, 22 (A.A.j - Avam kama

rasında, liberal Mandcr, itnlyan _ habC§ 
anlaşmazlığı hakkındaki görüşmeyi a
çarnk demiştir ki: 

"- Cenevrede konseyin öni.i nüzde
ki mayıs içinde toplantısında, Alman. 
yanın fransaya veya diğer bir memle
kete kar§ı taarruzuna karşı koymak i
çin pakt gereğince bize diişen bütün te. 
ahhüılleri yapmıya kati surette hazır 
olduğunnızu bild iı mz!iyiz. 

Fransaya, Habeşistan, mütearrrzın 

saldırmasını yarıda bırakmak için gere-

ken harekette bulunduğu takdirde bu 

suretle hareket edeceğimizi bildirmeli

yiz. Eğer Fransa, Habeşistanın feda e. 

dilmesi lazım geleceği hakkmdaki fikri 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

'' Ulus,4 ıın 

Messaje D'athen diyor ki: 

"Tam bir dostluk yolunda arala
rındaki bütün anlaşmazlı meselelerini 
halletmiş olan Türkiye ve Yunanİ•
tan, her hangi birisinin miidafaa kuv
vetindeki iyiliği diğeri için bir avan· 
taj olarak görmektedir.,, 

B. Eden 
Berli11emi gidiyor? 

B. Eden gefen yıl Berlin yolculufunda 
B. Hiltcrle beraber 

-Paris, 22 (A.A.) - Londra
dan Övr gazetesi bildiriyor: 

Dış bakanlığı mahfillerinde, 
Bay Edenin bir kaç güne kadar 
Berline gitmesi bekleniyor. B. E 
den Alman yanın Avrupa ve s5-
mürgeler meseleleri hakkınd ki 
maksatlarına dair kabil olduğu ka-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Dil Yazılaı·ı 

~-.----...... --~~ ...... ------.ıı~~--~---·----·--............ ~~'."':1'1 1 < 

Türk Dili 

., 

Altınorda - Anadolu maçından bir görüniif •• yazıaı 4. üncü sayfada• 

tle Yunanca arasında münasebetler 
il. 

Swtık mılumlı sıftıtlur 

Bundan evelki yazıda [~] Türk 
ve Yunan dillerinde "arzu" anla
mının türlü şekil ve derecelerini 
ifadeye yarıyan sözleri karşılaş
tırmıştık. Bu karşılaştırma dolayı
siyle yaptığımız analizlerde. esas 
olarak, ana kökün "sıcaklık" mef-

[~] Bu yazınm · iJki "Ulus" un 
22-3-1936 da çıkan sayısmdadır. 

humunu almış, arzu fikrine on
-dan geçmiştik. 

Şimdi de o yazıdaki abstraksi
yonlardan başka Yunancada doğ· 
rudan doğruya "sıcaklık" anla
miyle ilgili bulunan kelimelerin 
Türk diline ve "Günq - Dil'' teori
sine karfı olan durumlarını araş
tırmak istiyoruz. 

(Sonu 2. inci sayfada i 



SAYFA~ 

~ ~I ~e ib~g: !!tün mem- ' 
lel .. ~t tak bir nefes, tek bir vücud 
halinde ulu önderin etrafında top· 
lanmış ulusal iradenin mabedini 
açıyordu. Arlık düşmanlarının son 
darhesiyle yıkılan ihtiyar impara
torluğun yerine bugün ana yur
dun göbeğinde genç ve kudretli 
türk devleti kuruluyordu. O za
manki manzara hazin ve korkunç 
olcluğu kadar heybetli idi. Dünya
nın mukadderatını elinde tutan 
devletler arhk memleketi parçala
mak ve nufus mıntakalarma tak· 
sim etmek kararını tatbika başla
dıkları sırada bütün türk dehası
nın asil bir ifadesi olan Atatürk 
"Hayır biz ölmiyeceğiz yaşamak 
bizim ha!tkımızdır". diye bağırı
yoı·du. İşte bugün top!anan meclis 
onun bu dönmez kararını dünyaya 
gü::terecek ve ispat edecekti. 

l~uvvetli bir ülkü etrafında coş· 
kun bir inan, sıcak bir bağlılıkla bir 
birine kayna~arak birleşen mille
tin mebusları ümit ve temenniler
le dolu göz yaşlan içinde Büyük 
Millet Meclisinin kapısından bu
gün işte bu dilek ile içeri giriyor
lardı • 

Memleket artık bundan sonra 
yeni vasıflarını alacaktı. Hasta 
ve mefluç İmpal'atorluğun zehirli 
nefesleri arbk güzide inkılabçıla
nn ruhları üzerinde hiç bir tesir 
yapmıyacaktı. Düşmanrn kovul
ması meselesi iç ve dış sryasa işle
ri artık mazinin tesiri altında kal
mış bir kafa ile değil realiteden a
lınmış bir mantıkla dü1ünülecek ve 
ona göre radikal kararlar verilecek
ti. Bu esaslar içinde ozamandanhe-· 
ri aldığımız hızın ve yürüdüğümüz 
yo!un şiddeti ve uzunluğu üstün
de durup düşünmek hakikaten in
sana hayret ve dehşet verir. 

23 nisan istiklal ve hüniyet 
davasının bütün dünya ölçüsünde 
beliğ bir misalidir. Bu itibarla ye
ni bir devrin, yeni bir akidenin, · 
yeni bir sistemin yani Kamalizm' • 
in başlanğıcıdır. Kamali:tm'in en 
ori 'inal vasfı halkın iraedsini bir 
nokta etrafında toplıyarak bunun 
içinde otoriter bir kudret yarat
maktır. Bunun olabilmesi için kar· 
ıılıkb sevgi ve sayğı ile içerden ge-

• ç 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

Türl(. • f ransız 
mahkemesi 

ÇUKUR OVA VE ABDVLHAMİD 
DAVALARINI REDDETTİ 
lst.anbul, 22 - Muhtelit türk • 

fransız mahkemesi bugün Çukurova 
ve Abdülhamid veresesi da•alarmı 
reddetti. 

Parlamentolar birliği 
konseyindeki delege

lerimiz döndüler 
lıı•anbul, 22 - Budapeştede top

lanacak parlamentolar konferansı 

ruznamesini hazırlamak için Niate 
toplanan konferans konseyi ruzname
yi hazırlamıt .-e delegelerimiz dön
mü~tür. 

Hiiseyin pehlivan öldü 
İ&tnabul, 22 - Kara.köy mahalle

bicisinde Meznıkayı vuran ve kendi
sini yaralıvan Hüseyin pehlivan ha&ta
hanede öldü. 

"UJıı~,. un 
(Başı 1. inci say/ada) 

Bu çerçeve içinde. iki dil ara
sında yapılan karşılaştırmalarda 
şu noktaları tespit etmek müm
kün olah1liyor: 

1. - İki dilde 0sıcaklık" anla
mı çevresinde kümelenen sözler, 
ses sente?.i itibariyle, umumi bir 
te.-"'zür h';\linde bulunuyor. 

il. - Bunlar tahlil ed"lerek 
uteori', ye göre mana verilince 
mevdana çıkan mefhumlar, Türk
cede yerli yerinde bul1md1•".u hal-
de Yun:t.n dilinde mühim bir kıs
mı oradan orava sıcramı" görülür. 

111. - Bundan başka Yunanca· 
da tek bir mefhum•m, terkioçe bü
tün bütün ayn, bir1·~ç kelime ta
raf mcfo:n t~msil ed

0

lmesi ve yine 
tek bir keliın'lenin d~, aral:\nnda 
mi!him farkhr bul·ınan, birçok 
mefhnmfarı kendinde toplam sı 
p:ibi hiç bir sisteme sı~mıyan ha
di~01er gö"":e çarpma dadır. 

Hii.küml0 rimizi tevsik etmek 
İçin iki dilde hararetin türlü d"?re
ce ve gösteriı;l~rini anhbn keli
l'l"""10rd~n sı., atlan ele alalım. 

len sar.>ılmaz bir inan la21mdır. iş
te türk milleti ona inanmak ve o
nun gösterdiği yolda yürümekle 
yü!;:sek asaletini ve degerli liyaka
tini göstermiş oldu. Bunu ancak 
büyük vasıf ta yarablmış milletler 
başarabilir. Türk milleti cihan hu
zunında en çetin imtihanım bugün
ba~lamış ve sonra onu en muvaf. 
fakiyetli tarzda bitirmiştir. A) Ti;rkr.ede: 

ur, us 

A 
Pr.ofesör Baksterin yeni 

kazısı 
Istanbul, 22 - Prf. Bakııter pazar· 

lesi günü Arasta sokağındaki kazısı
na yeniden ba§Lyacaktır. 

Balkan gençler birliği 
İstanbul, 22 - Balkan üniversite

lileri arasmda kurulacak Balkan genç· 
ler birliği .ııeasları tesbit edildi. Ro· 
men üniversitelileri, nizamname pro· 
jesini imzalamak için türk, yuP,"oslav 
ve yunan üniversitelilerini 15 tem• 
muzda Bükre§e davet ettiler. Romen 
orkestarsı cumaya lstanbula geliyor. 
Romen üniversitesi rektörüyle talebe
den bir grup dün A tinadan lstanbula 
geldiler ve bu.gün Romanyaya gitti
ler. 

Şoförlerin derdi 
lstanbul, 22 - Belediyenin piyasa• 

ya yeniden otomobil çıkarılması 

hakkındaki müsaadesi üzerine İ§sİz· 

lik vaziyetleri mü'lkütle§en taksi §O• 

förleri belediye ve Partiye müarcaata 
karar verdiler. 

Dil Yazıları 

tetkil etmek için "Günq - Dil'' in 
çizmiş oldv~ klavyeye parmak 
gezdirmis. Biz araştırmamıza de
vam edelinı. 

B) Yunancada: 
1. Kaoton, 2. /l.,,~eıon, 3. pü

ıon, 4. zeston, 5. hliaron. 
Kelimelerdeki asli maddelerin 

etimolojik şekilleri: 
(1) (2) (3) 

1. kav - : ak + av + . 
2. floğ - : of + ol + oğ 
3. pür - : Ü~ + üp + ür 
4. zes - : e~ + es + . 
5. hli - : ih + il + iğ 

Burada (1), (4) ve (5) savılı 
söz erde esas madd<?lerin Tür!·çe 
nmkabilleriyfe tam bir tenazür ha
linde bulundl·bı görülüyor. 

(2) inci kelime, ıolev manasına 
(lfo~-a) dan gelir. B •n"n etimo
lojik şe!rl1 de "alev" inki ile aynı 
laymettedir. 

(1) (2) (3) 

A1ev: a~ +al+ ev 
Flo~: of+ ol + oı; 

L 
H all~evinde 

bugünlcü 
tören 

Bu akşam 23 nisan dolayısiyla Hal
kevinde bir tören yapılacaktır. 

Tören Muhiddin Baha Parsm 23 
nisan m manasmı anlatan bir söylevi 
ile başlıyacak, şair M. Müeyyed Bek
man ve Kamuran Bozko- 23 niııan içio 
yazdıkları şiirlerini okuyacaklardır. 

Bundan sonra ııanatkar A. Adna
nm hazırladığı koro verilecektir. 

Bunu Reşid Boran tarafından di
limize çevrilen "Mahçuplar" piyesi 
temsil edilecek ve öğretmen Mualla 
Sena ve Zehra Cemal tarafmdan ha· 
zırlanan çiçekler balesi göııterile· 

cektir. Tören bittikten sonar Halkevi 
ar tubesinin atelyeııinde yapılan hey
kel ve tablolardan yapılmış köşe gezi· 
lecektfr. 

Bakanlıklar ve daireler 
arasındaki hesablar 

Finans bakanlığı, umumi muvaze
neye giren bakanlık ve daireler ile 
vakıflar umum müdürlüğü arumdaki 
1934 yılı sonuna kadar olan bütün a· 
lacak ve vereceklerin kar§ılıkb ibrası 
hakkmdaki kanun hükümlerine naza· 
ran yaprlacak muameleyi bir tamiın i
le bakanlık teşkilatına bildirmi§tir. 

Bu tamime göre, 1934 mali yılı ao· 
nuna kadar sakit veya milli hükümet 
zamanlarına aid birikmiş vergi, harç, 
icare ve mukataalar da dahil olmak 
§artiyle tahakkuk etmi~ ve edecek İ· 
lamlı veya ilamsız bütün alacak ve 
verecekler kar~ıhklı olarak derhal 
terkin edilecektir. 

ki iddiaları baki kalmak şartiyle ay· 
Gayri menkulleri aynıları Üzerinde

lar ıihtilaflı olan bu gibi gayri men
ku1leirn 934 mali yılı sonuna kadar 
geçmiş yıllara aid menfaat ve seme· 
releri kezalik karşılıklı olarak ibra 
edilecektir. 

Mübadil, muhacir, barikzede ve emsnil 
şalusbra kanunları uyarınca tahsis 
ve tefviz olunmuş veya bu maksatla 
hazinece vazıyed edilmiş olan aynı
lar ve bedelleri hakkındaki talebler 
de ibra ohmmu1tnr. 

Be kabil alacak ve verecekler için 
karşılıklı olarak bir guna taleb ve ta
kibat ynpılmıyacakhr. 

Bakı'!nlık kayıdfarın nasıl terkin e
dileceğini ayrıca bildirecektir. 

Y nrı - Stywml 

23 NZ~11n-
iki se11ı 'ı; v l 

Büyiik Mif!~t Mecl"si'nin Anka .. 
rada açıldığı 23 nİ"'<m gununu, ço
cuklamnız kendi Pİin'.,ri yapnıı~lar .. 
drr. Anfcarada, i1k Riiyük Millet 
Meclisi, Erzurnrn ve Sıva<ı konıve
J,.rinden sonra topf ... nmıstı. f<ıtanbul .. 
d::ı meclis paydos edilnıiŞ, Babıali" .. 
nin sandukası b"'~'na d::ı., ti;.-hedar o-
ı~rak, inoiliz nöhr-tr;} .. ri divilmişti .. 
Yani, milleti temsil e--l"n parh.'nen .. 
to müddetsiz olarak d~~ıtılmrs çok .. 
t:?..,heri kesin bir çar ..... ;71:~ .. me>1'Him 
edjfrnis olan osm<tnlr hi1'·;;-nıeti hak .. 
kmda da artık resmi tevkif müzek· 
ker0<ıi kesilnıi~ti. 

B;ivük MiHet 1\-'~rlis'. iı:ıte b1mun 
ir,in Anl<arada toplanıyor ve millet

le memleketin havsivetini ve kurtu· 
luş davasını, kendi hükür:>etlnin ve 
kendi ordulannm nüfuz ve kudret .. 
)erine havale ecliyordu. lstnabul"da 

azad1ık kalmadığı için. devlet ve hü .. 
Jdimet~ AnkaradR. mill":"tin iradesi ve 
Sef'in elivle kendi kendisini yenideıı 
kun1yordu. , 

işte bu azadlık gHnü, çocuklan-ı 
mızın, yani tiirk milletini yann•a 

kavuşturacak olanlarm günü olmu~ 
tur. , 

içeri ve rugan do<iru azad olmalC 
karanın verdikten sonra toplanarak, 
Lausanne'ı yaorrı~~rkt:..a dacYılmayan 
Türkiye Bi.iyük MiJl,.t Meclisi, türlt 
ir;n, şerefli, haysiyetli, 87;\rl ve var .. 
Mdı yaşamanın sembolü idi. Rütün 
bu önüne kovduğ11 Am::v·lara, Türki .. 
ye Büyük M1l'P.t Meclisi, çetin ve 
§"'"' lı mücadelelerden sonra vNacak .. 
tı.Bu giin, cocuf famnrz 1923 den 
öne... dofum1ar gihi doğm::ımaktadır.o 
lar. Bu Pi.in. Jı,.r do~an tiirk ÇOCUffu"'' 

nun nufus kütüöiine v~a.sı, ot<>"'' 
JY'"'tik olar:>\. on11'l, di1n..-r::oua. ~eref., 

1 

Ji, h;wsivetli, ~'7"'0~ Vf> vMlıHı bir in..' 
~ ... ., ~larak geldiği manasını taşımak'.. 

1 

tad'l'. ~ 

iste, lıefe hn bakrmd1 ". :n n:~n:·, 
günilnün türk demo';racıisi ile türK 
Cl')r .. ;;.,t 1'\rasmda n"vlaşılmasmda de
rin bir hikmet varrl'l'. f 

Burhan BELGE .,. 

Gazoz Cabrika1annın muamele 
vf'rgisi 

Gazoz fabrikalarmcl"'n, motor kuV• 
veli, beş bc.•ygiri ve i~t;İ st'\yısı onu aş• 
mıyanlarm muamele vergisi muafiye
tinden istifade etmeleri Finans ba· 
kanlı~mca kararlaştırılmıştır. 

Şurasını söyliyelim ki, bugün 
ile başlıyan hareket durmuş ve ar· 
tık dinamik kudretini bitirmiş de
ğildir. Gün geçdikçe hızını artıran 

1. Knvüh, 2. yamh, 3. krzık, 4. 
ısı. 5. ılık. 

Bu kelimel~rde esas maddelerin 
etimolojik şekilleri: 

Tablodaki (3) üncü kelime ise 
ateş manasına (pür) kelimesinden 
üremi~ bir sözdür. (Pür) ün eti
molojice (kömür) ve - kavurmak 
mastarının - ( ka1Jur) maddesiyle 
eştir: 

Arazinin acele tahriri 
bir cazibe kudretiyle hedefe doğ-
ru koşmaktadır. Akdeniz istika
met] nelen sonra büyük önderin 
bize gösterdiği hedef türk kültü
rünü dünyanın en ileri kültürü 
yapmaktır. Şimdi yapacağnnız 
iş budur. Bu büyük vazife hala ol
duğu kadar bütün bir istikbale 
verilmiştir. Bunun içindir ki bugü
nü gençlik bayramı saydık. Genç
lik kudret ve heyecanile dolu türk 
milletine, bu aziz bayramın kutlu 
olmasını dileriz. 

N. A. KÜÇÜKA 

Türk gemicileri 
talimatnamesi 

Ek momi Bakanlığınca hazırlanan 

türk gemi adamları talimatna.ne

si Bakanlar heyetince kabul edilmiş

tir. Talimatnameye göre yürütücü 

kuvveti makina olan gemilerde görü

•ecek her İ§İ yapan kadın ve erkek 

herkese gemi adamı denilecektir. Kı

Javuzf.ar gemi adamı ııayılmryacak

br. Talimatnamede gemi adamlan 

güverte, makina, idare ve sağlık ol

mak Üzere dört kısma ayrr!mı§ ve lıer 

lusmtıt yapacağı i~ler ve gemilerde to

nilato başına bufonacak gemi adam

ları, mikdarları ve smıflan ayn ayrı 

g ·· · - · ·:ın=şlir. 

(1) (2) 
1. köy - : ök + öy 
2. yan - : ay -t an 
J, Jcrz - : ık + iZ 

4. IS - : ığ + IS 

s. ı1 - : ığ + ıl 
(1) ök, ay, ık, ığ: mutlak ma

nu;vle hareketi a11latan kökler. 
(2) (m = y), (n), (z), (s}, (l): 

h"\.raret mefh•ımunun muhtelif §İd
d~t derecelarini gösteren ekler. 

Bu tahlo, bilhassa dikkate la
yık esaslı bir hususiyet arzediyor. 
Kelimelerin ma.nasmda mevcut 
sistematik tedricin ve bu tedricin 
istin~t etti!Yi unsurlard~ki d~zili
§İn "Etimolo :i, mnrfoloU ve fone
tik bak1mınd11n Türk Dili Analiz 
Y olları'nda il. sayılı şekille tem
sil edilen ses sistemiyle tam teta
buk halinde bulunma~ı "teori" nin 
ib:ıta kudretjne avrı bir delil teş
kil etmez mi? Sırf kelimelerin ma
nasına istinat eden bir mantıkla 
kurulan bu mefhum zincirinde, dil 
mekanizmasının bir tarafını gös
termek üzere çizilmiş bulunan şe
mada görüldü~ gibi, şiddetin en 
üst ba!amağında birinci derece 
radikal kök te~kiline yarıyan kon. 
sonlardan birini ve hemen onun 
biti~if{inde ( n) yi. orta d~receler
de (ı) ve (z) ve nihayet hararet:n 
en mütevazi rıümessilinde de (I) 
e' • --rini y .. r <' ~mrş buluyoruz. 

Sanki dil, bu mefhum gammı 

(1) (2) (3) 
Piir ü~ -t üp + ür 
Kömür: ök + öm + ür 
Kavur : ak + av + ur 

B•,rn.da (2) inci sütunda görü
len (p), (m) ve (v) ekleri, (köy-) 
ve (kav-) terkipJerinde olduğu gi
bi, lı'lraretin en koyu tesirini; 

(3) ün"Ü sütundaki (r') eki de 
bu koyu h"lraretin tPsirr.e mutlak 
olmayıp objenin belli bir nokta
sında tekarrür ve tem 0 rkü::r: evle
d!pini, yani muayyen bir hadde 
ka rh.r i~lediğini gösterir. 

F;Jh .. lcika (kavurmak) "bir şeyi 
bir hadcle Jr~d~r yakmak" köm;ir 
d'? "bir hadde kadar yalalmıı bir 
ob:e,' dir. 

Yunan di1i (karo-on) kelimesin
de bu sentezin orijinal mımasmı 
saldamıı bulunuyor. (o) ve (r) ek
I,,.rinin yerlerini defliştirmesiyle, 
( harv • ) terkibi, gerek ınana ve 
gerek ses bakımından. (kömür) -
de.,, ba .. ka bir şey değildir. 

Görülfiyor ki Yunancada "sı
caklığın" muhtelif derecelerini 
gösteren beş sövlen ü~ü Türkçe
dekllerin avnı. di~er ikisi de ba~ 
ka Türkçe kelimelerden üretilmiı 
sözlerden ib;-retnr. f*~l. 

D. M. Ali AGAKAY --------
[*~]Aynı anlamdaki fiil mad

delerinin mrrkayesesine dair olan 
görüşleri de yarın yazacağız. 

Finans Bakanlığı talimatnameyi 
hazırladı 

Finans Bakanlığı arazinin acele 
tahriri kanununun tatbikatına dair 
bir talimatname hazrrlamı§tır. Bu ta· 
Jimatnameye göre arazi vergisine ta· 
bi olmıyan devlete ve belediyelere, 
hayır cemiyetlerine aid arazi tahrir 
edilmiyecektir. Tahrir üç kişilik ko
misyonlar tarafmdan yapılacaktır. 

Her komisyonun ikişer yedek azası 

bulunacaktır. 

Tahrire başlanmadan evel vali, 
mal memuru ve hususi idare direktö

rü ve komisyon heyeti toplanarak 

hangi yerlerden tahrire ba~lanılaca
ğmı tesbit edecek ve keyfiyet gazete• 
lerle ilan olunacaktır. 

Tahrir komisyonll!\n istedikleri 
müesseselerden ve §ahıslardan malu
mat arayabileceklerdir. Bu malümatı 

vermiyenlerden veya yanlı§ malUınat 
verenlerden 25 liradan 200 liraya ka· 
dar paraı cezası ahnacakbr. Arazi, a· 
raziyi filen İ§gal edenler namına kay
dedilecektir. Tasarrufu ihtilaflı ara• 
zi, §agilleri namına yazılacaktır. 

Komisyonlar arazinin mesahasını 

metre murabbaınr, ar ve hektar ola· 
rak tesbi t edeceklerdir. Arazi kanu
nu mucibince muvakkat muafiyet 
müddeti içinde bulunan arazi, komis-

yonlarca yazılacak fakat kıymet ko.' 
nulmıyacaktır. 1 

Kıymet konulqrken alım ve sama 
fiatları eaaa tutulacak, alım Ye satma 
olmaınqsa bir senede getireceği kira 
tesbit edilerek bunun on misli. kıy. 

met İb°bar olunacalrtır. 
Fioans Bakanlığı arazi tahriri İç.İQ 

yapılan niimunelere göre matbaada 
hazırlaıımakta olan cedvelleri. ihbar
nameleri peyderpey -vilayetlere gC.. 1 

dermeğe batlanuıtır. \ 
Komisyonlann üaet ve maaraAan 1 

hakkında bakanlıkça her vilayet İçin: 
hazırlanan tahsisat önümüzdeki haf
ta mahallerine gönderilecektir. Ba• 
kanlık tahrir komisyonları reis. ve a• 
zalarma "erilecek aylık ve yevmiye
leri tesbit etmİ§tir. 

lstanbuf, lzmir ve A nkarada Re
is' ere (100) lira aylrk azalara da 
(200) kuruş yevmive nrilecektir. 

Diğer vilayetlerde, reislere Yerife· 
cek aylık 65 liradan 90 liraya, ıız:oı.la· 
ra verilecek yevmiyeler de 150 ku

ruştan 175 kuru' arasmd:ıdır. Köy 
mulıtarlarma 60 km·u~tan 100 kuruşa 
ka"'"r yevmiye verilecelı:tir. 

Finans Bakanfı'.; acele arazi t-.fi. 
ririne bir haziranda ba~lanmasmı !c:a· 
rarlattırmı§br. 
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B. NumanMenemencİoğlıı Belgrad da 
Belgr~d, 22 (A.A.) - Türkiye dış 

bakanlığı genel sekreteri Numan Me. 
nemenc:ioğlu bugün Belgrada gelmiştir. 

Pra~da muhabirine beyanatında, BeL 
grad'daki bir kaç günlük oturmasından 
faydalanarak B. Stoyadinoviç ile iki 
memleketi ilgilendiren meseleler hak-

kında gÖt·Üşeceğini söylemiştir. 

Siyasi mahfillerin kanaatına göre, 

bu konuşmalar, bilhassa boğazlarm as

keri bir hale konulması hakkmdaki tüı·k 

talebi üzerinde Bn 'kan antantında ha

sıl olan vaziyet etrafında olac::!ktır. 

Avam kamarasında Ecletıe sorulanlar 
Londra, 22 (A.A.) - Muhafa

zı.1•ar aaylav Vivian Adams, bu
gün avam kamarasında Eden' den 
kurmaylar görüşmeleri hakkında 
tafsilat verip vermeyeceğini sor

muttur• 
Eden, B. Baldvin'in dünkü be

yanatına hiç bir şey ilave edemi
yeceğini söylemiştir. 

Aynı saylav italyan • ha beş 
anlaşmazlığında Milletler Cemi
yetinin ne düşündüğünü de sor
muıtur. 

Eden huna şu cevabı vermiştir: 
.. - 13 ler komitesi, muhasama

tın durdurulması hususundaki teşeb
büsünün akim kaldığını ve harbm 
pakt ahkamına sarahatan muga -
yir olarak devam ettiğini müşahe
de eylemiştir. 
Diğer taraftan 18 ler komitesi 

de mevcud zecri tedbirlerin tesiri
ni tetkik ve hu tedbirleri daha mü
essir kılmak üzere toplanmıştır. 

Raporlar gösteriyor ki, zecri ted
birler kendilerini arlan bir ~ekil<le 
hissettirmektedir. 

Hatibin "şimdiki zecri tedbir -
ler mütecavizin tam bir askeri ba
şarı elde etmesine mani olacağı 
kanaatinde misiniz r sualine de 
Eden şu cevabı vermiştir: 

" - Mllletler cemiyelİ konseyi
nin kararı dışında söz söylemek 
kollektif emniyetin veya milletl~r 
cemiyetinin menfaatına uygun de
ğildir.,, 

Saylav Koks, hükümet;n Roma
daki elçisini geri çağırmak fikrin
de olup olmadığını sormuş, Eden, 
menfi cevab vermiştir. 

Muhafazakar saylav Buthey, 
hükümetin milletler cemiyetine 
İtalyanın çıkartılm'\sım teklif et: -
mek isteyip istemediğini sormuş -
tur.B. Eden, buna da menfi cevab 
vermiştir. 

İmparatori~e, a.Ulıvarak~ vardım 
~ el j 

. . ~ 
ıstı yor 

... Adisababa, 22 (A.A.) - Habeş 

İmparatoriçesi Manen yanında Pren-
ses taaahai olduğu halde Roter'in mu
habirini kabul etmiştir. 

İmparatoriçe ağhyarak dünya ba· 
sınmdan habeş davasını müdafaa et· 

melerini rica etmiştir. Prenses Tsahai 
annesinin sözlerini İngilizceye terce-

me ediyordu. 

imparatoriçe, habeş t21rihinin en 
güç bu anında vakit varken, memle-

ketine yardım edilmesini bütün diin
yadan İstemektedir. 

imparatoriçe, ta sonuna kl\dar 

milletiyle beraber kalacağını söyle
miştir. Veliaht Adisababaya gelmiştir. 

Yağmıır, Grazianiyi dıırduracali mı? 
Londra, 22 ( A.A.) - Eritre kay

naklanndan gelen haberlere göı e, 

Graziani ordusunun sağ ve sol cenah
ları Sassabaneh ve Daggahmoda'yı 

geçerek Harrar ve Ciciga istikam-::•:n. 
de ileri yürüyşlerine devam etmekte
dir. Bununla beraber şiddetli yağmur
lar tekrar başladığından bu ileri yii
rüyü,ün durması muhtemeldir. 

Şimal cephesinde, Eritre kaynak

larından hiç bir haber verilmiyorsa 

da bu kaynaklardan çıkan bazı ya
yıntılara göre, bazı İtalyan ileri müf
rezeleri Dessie'den giden yollardan 
biri Üzerinde Adisababadan 80 kilo· 
metre mesafede bulunmaktadır. 

H~beş kaynakları, bu yaymhları 
kati olarak yalanlamaktadır. Habeş 

ler ~imdi Adisababa yolu üzerinde 
'dağlarda üç bin metre irtifada bulu
nan bütün geçitleri dinamitle tahrib 
eylemektedirler. Bu tahrib edilen ge. 
çitler AdisababıHlan 150 kilomt>tre 
mesafededir. Daha şimdiden yol na· 

mma hiç bir şey kalmamıştır. Bundan 

başka patlamalarla suların cereyan
ları değiştirilmiş ve bu yollar kapa
tılmıştır. Bundan başka habeşl~r geçi· 

lebilir mahiyette olan bütün yerlerP 
kayalar doldurmuşlar ve bunların ar
kasında mitral yoz yuvaları hazır1 a

mışlardrr. ltalyan tayyareleri bu mev 
zileri şiddetle bombardıman etmek~e 
ve gördüğü en ufak haheş t-0plantıla
rını mitarlyöz ateşine tutmaktadır. 

Royter ajansının Adisababa'daki mu_ 
habirinin bildirdiğine göre, İtalyanların 

yak'aşmakta olduğu haberinin yayılma
sı Üzerine şehirde ç·kan panik ve!icıİ1tm 
avdeti üzerine kalkmıştır. Bunun en bü
yük delili bugün Cibutiye hareket eden 
frende kalabal.k olmamasıdır. s~ tren-

le gidenler arasında Habeşistana yar
dım etmek için buraya gelen aoned:alı 
zencilerin sonuncusu tayyareci Rob~n
son, Amerkan ateşemiliteri yüz! "\ŞI 
Mead ve Hollanda kızılhaçmdan Dr. 
Belmonti vardır. 

Çetin bir harb veren Libya fırkasından bir kıta 

iŞ 

Fransa Haheşistanı 
feda ederse 

(Başı 1. inci sayfada) 
müdafaa ederse, o zııman lngilterenin 
milletler cemiyetini tcrkedeceğini haber 
vermesi İcab eder.'' 

İşçi mebusu Artur Hcnderson, Ro
madaki elçilerin geri çağırılması ve 1-
talyaya yapılacak bütün ihracat üzerine 
tam ambargo konulmasını teklif etmiş. 
tir. 

Muhafazakar mebus Vivian Adam, 
milletler cemiyeti azası ltalyaya barbar 
taarruzunun mükafatını elde etmrk im
kanını verd:k~"rİ takdirJe, bunun tam 
manaaiyle delilik olacağını söylemiş ve 
demiştiı· ki: 

"- Bütiin bu ;u-ada, medeniyet için 
teh':ke merkezi olan ..Almanyanın nazi 
bükümeti, b .. kHyor, ta'cib ediyor ve ha. 
relccte geçi.yor." 

"1NG1LTEUE, PETROi, \U
BARGOSL Kt..;RDl. FAK \T .. '' 

Londra, 22 (A.A.) - Avam kama
rasında bazı mebusların İtalyan - babeş 

anlaşmazlığı hakkındaki sözlerine hükü
met adına cevab veren dış işleri müste
şarı Lord Kranborn, milletler cemi.yeti
nin bir hezimeti olarak telakki edilebile
cek bir İtalyan zaferinin aynı zamanda 
lngilterenin de bir hezimeti olacağı doğ
ru olmadığını söyliyerek demiştir ki: 

"- Amerika olmadan petrol üzerine 
konacak bir ambargonun istenildiği ka_ 
dar tesiri olamazdı. İngiltere petrol ü
zerine aınbargo koysaydı ve Süveyş ka
nalını kapatsaydı, hak'kat hesabına kah
ramaıu;a bir siyasa takib etmiş olurdu, 
fakat bu siyasa bugünkü buhrana uygun 
olmazdı. Zira, kollektif değildir. ideal 
bir milletlerarası sistemin gerçekleşmesi 
•çin zaman lazımdır. Cenevrede de ka · 
rarlaştırılace>k ekonomik ve finansal zec. 
ri tedbirlere iştirake hazırız.'' 

KOLI.EKTlVlZIHIN FRANSA 
lÇlN MANASI 

Berlin, 22 (A.A.) - Korrespondans 
Diplomatike Politik gazetesi, pazartesi 
günü Cenevrcde yapılan görü"meler hak
kında tefsirlerde bulunarak diyor ki: 

Fransız delegesi, milletler cemiyeti. 
nin gerçc.k bir hak müessesesi olmak i
tibariyle vazi{esini nasıl ifa edebileceği 
meselesinden ziyade bu cemiyetin mu. 
ayyen siyasal maksadların başarılması 
için ne suretle sömüre1eceği meselesiyle 

uğraşmıştn·. 

"Avrupa üzerine çöken tehlikelerin 
önüne geçmek için habeş barışına ihti

yacımız vardır." 

işte B. Pol Bonkurun delili. Kollek
tivizmin Fransa için bir tek manası var

dır 

Kuvvetlet·in Fransa idaresinde top
lanması, kol!ektivite değil, kovalias
yonlar: Fransız delegesinin Cenevrede 

açıkça söylediği ve milletler cemiyeti 
otorilesini bağ!amak iste:iiği parola işte 
bu dul'. 

BARIŞ ISTlYF.N 
~UYVET Rl ~Yı\ 

Cenevre, 22 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Milletler cemiyeti konseyinde 
söz alan Sovyetler Birliği de]egesi B. 
Potemkin, Sovyetler B.rliğinin barışa 
olan sal'Sıln1az bağlılığını, milletler ce
miyeti paktı prensiplerine o:an satlıklı
ğını her lÜrlü taaı·ruzun Önüne geçil
mesi ve durdur.ı!ması iç:n olan işbir!ği 
arzusunu kaydettkten som·a demi'}hr 

ki: 
_ 13 ler komitesinin karşılaştığı zor

lukların başlıca kaynağı, bütün millet
ler cemiyeti azasının her taarruza karşı 
aynı tesirle hıtrekete geçmesi için la. 
zım olan katiyetin ınevcud olmamasıdır. 
Böyle bir ittifak, yalnız vaki olan bir 

Dessiede gaz;etecilere aid çadıHar. 

taarruz değil, aynı zamanda hazırlan
makta olan bir taarruz karşısında da 
lazımdır. Bu ruhi amil milletler cemiye
tinin enerjisini zayıflatmakta ve barışı 
muhafaza ve kotlektif emniyeti teşkilat· 
landırmak hususundaki gayretlerini fel
ce uğratmaktadır. Saldn·an ne katlar 
cesursa ona karşı gözyumma ve hatta 
hayn·hah bulunmak hususunda bir eğ- 1 
ginlik vardır. Böyle bi~ temayül millet -

ler cemiyetinin manevıyabna tesia· et- ı 
mekte, faal azasının cesaretini kırmakta 

j ve barı' ve kollektif emniyet için olan 

-
AB ERLER 

• Fransada secım hazırlıkları 
B.DALADiYE B. BLUM 

yalist lideri B. 

Leon Blum rad

yoda bir seçim 

söylevi vermiş

tir. B. Blum 
sosyalist parti
sinin iktidara 

geçmek iatedi- 8. Leon Blum 

_.,. 

ğini, fakat son partilerden h:ç 

birisi yalnız başına çoğun~uğv 

alamadığı takdirde pro!!'ramı P"PUl-<•ı 
cephe programı olan bir kovalit<ynn 
hi::kume•'ne girmeye hazır bulurdt.>· 
ğunu söylemiştir. 

B. Blum, en büyiik endişenin bu
günkü milletlerarası vaziyetten doğ
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"- Hitler Almanyası tekrar silah
landı. Japonya Sovyet Rusyaya ve 

Mogolistana meydan okudu. B. Muso

Jininin kıtaları Habeşistanı istila edi
yor. Geçen ayın başlarında kara bu· 

lutlardan gök gürültüleri işttiniz. Eı.:. 

B. Hillerin meydan okuyuşu, Lokarno 
paktının bozulması, alman ordusu
nun Reni geçişinin gürültüsü idi. 

B. Blum, bundan sonra, sulhun 
tanzimi hususundaki düşüncelerini, 

bu arada karşılıklı yardımı, müşterek 
emniyeti, hakem usulünü ve nihayet 
silahlanma meselesini hulasa etm;~, 

"lUILLİ BİRLİK FORI\IÜLV 
BİR DAHA ASLA MEYDANA 
ÇH<~HY ACA l(TIR. '' DİYOR 

Orange, 22 

(A.A.) - Ra - • 
dikal sosycıJist 

paı·tisi reisi B. 
Evdard Dala

dier burada bir 
seçim nutku 
söyle:nİş• 

t i r . Muma.İ· 

Jeyh radikal 
sosyalist-
i e r i n popu- B. Daladıye 
ler cephenin insİ<:amı sayesin -
de ikinci seçimde faşizmin yolunu 
kesmeğe çalışacaklarını söylemiş ve 
milli birlik formülünün bir daha asla 
meydana çıkmıyacağım ifade ederek 

söziine son vermiştir. 

rnsyalistlere, rakipleri olan nasyooa-
1,stler tarafından yükletilen savaşçı· 
Irk ithamlı.rına hücum etmiş ve tıım
•ersi sosyalbt!erin istediği siya~tin 

harp tehdidlerinin meydana gelmesi
ne mani olacağım söylemiştir. 

Bu sözlerden sonra B. Blum İç .si
yasetten bahsetmiş ve tehdit altında 
bulunan hürriyeti kurtarmak için fa

şizme karşı mücadeleye girişilmesini 

tavsiye etmiştir . 

Ekonomik meseleler hakkında B. 
Blum Flanden'in siyasetini tenkid et

miş, ve istihlaki, normal istihsal sevi· 

yesine yükseltecek derecede arttır· 

mayı güden siyaseti müdafaa etmiştir. 

ZECRi TEDBiRI.ıERiN TESiRLERt 

İtalyanın ihracatı yüzde 46 ithalatı 
yüzde39azaldı 

Cenevre, 22 (A.A.) - Zecri tedbir. 
ledn tesirlerini tetkike memur eksper
ler komitesi başk:mı bu tesirler hakkın
da izahat vermiştir. 

Komitenin raporu şöyle hülasa edil
mektedir: 

1935 senesi ikinci kanunnuna nisbet
le 1936 da İtalyanın ihracatı yüzde 46 
ve ithalatı da yüzde 39 azalmıştır. Şu
bat ayı içinde elde mevcud rakamlara 
göre, zecri tedbirlerin tesirleri durma. 
dan artmaktadır. İtalyanın otuz mem· 
lekete yaptığı ithal.at şudur: 

1935 ikinci teşrininde 17,3 milyon, 
birinci kanununda 11,27 milyon, 1936 
ikinci kanunda 6,52 milyon, şubatında 

mücadelelerine daha ziyade engel ol
maktadır. En tehlikeli cihet şudur ki, 
bu hal insanlığı tehdid eden askeri fela
ketin önüne geçmEk için olan bütün gay
retlerin birleşmesi lazım olduğu bit- za. 
manda vaki olmaktadır. Bununla bera
beı·, irtikab edilen batalann anlaşılaca
ğını ümid etmek lazundır. O zaman, 
barış ve kollektif emniyetin samimi ta
ı·afrarlarının birleşen kuvvetleri yalnız 
muharib taraflar arasında anlaşma

ya değil, aynı zamanda millet· 
lerarası andlaşmaların bozulmasına vaki 
veya hazırlanmakta olan her türlü ta-
al·ruza son verilmesini temin 
cektir. 

edebile_ 

«Kararsızlık~, tereci · 

5,86 milyon altın dolardır. Zecri tedbir. 
ler tatbik eden devletlere olan İtalyan 
ihracatı ise pek cüz'idir. 1936 ikinci ka
nununda ba ihracat 1925 ikinci kanu
nundakinin yüzde 16 sı ve 1926 şubatm_ 
daki ise 1935 şubatınınkinin yüzde 6 sı. 
nı geçmemektedir. 

ltalyadan dışarıya altın çıkışı ikin

ci kanunda artmıştır. Elde edilebilen ra. 

porlara göre halya, 1936 nın ilk üç a

yında dışarıya en az üç milyar 100 mil

yon altın liret çıkarmıya mecbur olmuş· 

tur. 1935 birinci kanunda İtalya banka. 
sının altın ve yabancı döviz mevcudu 
4 milyar 316 milyon liret idi. 

kaydeden gazete; mütearrıza karşı da. 
İma aynı tarzda hareket edilmediğini 
söyliyerek saldırana karşı kati bir usul 
ve tedbir istemektedir. Gazete yazmnı 
şöyle bitil'mektedir: 

Bütün mesele buradadır ve milletler . 

cemiyetinin istikbali bu meselenin halli~ · 

ne bağlıdır. Aksi takdirde, Cenevre, bu_ 

gün İtalyan - habeş haı·bma son verm k 

için yapılan az şerefli teşebbiis!erde g~r

düğümüz "yeı·inde sayma vaziyetine 
yeniden şahid omlak irrkdmm verecek
tjı·." -

B.Eden 
düd ve yerinde sayma Berlinemi gidiyor? 

Moskova, 22 (A.A.) · - Jurnal dö 
Moskuv gazetesi, "Cenevrede kararsız
Jıkfar" başlığı altında neşrettiği başma

kalesinde diyor ki: 

Cenevre yeniden had bir buhran dev- ' 
resi geçiriyor. Milletler cemiyeti müs

bet bir milletlerarası anlaşmazlığa ma_ 

ruz kaldığı zaman, Leman gölü kenarın
da, heyhat', çok zaman görülen kararsız
lık, tereddüd ve yerinde sayma tablosu-
nu bir kerre daha görüyoruz. 

Bundna sonra, milletler cemiyetinin 
elindeki imkanlaa·dan faydalanamadığını 

(Başı 1. inci sayfada) 

dar malumat elde etmeğe çalışa
caktır. 

lluber :ralanlamyor 
Londra, 22 (A.A.) - B. Ede

nin alman sulh teklifleri ile alaket
dar İngiliz suallerini bizzat tevdi 
etmek üzere Berline gideceği ha· 
beri bugün resmen yalanlanmak
tadır. Ayrıca tasrih edildiğine gö
re Almanyaya verilecek sualler 
listesi hakkında bugüne kadar biç 
bir karar alınmamıştır. 



SAYFA. 4 

BE~ 
·> , lTAL AN -

Habeşler şimalde çetin b ·r 
müdafaa yapı110 ·lar 

~iifie 

hazırlan an Negw Aıan11i harbı sırtı1ıncla 

i\disababa, 22 (A.A.) - Son gün.. 
lerin heyecanrodan sonra. Adisababa'da 
)'CDİden büyük bir aük&n hüküm aürme
io baflarnrıbr. 

Şimal cepbeıiaden gelen haberlere 
göre, habeş lotalan dessie'nin cenubun. 
da tiddetli bir mukanmet göıtermekte
CJirler. Sassabaneb ve Dagabur'a karşı 
yapılan İtalyan hüeumlan püskürtülmüı 
tür. ltalyanlarm beli ayaletine ilerleme 
teıebbüsleri de akim kalmııtır. Bu ha
berlerden çıkanlan mana, Habeşillanm 
askeri n.ziyetin son günlerde iyileımiı 
olduğudur. Baradaki fikir, Adiaababa'. 
ıun zabbmn dahi barbın sonu telakki e. 
cUemiyeceği merkezindedir. Burada aöy
lendğine göre, habeı orduları, Habeıiı. 
tanın garb kısmını daha alb ay müdafaa 
edebilecek kuvvettedirler. 

Mogadi§İo, 22 (A.A.) (gecikmiıtir) 
- "Stefani ajaru;ından" 

Giana Gobbo nehri muharebesinde 
~n kuvvetli darbeye maruz kalan gene
ral Nasi kumandasındaki Libya fırkası 
marbn ortAJanna doiru 1000 kilometre 

den fazla bir yüriiyüıe baılamıı ve nisa
nın ilk ıünlerine doğru yukarı Şebelide 
bulunan Danano'ye ulaımııtır. Fırka* 
general Navarra'nm kumandası albnda. 
ki Somalı müfrezeleriyle kuVTetleadiri
lerek 15 martta Biı kut iatikametine 
yÜrÜyÜfO devam ehnişti.r. Burada. ha.. 
beşler 10.000 kiti kadar tL'uWn edilen 
kıt'alarını toplamıılardL 15 niıanda İtal
yan kıt'alan kuvvetle tahaşşüd etmiı o
lan ve Giana Gobbo nehrinin taşmasın. 
dan faydalanan düımanla temaı ehniıtir. 
Harbten ıonra, düşmanın gizlendiği 

mahzenler aranmıya ba~lanmışbr. Lib. 
ya fırkası bir Birkut•a doğru yürüyüşe 
devam ehniıtir. Merkez bölgesinde ge 
neral Fuscinin kumandasındaki kol ayın 
18 inde Varandaba Tarmifbr. 

Yeni iki İtalyan zırhlısı 
Roma, 22 (A.A..) -8000 ton 

luk Garibaldi ve Duce Degli Ab
ruzzi kruvazörleri, dün birisi Tri 
este'de diğeri Spezzia'da denize 
indirilmiştir. 

Fil.stinde karısıklı 
~ 

devam ediyor 

iııgiltere hükümeti gayet şiddetli 
tedbirler aldı - Yeniden ölenler ve 

tevkif edilenler var. 
Kahire, 22 (A.A.) - Filistinde va

ziyet kötülüğünü muhafaza ediyor. in. 
piz yüksfk komiseri dün bir beyanname 
sıeşrebnit ve bütün yurdda§lann, inti
zam ve asayişin iadesi için elbirliği et
meı .. ..: .ti İstemiştir. 

Yafada öldürülen altı yahu dinin ce
nazesi kaldmtdığı sırada hiç bir hadise 
olmamışsa da, yanudi halk, arab unıur. 
larrn, bilhassa Pebran arablarının teh
'didi altmdadır. Bu bölge ahaliıi Habu. 
aa hastanesine sıcınmaktadırlar. 

lkisi polis neferi olmak üzere dört 

arab Ynfa'da tevkif edilmi§tr. Bunlar 
son hadiselerin tegvikçiııi olmakla ıuç
ludurlar. 

Yaralanan yahudilerden birisi dün 
gece yaralarının tesiriyle ölmüştür. 

Kudüs, 22 (A.A.) - lngi!iz bükü. 

metinin aldığı ~iddetli tedbirler sayesin

de çarpı§maların önüne geçilmiı ve dün 

İnsanca kayıp olmamııbr. 

lngiliz hükümeti, Hayfa istikametin. 

de asker ve poliı tahıid etmektedir. Ve 

bu şehir ile Telaviv arasın:!a memnu 

bir bölge kurulmuştur ki, buradan biç 

kimse ge~ememekted.ir. 

Dün gece Tclaviv'dcki yahudi ma· 

hallesinde bir çok evlere kundak konul

mu§ ve yArgınlar çıknıc!tlr. 

ULUS 

• 
·S t\.l es • l Spor: 

acait 
(Bap 1. inci sayfada) 

mimari yüksek kıymeti haiz olmala

rından dolayı tahliye ettirilmİ§ olan 

Diyarbekir'dcki Hüarcviye ve Bahre

miye camilerinin, buna en evel mani 

olması icabcden valilerin tcnsibile 

Ziraat Bankasınca buğday ambarı 

ittihaz edildiği anla§ılmış ve derhal 

bo!laltılmalan vilayete emredilmi~tir. 

Hangi daireye ait olurs olsun türk 

aanat ve medeniyetinin kıymetli bel

geleri olmak itibariyle memleketin 

mah ve mubafazalan herkesçe mil

li bir vazife telakki edilmesi lnzım o
lan bu gibi eserlere knr§ı gösterilecek 
ihmal ve lakaydiyi hiç bir sebeb ma· 
zur gösteremez. 

Bundan sonra tasnif harici dahi 

olsa, Vakıflar Umum Müdürfüğü.,ün 

muvafakati alınmadıkça hiç bir ca 

mi, mescit ve vakfa aid diğer binala

rın ve alakadar en yüksek ruakamm 

muvafakati munzam o!:nadıkça Va

kıftan gayri idarelere aid eski eserle

rin hiç bir sebeb •e bahllne ile İ§ga

line veya heclmine meydan verilme

mesini son defa olarak tamimen teb
liğ ve talep ederim." 

Fon Der Porten İzmirde 

fzmir limanının ihtiyaç kaı·şı
smda genişletilmesi ve modern tc
sİ!at yapılması işini yerinde tetkik 
etmek üzere Ekonomi Bakanlığı 
bat mü:aviri Fon Der Porten ile 
lstanbul deniz ticaret müdürü B. 
Müfit ve Jstanbul liman umum mü
müdü B. Raif lzmire gitmişleı·dir. 

Acı llir k.ayı ) 
Kazanç temyİ:l; komisyonu mo.liy 

Üyesi Ali Cemal Ziya Alttunanm pek 

genç ya§taki ve biricik evladı olan kı· 
zı Seyhun Alı.tuna kısa bir hastalık
tan sonra dün akşam ölmü~tür. Cena· 
zesi yarınki cuma günü nümune hal'· 
tanesinden kaldırılacaktır. Bu derüı 
acryı gerek babası ve gerek amcaları 
Bedri ve Kemal Ziya Aktunalar ve bü

tün aileai ile paylatmz. 

Patronunun para'-mı ~almış 

Garson çankırıh Mehmed, lokan

tasında çlrştığı Bn. Pinkavanın 60 li

ra değerinde iki aHın yüzüğü ile 40 

lira parasmı çaldığı anJa~ıldığmdan 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Rir talebenin marift·ti 
Kcçiörende oturan avukat B. Ek

remin oğlu 15 yaılarında talebe Fa
zıl, amcası B. Eminin hizmetçisi Dil

beri sağ kolundan çakı ile yaraladı
ğından hakkında tahkikata baılan

mıştrr. 

Atı o A 
Dün lstanbuldan geldiğini hab~r 

verdiğimiz Anadolu k.ılübü tzl:rrnı, i.k 
maç:nı Ankara Gücü alanında yaptı. U
lusal egemenlik bayramının ari!esi ol. 
mak dolayisiylc daireler ve ıa::ktchlcr 
tatil old:ığundan alana epe)'CC seyirci 
topl:.mınışb. Tüze, Sü ve Gümrük b kanla. 
rnruz BB. Şükrü Saraeoğhış Ctıneı- 1 
l'fızım Özalp ve Ali Rana Tarhan da 
maçı gÖnncğe gelenler arasında icli!cr. 
Daha bir ÇGk snylavlar, gene:-all r ve 
mnıruruş zat!:ır da vardı. 

16.45 de hakwm Beşiktnşlı Nuri afa
nn ç ktı. Anadoiulular ve AI.ın O .. du1u
lnr kend!sini t: kib ettiler. MisaSr takı
mın kıyafeti çek temizdi. Uzun uzun nl
kı§landdar. 

Her iki takım hn'kt sermtad ktan 
sonra mutnd tören ya,nldı. 

Takımlar: 

Anadolu: Halid, Almıed, Şj(,rii, 

Gündüz, Liva, Memduh, Kenan, Mu•
tafa, Şevket, Salih, Zeki. 

Altrnordu: Yahya, Malımud, Meh
med, Sadi, Sedad, Servet, R.efa'l, Re
$ai, Re.ıid, Mustafa, Hasan. 

Hava ruzgarsr% ve b·.ılutlu idi. Tam 
bir futbol havasr ... 

Oyuna Anadulu bnşll\dı. Ortadan Al. 
bn Onlu kalesine doğa u süratli bir i
niş yaptılar Bu ak;n çabuk k~s&ldi. Fa
kAt 5 dakika kadar, sa~ taraltan biri
birioıi kovalıyan akmlar yaptılar. Bu cı. 
nnda Altın Ordu aleyhine bir de korner 
oldu. Kennnın şatu yer len gitti ve Al
tın Ordulular i,k tel:lik~li vaziyeti ko. 
layca kurtardılar. 

7 inci dakikada santrhaf Livamn bir 
şul:"J Altın Ordu müdofilcrint!en Meh
meılin ayağına katlar geldi. O dn uz:ın 
bir vuruş yaptı. Top Anadolu bek'erinin 
arasından geçti. Reşid to:1u talıib etti 
ve beklerden sıyrılıp güzel bir çevi.riş i
le ilk golü yaptı. 

Altın Ordulular b-.ı golle, netice hr k. 
kında haldı bir ümide kapdarak dalın a
ç k oyı:amai;a başladılnr. Misafir tnkım. 
buna kar§ı, biraz d~rğunlaştı. Mnç ga. 
yet ağır oynanıyor, iki tnrafın akmlar:n
da da golle ncticelenec~k bir vaziyet gö
r~'lmüyor u. Oyun müsavi şartlru- için

de ve denk tok mlar al'asıntla yapılıyor, 
denilebilirdi. 

45 dakika} k zam~n içinde, yalnız Re. 
5aİnİn bir şütünüıı direği yalayrp geçtiği
ni ve :O uncu d kka içinde Altın Or
duya olan kornerdl'n Anado\u ta'mnının 
istifade edemediğini gördülı. Bun;lan 
başkl kayde değer bir \CY o'.madt. Altın 
Ordu birinci devreyi 1 • O kttzanmıı o

larak bitirdi. 
ikinci devre çek seri başladı ve be. 

men hemen öyle devam etti. Anado!u
lular ilk on dakika içinde bir çok akınlar 
yaptılar. Altın Ordu kalesine ludar i
nen bu akınlar ıutsüzlükten bir netice 

vermedi. 
Albn Ord.ılular, birinci daYrede çok 

yavaş oynayan Ana:lo!u talmmnm bu 
çabuk oyunu k:ırşı11nda b:raz ahengini 
kaybeder gibi oldu. Fakat kendilerini 
hemen topladı?ar. işte bu zaman, heye. 
canlı ve güzel bir maç seyrettik. Faknt 
bu da 15 - 20 dr..k.ka kadar ürdü. On
dan sonra, lstanb:ıl tak mınm hissedilir 
bir üstünlül:le Altın Ordu kalesini ı.k 

sık sıkı~tırdığı görüldü. 
Bir defasında Şevketin bir §Ütünü 

ancak tutabilen Yahya, topu elinden 

ka~ırdı. Mustnfa tereddüd etmeseydi, be. 
rnbc.-1 k sayısı oluyordu. Fakat Malımud 
yetiıti ve bu tehlikeli vaziyeti bertaraf 
etti. 

Gene bir akın esnasında Anadolu 
sağ açığı knlcci ile karşı knr: ;-a kaldığı 
bn!de, topu sol tnraftnn dışarı attı. 

38 inci dalı.ikada, lmkem, Sadinin 
tam çi gi üzerindeki hatalı bir harekeli· 
11i firikik?e cezalandırdı. Takım kaptanı 
Salih bunu çek güzel çekti ve böylece 
Anadolu ilk ve son golünü yaph. 

AnadOl:ılular bu golü yapınca arka .. 
sım getirmek azmiyle hiç durmadan hü. 
cuma geçtiler. Fr.kııt golden bir dakika 
sonra, gene çizgi üzerindeki firik~den 
istifade euemediler. 

Bundan ıonra, 32 ve 33 üncü daki
f,a!arda Altın Orduya iki korneı- oldu. 
Ru tehl'kcleri de kolayca atlatan Albn 
Ordulular, mütereddid vaziyetlerini bı· 
rc.k.ılar ve ilk devrede olduğu gibi be. 
r.ablı, düzj;ün bir oyunla müsaviliği te. 
rn.in ettiler. 

Maç beraberlikle bitmek üzere idi. 
Fakat Şükrünün ceza çizgiıi içindeki 
bir batası, Anadoluya bir gole malolda. 
Hakemin verdiği penaltıdan Altm Or• 
dulu!ar çok iyi istifat!e ettiler. 

Top cr:aya geldi. ilk vuru~la beraber 
hakam de moçın ıonunu bildiren dü
clü~ünü çaltlı ve Altın OrJu alandan 
2 • 1 galibiyetiyle çıkb. 

Hiç şüphesiz Anadolu, yabana bir 

muliiHe ve yabancı bir aaha Üzerind::ki 

bu ilk maçında bak"ki değerini göstere• 

mdi. Bu talı m, Anl:nramn ileri ıafta .. 

ki lrulübl~inden geride değildir. Hatta, 
bizim Ankara takımlarında göremediği• 
miz hususiyetJeri de vardır. Umanz ki• 
Çankaya ile ya;>aeak:arr maçta daha gü. 
zel ve canlı oyunlariyle bize asıl wndu• 
ğumuz ve beklediğimiz neticeyi verirler.ı 

Altm Ordu k':llübümüzü aldığı ne• 
tjccdcn dolayı tebrik ederiz. Bu maç 
kendileri için bir lcc1·übe olmuştur. E. 
{:er aynı şekilde ç<'h§mağa devam eder
l:rse çok kazıınacaldardır. Biz de Anka .. 
rıı-ıın bu genç ve enerj k takımını nlkı§. 
lam.'lkfnn ze\ k duyacağız. 

Bugünk:ü Maç 
B~§iktaş - Muhafız Gücü 

karşıla§ıyorlar 

B~!;:Ün Muhahz Gücü alanında. Be
ı"kLat kulübü lutbolculariyle Muhaf13 
Gücü takımı aramıda saat 16 da b~ 
nınç yapılacaktır. 

Bundan bir kaç ay evvel AnkaraYt 
ziyaretinde çok iyi neticeler alan ve gü. 

zcl oyvnlariyle halkımıza kendini aevJi. 

ren bu güzide takımın yapacağı maçlar 

muhitimizde büyük bir ali.ka ile karşı .. 
lanmclıtadır. 

Bc~ildaş Ankaraya tam kadrosiyle 
gelmi~tir. Muhafız Gücü de bu yıl likte 

çok iyi neticeler almaktnc:hr. Değerli, tek. 
nik ve denk tal<ımlar arasıntla yapılacak 

b:ı maçı görmek bizim için bir fırsat ola· 
enlttn-. Aynı zamanda Fener Bahçe maç

lnriy e hı:k.lô dereceleri anbşıl:unıyan 

kulüblcrimizin kahiliyei.lerini de ölçmüt
olacnğız. 

Tefrika: No: 70 

ANKARA -Yazan: tvur,,erı von BISCHOFF 
Tür-ilçeye çevrrcn: Burhan BELGE 

tardı. Ancak bu iki ırkın ortadan kalkma
sından sonradır ki, Türkler, onlardan ser
best kalan işleri ellerine almak imkanını 
bulmuşlar daha doğrusu bu isleri ellerine al
mak mecburiyetinde kalmışlardır. Ve bun
dan sonradır ki, cemiyet bir Türk cemiyeti 
olnıı15tur. 

pılarla angarlar, başka yerlerde olduğundan 
iyi olmasa bile onlardan fena da olmamak 
iizcre Türkjyenin toprağından f1şkırmakta
rhr. Halbuki başka yerlerde yılların tecrü
besi vardır. 

Biitün bu islere vücud veren tektek mil
yonlarca emel; ve binbin sonunda muvaffa
kiyete inkılah eden muvaffakiyetSİ."lliktir. 
Bu başarı belki dağınıktır; adsız olcluO;una, 
sessiz ve gönülsüz devam ettii?;ine hele hiç 
şübhe yoktur. Buna rağmen h~lbuki, türk 
milletinin en şaşırtıcı başarısı, bu alandaki 
bac:;andır. 

İlk defa olarak, ti.irk, kentlinin olan, mad
desiyle hazır ve geografvası ile mevcud olan 
bir yurd elde etmiştir. Bir ynrd ki, kencHnin
dir, kendisine vazifeler yiiklemektedir ve 
bütün bunhrm mesuliyetinden, yalnız ken
disi mesuldür. ı 

Bir geo~rafik bölgeye b:l"h bnlun~:\I{, 
garp devletlerinin varlı-mı t-ı\'İn eden bir e4 

sastır. Türk i~in halbuki, böyle bir esas yep
yeni bir seydir. 

Bu süratli muvaffakıyet, son devrin en 
mühim ve en acıkh iki millet tasfiyesi sayı
lan hadiseler sayesinde kabil olmuştur; Bü
yük savaşta Ermenilerin Anadolu'dan tehciri 
ve kurtulus savasından sonra, Anadolu Rum
larmm Trakya Türkleri ile mübadelesi. 

Fakat Ermeni ve Rumların koğulmasın
daki esc;iz ehemiyet, sade bundan ibaret de
ğildir. Bn tedbir, Türkiyenin milli birliği 
babmm:hn Jı!'I;~ ol<lu~u etnolojik favdadan 
ba(.''·a, sosyal alanda da tesirlerini göster
rn · t"r. 

E ... !:i irrıp"'r"'torluk ar zamanında Ti"rkler 
cerr · et içinde:·i vazifelerden ancak birka
cını üzer·erine cı'.,rak geri kalamnı ve bil-
1 ı e':onr.mik lı!'lyata hakim olan işleri 
- t ~ul'Ja'1 en ücra Anadolu köyüne ka· 
d Uumlar ile Ermenilerin eline b~rakmış-

Bunun gayet acele yapılması lazımdı. Bir 
banka yahut fabrika idaresini, bir tren yü
rütmesini, bir kazan yakmasını, cihan pazar
larında mal satmasını, beton binalar yapma
sını 1ıu1.'.isa, o zamana kadar b:aşkalarmm 
kendisine temin etmekte olduğu bin bir tane 
i~i, Türk, derakab ve bir gece içinde öğren
me~e mecburdu. 

Halbuki, tecrübesi yoktu. Ve bu yüzden, 
bazı hatalar yaparak bazı zararlar gördü. 
Bunlara rağmen, bu defasında da, Doğulu 
insanın büyük becerikliliği ve tuttuğu işi 
ossaat başarma kabiliyeti görüldü. 

Bugiin Türk bankaları her tarafta çah~
makta, Türk trenleri her taratfa yürümekte, 
kazanları Türk kömürü ile Türkler yakmak
ta, Anadolu mahsulleri dünyanın her tara
fında mahreç bulmakta ve beton gövdeli ya-

Türk milletinin ilk defa olarak meydcına 
koyduğu bu cemiyet, bünyesi ve yapısı itiba
riyle, tamamen garbteki cemiyetin aynı ola
caktır. Nasıl ki bunu cercevelemekte olan 
devlet ve ekonomi de g~rbteki örneklerinin 
aynı olarak tasavvur edilmekte ve tahakkuk 
ettirilmektedir. 
Yakın bir göçebelik hayatının son artıkJa

rmr, bu cemiyet, acele, tasfiye etmektedir. 
Yeni cemiyette, türk, "mukim" olacaktır ve 
keneli yurdunun toprağında kendisi - yalnız 

kendisi kök salmış olacaktır~ 

Bir zamanlar, Tiirk, do~u re b1tı yarud 
şimal ile cenupta topraklar fcthct'11i"'ti; pa
di~ahı irin. P.unun arkasıncl;m, l'fahna devre
sine giren I'llpgratorlu~un e ·aletlerini me4 

mur olarak idare etmis, hmlııcllarım .:.skcr ola
rak miid.,f1a etme-Te çah.,ı:ıırc; nı 111ci m11l,.1cir 
kafileleri halinde lazım relrn n"'"t"' 1"'1nn nü
fus tms11nınn tesldl etmi<-'t"r. r,ır .... ı.~ •'ln,·- la 
ve Anadolprla, Ul" istanrl:t ,.e Rosn ia, 
Trakva ve Epir'de, hep r~r;-... '1 n"' ""'la. •a
kat hiç bir verde, hulu ' J•, w n t'l·,r-ı~a r-m
mamıs çiinkü n°reye gitti l'"". r-~ 1-ı b:ı ·-a
lan ile yac:arn1k m 0 cb11rivc .. :rı ·e ,_..,,,,11 tır. 

Hiç bir ye-re l·rndi öz topr- - '. ,...... ·"' ,.,... ... 11- , 

sus toprak adını verememi~tir. (~ .... n.11 ·nr): 
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Partililerin Balkevindedünkü toplantısı 1 

Partinin yeni niqmnamesi hükmünce yapılan bu tanıştırma 
toplanbsmda, Parti Genel Sekreteri partimizi ve 

particiliğin ödevlerini anlatb. 

Rec:q Paker yeni arkaJGflairyle konufar/t.,. 

(BGfı 1. inci aayltula) 

açıldığım ve her biri yurd menfa
atlerinden ziyade tahı• ft ziimıe 
faydasını güden çeıidli partiler 
kartııında, parti dııında memle
ketçi olmak telikkiıinin dojdağa· 
nu ıöyliyerek bugün ulusal bir 
devlet olan yeni Türkiyede ca-
riyet Halk Partisinin tek alueal bir 
parti olduğunu ifade etti ft ça
tııma halindeki karıpk partiler 
karıısında varid olan parti dqı 
memleketçi kalma fikrine biz.de 
yer olmadığını anlatarak sözüne 
töyle devam etti: 

"-Bizde yurJ44f seçimlerde 
rey vererek Jevlet ülareaine ya/
na bu yol4an İftİrak eder. FaAat 
partili vatam/Qflar için Aer yıl lm
rulan llongrelerJe mıntalıalonmn 
oe bütün yurdun ihti~an iise
rinJe fikirler •öyliyerek tlile/JerJe 
bulumır. Bütün yarılan ihtiyaç/an 
Aı:!Gamımn peküna olan 6a tlilek-

rimlen kontrol Mflll 6ir ,,.,ti~ 
lrpntUı.,, 

Receb Peker 1011 8iz .._.. 
parti arkadatlıimm • ..,,_ ...,_ 
IİIİ ile elini, putİaİD .-eli w ... 
aıliyeti içine ....... yeni aıbdet
lua matarak, ha elia •JDI ... 
man~ yurdun her tarafmda puı
ti Cirğütüne yeni hajlanan hiitiba 
arlmdqlara ela mabldı*1m .a,le
di ve sözlerine son Yerdi. 

Şükrii Koçajın nutku apiicla
dır. 

- Arkadaılana; 

8u~üe hepimizi ....a.i hir laa•a i
çinde. •u çam- altmcla INrlettir
lelteh, ... ~ a7da, Partimisi bwwelo 
lendine :reni ............... mi -,.. 
feri lamftnmak ... P.tili ....._ i-
~ l9U'tili1ern. a-.teri 1wu. 
bnatmet lrtır. 

Ba toplantıya set.ek litm• ~ 
remeyea lizlere Aakara ilJiiakmwi 

Yeni ü~ler~ 6ir 6ahq 

ler •üzüle Riziile tinin plıpnaı 
na ve kanunlGT yapmafa tesir '7fl" 
pacah bir olfrınlrıi• rHatr. lffe h 
yoldan iter plll'lili, oat11111I., ola
ralı seçimJe reyini Wlan4Jdan 
ba,ka Gl'GaZ bir .... ,,. 4Md i
Jareaİne İflİralı hnatua da bal
muf olur.,, 

Parti Genel Sekreteri, liberal 
devlet tipinin bir doğut yeri olan 
Framada. üçüncü cumuriyetten 
beri, iktidar bqma •elen bükü. 
metlerin her biriııe, üıt üste bir he
u.bla, altr yedi aylık kıaa bir va:ai
fe devri düıtüfünü ve ıon dört yıl 
içinde hükümet değiımelerinin iki 
misli arttığım söyliyere kili ve etti: 

"-Üçüncü cumuriyel Jevrin
de Fransa milli birlik istiyen hir 
fek büyük •arıınh, olGTalı yalnız 

adma yüre',•en ıe,eklriirlw ederim. 
Bilininiz ki, ............... C-. 

l'İyet Hll1k Parmi. ~ Wr-. 
~fıetin herbansi lhr ~ peıı liai)tle 
öldlemiyecek, ..UJ'e9e edil..;,. 
e.lr •• hattiı ••eka,. ol--~ 
aılr kadıtr de;.& ""'-iyethn -
9!Jr otlln bir te~·tclür. 

Arkacla~lanm; .. makaflclee le

tek ül. bütiin din,-- "Haata ..._ 
öldii" diye fenlilrlcır yıspbfl. ft ... 

adamm alİrfta pa)"lafıldıp siin'erde; 

yarahCI -•f. •"tam k.tarmak ~ 
bitiin tirtr .ı...._. telr makat etra. 
fında topta,.ara• A-dola,,. R....,t; 
MüdafHİ hukuk cemiyetini lmr u~ 
zaman bu büyük partiaia temell.n.i 
de •bnıt bttlunU:JOftfa. 

Yeni partili arlraclafltMDn; 

~ be.inada Y• aldığmnda. 
dola71 8İzleri kadar-. 

Arbcla ....... ; 
Partimiz ...... ..._. ..... .... 

......... clalaa ziyade ..... ........ 
datlan ltainaa ..._ llii7ik ~ 
bir k ............ •ehsiıtir •. Memleke-
ti ... __ ......_ ,,. ö1iim telaliJr.eti9.. 

.ae.brt-.tı .. ~~ 

... , • kadar ös ·~ ... 

..... ___ .... iw& ...... ~-

.... linliii.i , ...... .....,.._. 
:Juklw. C. & iyet Halk Parti.-. 
... 8 •bdarNtudıiı ......... 
,_._.. 1riır6'1.W. ~ .. ............ ......... -~ 
... • .. .......... •791 .... .,. 
,.- &, ....... ~ ..... 

.................... w, .... 
... Wr tle..ı.t .... h . . ...... 
......... _____ p. ... ... _ ..................... .. 
--·· .. bpaps • o1ma1..-. 

Arlaulatlar-; ..-dli; .,.. .... 
I• ,........._ ~ liiç Wr 
..,.; ...... ~ .. 
raldarda Mitia IÖzl_. ..mette 
ı- ..... lrarp .... Witia ..__ 
LU:ı&:-.- • - ek ~--L....1.- ... - oa ~-tem_._.. 

'rrn>cals: ..... ..,.. çe•' ... 

PMb1imia - çok v•· •• ..__ .,. 
._ Wr llareket ........... Partili & 
tinc•••W. blltiDi ....... _ ... et-

rafma P7Mair, ~ ~ 
,.. lrar ~ .- ..a.i ..... il
..... ...._ 78n1w1 lıDphj cehr. 

Palrili. ebn"fwde .. ,_. ._ a-
- .,..... ....... ilatipa .. ...... ... ~___. ...... .... 
çMW--..--ıw..w.-.&.1r. 

Arbclqlar, puti,e aia• ... t.uit 
Wr byıd ._ iiclat iti tlefildir. Partiye 

giren her ......... ..,.m oldaP ··
dar meauliyetli bir ödm de omuzlan.. 
........ ehil ........ . 
....... lif ......... ... 

kente..~ ........ öl• .... •dea. ......... ........... dok........ Wç 
bir fulm ,okl•· Partili, lııer fmtta 
~ .... tacalr. ........... 
decelı. bfa1ana içiadeld silsel..i W 

...... 711ra,..cakbr. Bail ...... ...... 

.... •P.. - ..,.. - ..... par-
b°1illia akim ha ~ac:ak (adw 
- .. , ...,...., INU'dli ~ Wr --
- u~kbr.Her _.... 
iAthde ....- "-sa- tawaat 
hir ......... ...... ela kip&=ait .................... 

8itla .. aıiJlediklaiaü Wr arap 
tap•.,_. artıada:lar, .....,__ ki. 
...mJi; •lb ._ aöetettliii -"*lan 
'8lr iyi ...... Wr ini. ..... Wr ipnt-
çi ....... thr. 
ş. ........... parb1i Jard- ft JWI· 
~ kara11hlı Üfel..UU ayclmla
tacak IHr pledir• 

Arlraütl...-; 

Şimdi aiae - ÜÇ ay ~de ......,. 
aa kabl- ,_i arbclatlana iaimlsi
Bİ obpcaf9, Partimiz İçİla laepıi 
ayn, ayn .... ktYmet olaa .. adı&• 
daılan Ankara ~. adma 
ea1td- ~. w..r...m ltitiia .... Benel uvap Beçirdi. Kendinden 

Jofan ve kendi YCIJG)'qma uygun 
olan en wenif manalı kla.ilc parla
mentarizm'e Jayanır bir liberal 
devlet tipi olarak Fransa hile Juu. 
paıntla kaldtğı zorlu aaraınhyı yü.z. 
ahı ile ba."arabilmeh için milli İra
deyi t~m•il ve tatbik kuJretinJe 
olan bir lelı adamın. llleman
ıo' n•ın tek irade•ine ram olJu. 
Ba;' a tiir!ii F mnıa muzaller 

O acı g1in1erde temeli abl- ft IMP 
,_.,i:w yurdun k ~rhl1'*'11Da ,,. :Jeai bat
t~n kanıh 1nu temiwa eden .. ~ 

pıntiv• "'iri "nizd- •• - lleals ft 1 
... 11 ........ ~ ....... a-.k ,.. 
'-dald ... ,.. ........... ... .............. 

ola,, -Jı Bütün Jı7nyanın ve o 
dünya içir.Je b

0

z
0

m we~:rJiiimü 
yen! uzman J.wrinin her günü bü
yült •aı:a ta Fı an•anın geçirt/i"ii 
• r=ınt larla mchmulJiir. Bu. •araua
trfor içinde felaket• 0 Z ve iyi winler 

Iktısadi huhran, muvazene, 
hava kuvvetlerine yardım ver

gilerinin birleştirilmesi için 

Çankırı mebusu B. Mwıtafa iJnsoy 
Kamulaya bir kaıwıı teklif etti 

(Bllfl 1. inci -.yfo"'1.J 
.... bnetı.riae yardim bmmlan 
W, hri 239& aumarab kazenç ._.. 
sili b •iyle birleıtirilmerini iat•• 
mit ... Witün devlet daireleriaade ~ 
._. ............. hakiki •• Wk-
... ......... ...... ..,. oalara 
E , ...... olarak çabtaa aaiidiir. reil. 
• ı , rıibtalaclem ve itçilwe. mec> 
liei idare azalarma Ye mmakiblere 
,,...._ maq, taluiaat, ücret, aidat, 
ih'-8 ••mı, hir defa:Ja mahma ol
- bile 9Wilen ye'WIDİ:Je, hakkı huzur 
..,a lleclel Ye yalaat ayniyat •• t. 
alİa ..... mmfaader ... De .-ka
Wli olwıa oı- ..-iı.a laaminetle• 
ft ppalaa yardımlar, hiue aenedi ... 
ya talaYilat müebi.li olmakuzm ve
rilen temettü ve ikrami:reler •e aym 
mahiyette mukabili o\an istihkaklar 
W.'lf --..unda cöaterilen hizmet 
...... lmricmdelü ticaret ,,. aua,.i 
miiuuul..i ... ticui •• maai it ya
....... De aerbeat mealek erbaltmm 
Nkellef oldaldan kaaenç YerlfİÜ ii
wiıwlw af&flda cöaterilea mabetler 
dairnim .. •erci al• • ,_. teklif et-

mİflİrı 
• • L .C-::._ ICenBf Yergi .. ae..-- ~--

al -••ırini• clinliDci ,,. betinıci 
,........... ............ laariç ol-
... -. mezlair maddede u:rıb 
......... plnıs amka•el......a-ind• 
Wf Wr -.tle wqi ~acaiı •e
P .__ Dulu edilecek •ercid• 

' ıı tatJa1Maiı ~ olan 
IRdi7aslı ..,._._, ilkU kaMn• ile 
•rnRuhe -e&pt haht olmnler 
.. wwwıli• mü~u e olacaklarclır. 

ite • teldifWe lüzmet ..,. ....... 
,,.....; .w.eti tö:Jle terWt ol--111twı 

100 liraya kadar olaa Ja.a ip. 
7istle 21,1. 

101 lirad- 200 liraya kadar olaa 
._ İçİll yüacle 28,5. 

201 liradan 300 liraya kadar olan 
kmm içia )'iiade 27,S. 

301 liradan 400 liraya kadar ela• 
il.- için )'iizde 28,1. 

401 lira •e daha yukarı olanlar 

~-.s. 
ltaunç kananlan bükümleri dai-

rnim .. lümnet erbabı dqmfla lsal
WI- kazanç wrgiai miilrelefl .. 
ri,.le aaezlmr kanunun 3 indi madde
einia 4 •• I •• 21 inci fıkrelarmtt ele
t.il olaalar tahakkuk eden baant 
..,.U..-. beti• biri niabetln• YW• 

si:re dbi hltulacaldardır. 
M .. telif tediyelerde ••rai nlahetl 

._ tedi,.. mikdan ayn ayn nazarı 

dikkate almmak ameti11e tayin ola· 
nacalmr. Unnmô, aıülhak Ye husaai 
ltiWcaı..le idare edilen daire Ye mü
...... ı .... tebüd maaşı alanlardan 
.-ek .. •ire ve müesseselerde ge
ttk ........_haricinde kalan bila

•- laakiki .e hükmi şahıslar nez
dinde çalqenlarm tekaüd İsb1ıbkla• 
ri le difer İsh1ıkaklan muafiyet hük
ın .. nün tatbikinde ayn ayn nazan iti-

... "_,.. .... teal•..a ...... 

.... ....,. ....... iatildaaldarul 1 

,,.....,.ı-11 ... içiDde ... -c1ıı.-
... ,. ol ektir. 1 

HakilD w •ilmlıi tahralar nudilliıe 
... pLpeler için utibdam edeni• 
tarafmdaa teaDUk ettiii ·~ .... ' 
ra selm a,_ JİnlİDc:İ ıüai alstamm.: 
luıdar •·~ wrıiti kanun• •aküm. 
isi 4llairelıiHe bordrolanm tahak .. 
kak dairellİDe nncelderdir. Meak ... 
._. ailelw ....ıiacle çalqmalrta ol ... 
laimaet ........ da Wzmele p..dilderl 

.,un - .... QJll yirminci ..... ] 
afi akfA • bclar aldıklan Plll'll 
... ........ ..u,.. .-..ıeriae bildire
ceklerdir. -t 

Artiatlsia pndeliklerl kazant' 
kanua• a•U.U daireainde tahakkall! 
ettirilecektir. ' 

U... faleaieet. icret" ,...u,. .. , 
a.n. wr.W t.cli,.. tarzına l.alulmalc• 
- a,.llk elnak Ye ikrami:re, taz• 
..-r. •nııeai" teahltiid Meleli ci•1 

ili ieliJalmWe._ ....... de edi:reai za• __ ,,w ,......_. ii:aeriaden ta-

..ldnak eniwlwc•tir. Ba U- tek
lifi ulılMl laiamet .... .._ iatme 
............ blilecek ftl'Per biid.. 
..ı-. __.., 987-mda söateril8" 
.-,.ıerlrtlr. ._..... w he,.nname-; 
leri ...... .....,...... .. ittila4 
.._ ettı"klll'I pL:rlera w beJannamtl 
••melJ aa1 .. aLI ielihkekler •atıtma.. 
ela 2.191 rrdı buaç .......- ka• 

- •&hrlm ........_.. --·••1 ,............ ~ 
T ....... -ı.n .... aiftl 

1ııii1ımB pW• ,......,, plqulan .. 

...... .... lcnıtleri - u Od ......... ,AJ.- 1 ............. .. 
•.a,ı. 1 .. ite wıclMlr eh•mlarclır. 
Yuk•s=RI.. -.yclm çıbnlacaW 

•ıktw ........ .ı..eü mitil 
......._ ,..._ pm beşi mektUlll 

• • 1 ~--- hi bir. Yerg'l)'I -j - '1'9--a Ç 

weı &i,. tül ........ dan Tel'ihcektir• v..... . .. keadileri meataaı ..... 
Jeai takih .-ek _.etiyle •ulfel•rinl 
aaiiatimal etAl.i •WI olaeak .... 
anmfar _. .... m muiıett• •nla•ı 
rak uld ...... lalriltat yaptlmktıır. 

........ teklifi macibinee utili• 
.......... edlldifi tan.,,i lakib .. 

dea ...ır -••ea ibnaren 3 -· zar
fında lah ..... ettin1miyen ft)'a v.

siaia taallUls ettiii mali rrn~ taloıi 

.-.. mali r•e&len itibaren Mt rentt 

urfnada tahsil e~ ol- •erıri• 
ler mürww ....... 111nyacektır. Bu 

··-·· .. ,,... .... 'Wel"gi tetvild 
ane:yi ba•...- hilôiMleriae tlı.t 
oloıııae..._.. 

Ba bllllD teklifi alüalr eacfHM_. 

lere hanfe etlilmittir • 

~~----~·----------
ltizqr 

ya an rr. : ·azeneli b ·, ult•sal 1-..a-
1at ,-, :ne~ i~in ul ~al clevlet ı·pi 
ve bu J 0 ·l<!fe rulı alacalı bü ulu-
8GI parti falı,man varlr~ımıza te
meldir; ulrrS?rn yü! •eh rr•/ıunJan 
lmooet alan oe lıattliMni J.endi i-

Recep ,-.,,,.,, Cen,,,a.1mral llyelm H 11,,önltvral 6crıAanı 
•. Ril.ı llörelıp 6ir ... 

• Lare almacaktır. Mülhak •• huauai 

~ laiWcela-den •• hel.cliıe .......... 

Yaztlanmwzm çoJ l w n ,ı IR) ı · • le 
'"Evlilik Ye ötesi .. ve "Top Un 
harp .. tefrikalanmızı koyım adık Sa
JID okuy..Lmnmdan ö ·;,. d 1 riz.. 
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Buoüıı 
~ 

Başbakanı

m ı z; genç nesle 
bakarken daima 

ne~elidir. 

Bugün çocuk haftasının ilk günüdür. Eğer bugün ' 
Türkiyede, çocuklarmuz1n hepsi gülüyor ve eğleni
yorsa bunu, cumuriyetten sonra ve onun kurduğu sos· 
yal kurumlanmızın en verimlilerinden olan Çocuk E
sirgeme Kurumuna borçluyuz. 

Türkiyede "çocuk" en değerli bir varlık haline ge· 
lince onu özen ve emekle yetiştirecek ve halkda ço· 
cuk aevgisini ahlak haline getirecek olan sosyal miie11· 
seselerin kurulması bir zaruret halini almıştr. Çocul< 
Esirgeme Kurumu itte bunun için kurulmuıtur. Esl<i 
"Himayei Etfal" den doğan bu kurumun geniş verimi· 
ni anlamak için herhangi bir şehrimizdeki çocuk ha· 
yat ve hareketine bakmak kafi gelecektir. Eğer o yer· 
de, çocuklarımız çöplükte ve sokak aralarında oyl'a· 
maktan kurtulup yeıil bir ağaç gölgesi, ,,oları fayrla· 
landıracak oyunlar, Üzerinde dinlenecekleri biT sıra, 
onlarla uğraşacak bir büyiik bulmuşlarsa bunu, Ço
cuk Esirgeme kurumunun ya kendisi yapmıt veya o

nun teşebbüs ve teşvikiyle olmuştur. Bunun güzel bir 

Örneği olarak, bir yıllık büdcesi 10.000 lira olan ve 
yıllık toplantısını bundan beş gün önce yapan Ç(Jcuk 
Esirgeme Kurumunun son bir yıllık çalışmasına baka· 
rak anlıyabiliriz. 

İstanbul merkezinde tanınmış doktol"lar, çc.cuk 
mevzuu etrafında radyoda konferanslar vermişlerdir. 
Kabahat i§lemiş kimsesiz, fakir çocukları?' müdafo<1sı 
için miiddeiumumiliğe ve bi\roya müracaat edil· :.t:r. 

Münasip bir verde arsa alınarak modern bu siit 
damlası bina"' vapılma!lı için tahsi11at ko.·nııu!ltu r. 

Mekteplerci .. calışan himaye kollarının çoc.uk e .. iı·
gcme kollarivle mÜıı lereken çalışmaları münasip gÖ· 
rülmüştür. 

Yardım işlerine gelince, Cumuriyet Bayramında 
Anneler Birliı?i ile müştereken 245 çocuğa elbise, 114 
mektep çocuğuna ayakkabı ve ııüt damlasında 100 ço· 
cu~a kunrfak takımı verilmi ştir. 

Bina dahilinde dis tabibleri cemiyeti tarafından ge
çen ağustosta açtıkları tedavi ~ispanserinde bugüne 
kadar 629 çocuğa b;otkılmış ve 2314 mektep çocuğunun 
da dişleri tedavi edilmi11tir. 

Bu seneki bütçe J 0250 lira olarak tahakkuk etti· 
rilmiş ve sarfiyat 7886 lira olarak tesbit edilmiştir. 
GıdAsız çocuklara yardım edilmiştir. 

Süt damlasında 2674 çocuğun muayeneleri yapıl
mış, 1200 çocuğa parasız ilaç verilmişti~. 

Ve bir sene zarfında 27102 çocuğa 8507 kilo süt ve 
1276 kilo ıeker verilmiştir. 

40 çocuk ültraviyole ile tedavi edilmiştir. 
f stanbul merkezinin bütün bu yapılanların en de

ğerlisi olarak, Divan yolunda bugün bir çocuk kütü
panesi açtığını da unutmamalıyız. Kütüpanede şimdi
den 700 cild kitab vardır. Buraya ilk mekteb talebe
si, akşam paydosundan sonra grup grup gelerek kü· 
tüpanedeki kitaplardan istifade edeceklerdir. Evinde 
okumak İstiyeler olursa kitaplar kendilerine verile
cektir. Çocuklara, ak~amları giderken birer süt de 
içirilecektir. Kütüpane, fakir ve kimsesiz yavrulara 
parasız mekteb kitapları teminine de çalıfacaktır. 

Bir lstanbul merkezinin, on bin liralık bir büdce 
ile yaptığı bu l>üyük işleri, memleket ölçüsünde geniş
letiniz: o zaman Çocuk Esirgeme Kurumunun Türkİ· 
yedeki yerini anlarız. Kurumun, kuruluş tarihi olan 
922 den 935 sonuna kadar olan yardımlarını anlatan 
fU rakamlar, onun, içtimai hayatımızdaki yerini çok 
güzel çizmektedir: 

922 den 935 sonuna kadar 11803 çocuk h.imayf' Rl
tına alınmıthr. 9.111 i umumi merkez, 179.340 ı şu
beler tarafmdan olmak Üzere 188.151 çocuğa sül ve· 
rilmittir. 

Umumi merkez tarafından 2990 ve şubeler tarafın· 
dan 353.267 olmak Üzere 365.257 yavru be11len'> •iş· 
tir. Gene aynı 9ıllar içinde 4576 sı merk,.z, 66203 ü 
tubeler tarafından olmak üzere 70779 yavruya eH)lst>; 
2553 Ü merkez, 32258 i şubeler tarafından olmak i.i ·ıe
re 34811 yavruya d• ayakkabı verilmiştir. 

Kasket alanların sayıa1, 269 u merkez, 18277 sı tU· 

beler tarafından .>lmak Üzere 18516 dır. 3225 i nıcr· 
kez, 31176 11 tubeler tarafındna olmak üzeer 34501 
yavru da çorap ve çıımaşrr almıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu gene bu yıllar içırıcie 
116.509 u merkez, 128531 i şubeler tarafırıdan '< 

Üzere 245.047 yavruyu muayene ve tedavi etmi ştir. 
20.150 çocuğa para yardımı yapılmış, 1250 çocuk siin
net ettirilmiş, 1616 doğur.ı yardımı yapılmış, l ~" 3 !0 

yavru banyodıın faydıııl ~ rımıştır. Mü esscsc lt>re ~·e r! •ş· 
tirilen çocukl{Vın sayısı . 5562 ve tiirlü ynrd.ın g 'i:-cn
lerin sayısı 57.595 dir. 

sta<l_yunı da yavrularımızın geçit resmi vardır 
1' 

't 

~ 

Sü Bakanı Kazım 
Ô%alp yavrular 

arasında 

• 

BU<;üNKiİ G•~<~il) RESi\Ii 
1 

1 - Çocuk bayramı için hazırlanan prognm gere· 
ğince bugün yapılacak olan geçid resminin programı 

şudur: 

1 · Musiki muallim me-ktebi 
2 . 1. iner otra mektf"bi 
3 2. inci Oda okul 
4 San'at Okulu 
5 Kız Lisesi 
6 ismet Pa,a Kız En!'titiisü 
7 - Ticaret Lisesi 
8 - Gazi Lisesi 
9 inşaat Usta mektebi 

10 . Canlılık mektebi 
11 • Ulus ilk mektebi 
12 - Albayrak ilk mektebi 
13 Necatibey ilk mektebi 
14 - Gazi kız ilk mektehi 
15 - Gazi Erkek ilk mektebi 
16 - Türk Müsevi ilk mektebi 
17 · Huııusi Bizim mektep 

2 - Toplanma mahAlli Staclyom-lur. 

3 - Bütün Okullar 23 nisan 936 perşembe günü 
S:\at 10.30 da stadyomda toplanmış olacaklardır. Yü
rüyüş kolu üç grup üzerine ayrıldığından her gnıpun 
isaal edeceft'i yer bu alandaki bölüme göre orada lu· 
lunıu:r.1< i-1yarlar tarafından gösterilecektir. 

f 4 - A, gt·upu ile öğretmPn 8. ~ iiştü, B. gr.•!'U ile 
öğretmen B. Nusret, C grupu ile Öğre tmen B. Mahmut 
me~~ul olacaklardır. 

5 - Stadyomda toplandıktan sonra ilk önce l:ütün 
talebe bandonun iştiraki ile istiklal ve çocuk mar§la
rınr söyliyeceklerdir. Bunu takiben hep beraber and 
içilecek tir. 

6 - Anttan ll"nra Çocuk E~irgeme Kurumu adına 
Edirne !'111ylavı B. Şeref ve Kültür Bakanlrğından bir 
zat ve bir kız bir erkek çocuk bayram hakkında birer 
söylev vereceklerdir. 

7 - Yürüyüş kolu şu suretle harekete geçecektir. 
A. grupu: 

1 · Bir manga süvari polis 
2 · Muhafız alayı bandosu 
3 · Çocuk Esirgeme Kurumunca çocuklar ad,n11 

hazırlnnmı' bir büyük çelenk 
4 • Çocuk Esirgeme Kurumunun haurladrğı 

kamyon. 

5 Gazi kız okulu 
6 - Albayrak okulunun hazırladığı kamyon 
7 · Albayrak okulu talebesi 
8 · Gazi erkek okulu 
9 • Musiki muallim mektebi talebesi 

1 O • Ulus mektebinin hazırladığı kamyon 
11 · Ulus mektebi talebesi 
12 · Ankara Erkek lisesi izcileri 
13 · Gazi Erkek Muallim mektebi talebesi 
14 Erkek Orta mektebi talebesi 

B. Grupu: 

1 - 8. inci fırka bandosu 

2 · Atatürk okulu talebesi (bu talebenin ellerin· 
de kamilen Çocuk Esirgeme Kurumunun hazırladığı, 
türk bayrkalariyle, Çocuk Esirgeme kurumu ve Cumu· 
riyet Halk Partisinin altı oklu bayrakları buluna
Cl\ktrr.) 

3 · Necatibey okulu 
4 · Kız lisesi talebesi 
5 Gazi lisesi 
6 · Gazi lisesi izcileri 
7 - Sanatlar okulu talebesi 

C Grupu: 

1 · Jandarma bandosu 

2 · Milli iktrsat ve tasarruf cemiyetinin hazırla
dığı k11mvon 

3 · Canlılık okulu talebf"sİ 
4 • lametpaşa kız enstitüsü 
5 - Türk muTesİ okulunun hazırladığı kamyon 
6 - Türk musevi okulu talebesi 
7 • Ticaret lisesi izcileri 
8 - inşaat usta okulu 
9 • Gerek toplantı ve gerekse yÜrÜyÜş Kültür 

Direktörlüğünün riyasetindeki heyet taraf1ndan idare 
edilecek ve mektepler bu heyetle temas eyliyecektir. 

10. Yürüyüş Çocuk Esirgeme Kurumu Ceftel 
Merkezi önüne gelince bando duracak ve o grup ge 

çinceye kadar mızıka çalacaktır. 

11 • Mektepler yürüyüş esnasında milli marşlar 
söyliyerek, İzciler boru trampet çalarak, mızıkalar le· 
rennüm ederek devamlı bir tezahürat yapacaklardır. 
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12 • Geçit resmine Samanpazarında son verile- = 

V11tandaşın iyilik ve İnl!nnlık iluygula rına d ı- ı- •nn

rak bu kadar Mt;riınli ol a n bir lc• ırıım ne kacfar le ı tım l 
ise, ona faydalı olmak o derece bir memleket borcu 
değil midir? 

f' -·· ~-. .. P. ~:• ~ .... "• , _,.,n f'~ f<tpl•ı ytr~Qml"fVQ a1•şan CUmurİyef ÇOCtı.fıları cektir. = 
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23 NİSAN 1936 PERŞEMBE 

D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 

İLAN 
Devlet Demiryolları Hasılat Dafresinde münhal memurluklar 

için 30 Nisan 1936 perşembe günü Ankarada ve Haydarpaşa'da mü
sabaka yapılacaktır. 

Taliplerin Lise veya Ticaret mektebinden mezun olmaları, ta
müssrhha ve hüsnühal eshabmdan bulunmaları ve yaşlarının otuzu 
geçmemiş olması meşruttur. İmtihan derecelerine göre 64-90 lira 
aylık verilecektir. 

Aynı derecede kazananlar arasında askerliklerini yapmış olan
larla Fransızca bilenler tercih edilecektir. 

Bu şeraiti haiz bulunanların müsabaka gilnünden eve] vesaik· 
)eri ve iki fotoğraflarile birlikte Ankarada Zat İşleri Müdürlüğün· 
ne ve Haydarpasada İşletme Müfettişliğine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (848) 1-1505 

Pazarlık ilanı 

Eslcişehir ilhaylıiından: 
İsteklilerin kanuna uygun şekilde müracaat etmediklerinden 

dolayı 16143.11 lira tutarlı Eskişe1"ir • Çifteler yolunun 38+000 • 
52+750 kilometreleri arası esaslı tamiratı 24.4-936 cuma günü saat 
14 de pazarlık suretiyle satılacaktrr. Muvakkat teminatı 1210 lira 
74 kuruştur. 

Şartname: Keşif, grafik ve di~er ekleri olan evrak her zaman 
Nafıa Müdürlüğünde görülebi1ir. hte!<liJerin Nafıa Müdürlüğünce 
ibraz evlediği vesaiki uygun görül,.u bir mühendis veva fen memu· 
runun işin mesuHveti fennivesini deruhte ettiğine dair Noterden 
musaddak bir teahhiidnameyi, Ticaret odasrndan mali kifayetine 
aid bir vesikayı, ihaleden en az sekiz gün evvel Bavındrrlık Direk
törlüğünden alacağı ehliyet vesik;:ıc;rnr göstermeleri şarttır. 

(1866) 1-1393 ------
Ankara Askerlik Suhesinden : 

' 331 Dğ. ve bunlarla son yoklama gören Lise ve muadili okullar-
dan mezun veya daha yüksek tahsil görmüş olanlar askeri ehliyet
name derecelerine göre 1 mayıs 936 dan itibaren hazırlık kıtaların
da veya ihtiyat subay okulunda bulunmak üzere askere gönderile
ceklerdir. 

Okuduklarından dolayı ertesi seneye bırakılanlardan bu yıl ih
tiyat subay yeti~ecek kadar tahsil veren okullardan mezun olmuş 
ve olacaklar dahi son yoklamaları yapılarak askeri ehliyetname de-
recelerine göre sevk edileceklerdir. . 

Bu durumlarda olanlar bulundukları yerlerdeki askerhk şube-
lerine baş vurmaltdırlar. .. . . 

Gelemeıiiklerinden dolavr muayyen günde askere gonderılmıyen
ler askerlik kanununun 2850 sayılı kımunla değişmiı:ı olan 89 m;ıd-
desi buyruğuna göre cezalandmlacak1ardır. (863) 1-1534 

Belediyeler Bankasından · 
1 - AnkaraJa Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Fakiiltesi: önünde 

ki arsa üzerine yaptırrlacı:ık Belediyeler Bankası binasının götürü 
olarak ve (anahtar teslimi) sureti1e inşası kapalı zarf usulü ile ve 
yinni gün müddP.tle eksiltmeye konulnı'Jştur. 

2 - Binanm mııhammen kıymeti 357257 üç yüz elli yedi bin iki 
yüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankaraıia Belediyeler Bımkasr Genel Direktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
İdare Mer:lisi huzurunda yapılac<ıktrr. 

4 - İstekliler bu ise ait eksiltme· şartnamesini, mukavele pro
jesini. fenni, umumi ve hnsıısi ve mal?Prr.e şartn::ımelerile sair ccd
veJ ve evrakı (50) elli lira heclf'l muk·.hilincle Ank;:ırada Releclive· 
Jer Bankasrnıfan ve 1-.t:ınbıılda G::ılt1t"<da B:ıhtivar hıımnda 22 No. 
da mukim h;na proie Mimarı Sevfi Aıkan'dan al;ıbilirler. 

5 - Eksiltmeve 17ireh;lmek için, ü.teklilerin: 
A) • Türk vat;:ınnası r-ln"~sı. 
B) - En aşağı iki yiiz bin liraltk bir binayı muvaffakıyetle ba· 

şardr~rna d::ıir sıılilhivetli makamlardan alınmış musaddak bir ve
sikavı haiz buhmm;ısı, 

C) Musadd::ık ehliveti fennive vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli vedi lira muh:ım· 

nıen beileli olan bu isi hdlen va.nahilt"r.ek mali bir iktidarda oldu. 
ğunı:ı cfair Bankalarclan bir vesika alrımı bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz lirahk muvakkat teminat 
verTT'esi, 

G) - İsteklilerin besinci marlıiede yazılı vesikaları eksiltme gü
nünden bir gün evetine k::ıilar Bankaı. a ibraz ederek kabul ve tas
dik ettirrlikten sonra trk'if zarfları içerisine koymaları, 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 
12 ye kadar, ihale şartnamesinde yazrh şartlar d:'liresinile ve mak· 
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş hı1l11nmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direktörlüğünden 

Okulumuz ihtiyacı it:in aşağıda cins ve mikdarı yazılı olan elek
trik gereçleri açık eksiltmeye konulmm;tur. İstekli olanların şart
namesini görmek üıere her gün Oku] Direktörlüğüne ve eksilt
meye gireceklerin de 30-4-1936 tarihine tesadüf eden perşembe gü
nü saat 15 te Kültür Bakanlığında Oku11ar Sağışmanl,~rndaki Alrm 
satım komisyonuna 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunu
nun icabettirdiği vesaik ve pey akçeJeriJe birlikte gelmeleri. 
Cinsi Mikdarı Tahmin Tutarı % 1,5 pey akçesi 
Elektrik gereçleri 48 kalem 1198.25 lira 90 lira 

(796) 1-1408 

Deniz Levazım Sabnalma 
I\.omisyonundan: 

Tahmin Bd. 
Miktarı Cinsi Lira K. 

50 ton kalın benzin 17750 00 

75 ton ince benzin 29250 00 

M. Teminat 
Lira K. Eksiltme gün ve saati 
1331 25 4 mayıs 1936 pazartesi 

saat 14 
2193 75 4 mayıs 1936 pazartesi 

saat 14,30 
Yukarda yazılı iki kalem benzin yazrlı giin ve saatlerde kapalr 

zarf suretiyle alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
ve eksiltme için müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat mak· 
buz veya mektuplariyle kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazruf
~arı belJi saatt~n bir saat evet Kasımpacıadaki komisyon başkanlı
gma vermeleri İnce benzinin §artname ~ i 146 kuruş mukabilinde alr-
nabilir. (1977) 1-- 148? 

ULU! 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Çubuk Barajının elektrik 

tenviratı ile muharr;k kuvvet tesisatı) 
KEŞİF BEDE1.l 
Tahmin edilen bedel (5337) lira (49) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a.) Eksiltme şartnamesi 
b.) Mukııvele proiesi 
c.) Fennf şartname 
d.) Keşif cetveli 
e.) Proieler 
İstivenler bu şartname ve evrakı (27) kuruş bedel mukabilinde 

Sular Unııım Müıfürlüğünclen alabil:rler. 
3 - Eksiltme 27-4.936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Na

fıa Vek51eti binasında Stılar Umum Müdürlüğü odasında su ek· 
siltme komisvonunoa yapılacaktır. 

4 - Ek'iiltme kapalr zarf usulile yapr1acaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 400 lira 32 kuruş mu

vakkat teminat vermec;i, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup pöstennesi lazımdır. 

2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber Bu işi yapa
bileceğine dair Nafta Vekaleti Şirketler Umum Müdürlüğünden 
eh1iyet Vf'sikasr almak ve ibraz etmek şar-ttır. 

6 - Bu iş için ihraz edilmesi lüzumu yukarda yazılmış olan 
fenni ehliyet vesikası icin eksiltme J7iinilnoen en az 8 gün eve! Na
fı;:ı Vek§Jeti Şirketler Umum Müdür!ü~üne miiracaat edilerek 
münh:mran bu is kin vesika alınması lazımdır. Bu müddet geç. 
tikten ıonra ~akf olacak müracaatlar nazarr itibare alrnmıyacaktır. 

_ 1 - Tek~,f mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
?ır ~at ev~l~ne kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Da
ı:esıne g~tmlec.ek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
l~nde venlecektır. Post~ iJe ~önderilecek mektupların nihayet 3 n· 
cü madded; .vazth saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mı.:ımu ile ıyıce kapahlmış olması lazrmdrr. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (761) 1-1343 

Yapı yaptıracakların 

nazarı dil{J,atine 
. Ev, Apar~rma? ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
ınşaat ve su ışlerı Proje, mukavemet hesabatı kesif ve fenni mesu
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsait şer~itle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartrmanı No. 4 
Telefon 3629 1-1195 .. tiMffŞ &>N*tM 

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOJVI1SYONU İLANLARI 
1 - Bir metresine biçilen ederi 22 kurus olan 450 bin ila 550 bin 

metre çaınaşrrlık bez ile l::ir metres;ne biçilen ederi 245 kuruş olan 
18 mı 20 bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalr zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ÇamaşrrJığın şartnamesi 605 elbiseliğin şartnamesi 245 ku • 
ruştur. 

3 - Çamasırlık ilk teminatı 7300 ve elbiselik kumaşın ilk temi
natı 367 5 liradır. 

4 - Çamaşırhk bezin ihalesi 4 - Mayıs - 936 pazartesi günü saat 
11 de elbiselik kumaşın ihalesi aynı gün saat 15 dedir. 

5 - ksiltmeye girecekler kanuni teminatlariyle kanunun 2 ve 
3 üncü maddesinde yazılı bel~elerle l'irlikte teklif mektuplarım iha
le saatından bir scı.:ıt evvel M. M. V. Satın alma K. na vermeleri. 

(830) 1-1484 

Kapalı zarf usul iv! e eksiltme ilanı 

İstanbul Evl{af Baş 
Direk:törlii~nd(~n: 

1 - fstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami incıaatx ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli (17448) lira 39 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı ııurılardır: 
A · Eksiltme şartnamesi 
B · Projeler, 
C - Fenni şartname 
D - Mukavelename 
f stiyenler bu evrak1 90 kur11ı:ı herlel mukabilinde İstanbul Evkaf 

D•rektörlüaü Mimarlı~ınd:ın alabiJiı ler. 
3 - Eksiltme 24 nis::ın 1936 cuma günü saat onbeşte İstanbul Ev-

kaf Dirf"ktörlü~ü ihale komisyonunda vapılacaktır. 
4 - Eksiltme kanalı zarf usuliyle olacaktır. 
S - f <;teklilerin 1~12 lira muvakkat teminat vermesi lbrmdrr. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin miihendis veya mimar olması sart. 

trr. Avnı zamanna as~ari' !Jn bec; bin liralrk bir binavı sureti miikem
melede insa ve ikmal ettilclf"rini kabıılHkat;raoorlarile tevsik ederek 
eksiltme gününclen üc gün eveJine kadar İstanbul baş müdürlüğü 
mimarına ve bu vesikaları ihraz etmeye ve aynca eksiltmeye girmek 
için vesika almaya mecburdur. 

'1 - Teklif mektuplarr yukarda Ylzrldrğı J?Ün ve saatten bir saat 
eveline kadar ihale komisyonuna makbuz mukabilinde verecekler· 
dir (71l7) 1-1336 

İstanbul Belediyesinden : 
Temizlik işleri için Dizel Motörleriyle mücehhez 6 tane çöp 

kamyonu alınacağına dair 18-4-936 tarihli Cumhuriyet ve 20-4-936 
tarihl• Ulus ~zete1erinde neşredilen il~nxmız bÜkmü olmadığı ala
kadarlar tarafından bilinmek üzere ilan olunur. "B" (2161) 1-1565 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara Vitayetinde semtinde Yeğen bey mahallesinde Çesme 
sokağında 49-51 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Anafartalar caddesinde 67 numaralı mahalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederek tarihindenberi Attar ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret Odasının 1113 sicil numarasında mukayyet bulunan Aron 
!sakın unvanı ticareti Aron !sak Ağlamaz olarak tescil edildiği gi
bi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairece 22. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-1561 

,, 

S~YFA 7 

Tokat Valiliğinden 
Tokat Jandarma Koınutanhğına ahnmatarı muktezi aşağıda çiz-el· 

gelerde evsafı umumiyeleri yazılı ve "3063" lira 40 kuruş kıymeti 
muhamm"nli 1936 modeli Telefon santral ve konu~ma makinalar;y
le malzemei saireyi açık eksiltme suretiyle satmak istiyenleri.n 
17-4-936 tarihinden itibaren ••20•• gün içinde muvakkat tem'nat ak
çeleriyle Tokat Encümenine müracaatları ve ihalenin 7-5-936 gü
nüne rastlryan cuma günü saat 14 de yapılacağı ilan olunur. (2162) 
Lira kuruş Adet Kilo 
550 00 1 O 936 Modeli Simens Marka Elli

lii santral 
475 00 3 O 936 Modeli Simens Marka onlu

Juk santral 
440 00 14 O 936 Modeli Simens Marka M:ısa 

Telefonu 
38 00 l O 936 Modeli Simens İstokho•m 

Marka Eriksiyon M::ısa Telefonu 
45 00 1 O 936 Mocfeli Simens Marka seryar 

Telefon 
63 00 450 o Avrupa Kahn cinsten tutya çu-

bu~u 
42 90 39 Çift o Simens santral fis kordonu 
21 60 24 o Simens Mikrofon dört devreli 
42 00 40 o Kapla:ı Marka kutu pil 

157 50 150 Takım o A - D. Marka Lanklanşe pil ta-
kımı 

23 00 230 o Simens ve lfarto kömi;r levhası 
"küçük ve büyük" 

29 75 85 Gram o Bilye Gırapit ufak 
13 00 110 Gram o T02 GraP.it 

945 00 135 Kangal o C"ift K~lvanio:li 3 milin::etrelik tel 
16 00 o .•. 80 İnce Ba~ teli 
11 3 o 7 1. Milil"""trelik T~~stik kaplı tel 
21 75 o 15 Y:uım Milimetrelik ince mumlu 

tel 
210 00 1400 o Deve bovnu ile yedi santimlik 

cam yerli fincan 
36 00 400 o Yalnız yerli cam fincan 
57 40 o 205 100 derecelik kalıp halinde ni-

şadır 
1 60 2 o Cift maşa ikili komitatör 

10 50 30 o Piliz cam kavanoz 
6 00 4 o Simens Marka kemik mikrofon 

a~ızlı~ı 
7 50 50 o Seda levhası --- -3263 53 Yekun 

1-1566 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Saman pazan semtinde koyun pazan ma• 
hallesinde Babür sokağında A. 9 numarah evde oturan ve T. C. te
baasından olup Ankarada Baltkpazarı semtinde 22 numaralı mahal· · 
1i ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenperi her nevi erzak 
ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 1550 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Abdürra.hmanın unvanı ticaretj Abflürrahman 
Çiftçi olarak tesçil edildiği gibi bu unvıınrn imza şekli de Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucib;nce dairece 22.4.936 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 1-1560 

İstanbul Belediyesinden : 
Temizlik işleri için Dizel Motöriyle mücehhez 6 tane hu.-·•si 

çöp, nakliye kamyonu kapalı zarfla eksiltıneye konulmuştnr. Bu 
kamyonların hepsine 57660 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartna
meyi 29 kuruş mukabilinde istiyenler Levazım Müd~ürliiğünden 
alabilirler. Eksiltme 5 haziran 936 cuma günü saat 16 da daimi en
cümende yapılacaktır. İstekliler kanunun tayin ettiği ves~kalarla 
3954 liralrk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
Teklif mektuplarını havi zarflarını yııl·:ır~a yazılı günde saat 15 şe 
kadar Daimi Encümene vermelidir. "B" (2160) 1-1564 

Ele ctrik El<J~iltmesi 
Havran Urayından : 

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

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

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. A. Eksiltme şartnameleri. B. Mu
kavele proje!eri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Ke
şifnameler ve teferrüatı. 

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

5 - Eksiltme 10 Nisan 936 tarihinden itibaren 41 gün o1up ek· 
siltme 20 mayıs 936 çarşamba günü saat 15 te Havran belediye bi
nasında yapılacaktır. 

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

7 - Teklif mektupları 5 ci maddede ycuılı saaatten •bir saat evet 
telediye dairesine teslim edilecektir. Po~ta ıJe gôncıeruecek mek. 
tupların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. 

8 - TekJif mektuplarının 2490 N. kanunun tarifatına ve büküm· 
terine uygun olarak hazırlanmış olması §al'ttrr. (871) 1-1556 

Samsun Halkevi Proje Müsabakası 

Cumuriyet Halk Partisi Samswı 11 
Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Samsunda yapılacak Halkevi binası avan projesin;n hazxrlacı· 
ması diplomalı Mimar ve Mühendisler arasında müsabakaya kon· 
mustur. Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. 

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

• 
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,. SAYFA 8 ULUS 23 NiSAN 1936 PERŞEMBE 
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Hakiki Taş delen suvıı İ<;mek behemehal KOOPER~;\TIF den almalısınız • • 
ıcın ,. 

Büyük damacana, Fiyatı 180 Damacana ile; 380 kuruştur 

ismet Pasa Kız Enstitüsü --
Direktörlüğünden : 

Sipariş atölyemiz için beklediğimiz uzman Paristen geldi. En 
güzel, en zarif ve en şık elbise ve şapka ancak Enstitümüzde ya-
pılmaktadır. (873) 1-1557 

Samsun Valiliğinden : 
T.erme kazasında yaptırılacak 

Mekteb inşaatına aid ilan 
1 - Keşif bedeli "17662'' lira 21 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat "1325" liradır. 
3 - İhale 11 Mayıs 1936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

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

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

İstiyenler evrakı Samsun Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında kayıtlı oldu

~una ve fenni ehliyeti haiz bulunduğuna dair Vilayet Nafıa Mü· 
Öürlüğüncten ahnmı~ vesika ibrazı şarttır. 

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

pullu olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfla 
olacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatından bir saat evel imza mukabilinde en
t\imcn Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderi· 
lecek mektuplarm nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar gel
mi, olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 

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

göredir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni şartname, Eksiltme şartnamesi ve 

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

KUrU.f 

İş sahiplerine ve dil 
öğrenmek istiyenlere 

KOLAYLIK 
Türkçe, İngilizce, fransızca 

tedris, tercüme ve tahrire mükem. 
meliyetle muktedir - ingJiz ve 
fransız koJJcjlerinden mezun bir 
türk bayanı saat 1 'i den sonra ça
lıpıak üzere iş arıyor. Bu diller
le daktiloyu da temiz ve seri ola
rak yazar. Ankara Posta Kutusu 
No. 134 1-1543 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLtôtNDEN: 

Ziraat Vekaleti neşriyat mü
dürü müteveffa cevad Rüştü te
rekesine ait menkul eşyasının 

$-5-936 sah günü saat 14 de ma
hallinde bilmüzayede satılaca
ğından talih olanların yevmi 
mezkfırda satıs mahallinde hazır 
bulunmaları 1Üzumu ilan olunur. 

1-1558 

ir Bayana kiralık 
oda 

Havı•.,.lıa"'"'~a biitiin kıınforu 
ile ,.··~ .. ~"'·nda bir oda kiralrk
tıı . l. 3138 1-1537 

fDN'ı 

o 11 ıu J•. 

l .Z.ircıOll D2 
ANKARA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI SİCİLLİ Tİ
CARET BÜROSUNDAN: 

f\nkara vilayetinde Yenişehir 

semtinde cumhuriyet mahallesin 
de Yiğitkoşun sokağında 8 nu
maralı evde oturan ve Türkiye 
cumhuriyeti tebaasından olup 
Ankara Ulus meydanı Anafarta· 
lar caddesi 6. numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek 
1927 senesindenberi Yıldız Ti
carethanesi namı altında otomo
bil • Spor • Elektrik ticaretiyle 
iştigal eden ve ticaret odasının 
602 sicil numarasında mukayyet 
bulunan Moiz Benformanm bu 
sefer B İ L M A N soy adım 
alarak unvanı ticareti M. B t L. 
M A N olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Tica-
ret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairece 20. 4. 936 ta
rihinde tescil edildiği itan olu-
nur. 1-1568 

KAYIP 

Hususi olarak kulland•ğım 
bisiklet ( otomotö) markalı 579 
No: pilakasmr kaybettim yeni· 
sini ala cağımdan eskisinin hük· 
ınü yoktur. V. Ervan 

1-1559 

daima güzel 
1 )aima µ;enç 
KANZUK 

1<;11i senel•'· hlr maziye nalilı 
ve -Jhıvanın 11er tarafın<i: tak. 
dir kazanmrs CY;: •pllik kremidir 
Ci lciini :dn rr;izell ik ve t:ne ı; r>ini 
da'.ma mu!rnfaza ·eder. Balı:amirı 
kre.~ıi fl'emlt"'retirri7in 1dhar me 
hafilinrle rtı5het grirmüs ~· · 'i biı 
krerr.dir. Çilleri ve burusııkları 
izalf' ederek tene f Pvk?Hide bil 
cazİ'"' h.,•, .. ,.,-..r Rııhniiv~7 l<n 
kuııu ile :ıvrtc:J ,öhret .:;17:-nmıs 
tır. Balsamin krem; k:-ti ·en ku. 
ruı •:lz 'ı't ninizin Hit if ta?t' li '!L 
ni. r:i1c'li™7in ... ,..,;" tıınıvı-tirıô ::ın. 

cak krem R~lc;::ımin i1e mp•·rl:ınıı 
cık'lrahilirsiniz Rir rlefa R::ıls::ı 
min lcuJlan:;n baı:kıt krem lrııllıı 
namaz. Tarı•1rrııs itriv::ıt m::ı~;ıı1a. 
1 an ile ' lhdlk er.nı evlerinne bıı 

Satılık Otomobil 
Pek az kullanılmış bir hususi 

otomobil satılıktır. Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1-1512 

İ~ arıyor 
Alma"~a ve fransızca steno • 

daktilo, tiirk tebaası bir bayan 
is arıyor. Kafi derecede türkçe de 
bilir. P. K. 394 Ankara. 

1- 1554 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne~riyatr 1 :fare 
eden Yazı işleri Müdüı·i) 
Nasuhi BAYDAR 

Çanhın caddesi civarındrr 
Ulus Basımevinde basılmııtır . . -

• 
• 

• 
• 

EMN • 1 YET 
Gün!ük ltasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için _ 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler ı 

An!iara Def terdar1ığından: 

Mükellefin 
Senesi sanatr 

932 Havz Kiniht 

932 Otto usta 

932 G<ırikof oğlu 
volko 

932 ,, 

İsmi 
Müteahhit 

.. 

" 

A<lresi 
(Ilacı doğan po
(lis merkezi ci

(varı N. 6 hanede 

(Hacı doğan mer 
(kezi N. 18 hane 

(Balaban mahal
(si çeşme sokak 
(N. 8 hanede 

Vergisi 
L. K. 
16 46 

17 48 

40 35 

21 70 

misil zam 
L. K . 
16 46 

17 48 

40 35 

3 40 zam 
L. K. 

6 58 

6 99 

16 14 

İhbarnam. 
varak Nı 

12/81 J 

15/ 19 

14/ !i'.) 

9/ 52 1 
Yeğen bey şubesi mükelleflerinden ikeri ticaret !erini bırakmr§ olan yukarda isim ve vergi mikı!~r- 1 

1arile sanatları yazılı mükelleflerin hizalarında ya zıh olan kazanç vergilerine ait ihbanameler şiır.di'.d 
kanuni ve ticaret yerleri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 1 

Matruh vergilere ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üze- 1 

re Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan lounur. (867) 1-1547 j 

öksür~uı~re· KATRAN H .. t\.KKI F~KR.f~~[ 

( Y~NI l SİNEMALAR {KULÜP] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
2, 4, 6 Matinelerinde 

KARYOKA 

GECE 
Hal~r Operet Heyeti Tarafından 

ŞİRİN TEYZE 
Operet 3 Perde 

BUGÜN BUGECE 

AŞKUGRUNDA 
Anna Bella - Fernand Gravey 

Jan Gabın 

Aşki, Hissi fevkalade heyecanlı 
bir eser 


