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REN 'İN İŞGALİ DOLAY ISIYLE B. SARO RADYODA BİR NUTUK VERDİ 

Fransız başbakanı diyor ki: 
«Strasburg u 

yok.tıır. 

Alman toı)Iarı altında llırak.mağa niyetimiz 
D a v a m ı z h a lc l ı v e k. ıı v v e t 1 i d i r » 

J(~Ja bfr nulult t1ir9" 1'r0ıw.z. 
bafbakanr B . Soro 

Pariı, 9 (A.A.) - B. Saro, radyo ile 
vwdiği nutukta demi,tir ki: 

"- Hükümet tehdid karşısında ba§ 
ejmemeğe azmetmi,tir. teahhüdler tah
ktt' edilmek suretiyle alman aıkerinin 

R«tı kıyılarına yerleşmesi görüşmelere 

engel olmağa yeter." 

Ba~betke 

PARlS üNlVERSlTESİNDE 
F.R. ATAY 

Devlet adamı olduğu kadar, bü
yük bir fikir adamı olarak ta.mdı
ğımız Mösyö Eryo son defa ~ür
kiye'ye geldiği vakit, Sorbon Uni
versitesinde Türkiye tetkiklerine 
müstesna bir ehemiyet verdirece
ğini vadetti. Biz '1 ürkiye hakikat
lerinin ancak garb memleketleri 
ile memleketimiz arasında kültür 
münasebetJeri kurularak anlatıla
bileceği, ve garb aleminde asırlar
danberi süregelen yanlış ve kötü 
sabit - fikirlerin ancak böyle de
ğişebilf:!ceği fikrinden ayrılmamı
şızdır. Ne eskiliklerimizin, ne ge
riliklerimizin görülmesinden, len
kid veya onlarla eğlenilmesinden 
heyecana kapıJmayız. Fakat eski 
ve geri şark'ı tasfiye ederek, bu 
asrın milli varlıklarından birine 
vücud vermeğe çalışan kemalizm 
hamlesi ve onun eserleri tanın
maksızın, yalmz, kusurlarımız, ek
siklerimiz, yıkıklar ve çökükleri
miz üzerinde ısrar edilmesinden 
~ikiyetçiyiz. 
~ Paris Üniversitesi, türkiüğe dair 
araştırmalar merkezi ile bizi ger
çekte n hoşnud eden bir teşebbüs
te bulundu. Bu merkez geçen yıl 
iyi çalıştı. Bu sene de, geçenlerde 
lürk nesircileri hakkında pek de
ğerli bir antoloji neşreden B. 
Sossey'in bir konferansı ile faali
ye te geçmiştir. Memleketimizde 
çalışan veya dışardan Türkiye ta
rih ve cograf yasını tetkik eden 
fransızlarla bir türk arkadaşımız 
mart içinde 12 konferans verecek
lerdir. 

Bu konferanslar bir zamanki 
fransız edebiyatının türk pitoreski 
yerine, ilim, tarih ve şimdiki kur
tuluş hareketi bakımından tahlil 
olunan canlı ve hakiki Türkiye 
manzarasını geçireceklerdir. Garlı 

tefekkür adamları, kendi medeni
yet a lemleri içinde yeni bir kültür 
ve inşa müessese sine vücud verme· 
ğe uğraşan kemalizmin, bir yan
llan ne kadar m illi ise, bir yandil 1' 

o kadar m e d eni ve enternasyonal 
olan hizmetini takdir etmelidirler. 
Şimdiki insanlığın çektiği büyük 
rstırab, millet seviyeleri ile mede-

(Sonu 5. İnci sayfada) 

B. Saı·o Aitlerin tekliflerini gözden 
geçirm.iyeceğini, çünkü önce Almanya'· 
nm, and)aşmaları kendi kendine feshet· 
mek hususunda gösterdiği iki örneğin 
yeni t~klifler için güven verici o1madığı· 
nı, saniyen, Ren'in tekraı· askeri hale 
sokulmasının, Fransa'yı ani bir emrivaki 
karşısında bırakdığını söylemiş ve sö
züne devam ederek demiştir ki: 

''- Bu usul yayıdığı takdirde Avru

pada aı·hk sulh ve aı·sıulusal münasebet 
kalmaz. Vaziyeti İyiden iyiye gözden g\!· 

çirdikten sonra, Lokarno fransız ve 

Belçika emniyte garantilerini muhafaza 

kararında olduğumuzu, fransız hükümeti 

ıtdına bildiririm. Strasburg'u alman top· 
]arının ateşi altında bırakmağa niyetimiz 
yoktur. Davam12 hakli ve kuvvetJidir. O· 
nu müdafaa etmekle, kendi ahnyazıla

rımızla beraber Avrupa sulhunun esas
h unsurunu da müdafaa ettiğimize gü
venimiz vardır. Fransız milleti bütün 
boş kavgaları bir tarafa atarak hüküme· 
tin tutumuna yardım hususunda birle
şiktir ve birleşik kalacaktu·. Alman hü
kümetinin cebir ve zora ba§vurrnak için 
bugünü seçişi, fransız - sovyet paktmm 
mecliste tasdik edildiği zamanı seçmiş 
olmak maksadiyle seçim mevsiminin fi
len açılmış olmasından dolayıdır. Alman 

hükümeti, siyasal partilerin, memlekette 
anlaşmazhklar ve kargaşalıldar doğurma· 
sı ihtimalini ve bunların husule getire
ceği havayı ve tesiri hesaplamışbr. Al
man hükümetinin aldığı ani kararın ha
kiki manası iç kavgalarımızın sebeb ol
duğu milli karış ıklıktır. Alman hükümeti 

bir kere daha unutuyor ki, tarihimizin 
her güç devrinde, bütün anlaşmazbkJaı· 
milletin, istiklalin ve emniyetin müda
faası için partilerin hemen birleşmesiyle 
ortadan kalkmıştır.'' 

Fransız gazeteleri ne 
diyorlar? 

Paris, 9 ( A.A.) - Gazeteler, Saro· 

nun beyanatım tasvib ediyorlaa-. Jurnal

de Senbris acele hareketlerden sakınıl

ma sını tavsiye ediyor ve Almanyanın 

(Sonu 3. üncJ.ı sayfada) 

I~oka.rnoyu .. 
eden • 

ımza 

devletlerin 
DELEGELERt BL GÜN 

PARlSTE TOPLANIYORLAR 

Paris, 9 (A. 
A.) - Bakan. 
(ar kurulunun 
toplantısı hak -
kında tekrar a
lman haberle • 
re göre Lokar • 
noyu imza et -
miş olan dev
letlerin görüş • 

meleri sah gü • 
nü fransız drş 

bakanlı

ğ ı n d a ola· 

caktır. İngilte -
reyi B. Eden, 
Belçikayı Bay 

B. Van Zeeland 

Van Zeeland 
ve İtalyayı da 
büyük elçi B. 
Cerruti temsil 
edecekler
d i r . B. Flan -

den 18 ler ko -
mitesine iştiraill 
için Ceoevreye 
gidemiyecek ve 
Fransayı bu ko
mitede B. Bon· 

(Sonu 3. Je) 

"lJl11~ , .. un Di1 Yazıları 

Günes-- Dil 
Teorisine göre Türk dilindelri 

Eli: ·· Zaı11ir ]erin analizi 

iN 
İkinci şahsa delalet eden bu 

(in) ek - zamiri de iki şeklide a
naliz edilebilir: 

1. - Basit ek olarak analizi: 
"Kelime mefhumunu söz söyliye
nin yakın muhitinde (yani karşı
sında) bulunana atfetmeyi göste
ren bir ek" diye almaktan ibaret. 
lir. Bu takdirde mesela: 

(1) (2) 
(ev in) 

formülünde (ev) mefhumu, söz 
söyliyenin kendisine değil de O· 

nun pek yakınında bulunan süje
ye atfedilmiş ve en yakınındaki 
süje de bir (. -1- n) ekiyle göste 
rilmiştir, deriz. 

Not: l. - Bu analiz şeklinde 
(in) ekinin fonksiyonları şöyle 
sayılabilir: 

ili 
( 1) Bir ismin sonuna gelerek o

nun başka bir süje veya objeye 
:!ahip, yahut o süje veya objenin 
o isme ait !>lduğuuu ~ı; !erir. 

(Evin divarı, kitabın kabı) mi
sG'.llerinde olduğu gibi, ki ( divar ) 
m (ev) eve (kah) ın (kitab) a ait 
oldl.'gu gösterilmektedir. 

Bu şekilde (in) ekinin yapıştığı 
ısim, bir vokalle bitiyorsa araya 
bir ( n) aralık harfi daha girer: 

(Bahçenin kapısı, kapının kili 
cF gibi. 

Bu aralık harfi ''Güneş - Dil'' e
t i.nolojisiyle şöyle izah olunur: 

Morfolojik şekilde vokalle bi
ten her kelimenin sonunda etimo 

Joji bakımından bir (ğ) bulunur. 
Bu ( ğ) kendisinden sonra gelen 
( n) nin tesiriyle ( n) ye çevrilir. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

JO MAK.ı l'J:i(l ~ -\ t.i 
. ..... ... ,.,,,..,.. • ..... ..,...,-v ... 

! Son lıaberler ücü ncü 

l saj/ıfamızdadır. l 
......... ,,. ... ... ··· .. ~~·· ........ ~ ... ... . 

C. H. P. 
Genyönl{urn lundv 

C.H.P. Genel Sekreterliğinden: 
C. H. P. Genyön kurulu bugün 

(dün) haftalık toplantısını yaptı. 

SCLH 

TEKLiFLERl 

İtalya k.ahul 
~ 

ceval)ıtıı Cenevreye 
gönderdi 

Paris, 9 (A. A.) - Flanden'in 
dün akşam İtalyan büyük elçisi Cer
ruti ile olan görşmesine burada bü
yük bir ehemiyet verilmektedir. 
Flanden, İtalyan elçisine fransız hü
kümetinin Milletler cemiyetine gön
derdiği muhtıranın muhteviyatrnı 
bildirmiş ve karşılık olarak Cerrut.i 
de Flanden'e lt"lyanın Habeşistanda 
sulhu kurma için 13 ler komitesi ta
rafından yapılan müracaatına ceva
bını tebliğ etmiştir. 

Resmi mahfiller Musolini'nin 13 
ler komitesi tarafından yapılan tek
lifi hususi şartlar koşmaksızın esas 
itibarile kabul etmiş olmasından çok 
hoşnut görünmektedir. Binaenaleyh 

(Sonu 1. üncü sayfada) 

Heıveı-de ~ k 

f'ıl.·nı: 

inkıliib ve fikirlPr 
H iç biri ınkılaba zıd olduğu .• u 

söylemiyen, hatta hepsi kemalizm 
davasına hizm et etmek kasdi gü
den Türkiye neşriyatını bir a:-.:!ya 
toplayınız. Hukuk Fakültesi Üıı:1, 
diğer üniversi te fakültelerinde o
kunan derslerle, l ise ve orta mel?

teb kitablarını da onların arası. ·a 
kan~t ı rınız. En gen i~ ve azgın li
beralizmden, en dar komünizme 
kadar, biribirine ters, biribirirıe 
uzak , biribirine aykırı nazal'i}·eler 
ve sistemler kaı gasalığı karşısın
da kalacaksınız. Bu, kaı·şılıklr bir 
tenkid ve ara~tırma hareketind.,.n 
ileri gelse, onu sadece rejimin her 
•ürlü fikfr münakaşalarına mü.sa
ade ettiği manasına verebiliriz. 
,.~kat, nasıl ve niçin başladtğınr, 
nasıl ve nereye gittiğini bildiği
miz bir tek kurtuluş ve kalkınn:a 
davas na biitiin tezadların male
t 'ildiğini görmek, iyi bir kontrol 
ce ayar cihazı olmamasından baş
ka neye atfolunabilir? Biz temel 
değiştiren devletin ve yeni bir 
medenivet devl'ine giren milletin 
kuruluşuna ve yuğruluşuna hizmet 
eden Kemalizm terbiyesi istiyo
wz. Biz.im için inanmıyarak onrr 
inkôr edenler. tasdik ederek İnan
mıyanlardan daha az tehlikPlidir-
ler. * ~: 

Bugün iç sayfalarımızda ok.uyunuz 
İkinci sayfada: 

Yan siyasal - İç haberler. 
Üçüncü sayfada: 

Dış haberler - Son dakika. 

Dördüncü sayfada : 

Yabancı gazetelerde oku
duklarımız - "Ankara" tef
rikamız. 

ÇUBUK 

Beşinci sayfada~ 

Lokarno andfaşması ne
dir? - "Evlilik ve ötesin tef
rikamız. 

Altıncı sayfada: 

Çubuk barajı (resimli say

l fa) - T opyekfin harb" tef- ~ 
f ı-ikamız. ~ 

B ARAll 
Baraja on, bir mi.lyoıı metre mikan 
su toplandı -- On iki metrelik bir 
asfalt yol yapılıyor--Su seviyesi y·;-

b i r rakımını geçti 

Çubuk barajı· 
nın yapısı tama· •·u ,,.,•>'<·.~r• 

men bitmiştir, 
Barajın içindeki 
su on bir mil· 
yon metre mi. 
kabını bulmuş 
tur. 1 

Bu mikdar sq_ [ ·· 
250 bin nüfusa 1 , 
günde 150 litre J g .. 
lik su demektir.! 
Su seviyesi ıoi .... 
metreyi bulmuş-
tur. Ayrıca şe· 
hir ile baraj ara~ 
srnda 12 metr~ 
genişliğinde bitı 
cadde yapılmak.' 
tadır. 

Baraja aid re; 
simler ve haber 
!erle nisanda ya. 
pılmasrna ba~la. 
nacak o 1 a il 
Gençlik parkı ~ 
nın ilk hazırlık~ 
larrna aid re.sim} 
Teri altmcı '\av r1

1 

famızda bula 
caksrmz. 
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Kritik ve 
Hatırlardadır ki Antoloji, edebiyat 

muhitimizde biiyük gürültülere ve 
.:iddetli hticumlara yol açmıştı. He
men hemen ne kadar edibimiz varsa, 
11ilahmı çekerek. Antoloji hedefi üze
rinde ni ancrlığmr denemi~ ve hl.iti.in 
mermilerini harcamıştı. Ve bunu ya
parken, unutmustu ki, hedefin icin
de, ya biznt y~ 7ımnen kendisi. de 
vardır. 

İşte bu miina~ebetle yazdığım bir 
makalede, bu hadi~~nin sebebini. e
ckbiyahmrzda bir otorite'nin me\·cud 
olmama <Jma yormu~tum ( 1) Dostum 
Nurullah Ataç, yazımı okumuş. Bazı 
noktalarına iştirak ettiğini söyledik
ten sonra, "Otorite" duken, bunun, 
hangi takdirde pozitif ve yapıcı ve 
ne zaman negatif Vf'! :yıkıcı oldu~u
nu tedkik ediyor ( 2) 

Edebiycüuruzda ''Otorite" lüzu
mLinc&.m bahsederken ve bunun sa-
1.ahiy teli ve yapıcı bir '"kritik" demek 
olduğunu öylerken, hem "la critiqu
e" hem de "le critique" i kast ediyo
rdnm. NaıHl k.i, iyi bir "edebiyat" 
ynı zamanda iyi "'edib" demektir. 

Nurullah Ataç, avrupalı millet
lerin edebiyatları üzerinde müessir 
olmuş cılan büyiik kritikleri sayıyor= 

F rnnsada Boileau 
[ngilterede Dr. Jhonson ile Pope 
Almanyada Le :;İng. 
Ben. lngil\z kritiklerini lammıyo

rum.F abt Boileau ile Lessing'i azçok 
tanının. Bahsimiz bizim şimdiye ka
darlci edebiyatçılarımız etrafında dön
c:lüğiiııe güre. olmadığını te:sbit etti
ğim kriti.k. Les-ıing yahud onun ten
kidi kalibraı:md& bir şey değildir. 

f c::ı ing, de\·ir açıcı bir fikri aksi
yonun b:ı~ma geçmi~ti. Bu itibarla, 

ruHah .ı\taç'm "etat d'esprit" de
diği, fikri 'l.'C fef~efi bir cereyanr ede
biyat ımha!'!mda ht>m "kodifye" hem 
de "e<lifye" ediyordu. 

Bu çapta hir kritiğe, bugün, yal
nız Tiirkiyecle değil. bütün diinya 
hasret çekmektedir. 

Edebiyatlmtz, 1 anzimat' tan beri. 
gerek ruh, ~erek malzeme, gerek şe
kil bakımından mua:ııır batı edebiya
tına uymak ve onun hususiyetli bir 
faslını teşkil etmek istemiştir. Bu
nun İse, hem örnekleri, hem de şart
ları malumdur. Edebiyatçılarımız i
çin, Örneklere g··re iyi eser. kritikle
rimiz için de. şartlaxa göre iyi kon
trol. öyle btiyük külfetlere hizum 
gösterecek bir i de~ildir. Meıdeki-

( l) 21 şubat tarihli. Ulus"da "Edebi
yatta Otorite" 

(2) Akş-.ım . 'l marr: 1936 .. Bir makale 

tlolayısile" 

• 
olorıte 

nin eri olmak, her iki tarafın mensup-
ları icin kafidir. · 

E~cr kritik derken, arkadasım ve 
dostum Nuruliah Ataç·m dedi~i çap· 
ta adamları kast etseydim, yazıma 
giri~ noktası olarak, Antoloji kavga
sı secmezdim. 

Y~zrmda. demiştim ki: "Antolo
ji'ye hücum diye bir şey yoktur. Ede 
biyatc;ılanmız Ye edebiyat nesilleri
miz araoc;mda hazin bir kavga var
dn." O gi.inden bugüne kadar, An
toloji, büsbütün unutulmus fakat sa
h13 ve nesil k<W!!<lsr bir ~rde daha 
cirkinlesmistir. 
. Edebiyat gibi, ancak değerleri a
yak i.istiinde tutan bir sahada, tasfr 
yel<':r, başarılar ile at başı gider. Za
man 7aman yalnrz, değer diye lüzu
mundan f<da muhafaza edilmis bir 
değersi:.rlik. "nakli yele.un" yapa~ken 
titizleşen kritiğin gevreğine çarpar. 

Edebiyat sahasında, herkes yazar. 
H~rkf'ı:. be~ on ay parlar yahud beş 
oıı senc-: ya.'f<tr. Fakat değerler, bir 
kac neslin deneler icinde tasnif edi
lirl~r .,. e, ilk adrmda ~nlasılmamıs bi:
le ol-,alar. birer mücevhe~ ~bi ~ille
tin k\iltür hazinec:ine alınmaları sa
ati mutldka çalar. 

Bizde ise. batı ölçiileri. ile yiiri.i
yen edebiytmuz, Üstelik genç ve 
ham olduğundan, başlangıçta hiç de 
güç olmıyan ··parlama" :rı. büyük 
usta'nm başına inen "nur" telakki 
dmek, esastıı-. Ve her neslin mensu
bu, "parlama" ya "'nur" dedirmek 
için yanında yürüyenlere '"rüş.,.•et" 
geçer yahud "peştemallık" adar. Öy
le ki, bunlardan birine dokundunuz. 
mu, bütün avurtlarda.ıı. edebi bir 
müdafaa değil f'.dep - dı~t bir haykı
rışma ve nara atma ~lar. Benim 
dostum ı 1nrullah Ata~ ~ibi kritik ol~ 
mıya kabiliyetli olan kimselerse. her 
fırsatta sinmeğe mecbur kalırlar. 
Çünkü "riit~" ve "mansıh" lan her 
ucslin nıensuplarr esasen birbirlNi 
ne daRıtmışlardır. Su kritik tavrı ta
kınarak beratsız rütbderle m.an~ıb
larm men.şeini araştıran "herif" e pe 
ne oluyor? L 

Kaldı ki, o "herif' in ne dostu ne 
de nesli vardır. "'Herif' tek başına
dır ve "ilhalı" dır. Tıpkı az; çok hı
surları olnn ve kusurları olmasa za
ten hu memJekette gayri tabii bir hfı 
t.!' oe kalması icap eden Antoloji gibi. 

işte ben, kritik derken ~ie kritik'te 
otorite olmasını isterken bunları di.i
şi.inmüş ve bunları yazmıştım. Çok 
sevdiğim ve çok takdir ettiğim dos 
hım Nurullah Ataç"ı bi1mem tatmin 
edebildim mi? 

BURHAN BELGE 

''UJus,, un Dil Yazıları 
(Be~ 1. inci sayfada) 

Me.ela (kap&) sözü etimolojik as
lında: 

(1) 
(ak 

tıbr. Buna: 

(2) (3) 
ap -.... ığ) 

(4) 
ıın 

«ki dt: getirilince ( Alıapığın) te
litifuzu, fonetik düzeltmeye uğn
yuak (Kapının) olur. 

(2) Bir ismin veya düz fiil sıy
ı:a.sınm sonuna gelerek onun ikin
ci şahsını teşkil eder. Yani o is

min delilet ettiği süje veya obje
nin söz söyliyenin karıısındaki 
ıahsa ait clduğunu, yahut o fiili 
yapanın bu şahıs olduğunu anla
tır. 

"Kitabın, evin, geldin, wyledin'' 
aö:derinde olduğu gibi iri bu ''ki
tap" veya. "ev" yaknımıızda.ki 
ta~n malı olduğunu, yahut .. gel
mek'' ve "söylemek'~ İ!lerini bu 
phun yapbğııu anlatır. 

(3) Deskriptif gramerlerde "e. 
mir sıygası'' denilen "ana sıyga"
nm ikinci p.hsına katılar bir iıi 
yapmasınr i.tediğimiz ,ahsııı, yal
nız. olmadığıw, ya.km. muhitndeki
lerle birlikte bulunduğunu anlatır. 

''Y anu bizim eve geliri"' gibi ki 
•wgeJecek'' olaa.larm, biri hitap et
tiğimiz asıl süje olmak ve diğer
leri onun ywn muhitinde balun
mak üzere birdeu fa.dahimı a.u
latı1'. 

l lii - Ek 
Not: 2. - Bütün bu fonksiyon

larda (in) ekinin konsonu ( nğ) 
mürekkep konsonudur. Bunun için 
(in) yerine doğrudan doğruya 
(iğ) ele alabiliriz. 

Farsça fiillerin ikinci müfret 
-ııahısları sonuna gelen (iğ) de 
bundan baıka bir ıey değildir. 
Maliinı olduğu üzere Farsçada 
ikinci müfret sahıslar: 

.. Şinidi = iŞittin", .. güfti söy-
}edin" şeklindedir. Sona gelen bu 
'T' ler, Türkçe (in) ekinin en es
ki şekli olan (iğ) in aynıdır. 

Arapçada bu (iğ) in konsonu 
sertleşerek (k) şeklini a.lmışbr. 
'·Darek = evin", "kitahek - kita
bın'' gibi. 

Sonradan müzekker ve müen
nes te friki iç.in bu "ek" in sonu
na ,, er veya "'iğ'' getirilmesi adet 
olmuıtur: .. Jôrekeğ'' ve ''J.iirehiğ'' 
şekillerinden her ikisi de. ''evin" 
demektir; fakat birincide muha
tap erkek, ikinci de kadındır. Bu 
(eğ) ve (iğ) ler de (k) leşmiş o-

lan ( iJ nin tekrarından başka bir 
,ey değildir. 

lnğ 
Not; 3. - Bu (inğ) ekini ikiye 

bölerek: 
(1) (2) . 
(in+ iğ) 

ı~k1inde ek alacak olW'sak (evin) 
e ( gdtlin) gibi kelimelerin ana.

tizleri daha tamam olarak görü
nür: 

• 
iÇ HABERLER 

lSTANBUL TELEFONLARI: 
,.... .. ,., ........... ... ...... ~ 

İstanbul hüdcesi 
İstanbul, 9 - lstanbul umumi mec

lisi bugünkü toplantısında vilayet va
ridatının geçen yYldan 232 bin lira faz
lası ile 3.603.628 lira olarak kabul 

etmi,tir. 

Eroin kaçakçıları 
mahkum oldu 

İstanbul, 9 - Eroin kaçakçılığın· 
dan suçlu olarak 7 İnci ihitsas mahke. 
mesine verilen sivil taharri komiseri 

Refet bi.r buçuk yıl hapse, bir buçuk 
yıl amme hizmetlerinden mahrumi
yete, 250 lira para cıezasma, suç ar

kadaşı Yahya da 14 ay hapse mah· 
kum oldular. 

Şirketi Hay~yenin vapur 
projesi 

lstanbul, 9 - Şirketi Hayriyenin 
Hasköy fabrikasında gemi yapmak İ· 
cin hazırl•d.ıiı projeler tetkik edili
yor. Projeleri Ekonomi. bakanlığı tas

vib ederse inşaata derhal ba~lana· 

caktır. 

İnhisarlar sergisi 
İstanbul, 9 - lnhisarla.r genel di

rektörlüğii Ömer Abid hanında dai

mi bir sergi açacaktır. 

Habe§istana giden 
afyonlar 

lstanbul, 9 - Habeşistaoa afyon 
kaçu·sldrğı hakkında yapılan neıriya_ 
tın aııh şudur: 

Bundan iki yıl Önce Habeşistana 

f:Önderilmek ü:ı:ere inhisar idaresin

den 5 büyiik. s..ndık afyon alınmq ve 

l afyonlar hudud haricine çıkarıl

dıktan sonra b~ka bir memlekete 
r:önderilmiştir. Meselede inhisar ida
resinin hiç bir türlü alakası ve kay

bı yoktur. 

Tramvay f aciasr 
tahkikatı 

lsta.nbul, 9 - Şişhane yokuşunda
ki tramvay faciası hakkında hazırla
nan ehlivukuf raporun& göre müdde
ıumumilik suçluları tevkif etmiştir. 

(1)) (2) 
l. Evinğ: (ev 1 in iğ) 

Burada: 
(1) in: (Ev) mefhumunun bir 

süje veya objenin yakınında te
cellisini gösterir. 

(2) fğ: O süjenin kendisini an
latır. 

(1) (2) (J) 
1 /. geldinğ: (gel -:- id ·1 in -L iğ) 

Burada da 
(1) ld: (Gel) mefhumunun fü

liyet haline gelişini, yapılmış ol
duğunu anlatır. 

(2) ln: Bu yapılışın bir süjenin 
yakın muhitinde olduğunu bildi
rır. 

(3) iğ: O süjenin kendisini gös
terir. 

l'on - Toi 
Not: 4. - Yukanki örneklerde 

(in + iğ) ek - zamirinin başına 
fttliyeti göstermek üzere geldiği 
görülen "d - l', eleınanı, fransrz
cada ve farsçada ikinci şahıs za
mirleri ile arap tasrifindeki mu
zari ikinci tabıs ek - zamirini izah 
eder. 

Fransızca (ton) sözü, bizim 
(V. + N) elemanının başına ''ya· 
pılmış olmaklık'' manasiyle bir 
(t) unsuru getirilerek yapılmıştır. 
Bunun en kuvvetli delili eski pro
vansal dilinde bu unsurun bulun· 
mamasıdır. 

"Dictionnaire etyınologique de 
fa langue française'' den şu satrr
lan aynen alalım: 

l. ''T e, toi. - La.tince ''te'' den 
gelir. Aksanltztarak "toi'' §eklini 
almr~tır. Eski provan•al dilinde 

B. Şükrü Kaya gazeteci- ı 
ler le konuştu 

İstanbul, 9 - B. Şükrü Kaya bu 
gün matbuat cemiyetinde gazeteciler· 

le konuştu. 

B. N ureddin'in cesedi 
İstanbul, 9 - Kartal kazası Paşa 

l<Öy muallimi Nureddinin cesedi Top
kapı d.ışında mezarlıklar arasında bu
lunmuştur. Nureddinin oraya nasıl ve 
niçin gittiği ve nasıl öldüğü henüz an· 

laşılamamışhr. 

Türkofiste nakiller ve 
tayinler 

Türkofis raportörlerinden BB. Ha· 
san, Hayreddin Bayer iist raportör
lükten müşavirliğe, B. Mustafa Halid 

raportörlükten ü.t rapotörlüğe terfi 
etmişlerdir. Raportörlerden B. Recep 

Şakir, aynı zamanda yumurta müra

kabe komisyonu reisliğini yapmak ü-
7'°re, Samsun ofis raportörlüğüne, ter
t i suertile, nakledilmiştir. BB. Orhan 
Conker ve Mekin ofis birinci seksiyo
nunda vazife almrşlardır. 

Yüksek mekteb mezunla
rının askerliği 

Tam askeri ehliyetnamesi olup da 

ikmal imt..ihanma kalmak suretiyle 
askere gidem.iyen yüksek mektep me· 

zunlarının da tam veya yüksek ehli
yetnamesi olu!· da müracaal ettikleri 
halde sıhi sebeblerden ötürü askere 
alınmayarak tecil edllmiş olan yüksek 
mektp mezunları vaziyetinde bulun· 
duklarına karar verilmiştir. Bu gibilerin 

de sıbi sebeble tecil edilmi!fler gibi as· 

kere alınıncaya kadar namzed veya 
ücretli memuriyete alınmaları Bakan
lar meclisince krarlaşbrılmıftrr. 

Konya ovasr sulama 
idaresi büdçesi 

Tarım bakanlığı hazırlanmakta o
lan Konya ovası sulama idarui büd
çesi hakkında izahat vermek Üzere, 
idare direktörü B. Azizi Ankaraya 
çağırmışlı. B. Aziz dün şehrimize gel
t•ıi~tir. 

"mi" ve "si'' şekilleri bulunduğu 
halele "ti" benimsenmemq görü.n
m~ktedir. 

11. ''Ton. - Latince "tuum'' elan 
gelir. Müennes şekli olan "ta" 
iatince ''tua'' ya bağlanır.'' 

Görülüyor ki bu sözlerde iki ay
rı eleman vardır. Bunların biri 
"t" elemanı, öteki de ''ğ - n'' ele
manıdır. Bu ikinci eleman bizim 
(inğ) elemanının aynıdır. 

Tu - Te. 
? arsaça (sen) demek olan ( tu) 

ile fransızca aynı anlama gelen 
(tu). (toi, (ton) ve (le) sözlerin
de hep bu iki elemanın birleşmiş 
şekmeri görülmektedir. 

Arapçada mazi sıysıasır ın ikin
ci şahıs tasrifinde kelimenin so
nuna, müzekkerde bir (te) ve mü
enneste bir (ti) getirilir ki bunla
rın da etimolojik şekilleri: 

(1) (2) 
(et+ eğ) 
(et +- iğ) 

den ibarettir. Bunlarda da 
( 1) Et: Fiiliyet anlatan eleman

dır. 

( 2) Eğ, iğ: Asıl ikinci ,ahsı an
latan elemandır. Bunun 1·öyle ol
duğu arapçada müzekkerlik ve 
müenneslik tebeddülünün bu un
surda yaprlmasmdan da anla.şıhr. 
Bu (eğ) ve (iğ) de (ğ = n) for
mülüyle bizim "in'' den ibarettir. 

Arapçada mü zari in baş tarafı
na gelen şahıs ek - zamiri de ikin
d şahıs için yine hö}Tfe bir (te) 
~eklin dedir. (T e-ktübü = yazar
sın) gibi. 

II . "/n'' ek - zamirinin bir tam 

Ekmek fia tları 
İstanbul, 9 Bugün toplanan narh 

komisyonu francalaya 20 para zam 

elmi!, birinci ve ikir.ci ekmek fiatli\
,.\nı deği~tirmemi:.tir. 

Yeni bir teşviki sanayi 
kanunu projesi 
hazrrl an ıvor 

Mevcud teşviki sanayl kanunu, 
birçok formalitelere boC"ıılmul} ve Lıu· 

günkü ihtiyaçlara ce,·ıı.p veremİyt!cek 
bir hale gelmiş olduğundan, Ekonomi 

bakanlrğı yeniden bir kanun projP!!~ 
hazırlamağa karar vermiş ve etüdlc• 

rine başlamışbr. 
B. Cel.il Bayarm ikinci beş gene• 

lik endüstri programını tetkik etme1c 

üzere toplan.AD kongredeki nutkunda 
da işaret ettiği gibi, eski kanundaki 

muafiyetlere doka:nulmıyacak •e bun 
lar bir emanet gibi muhafaza edile
rek.tir. 

Yumurta ihracını kontrol 
nizamnamesi 
Yumurta ihracatı kontrolu hak

kında yüksek tasdika iktiran eden 
muaddel nizamname 21 mart 1936 
tarihinden itibaren meriyete gire
cektir. 

Bu nizamnameye uygun şekilde 
hazırlanıp sandıklanmış olan yumur
talarııı'ihracma gümrüklerce izin •e· 
rilmiyecektir. Kontrol işlerinde kul
lanılması lamn olan etiket, damga, 
ve öteki levazımın tedarikile nizam. 
namede acllan } azılı odalara gönde
rilmesine Türkofis İstanbul şubesi 
memur edilmiş ve hu şubeye lazım 
gelen talimat verihniş olduğundan, 
alakadarların Türkofis şubelerinden 
şimdiden bilgi almaları ve ihraç yer• 
!erindeki odaların Türkofis l&tanbul 
şubesile hemen temasa geçmeleri f• 
hemmiyetle tebliğ olunur. 

Ankara taı>ınağı 
Hakkında bir konferans 

veriliyor 
Önümüzdeki per§embe günü hal• 

kevinde .saat 17.5 da alınan e&ki eser. 
ler en.stitüsü direktörü profesör Şey .. 
dt. Ankara. ta.pmağı hakkında entere• 
san bir konferans verecektir. 

Konfera.nsda projekaiyonla, Anka~ 
ra tapmağmın türlü tarih devirlerin• 
deki durumunu gösteren resimleri dt1 
gösterilecektir. 

Huswi bir değeri olan konferanıa 
kordiplomatik ve .seçkin bir dinleyici 
:LÜJnresi davet ed.ilmi!tir. Bu konfe·· 
ranstan sonra Prag müzesi direktörü 
B. Gabriel de bit- konferans verecek• 
tir. Gelecek haftalarda milletlerarası 

iJmi ~öhreti olan profesörlerin bilhas• 
sa Eti ve Selçuk e.serlerile ve türko• 
loji mevzuları etrafında konferans 
vermeleri temin edilmiştir. 

Adliye terfileri 
Ter fil erine halen k.aza.i ve inzibati 

bir mani olmayan muavin, hakim ve 

müddeiumumilerle bilim nnıfından 

sayılanlardan 1936 senesi sonuna ka• 
dar terfi müddetlerini bitirenlerin si· 
cil sırası itibariyle isimleri 1 nwnara• 

lı ayırma komisyonunca teapit ve ne!}"' 
redilmişti. Neşredilen listede isimleri 
olmıyanlann itirazları iki numarab 
adliye ayırma komisyonu tarafmdan 
tetkik edilmektedir. Tetkiakt martın 
on ikisine kadar bitecek ve bir n iki 
numaralı ayırma komİsYonlarr ayrı 

ayrı toplanarak biri hakimlerin diğeri 
müddeiumumilerin terfi vaziyetlerini 
tetkik ve terfi edeceklerin ~ıra numa· 

talı bir listesini yapacaktrr. 

kelimeden kopuşmuş olarak anali· 
zi, onun ''&in" şeklinde kendini 
gösterir [1]. 

l. ·N. DllMS.N 

[1] Bu ''sid1 ek - zamirinin ana
iizi de yarınki say1m1ufari1r 
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B. Eden iıı Avaın kan1ara~1ndaki ~nıtku 

Londra, 9 (A.A.) - B. Eden avam 
kamarasında beyanatta bulunmuıtur. 

Dıt bakanı, 6 martta Lokamoya 
imza koyan devletlerin bir hava pak· 
h yapmalarını teklif için alman bü· 
yük elçisinden kendisini görmeğe gel· 
meaini rica ettiğini, alman büyük el
çiainin 7 martla yeniden dıt bakanlı
ğına gelerek mühim bir tebliğde bu
lunacağını söyleyip alman muhtırası· 
nın tercümesini kendisine okuduğu· 

nu anlatmış ve bu muhtıranın esasla
rını anlatmııtır. 

B. Eden, tetkik yapmadan Önce bu 
hususta herhangi bir esaslı düıünce 

yürütemiyeceğini, yalnız Almanyanın 

hareketinden derin surette eseflendİ· 
ğini, çünkü bunun, serbest surette ka
bul edilmiı bir andlaımanın bozulma
M demek olduğunu büyük elçiye bil

dirmiıtir. 
Büyük elçinin, Sovyet paktının Lo

karno andlaıması üzerindeki tesirle. 
rini bildirmesi üzerine, B. Eden ken
cliaine, bu andlaımayı imzalayan Ö· 

teki devletlerin aynı fikirde olmadık
larmı, buna rağmen Almanya kendi 
göriİfÜnde ısrar edene bunu bir ha
keme havale etmesi lazım geleceğini 
aöylemiıtir. 

B. Eden alman büyük elçisinin aon 
tebliğlerine, hükümetin bunları dik
katle gözden geçireceğini, çünkü Al
manyanm Cenevreye kartı olan vazi
yetinin büyük ehemiyeti olduğunu 

eöylemiıtir. 

Büyük elçi, alman hükümetinin 
Cenevredelü aözlerinin, B. Baldvinin 
Te hele B. Edenin birçok defalar tek
rarladıkları arzuları yerine getirmek 
için olduğunu cevap olarak söylemİf
tir. 

B. Eden bundan sonra, Fransa ve 
Belçikanm talebi ve lngilterenin mu

Yafaka tiyle Milletler cemiyeti konae
Jinin cuma günü toplanacağmı, bu 

tarihten once hiç bir karar almanuya
cağmı, Lokarnoyu imzalayan devlet
lerm yarın t"ar11te lop.anıp konuta
caklarını, Cenevre topıantısınm da 
bunun bir devamı olacagını sôylemit 
ye aözlerine §Oyle devanı etmııtir: 

"- !iunu inkar ebnek iıtemeyiz ki 
•erbest ıurelte kabul cdilmiı teahhüd
leri bir taraflı olarak bozmak ve Alman· 
)'anın aanki bu teahhüdler yokmuı gibi 

ayni zamanda b:.ıvurduğu hareket, arsı· 

uluaal vaziyeti knrııtırmıı ve vahimle§· 

tirmiıtir. Lokamo andlaşmasının bozul
muı ve askerlik dııı bölgenin iıgali, Al· 

manyanm ilerde imza edebileceği bütün 
teahhüdler hakkrnda bütün itimadları 

derin surette &aramıştır. Bunı,..:a beraber 

çok hoınudum ki Almanyanm bu hareke· 
tinin muhasemal tc~didini ihtiva ettiğini 

düşünmek için hiç bir sebeb yoktur. Al-

man hük:imeti, muhtırasında, Avrupamn 

hakiki bir rahatlığa varma11 h"kkındaki 

değişmez arzusundan bahıetmekte ve 
Franaa ve Belçika ile ademi tecavüz pak· 

tını yapmaya hazır olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Lokarno andlaşmasını İmza etmiş bit 

devlet 11fatiyle bizim vaziyetimize gelin 

ce, bu huıuıta hiç bir anlaşmazlık ola· 
· maz. Bu ıebebten dolayı, İngiltere hükü· 

meti, şunu söylemeği kendisine bir vazi 
fe bilir ki: Yeni vaziyetin gözden geçi· 

rilmesi için lazım gelen zaman içinde 
Fran11aya veya Belçikaya yapılacak 

herhangi bir fili tecavüz., wkarno 
andlatma11ının 2. inci maddesinin çii
nenmeai demek olacak ve /ngiltere 
hükümeti, bu andlafmanın Almanya 

• tarafından tanınmama11ına rağmen, 

kendisini bu andlCIJmanın, tecavüu 
uğrayan tarafa yardım etmeği amir 
hükümleriyle bağlı sayacaktır. 

B. Eden bundan aonra batı Avru
pası sulhunun esaslı temell~rinden bi
rinin ortadan kaldırrlmıt bulunduğu. 
nu, bunu yeniden kurmanın İngil

tere için bir vazife olduğunu, alman 
tekliflerinin bu bakımdan aarıılmıf o
lan sulhu ne kadar aağlamlattırabi1e
ceğini anlamak için gözden geçirile
ceğini, lngilterenin, bugünkü durum· 
da ümid • erici hiç bir fıraatı kaçırma
maaı gerektiğini söylemit ve kamara
nın bütün partilerini. hükümetin vazİ· 
fesini kolaylaştırmafa çağrrmışbr. 

B. Eden aözlerini bitirir bitirmez 
Parise hareket etmittir. 

B. Baldvinin avam kamaraaın
daki beyanatı 

Londra, 9 (A.A.) - Avam kama
rası celsesinin açıhtmda söz alan B. 
Baldvin beyaz kitabı müdafaa ede
rek, kollektif emniyetin korunması i
çin lngilterenin kuvvetli olması lüzu. 
munu anlatmıf, Avrupa devletlerinin 
mütecavize ailahlı bir mukabelede bu
lunmaları gerektiğini aöyliyerek aöz
lerine §Öyle devam etmiştir~ 

"- Franaa ile Almanya raaında R· 

ıırlardanberi aüren çekiqenlik deY&m 

ettikçe A vrupada katiyen devamlı bir 

ıulh kurulamaz. Geçen asırlar içinde 
Avrupada bu kadar haaarı muc:il> olan 

çekingenliklerin ve korkuların esasları· 

nı anlayabilmemiz için, kendi tarihimiz

de hiç bir örnek yoktur. Bunu ancak 
muhayyelemizle anlıyabiliriz. Bizim kar-

ıunızda da kendi aılunblarınuz vardır. 

Fakat Avrupada, bizimle dost bir halde 

Franıa ve Almanyayı biribirine yaklaş

brmağa çalıtrnakta devamdan büyük bir 

arzumuz yoktur. Tek ümid kapısı, bu .,. 
dostluk meıeleıini vücuda getinne~tir. 

Bugün gelinceye kadar, Avrupada, ba· 

zen daha yüksek, bazen daha alçak dt· 

recelerde, daima kantıklıklar, buhranlar 

ve panikler olacaktır." 

Fransa Almanya ile görüşmiye hazır 
Paris, 9 (A.A.) - Geç vakit sal&. 

hiyetli bir kaynalt!lln Royter muhabi
rine bildirildiğine göre, Fransa, iki 
prtla, Almanya ile görü~eye hazır· 
dır. Bu tartlar ~un1ardır: 

1. - Alman •askerleri, daha önce, 
askerlik dışı bölgeden çıkmalıdırlar. 

2. - Bu husustaki konferans. Ce
nevrede Milletler cemiyetinin hima· 
yesi altında toplanmalıdır. __________ ,._ ________ _ 

Habeş harbı duracak mı, durmıyacak~ mı ? 

İngiltere, Kızılhaç bombardımanını protesto etti 

Aımara, 9 (A.A.) - Çarpış
mağa pek yakında nihayet verile
ceğine dair dolaşan şayialar teey
yüd ebnektedir. ltalya, ıulh görüt
ıneleri hakkındaki 13 ler komite
sinin teklifine müsbet cevab ver
IDİf olduğundan İtalyan batku· 
mandanhğı bombardımanlardaki 
harekatın durulmasını ve bazı 
takip manevralariyle iktifa olun
masını emretmiştir. 

Roma, 9 (A. A.) - Salahiyetli 
..U.filler, Doğu Afrikaımda mu-
1aaaemabn durduğuna dair Asma
radan alman h

0

aberleri kati ola
rak yalanla.maktadırlar. Süel ba
lamdan bazı hareketlerin tadili 
llaenuu balı.olup bunlann siyasal 
h.lmıclan biç bir rolü yoktur. Mu
laaaematm tadilinin, Cenevredeki 

barış görüşmeleriyle hiç bir alaka
sı olmıyacağı bildiriliyor. 

I ngilterenin protestosu 
Londra, 9 (A.A.) - ''Press 

Association"un bildirdiğine gö
re, Kuoram'daki İngiliz ıeyyar 
hutanesinin ikinci defa olarak 
bombardıman edildiği hakkında 
resmi malumat gelmİ§tİr. Roma
daki İngiliz büyük elçisi ltalyan 
hükümeti nezdinde ilk bombardı
man hakkındaki protestosunu yap· 
tıktan sonra, yeniden bu ikinci 
hadise için de protestoda bulun
mak emrini almıştır. 

Roma, 9 (A.A.) - İngiltere 
büyük elçisi bugün mföteşar B. 
Suviç'i ziyaret ederek Kor- m' da
ki İngiliz hastanesinin bombardı
manı dolayiıiyle protestoda bu
lunmuttur. 
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Fraı1~ız diyor ki: basbakanı __, 

,~Stı·a. ·lnırg u 

'oktur. 
Aln1an to11Jarı altında ln rakmağa niyetimiz 
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(Başı 1. ıncı sayfada) 
dörtte bir asırlık bir anlaşma teklif etti· 
ğine işaret ediyor. Jur'da da ayni şekil 
de fikirler vardır. 

Övr, "Cenevre çok çetin olacak tu. 
Faşist partisinin genel s"kreteri ltalyn
nın A1manyaya karşı zecri tedbirleri red· 

detmesi için daha şimdiden emir vermiş 
bulunmaktadır." 

Popüler "Başbakanın radyo ile veri
len nutku beceriksizcedir. Almanaynın 
Alıaı'ı istila etmiyeceğini biliyoruz. Yal· 

nrz bu on doku7. tabur neden yerinden 
oynatılmıştır?" Diyor. 

Ami dü Pöpe "Almanvaya karşı zec· 
ri tedbirlerden sakınılmalıdır." dü,ün-• ceaindedir. 

Parlamento ıeçimlerinin geri brra· 
kılacAkı hakk•ndaki şayiaları hükümet 

mahfilleri PSl\lllt1! b~luvor. Hiikümet H· 

hn parl~mento ve senada bevanatt" 
ı,._1,ınacı-k••r. J\,.~~ı.kıın hu m,.~..ıe h"k 

"'"""' oarl~me.ıtova vera .. n talcrirlerin 

Şark sınırında alınan aakeri 
~?dbirler 

Paris, 9 (A.A.) - Havu a
jansının bildirdiğine göre, bugün 
aynı zamanda 6 ıncı, 7 inci ve 20 
inci askeri müdafaa bölgelerinde 
askeri hareketler olmus ve hudud
tan geride bulunan kıtalar sınıra 
en yakın mevzilerine gelmitlerdir 
öte taraftan 6 ıncı Fas tirendaz a
layı da Ron nehri vadisini terket
mit ve geçen sene de bir kerre 
gelmiş bulunduğu Monmedi'ye 
doğru yola çıkmıştır. 

Metz, 9 (A.A.) - Metz ve Th
ionvil kıılalarındaki bir çok a
laylar dün aktam ve bu sabah 
muhafaza kıtalarını kuvvetlen
dirmek üzere sınıra gitmişlerdir. 

Saarlautern'den haber verildi
ğine göre 17 inci alman piyade a
layı taburlarından birisi şehri iş
gal etmiştir. Metz ve Straıburg
da si.ikiin vardır. 

Paris, 9 (A.A.) - Bakanlar 
kurulu, vaziyet iktiza ':irdiği tak
dirde şark hududunda alınması 
icabedecek mütemmim tedbirleri 
kararlaştırmıtbr. Maamafih, terhis 
edilmiş olan efrad silah altına çağ
rılmıyacaktır. 

f'ransamn milletler cemiyetine 
istidası 

Paris, 9 (A.A.J - Lokarno 
muahedesinin Almanya tarafın
dS\n ihlal edildiğine dair olan f
ransız müracaatı, dün • 'cşam, 
Milletler Cemiyetinin faal reisi 
B. Bruçe' a B. Avenol vasıtasiyle 
sunulmuştur. 

ingilterede 
Korlıen - Eden göriişme1ti 

Londra, 9 (A.A.) - B. Edenle fran. 
ı.ız büyük elçisı B. Korben'in dun 
yaptıkları konuşmaların Alınanyanın 

Lokaıno andlaşmasını tanımaması do
aayısiyle tutulcak yolu gürüttükleri 
ı.anılıyor. Royter'in öğrendiğine göre 
de, 8. Eden 8. Korbene avam kama· 
reamdaki nutku hakkında izahlar 
vermittir. 

lngiliz kabirıesmirı tuplanıısı 
Londra, 9 (A.A.) - B. Baldvin 

dün nktam Çekers'den Londraya dön. 
müt ve kabine bu sabah toplanarak 
Ren meselesini görütmüttür. B. Ede. 
nin avam kamarasında vereceği nut
kun umumiyetle bilinenden f azlaıma 
~itmiyeceği aa.nrlmaktadır. lngiliz hü· 
kümeti meseleyi ciddiyetle göz önün
de bulundurmaktadır. Ve Paria ko· 
nutmalannda ilk merhale olacaktır 

Bazı nişanelere bakılırsa f ngiltere 
mutedil bir vaziyet alacaktır. 

B. Edene verilecek talimat alman 
tr.klifl<"t r,;- P-d .... ce bir tar,_f.,. hır• 

kılmaması için nüfuzunu kullanması 
şeklinde olacaktır. 

lwhwım eforumu: 
Paris, 9. (A.A.) - Övr gazele· 

sinin Romadan öğrendiğine göre 
faşist partisi sekreteri, İtalyanın 
Cenevredeki delegeleri nanya
ya kartı ekonomik zecri tedbirler 
tatbikine muhalefet etmelerini em· 
retmi,tir. 

Aynı gazete, lngiltere · ükü
metinin zecri tedbirler meselesin· 
de henüz muayyen bir fikre sahip 
olmadığını ve hattı hareketinın 
F ransanınkine bağlı bulunduğu· 
nu yazmaktadır. 

t;ekotdov<ıl,·yC1da: 
Prag, 9 (A.A.) - Sıyaaal mahfil· 

ler ilk baluıta pek cazip görünen al· 
man tekliflerinde, prkla garp arasın· 
da bir fark gözetilmemit olmak dola· 
yısiyle bunların kıymetlerini kaybet· 
tiklerini aöylüyorlar. 

Prager Tageblat gazetesi, Hitleria 
nutkunun yatıttınc• bir mahiyette ol. 

duğunu, çünkü kendisinin koUek1if 
emniyete dönmekte olduğunu yaz.ıyor. 

Poloıı:rwla: 

Vartova, 9 (A.A.} - Polonya mah
filleri, sovyet • çekoslovalı ve sovyet -

lransız paktları karıısıuaa Ahnanya
nın aksülamelinin beklendiğinden ço• 
daha çabuk olduğunu Ye her halde 
Avrupa vaziyeti Üzerinde YahU. bir 
tesir yapacağını aöylüyorlar. 

,Japon)·acla: 
Tokyo, 9 (A.A.} - Alman haber

alma bürosundan: 

Dıı bakanlığından aalahiyetli bir 

zat l...okarno ve aovyet • franNz pakt

larmm birer Anupa maeleai oldu
ğunu, dıt bakanhiının ltunlar llaak· 
kında bir feY aöyliyemiyecıeiini ~ 

miıtir. Bununla beraber ...,.et • &.a
sız paktı Uzakdoğuda ela ,..-..ar ot' . 
doğurabileceği için Japo11,. paldmm 

tasdikinden önce franaa .udi.ııle ... 

şebbüste bulunrnUftur. 

Almanyada kaygı hüküm sürmekte • • 
ımış 

Berlin, 9 (A.A.) - İyi haber almak

ta olan mahfiller alman milletinin ru· 
bunda biraz kaygı hüküm sürmekte ol· 

duğunu ye almanlann kendilerine kartı 
ekonomik zecri tedbirler kullamlmaaın· 
dan korkmakta olduklarını bildirmekte· 

dir. 

SULH 

TEKLİFLERİ 

İtalya kabul 
cevabını Cenevreye 

gönderdi 
(BQfı 1. inci 11ayfada) 

13 ler komitesi muhasamab durdu
racak ve anla,mazlığm halledilecek 
şekli gözden geçirmiye koyulabile
cektir. 

Cenevre, 9 (A. A.) - ltalya hü
. .:.neti, sulh görüşmelerinin açılma
sı hakkında 13 ler komitesi tarafın
dan yapılan müracaata karşı cevabı
m B. Avenole'a göndermiştir. 

Bu cevapta İtalya hükümeti, İtal
yan - Habeş anlaşmazlığına bir ni
hayet vennek üzere görüpnelere gir
meği esas olarak kabul ettiğin; bil
dirmektedir. Milletler cemiyeti bu 
cevabın kısa bir ifade ile yazılmıt ol
duğunu söylemektedirler. 

Konsey toplrınıısıncı hazırlık 
Pariı, 9 ( A. A.) - Milletler ce

miyeti konseyinin bir kaç gün son
ra yapacağı ehemiyetli toplanbda dıt 
bakanlardan çoğu hazır bulunacak
tır. Litvinof, Aras ve Tıtülesko Ce
nevre görüşmelerine bizzat iıtirik 
edeceklerini Parise bildirmişlerdir. 
Flanden de cumadan itibaren Millet
ler cemiyeti görütmelerinde hazır 
bulunacaktır. 

Öte taraftan ltalyamn ve Habe
!İıtanm cevablannı öğrenmek üzere 
yarın toplanması kararlll!ftlıt olan 
13 ler komitesinin çarıambaya bıra
kılması hususunda Eden ve Flanden 
uygun kalmıslardır. 

B. Saro dÜn ak'8m geç vakit B. 
Flanden'i tekrar kabul etmiıtir. 

B. Hodza Viyanada 
Prağ, 9 (A.A.) - Ba!bakan 

Hodza, diin akşam Viyana'ya ha
reket elmİ!tir. 

Viyana, 9 (A.A.) - Çekosl r 
vakya ba~bakanı Dr. Hodza bt' 
sabah hPraya gelmictir. I':.:kü
tarafından resmen ıaat 10 da ka
b:.:1 .. ,JiJecektir. 

Gene ortada dolatmakla olan Wır P

yiaya göre alman hüklimeti erkim _... 

sında da ciddi göriİf aynhklraı ........ 

Bazdan, Renani'nin yeniclea ukerı1et

tirilmeai emrivalöine muanz a.aıu-k· 

t,.tf,rfar. 

Lokarnoyu 
imza eden 

devletlerin 
DELEGELERi BU GVN 

PARISTE TOPLANIYORLAR 

( 8C1Jı 1. inci sayloıla) 

kur temsil edecektir. 8. Flaad• ..tı 
günü öğleden sonra meclis müzakere
lerinde hazır bulunacakbr. Ve laülrii
met tarafından alman tedbirler hak· 
kında izahlar verecektir. Bundan 
batka B. Flanden fraıuız - .,..,et 
paktmı tasdik vesileaile aenatocla ce
çecek görüşmelerde de balunm•k .U
yetindedir. 

Hirota kabine!ilİ 
Tokyo, 9 (A. A.) - Hirota ka-

binesi ,u tarzda kurulmuftur: 
Finans: B. Baba, 
iç işler ve terbiye: B. Usbio, 
Marb: B. Terauchi, 
Deniz: B. Nagano, 
Adliye: B. Hayaahi, 
Ziraat: B. Shimada. 
Şimendifer: B. Ma~ 
Münakalat: B. Tanomogi. 
Tıcaret: B. Kavulıaki, 
Deniz atın itler: B. Mopta, 
Hirota dq qleri bekanllğuu al-

mıştır. B. Hirota'nm ordunun ilt8-
lerinden çoğunu kabule mecbur oJ. 
duğu söylenmektedir. 

B. Sofulis 
Yunan kabinesini kurm.akltm 

t'a~gecti. 
Atina, 9 (A.A.) - B. !:ofu. 

lis'in B. Caldaris'le bir saat ıüren 
göri.i~meden sonra kabineyi kur
maktan vazgeçtiği söylenm~ 
dir. l~ 

Suriye' de grev bitti 
Kudüs, 9 (A.A.) - Suriye•t!e 

!\O P,iin önce bashvan ı~el lf'", 
milHyet perverler Jideri Fahri e~. 
"liylf"rrrdi'nin tant:m:l~ı hir sul'f!tte 
~eri dönmesiyle dün n:ha•~ "'''· 
mustur. Bütün mağazalar tekrar 
açılmrfbr. 
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ITALYA--HABEŞ KAVGASI 
4 mart tm'ilıli J,e Tenıps ım

:.t•tf·~i11i •ı başyazısından: 

On sel.izler komitesinin Cenevre
de topl<ı.nışı, dahn ilk günden, bize 
iki başlı bir sorpriz hazırladı : B. 
Flandcnin, ltalya ve Haueşistanı sul
ha ';:'\~ırmak üzere on üçler komite· 
sinin hemen toplanması hakkındaki 
teklifi ''e B. Edenin, diğer devletler
de aynı şekilde harekete hazır bu
lundukları takd;rde lngiltere'nin p t

rol ambar os na iştirake hazır oldu
gunu bildiren sözleri. Cenevrc'de 
dünkü günün bir kısmında müşahe
de edilmtş olan hava vaziyetinin de
vamlı bir su:-ette aydınlanmasına mü
saait olmadığı ve g~e, B. Flandenin 
hiç olmazsa va.kıt kazandıracak ve 
uzlaşmak taliini bir kere daha dene
yecek olan teklifinin hoşnutlukla 

öğrenilmiş olduğu saklanılmamalrdır. 

Bu suretle, fransız dış bakanı, Fran
sa tarafnıdan daima takip edilmiş 
olan politikanın çizgileri içinde kal· 
maktadır. Bu politika, Cenevre aa
hasında kuvvetle tutunmakla bera· 
her, barışcı bir hal ıekline kapılan 
al!la kapamamıştır. 

Hadiseler nasıl geçmiştir ? B. Flan
den ve B. Pol Bonkur, on aekizler 
komitesinin topJantısından Önce, ko
mitenin reisi 8. Vaskonçellos ve B. 
Antoni Eden'lc gömmelerde bulun· 
muşlardır. Komitenin çalışmaları o 
tekilde hazrrlanmııtı ki petrol mese. 
lesi ancak birkaç gün sonra, saha, 
timdi tatbikte olan diğer :zecri ted
birlerin çıkardığı güçlüklerden ayık· 
landıktan sonra mevzua konacakb. 
Hakiki v, ziyetin tetkiki. o zamanla

nn vardıkları neticelerin ııığında, 

zecri tedbirlerin genişletilmesinin 

doğuracağı tesirlerin hesaplanması, 
aavaıcılarm bugünkü niyet ve mak
M.tlarınm iskandil edilmesi için bu 

mühletten faydalanılabilirdi. Kimse· 

nin meçhuli değildir ki pakta uy • 
gunsuz hareket etmİ§ olan Italyaya 

karıı alınacak yeni tedbirler • husu
sile petrol ambargosu - Amerika'nın 

kifi derecede yardım etmemeai yÜ· 

sünden teknik yönden ciddi güçlük

lerle karıılaıacak ve aynı zamanda 
ltalya tarafından, aiyasal yönden 
•ahim neticeler doğurabilecek tarz· 
da reaksiyonlara meydan vermek 

tehlikesini göaterecektir. Bu takdir
de, ltalya'nın MilJetler Cemiyetin· 

den ayrılmaya karar vere<:eğini ve 
Roma'da, vasıtalı veya vaaıtaıız ne

ticeleri Akdcnizde ve hatta Avrupa 
kıtasında umumi vaziyeti tehlikeye 

koyacak karşılık tedbirler düşünül
mekte olduğunu söyliyenler var. Bu 

İtalyan tehditlerinde, on sekizler ko. 
mitesi üzerinde teair yapmak iste
yen bir manevra hissesi bulunması 
kabildir; fakat bu tehditlerin mev
cut olduğu ve ltalyanm Cenevre mü-

euesesinden ayrılması Milletler Ce
miyeti için vahim birşey olacağı da 
daha az doğru dağildir. Milletler 
Cemiyetinin evrensel karakteri birleşik 
devletler ile Japonyanın içinde bu
lunıaması yüzünden ehemiyetinden 
çok şey kaybetmiştir; Almanyadan 
sonra ltalya'da çekilirse, Avrupa 
bakımından cemiyet ciddi surette 
zaiflarnı§ olacaktır. Vaziyetin gös
terdiği bu manzara ihnıal edilemez. 

B. Flandenin teşebbüsü, ehemmi· 
yetini, on Mıkizler komitesinin knr.şı
sında bulunduğu en yakın hakikat· 
lerden almaktadır. Bu teşebbüs, Mil
letler Cemiyetinin vazifesinde en 
esaslı yeri tutan, kavganın sonunu 
hızlandırmak ve uzlaşmaya yardım 

etmek fikrinden mülhem olmaktadır. 
Fransa dış bakanı, zecri tedbirlerin 
genişletilmesine giri~ilmeden Önce, 
savaşcıların, kavgayı keserek gÖrÜ§· 
melere başlamaları için son bir te
tebbüste bulunulmasını istemi~tir. 

Bu maksatla, içinde ltalya'dan ha§. 
ka bütün konsey azalarının bulun
duğu on Üçler komitesinin, Roma ve 
Adisabaha'ya kavganın adaletle hal 
edilme&İ lehinde israrlı bir ça "ırıda 
bulunmak için toplanmasını teklit 
etti. On sekizler komiteai, rey birli
yile bu teklife iştirak etti. On üçler, 
bu hususta görütmek, bu manada bir 
beyannamenin metnini teshil etmek 
için bugünden itibaren toplanacaktır. 

B. Flandenin teklifini tasvip eder
ken lngiltere dı§ bakanı kendince, 

bu i§ için uz.un zamana ihtiyaç olma
dıcına iıaret etti. fakat B. Eden, bu 
münasebetle, teknik petrol komite
sinin raporu hakkında hükumetinin 

fikrini bildirmeyi de doğru buldu. 
Londra hükômetinin, Milletler Ce· 
miyeti azası devletler tarafından ko

nacak petrof ambargosunun lehinde 
bulunduğunu, ve Italyaya petrol sa· 
tan veya ta§ıyan diğer aza devletler 

aynı §ekilde harekete haz.ır olduk· 
lan takdirde bu tedbirin aüratle tat
bikine hazır olduğunu bildirdi. 

Bu, açık tabirle, petrol ambargo
sunun tatbiki meselesini ortaya koy
mak demekti.r ve bunu yapmakla, 

B. Eden, fÜphesiz ki, hükUınetile 

l 
mutabık olarak, Londra hükumeti· 
nin herhalde gerekli teklinde ölç. 
müş olduğu bir mesuliyeti üzerine 

almaktadır. 

Ne oluraa oJaun, B. FJandenin yap. 

tığı teşebbüsün beklenilen neticeleri 

vermesi ve on üçler komitesinin ha· 

zırlayacafı çafınnm Roma ve Adia

ababa' da iyi kartılanmau temenni 

edilmelidir. ltalyan - habe§ kavgaııı· 

na adaletli bir hal sureti bulmak 

için üç fırsat kaçırılmıştır : Ağustoa 

1935 te fransız • inyiliz teklifleri, 

Cenevre beşler komitesinin kavga 

bnşlamadan önce, eyllılda yapmış 

CENEVRE 
olduğu teşebbüs, ve nihayet Laval . 
Hor teklifleri. B. Musolininin, as· 
keri neticeler elde etmek, 1896 
Adua mağli'ıbiyetinin acısını çıkar

mak ve isteklerini bazı habeı toprak· 
)arının fili surette istili.sile kuvvet
lendirmek istediği için o zaman uz
laşmaya yanaşmamı§ olduğu kuvvet
le sanılabilir. 
Mareşal Badoğliyo kıtalarının şi. 

mal cephesindeki muvaffakıyeti, Ras 
Kassa ve Seyum kumandasındaki 
habeş ordularının dağılışmdan son
ra vaziyet tabii aynı değildir. ve 
ltalya, ndaletli bir hal şekline razı 
olmakla küçük düşmekten korkmıya· 
rak müzakerelere birişrneyi düşüne
bilir . 

ltalya, Tenbiyen'deki zaferine rağ 
men, krallar kralı İmparatorluğunun 
fethini tamamlamış olmakt; çok 
uzaktır; yağmur mevıinıinin çok da
ha güçJeştireceği Uzun ve masraflı 
bir savaştan tasarruf etmek ve bu 
suretle A vrupadaki çalışmalarında, 
şarki Afrika'daki vaziyetin çıkardığı 
engellerden kurtulmak İtalya·- . ., le
hinedir. E!lasları beşler komitesinin 
telkinlerinde ve Laval • Hor teklif
lerinde mevcut olan Şerefli bir hal 
şekli fırsatını kaçırmak ltalya için 
aiyasal bir hata olacaktır. On üçler 
komitesinin teklifi, vaziyetin bütün 
görünüşleri gözetilerek kaleme alı· 
nına, B. Flandenin teşebbüsünün 
ıüratle netice vermek ihtimalleri 
vardır. Roma ve Adisababa buna 
muvafık cevap vennezlerae, B. E
den'in nutkile haber vermiş olduğu 
petrol ambargosunun konulmaaı gİ· 

bi bir meçhule atılıı hareketinden 
başka çare kalmıyacaktır. 

Almanyanın 

son k:ararı ve 
Sovyet basını 

B. Radek, lzvestiya gazctesindP 
Almanyanın Lokarno anlaımasın
dan rücuu hakkında telsiratta bu
lunaTak diyor ki: 

Hitler. Lokarno anlaşmasını bin 
parça halinde yırttıktan ve gayri
ukeri mıntakayı işgal ettikten 
sonra, iptal edilen bir anlaşma ye
rine ilerde İptal edilecek diğer bir 
anlaşma teklif etmektedir. Bu tek
lifin manası açıktır. B. Hitler F
ransaya doğuda hareket serbesti
si mukabilinde hudutlarının em
niyetini guya zaman altına alan 
bir anlaşma akdini teklif ebnİ§tir. 
Fransa muvafakat etmediği tak
dirde gayri askeri mıntakaya keıı
diıini doğrudan doğruya tehdit 
eden muazzam kuvvetler gönde
recektir. Fransa muvafakat etti · 

P,ı takdirde ise, bu kuvvetlen ge· 
ne gönderecektir, zira, Fransa 
kendi hudutlarının gayri askeri 
hale konulmasına muvafa • et
miyecektir. Alman emperyalizmi. 
doğuyu tehdit ederken, bir taraf· 
tan da batı cihetinden ilerlemek· 
t~dir. Batı devletleri mukabil ted 
birler hazırlamak için lüzumu O· 

lan kuvveti kendilerinde bulduk 
ları takdirde, Hitler kendi başiyl ~ 

bir futbol gibi oynamağa baş!;\ 

madan önce çok düşün~cektir. E 
ğer batı devletleri, korku ve mıit 

tehid azim ve düşünce eksik' ·o 
gösterdikleri takdirde batıd"' "'' 
geç muharebeyi göreceklerdir. Bt• 
herhalde geç olmaktan ziyade eı 
olacaktır. 

Pravda gazetesi, diyor ki: 
Lokarno paktı Almanyaya zorla 

imza ettirilmiştir. Bunun için Lo
knrno anlaşmalarından vaz geç· 
menin Almanyanın müsavatı me· 
selesi He hiç bir alakası yoktur. 
Doğrudan doğruya alman faşh 

minin taarruzkar tasavvurlarının 
başarılmasıyle alakası vardır. Lo
karno paktının kefili olan lngilte
re ile ltalya Fransız - Sovyet pak
tının lokarno ile tamamen kabili 
telif olduğunu bildirmişlerdir. Bu 
suretle, alman faşizminin yüksek 
cefsirci rolünü üzerine almak te
şebbüsü en hafif manasiyle gü
lünçtür. 

Alman faşizmi, hala, "Ren üze
r.ne", yürümekle Fransa, Belçika, 
Çekoslovakya ve Hollandaya kar
~· bir darbe indirmek için hareket 
mevzileri hazırlanmasını tacil et· 
mektedir. 

işte, B. Hitler'in bütün memle 
ketlerin kendisine hudutlarını Ö· 

dünç vermesini istemek demek o

lan "müsalemetperverane teklifle 
ri" bu şekilde tezahür etmektediT 
B. Hitlerin müsalemetperver hare
ketlerinin, Fransa ile İngiltere a
rasına girmek ve öbür taraftan da, 
alman faşizmi önünde korkarak 
kendisi önünde diz çökümiye a
made olan fransız mahfillerindeki 
mevkiini takviye etmek için he
saplı bir surette yapılmıt olduğu 
aşikardır. Alman faşizmi bütün 
vasıtalarla, tehdit, ıantaj ve meha
rebiz fakat tumturaklı sözlerle 
Fransayı tecride ve bant taraftar
Jannın birlikli cepheaini tahribe 

(' 

ve bu suretle de Avrupa kıtası üze-
rinde cezasız kalan şekavet için 
mukaddimeler ihdasına çalışmak
tadır. 

Alman toplarının Ren kenar
larından Avrupa barışının kalbi
ne çevrilmiş olduğunu dünya ef
karıumumiyesinden ~izlemeğe ça
hşan d"man perdesi kimseyi al
datmasın. 
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IROMANY A ve BÜKREŞ 
Radyolarn1da Türk 

Festivali 
Dünkü sayımızda da bildirdiğimic 

gibi. Romanya ve Bükres radyoları 

bu ak§&JD saat 21.15 için bir türk fes
tivali tertib etmi,lerdir. 

Rükreş elçimiz B. Suphi Tanrıö
.,,.. · ., açılı§ nutkuyla baılayacak olan 
l\U festivalde. tanınmış türk kompozi· 
törlerinin eserleri büyük romen ar
~ 

tistleri tarafından icra edilecektir. 
t'ro~rnm ,udur: 

Ba~lanµ;u: nutku 
B. Suphi Tanrıöver tarafından. 

l'ürkiyenin Bükre§ elçisi. 
Modern Türkiycde güzel sanatlar 

ı Konferans) 

B. Gcorges Opresko tarafından. 
Bükreş üniversitesi sanat tarihi 

profesörü 

B. Filionesco, Bükreş konservatu• 
varında profesör: Piyano: 

Cemal Reşit: 

1 • Bartın havası1 
2 - Aydın havası 

Kazım Necil 
1 - Şiir 

2 • Şerzino 
Bn. Emilia Gutziano, Bükret ope. 

rasından, Soparno 
lki f&l'lu: 
1 . Türk melodiıt 
2 • Ayın ondördü 

Anadolu ıarluaı 
B. Filionesco, Piyano 
Kizmı Necil 
1 · Yaz hatırası 
2 - Köy " ~ 

Ulvi Cemal 
Uç piyano kompozisyonu 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 Çocuklara öğütler 
19.45 Hafif müzik plak ne§riyatJ 
20.05 Dr. konuşuyor 
20.20 Ajans haberleri 
20.30 Knrpiç Şehir lokanta&mdan 

nakil (Orkestra) 

18. 
19. 
19.15 
20. 
20.30 
21.30 

lSTA ,BUL 

Dans musikisi (plak) 
Haberler 
Muhtelif plaklar 

Oda musikisi (plak). 
Stüdyo orkestraları · 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansmın gazetelere mahsus 

Ağ·aç meı d.ı:ü.darı için 
Ankara ağaç koruma cemiyeti, J • 

ıim dolayisiyle, her aene olduğu gi'ıi, 

bu sene de memleketin muhtelif yerlerin• 
den en iyi cins meyva ağacı aşı knlemle

·i getirtmiıtir. Bu kalemler isteyer · ._, 
paras12 olarak, icra dairesi knrşuandıı 

Dr. 8. Lütfi aparbmamndaki cemiyet 
merl .,.:nce dağıtılmaktadır. 

Tefrika: Na. 33 

GilJ ANKARA 
Yazan: Norbert von BlSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Abdülhamid, çünkü, Avrupadan gelen 
fikirlerde gerek imparatorluk gerek kendi 
hükümranlığı icin son derece tehlikeli birer 
düşman teşhis etmiş ve bunlara karşı zulüm 
ile hilenin bütün inceliklerini kullanan bir 
mücadeleye girişmiştir. Bu tehlikeyi bir 
türlü görememiş olan "Genç Türkler" e na
zaran Abdülhamid'in karanlık ve kanlı da 
olsa, büyük bir tarafı vardır. 

Eğer buna rağmen imparatorluğun orta
dan kalkması yirminci yüzyı a kadar sürüp 
uzadı ve imparatorluk, kendi varlığı aleyhi
ne ittifak eden bütün harici ve dahili sebeb
lere karşı durabildi ise, bunu büyük devlet
ler arasındaki rekabete ve bu rekabetten bu
gün buna şu parçayı yarın diğerine bir baş
ka imtiyazı vermek suretiyle istifade eden 
Abdülhamid'in gerçi zafa dayanan fakat 
genial denebilecek dış politika sistemine 
borçludur. 

bütün kuvvetlerini birleştirmeğe çalıştığı 

günlerde, Osmanlı İmparatorluğu için de1 

aynı tehlike. başgöstenniş bulunuyordu. İlk 
işareti yunan isyanı vermiş oldu. Arkasın· 

dan Romanyalılar. Sırplar. Bulgarlar ve Ar· 
navudlar isyan etti. 

Eğer Mahmud'un tecrübesi kendinden 
sonra gelenlerin elinde aynı gayeye doğru 
devam ve inkişaf edemedi, hatta II. Abdül
hamid devrinde imparatorluk karanlık bir 
ortaçağ despotizminin içine yuvarlandı ise, 
on dokuzuncu asrın ikinci yarısında gelen ve 
kendilerine ço'c hazin çok kötü bir şöhret 
yapmış olan Osmanlı padişahlan, tarih'in 
mahkemesi önüne çıkarak korkusuzca iddia 
edebilirler ki, tatbik etmiş oldukları usuller
le. kendileri, imparatorluğun asli mahiyetine 
ve hikmeti vücuduna, o, su ile ateşi birleş
tirebileceklerini uman parlak düşünceli ha
yalperestlerden çok daha yakın ve sadık kal
mışlardır. 1908 deki münevver avantüryele
re karşı da aynı iddiayı ortaya koyabilirler. 
Çünkü bunların da nihayet yapabildiği, ba
tı'yı örnek alarak imparatorluğu modemleş
tİThneğe çalıştıktan sonra, onu on yıl içinde 
mahvederek Avrupalılara teslim etm~k ol
mamış mıdır? 

Kanlı olmak meselesine gelince, ''Genç 
Türkler" zamanında akan kan, Abdülhamid 
devrinden daha az değildir. Yalnız, modem 
görüşlere daha uygun olmak üzere, daha or
ganize, daha u keyfi, daha ayarlı ve sebeb
lere daha az yaklaşmış olarak akm1ştır. Şu 
var ki, ne akan bu kanlar, ne de birkaçı bü
yük olmakla beraber neticede sistemsiz ve 
gayesiz olarak yapılan reformlar, Osmanlı 
İmparatorluğuna fayda temin etmiştir. Ve 
tarihi şartlarla bu şartlara tabi olan bütün 
kuvvetler, imparatorluğa karşı ~alışmıştır. 

Bu şartlara göre, devlet ancak nasyona
lizmden kuvvet alabiliyordu. O kadar ki, çok 
daha dayanıklı olan Habsburg İmparatorlu
ğu için bile yıkılma~ ı;.ıuka?derdı .. }~al bu 
iken milletlerin bır Babı) kulesı mden 
fark~ız olan Osmanlı İmparatorluğu ne ya
pabilirdi? 

Fransı7. ihtilalinin korkunç doğuın ağrı
ları arasında dünyaya gelen nasyonalizm 
fikri, batıda kazanmTş olduğu mahiyet ile, 
gecen asnn daha ilk yıllarında birinci de
rece bir politik maya tesiri yapar. Ve bu 
maya, derhal iki gövdenin icinde çalışmağa 
başlar. Bunlardan biri Habsburg biri de Os
manlı İmparatorluğudur. Ve, aralarındaki 
şekil ayrılıklarına yahut biribirlerine karşı 
zaman zaman tecelli eden politika ayrılık

larına rağmen, bu iki imparatorluk, her iki
si için de mukadder olan akıbette yoldaş

tırlar. 
En parlak devrini yaşamakta olan Met

temihi'in demokrasi kılığı içinde ortaya çı
kan nasyonalizme karşı i1!tiyar Avrupamn 

Yunan isyanından doksan yıl sonra, kah 
Rus, kah Avusturya emperyalizmlerinin teş· 
vikiyle, Balkanlardaki bütün hıristiyan mil· 
letlerin kurtuluşu tamamlanmış bulunuyor
du. Aynı m·:adet zarfında, İngilizler, Fran
sızlar, en son olmak üzere de İtalyanlar, im· 
paratorlukla olan bağları az çok gevşemiş 
olan Afrika eyaletlerini ve Akdeniz doğu· 
sundaki adalan ellerine geçiriyorlardı. 

Öyle ki, büyük savaşın arifesinde, padi· 
şahın elinde. İstanbul ve küçücük Trakva 
parçasından başka yalnız Anadolu ve Ara· 
bistan kalmış bulunuyordu. Fakat 1878 den· 
beri Ruslar, şark vilayetlerini ellerine ge· 
çirmişlerdi. Arabistan'da ise, imparatorlu
ğun nüfuzu kırılmıştı. Hele, gittikçe ufalan 
sürre'lerin yerini oradaki şeY.hler nezdinde, 
ingiliz tüf ekleri alalıberi. 

(Sonu var) 
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Lokarno andlasması nedir ... 
ve nasıl imzalanmıştır? 

Alınanyanın Rendeki askerlik dışı 
bölgeyi ç~itli asker kıtalarile işgal 

etmesi üzerine fili olarak yımlmış 
olduğundan hah~edilen Lokarno ~ 

andlatm-a s ı •nedir? . ~,..~,,~ 
1924 Mlllesİnc 

de B. Heryo ve 
B. Makdonald, 
nıilletler cemi • 
Yeti konseyine 
b i r teklifte 
bulunmuf. 
larclı.. Bu teklif 
fU idi: ... 

"Beynelmil.,. 
teahhüdleri ifa 
eden herhangi 

bir cle"Ylete kar• 

tı hart, ebne • 

nıek, her türlü 

aiyaai meaele • 

1 e r i milletl•• 
cemiyetine ha • 

•ale etmek, ha• 

keme müracaat ' 
etmiyea devlet• '" 

leri mütecavia• 

.. ymakb." 

T eldif kabul 
olunclafu tak " 
dirde "Cenevni 
Protokolu" a .. 

danı alacaktı. 
lngilterede hü • 
lriimetin düı .. 
bııesi Ye yeni 
hükümeti 
l . Baldvinin 

• • • • 
Lon"tlretla Foreyn Olwin m~m aalo nun~l illtlt8nan 1~ 

wiinii Lolıarno anJ.laımaaı im zala.fır1'en 

kurması bu teklifi Alya diifürdü. Çün- daimi aza olarak girmeıi kabul olundu; 
kü B. Baldvin mecburi hakem usulü- - Almanya, Alaaı Lören üzerindeki 
ne taraftar değildi. iateklerinden vazgeçti. 

Cenevre protokolu, Avrupa devletleri Bu andlaımaların hepıine birden de 
araımda yeni bir barba meydan verme- "Lokarno andlaıması" ecb verildi. 
rnek maluadiyle teklif edilmiıti. Esasen Lokarno andlaımaıı 16 ilk teırinde 
Ren' de vaziyet aün geçtikçe fenalaııyor- lıviçrede parafe edildikten aonra rcsmi 
du. 1925 yılında Avrupamn en tehlikeli imzasmm 1 ilk kanunda Londrada Ja· 
nuntakuı Ren mmtakası olmuıtu Ren pılmaaı kararlaıtı. Alman Rayıtaa mec-
rneıelainin daha ziyade fenalatmaıı ~e lisi andlatmayr 27 son tetrinde 194 reye 
alman - franuz, Belçika hududlannın kartı 291 reyle kabul etti. 
muhafazası için bir pakt yapılması artık 
lazım gelmişti. Franıız dış bakanı B. 
Briyan, alman dıt bakanı B. Streseman, 
İngiliz c!:ı hakanı B. Çemberleyn lıviç· 
Penin Lobmo ıehrinde bumeaelenin hal
li için konferanı halinde toplandılar. 
konferansa ltalya, Belçika, Çekoslo
vakya, Lehiıtan da ittirak etti. Sulhu 
lıorumak gayesiyle Lokarnoda yedi dev
let araıında yedi anlaıma yapıldı. 

Bu anlatmalara göre: 

- Almanya, Fransa, Belçika hudud· 
'-rı karıdıklı emniyet altına alındı; 

- Andlqmalara imza koyan devlet
ler ,aralarındaki her türlü anlaşmazlık
ları hakeme müracaat suretiyle hallet
ıneği kabul ettiler; 

- Almanyanın milletler cemiyetine 

1 ilk kanun 1925 resmi imza gününe 
İngiltere büyük ebemiyet ve reuniyet 
vermek iıtemiş, bu tarihi gün için dıt 
bakanlık binasının en büyük salonun:.a, 
adeta yenilemek ıuretiyle hazırlabmıtJ. 

lçtimaa B. Çemberleyn reiılik ediyor
du. evvelce tarafdar olmadığı halde bi
diıeler yüzünden hakem andlatmalarının 
lüzumuna kani olan batbakan B. Bald· 
vin de B. Çemberleynin yanında ve aa· 
ğında yer almak suretiyle hükümetin 
taıvibini bilfül göstermişti. 

Hatta B. Baldvin hakem andlqmala· 
nna kendi de imza koymak suretiyle ta
rafdarlığıru teyid etti. 

BüyÜk salonun ıeref mevkiinde kı
ral Corcun büyük kıtada boy reami a
sılmııtı. 

ULUS 

İlk önce kıralın mektubu okundu. De- ı 
legeler ayn ayn ve k.ıaaca temıil ettik
leri memleket adına lnralın mektubuna 
cenıb Y•cliler. 

Holdıa talnmlan mühürler dip-
lomatların yanlarına kondu. Andlatma
lar, imzalayacak ele.Jetlerin renklerini 
tqıyan kordelilarla buemnitti. Y ahuz 
Almanya - F ranıa • Belçika bududlannm 
emniyetini tqıyan renan paktında ma
vi korcleli nrclı. 

Ve.. Böylece, büyük bir meruim i
çinde "LOkarno"nun reani imzaaı ya
ptldı. 

Herkea memnundu. Herkea 2 qua
to• 1914 de batlamıı olan Cihan harbinin 
•cak bugün, birinci tqrinin 1925 in 
ilk günü bitmit olduğuna inaniyordu. 

Delegeler ~ine B. Çemberleyn ve 
karısı bir ziyafet Yerdi. Bukingam pa· 
lasta da bir çay verildi Ye delegeler ayrı 
ayn lngiltere lora) ve kıraliçesine tak. 
dim olundu. Kıral beıinci Corc, Lokar
no andlatmasının dünya sulhu için yapa

cağı büyük teıirden çok memnundu . 

O kadar ki, bu memnuniyetini gÖı· 
termek için andlaımanrn hazırlanması· 

na imil olan B. Çemberleyn' e fevkalide 
bir lütuf eseri olarak diz bağı niıanını 
veılli. 

Lokarnoyu İmzalayan devletler, 1 
ilk kinun 1925 tarihinin arbk dünya 
ıulhu için bir temel olduiuna inanıyor
lardı. lıtikbale emniyetle bakmanın mesn
nuaiyeti sözlerinden okunuyordu. Ar
bk, Avnapayı tehlikeye dütürecek bir 
R• maeleai, R• tehdidi kalmanutb. 

Ren'deki pyri aakeri mmtaka 

Rendeki bu mıntakanm askerlikten 
tecridi Lokarncı andlafmumdan değil, 
V eraay andlatmaaının 42, 43 ve 44 üncü 
maddelerindedir. Bu andlqmarun bu 
maddelerine &Öre Almanya, Ren'in sağ 
ve aol aahilleriyle tarkında ve 50 kilo
metre meaafede çizilmiı bir hattın gar· 
bında tahkimat bulunduramayac:aktır. 
Bu •uretle çizilmiı mıntaka içinde ai
libb kuvvetler bulundurulmuı ve to,-
lanması • manevralar yapdmaıı yasak
tır. Almanya bunlara aykırı hareket et· 
tiği takdirde Ver.ay andlatmaıım imza
lamıı devletlere karıı düımanca bir ha
rekette bulunmu§ ve dünya sulhunu teh
likeye koymuş olacaktu. 

Fransaıun memleketimize 
verdiği yeni kontenjan 

Fransa hükümeti, zecri tedbirler 
dolayıaiyle ltalyaya •erilem.iyen kon
tenjanları diğer memleketler araun
Ja takıim etmittir. Bu meyanda mem
leketimize ikinci defa olmak üzere 
1936 yılmm ilk üç ayı için, 250 ken
tal yumurta, 1500 kental fasulya, 1000 

kental taze aebzeler kontenjanı 'Yeril
miştir. 

Tebrik ve teşekkür 
Tehlikeli bir doğum işinde bü

yük muvaffakiyet elde eden (Ök
süzce mahallesinin Argın soka
ğında NO: 22 evde oturan Ehe 
Halet Hakkı) yı Ulus Basımevi 
makinistlerinden Saiın bu mu
vaffakiyetlerinden ötürü · '_. :k 
ve teşekkürlerini sunmayı bir 
borç bilir. 

Ba§beıke 

PARJ UN1\ ERSlTESlNDE 
( B(Jfl 1. inci MıylaJ.a) 

niyet f aı klaruıdan doian ahenk
:sizlikten aeri geliyor. Milli uyanı,. 
lar, bu ahenksizliği ıidererek, em
peryalizm ihtiraalarmı besliyen ve
aile ve irnlcinları ortadan kaldı
rup, dünya barıtı idealini ger
çekleştirmeğe çalı9maktadırlar. 

Kemalizm, Yakın - Şark'ta biı 
ban§ durluğu kurmuıtur. Bu top
raklar hiç bir zaman bu kadar ra
hat ve sükun yüzü görmüş değil
dir. Onun, inşacı ve insani vasıf
larını garb milletleri arasında de
ğerlendirmek, faziletli zekanın 
vazifesidir. 

F. R. ATAY 

Bulgaristan portakalları 
mrzdan aldığı gümrük 

resmini indirdi 
Bulgaristan hükümeti memleketi

mizden gönderilecek portakallarm 
100 kilosundan alınmakta olan güm
mk resmini 30 altm levadan 10 altm 
levaya indirmittir. Bunun için, san
dıklarda bulunacak 150 portakal a
ğırJığmm 31 kilodan apğı olmama11 
ı.art ko,ulmaktadır. Bu yeni karar, 
tüccarlanmız arasmda Bulgarİ•tana 

ihracat yavmak için bir hareket do
ğurmuttur. 

Finans tayinleri 
Beyoilu tahakkuk müfettiıi llha

mi lzmir varidat tahakkuk direktör. 
lüğüne; Bursa tahakkuk batmemuru 
Necati lzmir tahakkuk müfettitliğine; 
Beyoğlu kazanç hesap müteha .. ııh .. 
i,ına Beyoğlu muamele vergiai heaap 
mütel.assısı Li.mi, onun yerine de 150 
lira ücretle Ali Alaybey, Çorlu mal. 
müdürü Hüsnü Şarköy malmüdürlü· 
ğüne, Yozgad merkez malmüdürü 
Ahmed Boyabad malmüdürlüğüne, 

posta telgraf umum direktörlüğü mu
hasebesi memurlarından Süleyman 
Demirköy malmüdürlüğüne, Şarköy 

malmüdürü Mürıid Çorlu malmü
dürlüğüne tayin edilmiıler, Beykoz 
ve Beıiktq malmüdürlerinin maqla
n da birer derece arbrılmııbr. 

· Yeni hazırlanan pullar 
Balkan antantına d~hil devletler 

araunda bulunan po•ta •e telgraf an
latmaaı üzerine bu antanta sirmit 
devletlerle poata muhabereleri için 
12,S yerine 8 kurut poıta pulu kulla· 
nılacağı için poata •e telgraf umum 
direktörlüğü damga matbaaunda 8 
kuMlfluk pul ba•tırmaktadır. De•let 
matbaaıında baaılacak olan kartpoı. 
tal, cevaplı kartpoıtal •e kartletr İ
çin hazırlıklar bitiril.mittir. Bu hafta 

ıçinde kartların baadmamua batlana
::a ktır. Memleketin 104 muhtelif 
manzara. ve tarihi eserlerini ihtiva e· 
den bu kartlardan 14 milyon tane ba
sılacaktır. 

Posta idaresi bakanlar meclisin
den aldığı bir kararla 19 kıymetten i-

baret Atatürk serisine katılmak Üze
re 15,5 ve 30 paralık ile 3 ve 8 kurut
fuk pullıu da baııtn'acaktır. 

Ülkün'ün 37 inci 1ayı11 çık· 
mıştır. Bu sayının ilk yazısı, Re
cep Peker'in halkevlerinin yıldö
nümünde Ankara Halkevinde ye
ni evleri açıf dolayisiyle yapbğı 
konuşmadır. Halkevlerinin sosyal 
bünyemizdeki yerini ve degerıni 
formüller halinde ıekilleştiren 
bu söylevi Nafi Kaosunun aym 
gündeki konuşması takibetmek
tedir. Üçüncü yazı Celal Bayar'ın 
ikinci endüstri planı dolayisiyle, 
ekonomik kalkınmamızı tamam
lıyacak olan yeni planın esasları
nı anlatan ehemiyetli söylevidir. 

Nusret Köymen sanayileşme
miz üzerinde düşünceler başlıklı 
yazısında sanayileşmemizin sey
rini tahlil etmektedir. 

Beşinci yazı da Nedp Ali Kü
çüka "çocuk düşürme" nin kısa 
bir tarihçesini yaparak hukuki ve 
ictimai sebehlerini izah etmekte
dir. 

B. Haaan Fehmi T urgal'm bü
yük Türk bilğini lbnisina'ya ait 
degerli ve enterasan bir etüdü 

' yurdumuz kısmında Mirac imzalı 
Anadolu, Ankara dil, tarih, cog
rafya fakültesi profesörle-inden 
B. Şevket Aziz Ka.nau'nun antro
poloji'nin tarifi ve programı hak
kındaki yazılarla; B. Şakirin bir 
dil atlası hakkındaki yazısı, 
Hilmi Malikin korkunun anası ce-
halettir admı tll§ıyan yazııı yer 
almıştır. Sağlığın değer'ni ve ne 
büyük bir bahtiyarlık olduğunu 
anlatan Doktor Remzi Gönencin 
bir etüdile, Bahadır Bülgerin kö
yün gücü, Behçet Günayın köy, 
B. Hilminin köyümde gördüklerim 
adlarında üç degerli köy yazısı 
vardır. Hamit Dereli'nin tercüme
si olan "ekin biçme yarışı,, ger
çekten güzel bir hiknyedir. Ke-
mal Ünal ayın politikasında iç ve 
dış hadiseleri anlatmakta, bir a
yın yurd içi, ve dünya işlerine a
it güzel bir planço vermektedir. 

Kimiran Bozkrrm "Halkevle
ri" adlı bir şiiri ve yıl dönümü 
başlıklı bir yazısı vardır. Bibliyog· 
rafya sutunlarında Hüseyin Na
mık Orkun, halkevleri derğileri 
ve B. Mükrimin Halil'iu düstur
namei Enverisini tetkik ediyor. 

Ülkü'yü bütün okuyucuları
mıza tavsiye Pclf"rİz. 

Polixte: 

Nazifenin 15 lirası 
Nazife adındaki kadın, Akköprücb 

kereıteci Hüaeyinin fabrikası yanınct, n 
aeçrken, fabrikada çalııanlardan lbrw i
min 15 lirasını aldığını iddia etmİ§lİr. 
Poliı tahk:kata batlamıştır. 

Karısını dövt·ıı adam 
Fevzipafa mahallesinde oturan k,.,',. 

veci Süleyman karısını dövmekte ik n 
imdadına gelen kayın biraderi lbrahim e 

kavga etmit ve lbrahim Süleymanı bı
çakla yaralRmı,tır. Suçlu yak ı 

-===========================================================================~~ 
Tefrika: No. 3 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

-·-
Mari Luiz raketini almak için uzaklaşın

ca AJber Bert'e yaklaşarak, alçak sesle: 
.. - İki saattenberi si.zi bekliyorum ... Bu

tün gelmiyeceğinizi sanmıştım, dedi. Bu yol 
ll2un; güneş al tında bu kadar yürüdükten 
•onra küçük Dükroke'lerle karşılaştığım 
\takit kendimi bir takım küçük kızlar arasın
da bulunca kızıyorum ... 

Sonra, bir sıraya oturarak devam etti: 
. - Küçük kızlar, diyorum, halbuki onlar 
s~ıden daha büyük. Fakat siz. bütün söyle
nııenleri anlıyor gibisiniz; sizin öyle şaşrr
rcı mülahazalarınız, öyle gözleriniz var ki.·. 
rısanlar kaç yaşına kadar çocukturlar? Ço
~~lar, büyüklerin çalıştıkları gibi oynarlar. 
b· Uşünmeğe başlar baılamaz herşey hakkında 
ır fikirleri vardır. Marl Brön bana on iki 

l>&§ında aıık olduğunu eöyliyordu. Bu aşıkı 
llasıı hissettiğini ıordum. Cevab verdi: ''Ba
i•ttıı omuzuna yeelamak ar.zueuna kapılryor-

dum." Vakıa bu pek fazla bir şey istiyen bir 
aşk değildi. Bununla beraber daha o zaman 
Mari'nin kalbinde bütün aşk vardı. 

Bert sordu: 
- Mari Brön gitti mi? 
- Evet, şimdi İskoçyada .. Ben sizi biraz 

Mari Brön'e benzetiyorum. 
- Dükroke'lerin yeğenidir o. 
- Biliyorum, fakat sanki siz onun yeğe-

nisiniz. Ondan daha az sanşmsımz; fakat 
gözlerdeki o zarafet. .. Ah, ne şaşılacak bir 
kadın... sonra, ne bambaşka bir hayat! Her 
şeyden önce o aşk için yaratılmış bir kadın
dır ... Size, hemen ıunu da söylemeliyim ki 
aşk için yaratılmış olmak herkese nasib de
ğildir. 

İğilip sıranın altından bir top alarak Lo
ran'a doğru attı ve top gidip, gözlüğünü dü
zeltmekte olan Loran'm ıaşkm yüzüne ya
pıştı. 

- Size Madam Brön'ün hikayesini anla
tayım. Sır saklıyabilir misiniz? ... İllronce ba
na bunu vadedin ... Ne Amire Şoran'a ve ne 
öe kız kardeşine söylemiyeceksiniz Öeğil 
mi? ... 

Bert, heyecan ve tecessüs içinde, yuzu 
şapkasının kenarı altında saklı, gözlerini 

yere dikmiş bekliyordu. 
- İşte ... fakat biraz bana yaklaşınız ... 

tamam ... oymyanlara bakalım... size çok 
ehemiyetli şeyler anlatıyormuş görünmeme
liyim ... bakınız, Andre oldukça terakki etti ... 

Bağırdı: 
- Bravo Mösyö Dükroke ! 
Sonra mırıldanırcasına sözlerine devam 

etti: 
- Madam Brön on beş yaşında imiş. E

vinin pencereleri kollejin avlusuna bakıyor
muş. Bunun hikayede ehemiyeti vardır .•• 

Oyun biterken Bert birdenbire ayağa 
kalktı. Alber, onun fvon'u kolundan şefkat· 
le tutarak çocuk kahkahaları ata ata çayır
da yürüyüşüne bakıyordu. Bert ona birden
bire manasız göründü ve Alber kalkıp şato
ya doğru yürüdü. 

*** 
Mösyö Dögui sessiz, eli şakağında, her 

vakit böyle olduğu için hiç göze batmıyan 
kederli hali ile yemeğini yiyordu. Zaman 
zaman gözlerini kızma dikerek ısrarlı bir 
bakışla uzun uzun süzüyordu. 

Akşam, Bert, eskiden ödünü koparan ve 
şimdi yüksek sesle dua ettiği için kulağına 
pek erişmiyen o kor'·pnr hiridet bağırtılan-

nın duvarları aşıp kendisine kadar geldıg ni 
gene farkediyordu. Babasının Fondbo ı c
zintilerinden dolayı anasına çıkısm;ıkta ı I
duğunu anlıyordu; fakat Andre, Mari Luı .1:'
le kendisini almağa geldiği zaman c tıhr 1 .. ~ 
elbise değiştirip arabaya atlıyordu. 

O gün Alber Fondbo'ya geç geldi. An
dre, dönüş için arabanın hazırJanmasmı tcn
bih ediyordu . 

Antrede şapkasını giymekte olan Bcrt'i 
bulan Alber: 

- Önümüzdeki haftaya gidiyorum, de-
di. Artık bir daha gelmiyeceğim ... Paris hü
zün verici bir şehir ... Her zaman sizi cför ·;_ 
neceğim. Tekrar gördüP-iim vakit siz kn ı· 
man bir kız olmuş ve beni unutmuş olc-cnk-
sınız. 

.. 
- Sizi unut.mıyacağım. 
- Bugün, size Allaha ısmarlac1 ~1= deme· 

ğe geldim ... Şimdi. belki hir cfaha ~örmemek 
üzere, bu adamlar arasında bırakıp si?.den 
ayrılmak canımı sıkıyor. Siz hic val uz ç!.k· 
maz mısınız? Bazı bazı NU\.·~ı;!-',. gir"er mi
siniz? Mari Luiz yann fize ge1cccl~: ~:caba 
saat karta evden <;ıkar? 

- Altıya doğru. 



SAYFA 6 ULUS 

qaraja on bir ni.lyon nıetre mikap 
su toplandı -- On iki metrelik bir 
asfalt yol. yapı.lıyor -- Su seviyesi yüz 

bir rakımını geçti 

lerimiz barajı ve suların akışını 
göstermektedir. Sağdaki ve altta
ki üç resimde nisanda yapılması
na baslanacak ve barajın suların
dan faydalilnacak olan Gençlik 
parkı için ilk hazırlıkları göster· 
mektedir. Genelik parkının yo11a
rı açılmakta, ve meydandaki be
lc~iyenin seri kaldırılmaktadır. 

Ankaranın su davasını bir çır
pıda halledecek olan "Çubuk Ba
rajı" nın yapısı tamamen bitmiş
tir ve bu eserle de Ankaranın Tür
ki yedc!-en bol suyu olan bir şehir 
olacağı hakkındaki tahminler ha
kikat olmuştur. 

11 birincikanundan itibaren 
.oplanmıya başlıya.'l. su, barajı 
doldurmuştur. Bugün barajın su 
seviyesi 100 rakımını aşmış, 101 e 
yanaşmıştır. Bu ideal seviyeye 
cok yakın bir yükselistir. 

Barajda toplanan su mikdarı 
11 milyon metremikabmı bulmuş
tur. Aynca her gün barajın demir 
Kapaklarından saniyede 15 litre su 
dışanya akıtıJmaktadır. Barajın 

önünde yapılmaya başlanan büyük 
havuz bu sene yazın bitirilecektir. 
uzaktan adeta küçük bir gölcük 
hissini verecek olan havuzun et
rafı güzel bir park haline getirile
cektir. Böylelikle burası, şehrin 
çok yakın bir yerinde, su ve yeşil
liğin birleştiği, Ankaralıları ken
dine çeken bir köşe olacaktır. Ba
rajın sol taraf mdaki sırta dişbu
dak ve akasya ağaçları dikilmeğe 
başlanmıştır. 

Tefrika: 11 

Şehir ile barajı biribirine bağ
lıyacak olan yol, 12 metrelik as
falt olarak yapılacaktır. Bunun 
de tesviyei türabiyesi yapılmak
tadır. Bu yol üzerindeki bir takım 
virajlar da genişletilmektedir. Y o
ı n asfalt olması, tatil günlerinde 
yürümesini sevenler i~in bir ko
laylık olacak ve nakil vasıtaları 

nın gidis gelişini kolaylaştıracak
tır. 

Barajda toplanan bu su şehrin 
ıçme suyundan başlıyarak bütün 
ihtiyaçları temin ettikten başka 
Malıköyüne kadar olan araziyi de 
sulayacaktır. Çubuk barajı böyle-

le yalnız şehir nüfusunun ihti
-larını değil, Ankara toprağı· 
susuzluğunu da giderecektir. 

Baraj böylelikle büyük su siyase
tine girmezden önce başarı ile ne
·icelenen bir örnek eser olarak da
ima göz önünde bulundurulacak
tır. 

Barajda bugün toplanan su, 
günde 150 litre olmak şartiyte 
250.000 nufuslu bir şehrin ihtiya
cını karsrlamaktadır. 

Baraj bayramm ılık geçen gUn
lcrinde cok kalabalık o1mustur. 
Bu yaz Ankara, güzel bir savfive
ye daha kavuşmuş oluyor. Resim-

TOPYEKÜN HARB 
Askerlik mükelefiyeti, uzun müddet ayn 

yaşıyan ulu~la devleti, biribirine bağladı. 
Devleti, bir harbm ciddi zaruretleri içindeki 
ulusa tahsis etti. Bunun içindir ki, ulus, yal
nız vergi vermek, devleti ve devletin hükü
metini müdc.faa etmek için "çaresaz" olmak
tan daha başka manada bir varlıktı ki, bu 

Y ozoan: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Genel olarak, ekonomik vaziyete şekil gibi telakkiler uzun zamar~ hüküm sürdü. 
vermek suretiyle, ulus birliğinin icablarma Ben de miğferimde, 
göre hareket e<lilmiş olur; fakat bunun da, "Kıra] ve babayurdu (Vaterland) için 
esası, kendine has tarzda Tanrı inanışı olan, Allahlayız" 
ulusun hayat telakkilerinden doğması lazım· İbaresini taşıdım. 
dır. Bu telakkinin de mutalebesinde, moral Bu ibarenin içinde, ulus kelimesi yoktu. 
h~r~yetini, çalışan mi1letdaşların ve gelişip Onun için, bu kelimeler tastamam değil
buyuyen, kendini müdafaa kabiliyetinde o- diler (7). 
1~ ulusun, tekmil refahını, taşıması gerek- -------
tır. 

Clausewits "Harba Dair'' eserinde bir 
milletin, harbta, birliğe olan büyük ihti • 
y~cmdan bahsetmiyor. Son yüzyıl içinde, 
millet, tam kudretini göstererek, itibarı hak
etti ve hatta, Schsrhorst (Şanhorst)' ile 
Boyen (Buayen) in askerlik mükellefiyet
leri icabı, bu itibın zorla yarattılar. 

(1) Bu kelime~r halU yahudi düfÜ1tee$İne 
göre biçilmifti. Yahudi neslin.den yaşıyan baba. 
lara, Yehova'nın işaret ettiği ve lncil'de .,k sık 
sözü geçen .. baba ülke.r (Vaterland), tekmil 
dünyanın, yahudilerin. "baba ülkesini" ifade et
mektedir. Yahudi, ana)'I bir yana atıyor; fa

kat bizim ancımız rJarclır. Biu "baba ülke•i" ke. 
lime.i asla Y"kıfmıyor. Bizim, "yurd" (Heim.at) 

Bugünkü günde, topyekfuı harbta, ulus 
kelimesiyle birlikte, ulus da, en ileri plana 
geçmiş bulunuyor. Aynı zamanda, ulusun, 
gündelik yaşayışında ve hele bu yaşayışın 
öldürücü zaruretleri içinde, varlığını idame 
için, ulus maneviyatının da ehemiyeti anla
şıldı. Şüphesız ki, topyekun harbta, hür bir 
milletin varlığını idame etmesinden ayrıl· 
maz bir vaziyette olan devletin de hayat 
idamesi, bahse konmuştur. Fakat, topyekfuı 
harbta cenkleşen devlet değil, millettir. 
Ulus içinde her ferdin, tekmil kuvvetini cep
heye veya yurda terketmesi lazımdır. Bunu 
ise, o, sırf ulusun varlığım idame için böyle 
bir harba girişildiğine, laf olsun dive değil, 
bir hakikat diye inandığı zaman vapabilir. 

Topy~kO.n harbta ağırlık merkezi ulu
sun üzerindedir. Bu harbm güdümü, hesab
lannı. ulusa Clavanarak vanmak mer:hı1rive--
--~~~--------~---------------Bibi, gü%el bir kelimemi% vardır. YehorJQ ile bir. 

likte, kendisınin baba· ülkem için çarptfhğıma 

acıman, bu kelime, yahudinin. ifine eloeriy,,rd& 
Yahudinin Yehova'aı, yurtla röktürmelt_ lıırab 
devirmek iıtİ)'Ordu. 

~J 

- -

tindedir. Topyekfın politika ise, ulusun kuv · 
vetini, harh güdümünün emrine vermek ve 
ulu~un hayatını idame ettirmekle mükel· 
leftir. Irki ve manevi kanunlara riayet et
mek suretiyledir ki, ulusu, harb güdümünü 
ve potitikay1, millet varhğınm idamesine 
temel olan kudret1i bir tekparça halinde 
kaynatmak imkanı elde edilmiş olur. 

EKONOMi VE TOPYEKÜN HARB 
Ekonomi ölü değil, canhhk saçan bir 

şeydir. Toprağı işliye~ •• om.m zenğinliğini 
alan, toprağın veriminj ve kazanılan mad
deleri milletin ihtiyaç1anna karşı koymak 
için harcayan, insandır ki, oda, en ziyade 
sunı araçlarla istihsalini yapar ve bütün 
bu işlerde, kudret harcasınlar diye. kendisi 
tarafından kullanılması icaheden, g-enis öl
çüde yardımcı teknik araçlara basvunır. 

Teknik ölil değ-il, canlrhk saçan hir Şt'~· 
dir. Teknik, kültüre, yani, ulus tan~ irisi
ne hizmet etmek icin, kendini, hakkile tm1-
lanacak olan sanatk~nn eline tesHm eder in. 
san ise, kafası ve kolu ile, ekonomiye, can 
ve kuvvet verir. 

(Sonu var) 



l O MART l 936 SAL1 

~rürk Hava Kurumu 

BlTY.UK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci ke4ide 11 Mart 936 dadır. 

ikrami}'e 35.000 
1 ıiradır 

Aynca: 15.000, 12.000 10.000 liralık 
ikramiyelerle 20.0" O liralık bir 

mükafat vardır. 
açıktır. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

Kütahya Vilayetinden : 
24 Mart 936 ~lı günü saat ıs de ilbaylık Daimi Enciimenınce 

31571 linı 38 kuruş lıedeli keşıfli Kütahya • İstasyon yolu bulva
rının O 000 - ı +038,15 kilometreleri arası araba yollarının parke 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm~§tur. Şartname, ke
tif, grafik, ve ekleri olan evrak her zaman Kutahya . ~aymdı.rlı.k 
Direktbrlugünde ve daimi encümen kaleminde görülebılır. Ve ı~tı
)'enlere 158 kuruş mukabilinde ilbaylık Daimi Encümen k~lemın
den verilebilir. Muvakkat teminat (2367) lira (85) kuruştur. 

İ5teklilerin ihtisas sahibi olduklarını veya direktörlüğe ibraz 
~•tıkkri vesaiki muvafık görül n bir mühendis veya fen memuru
nun işin mcsuliyeti fenniyesini d r'uhtc ettiğne dafr ~otcrd~n m~
aaddak bir teahhüdnameyi ve ticaret odasından mali kıfayetıne aıd 
~sik:ayı ihaleden enaz sekiz gün evel bayındırlık direktörl.üğün
den alacağı ehliyet vesikasını teklif mektuplarına cklemelerı şart
tır, Teklif mektuplarının martın (yirmi dördüncü salı) günü sa.at 
14 de kadar ilbaylık daimi encümen başkanlığına verilmesi lazım· 
dır. (523) 1-864 

*:'.W'.;:.;:'.Y.~:-.. ... :.::..:•..,;·~·:...::.-..:•-..~ ........ :.:~~.· .. '-.. ~ ,. 
ııı 
~ 
~ ,. 
~ 
~ 

,; 
~~~0Zil'lı7:0~""""~ 

Ankara şehri 
İçmt> ... u Komisyonundıı: 

ı - Anknrada Sarıkısla civarındaki filıtre binası ile Keçiören 
arasında boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu, tulumba 
ve motbrlc:rin tedariki, ve Keçiörende bir su deposu in~ası kapalı 
2arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduğuna nazaran) 
tl6808 lira S'7 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 58933 lira 47 kuruş
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini pr~
jeleri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle saır 
evrakı 3 lira 35 kuruı mukabilinde Ankarada içme su komisyonu 
:tnuhascbesinden a1abilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12.3-936 tarihine rastlıyan perşembe 
günU saat 15 de Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
Apartımanrnın 3 üncU katında içme suyu komisyonu dairesinde ya· 
J>ılacalrtır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12-3.936 perşembe gü
nü saat 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz mu. 
luıbilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebilmesi için 4600 
liralık muvakkat teminatla münakasa şartnamesinde yazıldığı veç· 
hile bu gibi işleri yartık!annr gösterir fenni ehliyetnamekrinı 

tt:klif mektuplarile birlikte vermeleri şarttır. (149) 1-29i 

t\nkara Hapisevi ~liidiirlüğüııden 
Ankara Hapis evi eski münferitler kısmı listüne yapılacak ça

tı inşası • 999 - lira • 72 • kuruşluk keşifnamesi mucibince 1 mart 
936 tarihinden itibaren 16 gün müddetle açık eksiltmeye konul
JJıuştur. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi . veya 
banka mek:tuplarite birlikte yevmi ihale olan 16 mart 936 tarıh pa-
2artesi günü saat 15 te Ankara cumuriyet müddei umumiliğinde 
ınuteşekldl komisyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide Hapis evi 
ınudür 11 •• • -: müracaatları ilan olumu (457) 1-790 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

E. kişehir Bayındırlık Direl{ -
tcirliif!üııdeıı : 

19 Mart 936 perşembe günü saat 14,5 da- Eski§ehirde ilbaylık 
daimi Encümeninde 16143.11 lira keşif bedelH Eskişehir • Çifteler 
Şosesinin 38+ 000 • 52+ 750 kilometreleri arası esaslı tamiratr ka
J>i)lr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, Keşif, Grafik ve ekleri olan evrak her zaman Baym
drrhk direktörlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1210 lira 74 kuruştur. 
İsteklilerin Direktörlükçe ibraz ettiği vesaiki muvafık görülen 

bir miıhendis veya fen memurunun işin mesuliyeti fenniyesini der
llhte ettiğine dair Noterden musaddak bir teahhütnameyi, Ticaret 
Odasından mali kifayetine aid bir vesikayı, ihaleden enaz sekiz gün 
t.vvel Bayındırlık Direktörlüğünden alacajtı ehliyet vesikasını tek
lıf mektuplarına eklemeleri şarttır. 

Teklif mektublarının 19 mart 1936 günü saat 13,5 ğa kadar il
h.ıyhk ıfaimf encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olnıası ' :ımdrr. ( 495) 1-·795 

Ba lıke -- ir Şarl)aylığındaıı : 
İçme suyu talimatnamesinde yazılr maddeler ahkamına göre 

l:laııkesire getirilecek suyun kısmen proje vesair renni evrakının 
bıalıallind tetkik ve ikmali için mütehassıs bir mühendise ihtiyaç 
"ardır. İsteklilerin Balıkesir ilbayhğına müracaat etmdcri ilan 
0 nur. (521) l-862 

ULUS 

GöZ 
HASTALIKLAR! 

MÜTEHASSISI 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 
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~ 

Yenişehir Kızılay karşısı ~ 
Ali Nazmi apartımanı No: 3 ~ 
LYenişehir eczanesi üstü] her \ 
gün sabahtan akşama kadar ~~ 
bulunur. Telefon 2728 ~~ 

1-786 ~ 
~ 

arsa 
Sağlık Bakanlığı karşısı dört 

yol ağzı köşe başı üç cepheli iki 
ev yapmara miisaid 680 M2 eba-
dında Telf: 3855 

1-827 
~ ~~ ~ .. ..:~ ... -ııvıillif":I 

Ucuz ve temiz 

l\laııeal 
.... 

l\.ömürü 
Depon.uz.jet . n iyı Kar 

köy kömürü perakende kiloı;ıı 
üç buçuk, toptan üç kuruş oı 
ı . .ı adır. Tel: 2791 

~~~ --~~ifj--. -- • ·~ u · 
tj j 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: fngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir nasrr 
ilicıdır. 

Kiralık apartıman 
Havuz başmda Ali Nazmi a

partımanmda clört oda bir hol 
kalorifer ve sıcak su dört numa· 
ralı daire altı aylık kiralıktır. 

1-860 

M. M. VEKALETİ 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

BİLİT 

1 - On ikibin altıyüz metre 
matra kılıflığı için kumaş kapalı 
zarfla ekıoiltmeye konulmuştur. 

2 - 1halesi 20/ mart / 936 
cüma günü saat 15 dedir. 

3 - Hepıtine tahmin edilen 
fiat 32760 lira ve ilk teminat 
2457 liradır. 

1 - Şartnamesi 164 kuruşa 
M. M. V. Sa. AL Ko. dan alııırr. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle ilk inanç pa
rası mektup veya makbuzlariyle 
teklif mektuplarını ihale saa
tından bir saat evvel M. M. V. 
satın alma KO. na -.·ermeleri. 

(481) ı - 808 

BİLİT 

1 - Hepsine biçilen ederi yir
mi altı bin sekiz yüz on dört lira 
olan yirmi dört bin altı yüz met· 
re !iantalık bez kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27 Mart 1936 cu
ma günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı 201 ı lira 50 
kuruştur. 

Şartnamesi 135 kuruşa M. M. 
V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni ilk inanç parası ile kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel M. M. V. satınalma 
ko. na vermeleri. (506) 1-858 

B1L1T 

l - Hep:;ine biçilen eder 2728 
lira olan 3100 metre ekmek tor· 
balık bez açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 27 Mart 936 
cuma günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 204 lira 60 
kuruştur, 

4 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç paralarile ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte iha
le gün ve saatında M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

{506) l-857 

Kiralık daire 

Havu~başmda üç oda bir 
holu, elektrik, su, gazı havi 
daire kiralıktır. Tercihan sa
bahlan 1841 e telefon. 

Ankara BeJediYt~si Su l6'leri • 

Direktörliiiiind~n : 
1 - bu işleri direktörlüğü için 5950 liralık font bonı ve ek 

parçaları alınacaktır. Gümrük resmi belediyeye aiddir. 
2 - f stkliler bu işe aid şartnameyi su işleri direktörlüğü le

vazımında görebilirler. 

3 - Eksiltme 26.3.936 perŞ('mbe günü saat 15 te Ankara beledi
yesi su işleri direktörlüğünde kapalr zarf usuliyle olacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 446 lira 25 kuruştur. 
5 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (298) 

1-513 

Kapalı zarf usul ile eksil tme ilanı: 

Kütahya ViJavf~tin(len : 
·' 

24 mart 936 salı ~ünü saat 15 de ilbaylık daimi encümeninde 
66434 lira 29 kuruş bedeli keşifli Kütahya merkeıinde yapılacak 
12 dersaneli ilk okul binasının inşası kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konulmuştur. Fenni ve eksiltme sartnameleri ve keşif hula· 
sası ve projeler ve ekleri olan evrak her zaman Bayındırlık direk
törlüğünde ve daimi encümen kaleminde görülebilir. Ve istiyenlere 
332 kuruş mukabilinde İlbaylık daimi encümen kaleminden verjle
bil ir. Muvakkat teminat 4982 lira 57 kuruştur. 

İsteklilerin diplomalı mimar veya inşaat mühendisi olması ve 

bu gibi inşaat yapmrş olup asgari 25,000 liralık tek bir bina yapmış 
bulunması ve ticaret odasından mali kifayetine ait vesikayı ihale
den enaz 8 gün evvel Bayındıılık direktörlüğünden alacağı ehliyet 
vesikasınr teklif mektuplarına eklemeleri meşruttur. Teklif mek· 
tuplarmın martın 24/ 3/ 936 salı günü saat 14 de kadar ilbaylık dai
mi encümeni başkanlığına verilmesi lazımdır. ( 522) 1-863 

Ankara l\lerk.cz Hıfzıssılıha 
Müessesesi satınalma komisyonu 

Reisliğinden: 
Ankara merkez Hıfzıssıhha müessisesi için bir adet otomatik 

pedal makinesi açık eksiltme itl satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (2032) lira olup 25/3/ 936 tarih çarşamba gü

nü saat (1 l) merkez Hıfzissıhha müessisesesinde eksiltmesi yapt· 
lacaktır. 

Bu iş için 15~- lira 40 kuruşluk ilk t~minatın hudud ve sahil· 
ler sıhhat umum müdürliiğü veznesine yatırılacaktır. 

Şartnamesinj ve fazla mallımatı müessese .ayniye! bürosundan a-
lıoması. (525) 1-866 

SAYFA 7 

Al{lıisar rayından : . 
9/ 3/ 936 Tarihinde ihalesi yapılacak elektri~ tesisatı şartname

de TANDEM SİSTEMİ yazılı LOKOMOBlL'in baska sistemde 
kabulü dolayisiyle 27 3 936 gününe kalmıstır. (524) 1--:etS 

Hariciye Satınalına 
l(omisyoııundan · 

Vekakimiz ayniyat ambarında mcvcud bos benzin tenekeleriyle 
hurda bakırlar, billur avizeler, muhtelif kumaş perdeler, kanepe 
ve sobalarlala, elektrik ve telefon hurda malzemesi. portatif san
dalye ve masalar, karyolalar ve sair esya .. cık arttrrm<ı ile 17. 3 936 
salı günü vekalet binasında saat 15 de ve 18 - 3 • 936 ca~mba gu -
nü de eşyanın bir kısmının bulunduğu Yenisehirde NL"catibev cad • 
desindeki eski hariciye kö künde saat 15 de satılacağı ilan olunur. 

(499) 1-822 

rafıa Bakanlı;!ından: 
13 mart 935 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlı~ı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 132 000 lira muhammen be
delli 20 adet on birer tonluk buharh vol silindirinin kapalı z, rf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 660 kuruş mukabılinde Bakanlık 
Malzeme dairesinde verilecektir. 
Malurnr d<liresinden vcıilecC'ktir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve şartnamede y:ızıh \esık;ıl .• 
rını 13 mart 936 cuma günü saat 14 c kadar Bakanlık Malu:rnc: l\hı· 
rlürlüğüne VC'rmeleri Hizrmdır. 065) 1-325 

lüzik Öf'fretınen Okulu 
J)irt1'1 törlü§,in' tın: 

Müzik ögretmen okulu okurları içın nümun sine göre bit 
kım erkek elbisesinin kumaşı ile birlikte dikme ücreti muhamm n 
bedeli 20,70 kurus ve kızlar için kumaşı ile birlikte dıkme itrC'tı 
muhammen bedeli 19 lradır 

Erkekler için 68 ila 90 kızlar için52 ila 70 askari 120 azami IGO 
t::ıkımdrr. 

Teminat 239 lira 47 kuruştur. 
Nümune ve şartnamesini görmek istiyenleı okul dirt'kt0rlü u 

ne her gün müracaat edebilirler. 
İhale. açık eksiltme surctilc 19.3.935 pc .. o:embc gunu saat 15 el~ 

okullar sağı manlığında yapılacaktır. 
Teminat 19.3.936 günü saat 14 e kadar 4:>ku)lar agışmnnlı.,ı vez-

nesine yatınlmrs Lulunacaktır. (4911 1-804 

ı\nkara ll()J!!·c Sanal Ok11 l11 
\. .1 

Okulumuz talebeleri için cins ve evsafı asagıda yazılı 95 takım 
nümunesi vcc;hile dış elbise yaptırılacaktır. f stekli olanların nu
mune ve şartnamesini görmek üzere hergün okul idaresine ve eksilt· 
meye gireceklerin de bu işe ait teminat mektu~larıyla birlikte 16.3. 
1936 tarihine rastlayan pazartesi ~nü saat 15 de Kültür Bakanlı
ğında Okullar Sağışmanlığındaki atın alma komisyonuna gelme
leri. (477) 

Cinsi 
Dış elbise 

Nafıa 

Mikdarı 

95 takım 
Fiatı 

22 liradan 
Tutarı 

2090 lira 
l-755 

Bakanlığından : 

Pey akcui 
157 lira 

16-3-936 tarihinde pazartesi günii saat 15 de Ankarada Nafıa 
Bakanlığı Demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu 
odasında ve teahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına 
33491 lira muhammen bedelli 66982 metre mikap balast a'iık eksilt
me usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu balastlar Aydın hatu 
üzerinde Burhaniye istasyonu civarmda 209 uncu kilometredeki 
Feslek deresi yatağından temin olunacaktır • 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi ve Nafıa işleri umumi 
şartnamesi 84 kuruş mukabilinde Bakanlık Demiryollar inşaat dai
resinden verilmektedir. 

Muvakkat teminatı 2511.83 liradır. 
İsteklilerin eksiltme sartnamesinde yazılı vesikaları ve 2490 No. 

h kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün aynı 
saatte mezkur eksiltme komisvomında hazır bulunmaları lhrmdır. 

(467) l-i92 

Kocaeli afıa ~liidürlüği.indn: 
25-3-936 5alı günü saat on beşte Kocaeli nafıa mü~urlüğü odasın

da dokuz bin sekiz yüz on sekiz lira keşif bedeli Adapazarı - Hen
dek yolu :.izerinde altı adet beton köprü ve menfez inşaatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Şartname, ilan ve keşif ve buna müteferri diğer evrak yetmiş 
beş kuruş mukabilinde kocaeli nafıa müdiirlüğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat (737) liradır. İsteklilerin teklif mektupları \'e 
ticaret cıdasına kayıtlı bulunduğuna dair vesikasiyle laakal onbeş 
bin liralık bu gibi köprü ve menfez inşaatı veya esaslı aksamı beton
arme bina inşaatını yapmış bulunduğunu vesaikle isbat etmesi ve 
yahut bu gibi inşaatı yapmış bir fen memuru ile şeriki mesai edece
ğini mübeyyin Noterden musaddak teahhüt senedini ibraz eylemesi 
ve bu vesaikin ihaleden sekiz gün evvel Nafıa müdürlüğüne ibraz 
edilmesi ve fenni ehliyet vesikası almış bulunması lazımdır. (510) 

1-831 

Akşehir Bankası T. A. Şirketinden: 
Akşehir Bankası hissedarlar heyeti umumiyesi 31 mart 936 ta· 

rihine rastlıyan salı günü saat 13 te banka merkezinde adi ve fev
kalade surette toplanacağından her ortağın toplanma gününden 
on gün evveline kadar müracaatla duhuliye kağıtlarını almaları Jü. 
zumu iHin olunur. 

Ruznamei 1\lüzalcerat : 
1 - İdare meclisi ve mürakiplar raporunun okunarak müzakere 

edilmesi. 
2 - 935 yılı bilançosunun tastiki ve heyeti idare ve mürakaba

nın ibrası. 

3 - Yasamızın il inci maddesiyle beşten dokuza kadar olması 
kabul edilen meclisi idare azalarının yedi olarak kabulü ve ona gö
re yeniden yedi aza intihabr. 

4 - İki mürakıp intihabiyle üçretlerinin t~Sbiti. 
S - Temettuun tevzii suretinin kabul ve tevzii tarihinin tesbiti. 
6 - Banka esas nizamnamesinin birinci maddesinin sonuna 

(Banka alacaklarının sağlamlaştırılması için idare meclisinin tak
tir ve kararile banka tarafından her navi gayrı menkul emval temi
nat ve ipotek alabilir ve indelhaçe banka namına teferruğ ve aherc 
ferağ eder) deye bir fıkra ilbesi. 

1 - Heyeti idare ualarının banka ile riiccarI muamele yapıp y .. p. 
mıyacaklarınrn tayini. 1- 861 
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ANKARA LEVAZIM AM.İR·L·ı·· c·ı--·ı New Hampshire eya- / Ankaı·a Biı·inci l\tıntaka 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI leti Yüksek Mahkeme Tapu sicil lulıafızlığıııdan: 

Satılık kaptıkaçtı 

Ford marka az kullanılmı~ 
sekiz kişilik bir kaptıkaçtı satı
lıktır. İstiyenlcrin İtfaiye mey
danınc1a Haymana Oteline mü-

İLAN 

einsi Miktarı 
kilo 
1250 

600 

Muhammen B. 
Lira 

500 
300 

İlk teminatı 
Lira ku 

Sabun 37 50 
Beyaz peynir 22 50 

60 00 

Kırıkkale askeri san'at mektepleri ihtiyacı olan yukarda cins ve 
miktarları yazılı iki kalem erzak 17 mart 936 salı günü saat 14: 17 
ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin mu
hammen bedellerine mukabil hizalarında gösterilen ilk teminatla
rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gün ve saatte okul satın alma komisyonuna gelmeleri ( 466) 1-755 

İLAN 

1 - İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için otuz ton 
zeytin yağı 16 mart 1936 pazartesi günü saat on beş buçukta İstan
bulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 6500 liradır. İlk teminatı 1237 lira 
50 kuruştur. Sartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanu· 
ni vesikaları ile tekliflerini ihale saatinden bir saat evet vermeleri. 

(478) 1~766 

Ankara Çimentoları Türli 
Anonim Sirl{~tind~n: . 

Ankarada sekizinci kilometrede kain fabrikamızda bulunan 
ve ikisi işler vaziyette muhtelif kamyonlar, Excelsiyor markalı spor 
otomobil ve demir. çelik, pikden mürekkep hurda demirler satıla
caktır. Taliplerin şirkete yazı ile başvurmaları. 

tstati tik~ Genel 
Ek~iltme 

Direktörlü~ 
Komisyonundan : 

1 - 23 forma tahmin olunan 934-935 senesi Maarif yıllığının 
1-500 adet ba9kısı pazarlıkla eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin olunan bedel 920 liradır, Elosiltmeğe iştirak ede
cekler % 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. 

3 - Eksiltme 13 Mart 936 günü Genel Direktörlükte toplana
oak olan komisyonda saat 14 de açılacaktır. Buna ait şartname ko· 
misyon katipliğinden istenebilir. (434) 1-701 

Jandarma Genel 
Ankara Sabn Alma 

Komutanlı 0-ı e 

Komi yonundaıı: 
1 - Bir tanesine altmış iki lira değer biçilen seksenden yüze 

kadar mahruti çadır lr.ıomutanlık kurağında 16 - 3 - 936 pazartesi günü 
saat (15) te kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - lık teminatı (465) liradır. 1stiyenlere parasız şartname ko
misyondan verilir. 

3 - Eksiltmeye .girmek istiyenlerin kanun ve şartnamesinde 
yazılı belge ve teklif mektuplarını en son eksiltme vaktinden bir 
saat evvel komisyona vermiş olmaları. (479) 1-793 ------
Yapı U•tail 

ğiinden: 
Okulu Direktörlü-

1 - Yapı ustası okulu için afağıda cins ve milidarı yazılı altı ka· 
lem malzeme açık ekailtme ile alınacaktır. 

2 - Bunlara aid prtnameyi görmek istiyenler her gün okul di· 
rektörlüğüne basvurabilirler. 

3 - Muhammen bedeli 4657 lira olup birinci teminatı 349 lira 
21 kuruştur. 

4 - İhale 12 mart 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada okul
lar sağışmanlığında yapılacaktır. (393) 

Cinsi Alınacak miktar Vahit fiatı 
Kereste 20 m3 3900 K(m)3 
Taş (Ankara) 200 m3 170 K 
Kum 230 m3 190 K 

Tutarı 

78000 K. 
34000 K. 

Tuğla 80000 adet 1600 K (100 i ) 
43700 K. 

128000 K. 
ıozooo K. 
80000 K. 

Çimento 600 torba 170 K 
Kireç 40 Ton 2000 K 

Yekun 

Kuru/ 

465700 
1-673 

Ankara Oefteı"darlığındaıı : 
l - Tedavülden kaldırılmış olan gümüş mecidiye ve a~samının sa!i 

heher gramının 19 kuruş üzerinde vilayet merkezlerıyle umumı 
müfcttişliklerden satın alınması tekerrür ettirilmiştir. 

2 - Mecidiyeler ve küsuratı binde sekiz yüz otuz ayarında 
olduguna göre bunların beher on gramının bedeli 15 kuru, 77 san
tim yani kilosu 15 1ira 77 kuruş bedel '\le satın alınacaktır. 

3 - Elinde gümüş mecidiye ve aksamı olup yukarıda göste· 
rılrn fiat ve nisbct üzerinden satmak istiyenlerin her 2ün defter-
darlık veznesine miiracaatları ilan olunur. (453) 1-'128 

Müddet, Eylfıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yiık· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup ''hak" ve kanu· 
ni" davalar münasebetile mev
cud nıtseleler şunlardır: 

Hak (Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris· 
todolllou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a· 
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Vlahava. 

Birinci Teşrin 6, 1928 de mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge· 
çen Evangelia Papachristodou· 
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkıkile kendi3inin veya varıs
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini: vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
Iia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yıı· 
nanistanın Trikala şehrinde ika· 
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır şehı ine merbut vito· 
lio'suna gittiği ve mezkfır Evan· 
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldüğü iddia edildi-. 
ği; 

Mevzuu bahis müdür Demet· 
rios Voliotis'in mezkfır Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkfır Evangelia Papachristo
do•tlo öldüğü takdirde varisleri· 
ne Nisan ayının ilk salı günün
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
doulou'nun mahkemede bulun -
ması. ve mezkür Evangelia Pa· 
pachristodoulou'nun ölmüs ol
duğunu ve Sophocles Papachris
todoulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olma el ığı farz
edilere k mezkur Sophocles Pa
pachristodoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim 
edilenıiyeceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hususunda C· 

mir verilmistiı 
Yukardaki izahatın mezki'ıı 

mudür tarafından bu celbname
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte olan Manches
ter Union'de nesir ettirilmesı, 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathimerini" gazetesinde nesir 
ettirilmesi ve Yunanistamn Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu
goslavyamn Belegrad şehrinde 
çıkan " P olitika·• gazetesinde 
nesiı ettiriliı. Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılması. 
ve Tiirkivenin Ankara sehrinde 
ve Çankırı Caddesinde erkan 
Ulus gazetesinde nesiı ettiril
mesi lazım geldiği ve bu neşri· 
yatın üc hafta müddetle miitcva
liyP.n gazetelerde cıkması ve son 
neşriy:ıtın (veya ilanın' Nisan 
1931) ilk sair g-ününclen 14 gün 
eve] ne~ir edilmiş bulunması 
sarttır 

T::ısdik eden: Arthur S Healy 
Kati o 

M. Aloysus J. Connor: Müdüı 
Demetrios Voliotis'in dava ve 
kili. Ve S lphocles P apachristo· 
doulou malikanesi. 

M. Samuel A. Margolis: Vic· 
toria Venterour:ı'nin dava vekili. 
Posta adresi: M anchester, N 
H. U. S. A. 

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nfü;. 
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. H ealy 
Katip 

1-789 

················································ 
imtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e· 

den Yazı itleri Müdürü Na. 
suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

l!tus Basım evinde basılmıştır. 

................................ ... ············· 

Ankaranın eski, Hacı ayvaz yeni çimentepe mahallesinin çeşme 
sokağında kain olup helvacı oğullarmdan Hafız Abdullah kızı Na
zil.e~in mülkiyetinde bulunan 263 ada, 2 parsel ve 2 kapı sayılı ahşap 
evının kayıtlı bulunduğu çimentepc mahallesi tapu kütüğünün 93 
ünc:i sahifesine ve bunun dayandığı eski tapu kaydına (bidayet mah
kemesinin 5 şubat 329 tarihli yazısına göre haciz işareti konduğu) 
görülmüş ve mahellesinin dileği üzerine keyfiyet Ankara .asliye 
birinci hukuk mahkemesinden soruldukda (bu husus hakkında mah
kemece ittihaz edilmiş kefalet ve haciz kaydına tesadüf edilmediği 
bildirilmiş) ve malsahibi Nazile'de 2004 sayılı icra iflas kanununun 
~uvakkat maddesinin 4 sayılı bendine dayanarak bu haczin kendili· 
gınden kalkdığından bahsile bu şerhin terkini istemiştir. 
. Mahiyeti anlaşılmıyan ve üzerinden 22 sene geçen bu haczin 
ıHin tarihinden itibaren bir ay içinde hak sahibinin idaremize mü· 
racaat ederek haczin ınahyetini isbat ve tevsik etmediği takdirde 
vuku bulan kanuni talep dairesinde bu şerhin kaldırılacağı ilan 
olunur. (507) 1-830 

Ankara sehri 
-.jO 

leme Su Konıisvonıı ndan: 
> 

1 - Ankarada Sarıkışla civarındaki filitre bınası ile Etlik ara· 
sında boru dö§emesi i§i ve bu hatta muktazi su borusu tedariki ve 
Etlikde bir su deposu inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon. 
mustur. 

2 - Bu işin keşif bedeli (terfi borular: font olduğuna nazaran) 
46864 lira 65 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 39609 lira 77 kuruş
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini pro. 
jeleri ve mukavele projesini ve boru tf'darikine ait listelerle sair 
evrakı 3 lira 35 kuruş mukabilinde Ankarada içme su komisyonu 
muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12.3-936 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
Apartımanmın 3 üncü katında icrne suyu komisyonu dairesinde ya· 
pılacaktır. 

S - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12-3.936 perşembe gü· 
nü saat 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde verilmis bulunacaktır. 
. 6 - hteklilei'in işbu eksiltmeye iştirak edebeilmesi için 3515 
hralık muvakkat teminatla münakasa şartnamesinde yazıldığı veç 
hile bu gibi işleri yaptıklarını gösterir fenni ehliyetnamelerini 

teklif mcktuıılarivle lıirHkte vermcl!'rİ şarttır. (150) 1-298 

:ı 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli esya ve evrakmız içiı:-
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EMNiYE T 

racaatları. y-859 

lravuıı tolıun1u 
Bay Sadullahın ticareti bıra· 

karak getirmiş olduğu en iyi 
sebze ve Hasanbey. Altın~ 
kavunu ve Tekirdağı karpuzu 
tohumları dükkanımı:tda satıl· 
maktadır. 

Ulucanlarda No: 81 dükkanda 
bakkal Bay Mehmede ha vur-
ulması 1-869 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN; 

Askeri fabrikalar umum mü· 
<lürlıiğünde fen şubesinde Tev· 
fike. 

Anafartalaı caddesi Orman 
Çiftliği mağazası üzerindeki a
partımanda Osman tarafından 
aleyhinize ikame edilmiş ve 
mahkememizde derdesti rüyet 
31 lira 50 kuruşun tahsiline dair 
alacak davasında: gelip bir de fi
de bulunmanıza dair müteaddit 
tarihlerde çıkarılan davetiyede 
verilen meşrubata göre adresini
zin malUm olmadığı anlaşılmak· 
la yeni tebliğatın usulün 141 in
ci maddesi mucibince icrasına 
karar verilmekle muhakemenin 
muallak bulunduğu 30-3-936 sa· 
at dokuz buçukta gelip bir defi
de bulunmanız veya bir vekil 
göndermeniz aksi takdirde hak
kınızda gıyap kararı tasdir olu
nacağı 20 gün müddetle ilanen 
bildirilir. t-R67 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kı=ıdar - Mahrem daireler 

SİNEMALAR 
( YENi f 

BUGÜN BU GECE 

DİKTATOP 
CLIVE BROOK · MONA BARRlE 
Hissi ve fevkalade müheyyi~ dram. 

Aynca: Musiki üstadları serısm
den HENDER in hayatı. 

{KULÜP) 
BUGUN BU GECE 

. A~K BAN DOSU 

JACK HOLT - MONA B ""'n'F. 
Baştan başa aşki v e hissı muaz::-am 

tayyare filmi . 

-


