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lıokarno andlaşmas ını 

Loııdrada ilk 
devlet )erin delegeleri düıı imzalıyaıı 

tOJllantılar ını yaptılar 

Konsey . yarın toplanıyor 
4lmanya, Ren işi hakkında resmi birbeyannmeçıkardı_ 
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Ren'dclıtl aıkerlik clııı bölgenin iı galine aid bir vesika: ilk alman topçu larr Frankfurt feltrine giriyorlar 

Loletırtt0 andlQfmaıını imao eden 
devletlerin Londrada yapacakları 

toplantatl• •ulunmalc üure BB. Flan_ 
tlen, M#Uİ6li ue Roı11 dün Londraya 

Buıbetke 

TEHI.lKF' H LI 
F. R. ATAY 

Yeni M!nenin hemen bütün büd
celerinde milli müdafaa masrafla
rının yeıkUnu kabumıttlr. lngiltere
renin silahlanma planının azame
tini biliyoruz. Birleıik Amerika 
Cumuriyetlerinin yalnız deniz 

"büdceainde 70 milyon dolar fark 
var . Sovyetler bu sene milli mü
dafaa büdcesini 9 milyar 800 mil
yon ruble, Yugoslavya 310 milyon 

·dinar artırmıştır. Bunlar gazete
lerde geliti güzel rastladığımız ra
kamlardır: Hemen her devlet, 
tnilli gelir kaynaklarına ve kendi 
güvenlik şartlarına göre, millet
ten yeni fedakarhklar istemiştir. 

Herkes kulağını tehlike çanı
nın ürpertici sesine doğru çevir
miştir. Bu tehlike gerçekten var 
anıdır, yakın mıdır? Büyük harb
dan arta kalanlar, milyonlarca 
İnsan yığınlarının bir daha bo
ğazlaıdiklarım görecekler mi
dir? Büyük harbta doğmuş olan
lar, babalarının veya kardeşleri
nin henüz çürümeğe vakit bulmı
Yan kemikleri arasına katılacak
lar mıdır? 

Şantaj veya tehdid de olsa, 
hakikat, denizde ve karada si
lahsızlanma teşebbbüslerinin if
las etmiş olmasında, harb endüs
trisinin en geniş ölçüde verim 
kuvveti ile ölüm cihazları hazır
lamasında değil midir? Tehlikeyi 
~iderebilecek tedbirler var mıdır? 
Bu suale cevab vermek için, teh
likeyi doğuran dava ve iddiaların 
do:-:mtuı:u ve s •mimisini bilmek 
lı\zım gelir. Yoksa nutuklarda 
=cylenmekte olanlar, niçin he
men halledilmediğine insanın 
hayret edeceği kadar basit şeyler
dir. Almanlara, Kayser Almanya
sının bütün sömürge ve pazarları 
Reri verildiğini tasavvur ediniz. 
O Almanyaya o zaman yetmeyen 
?u sömürge ve pazarlar, bugün 
1 htiyaçları daha artan, endüstrisi 
daha kuvvetlenen İmparatorluk 
C:tıınuriyetine yetecek midir? 1914 
de boğu:la,an A vrupanın, o va-

fSonu 3. üncü ıaylada) 

varmıılardır. B. Flanden gautecile

re, İngifüı milletinin eslti ve •adık bir 
do•lu olduiunu, lıonuımalarm lt•yrr
a biı neticeye varacafından emin 6u. 
lundutunu ve l"ran•anın, ltolldtif 
emniyet tuini daima müdafaa edece
ğini söylemiıtir. 

"'** 
F ran•ı.z hiikümetinin, fİmdlki du

rum clofayuiyle kabineyi üç, dört deu. 

let bakanı ilavesiyle lıuuuetlendire

ceii yolundaki ıayialar yalanlanmalı. 

ta ve aeçimin de 26 niaandan 3 mayı
•a kadar yapılacağı ilôCJe olunmaltta
dır. 

Bazı gQzetelerin, bir alman tayya. 
resinin lrans.z sınırı üzerinde uçtu

(Sonu 5. inci M1yfada) 
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Resmi tebliğ 
Londra, 12 (A.A.) - Lokarno 

devletleri konferaıuım.n toplant111n -
dan ıonra ıu reımi teblii neırolun -
mutıur: 

« Konferansta bulunan devletle . 
rin delegeleri askerlik dıtı bölgeni.ı 

Almanya tarafından işgalinin Ver . 

~ 
sa.) ve Lokarno andlaşmalarını a -

çıkça ihlal ettiğini müttefikan ka -
rarlaştırmı,tır. J> 
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ITALYAN H ABES HARBi 
' 

Şimalde taarruz yakın 
Londra. 12 (A.A.) - Royterin 

harb muhabirleri bildiriyor: 
Şimalde yeni bir İtalyan taarru

zu belirmektedir. Asmarada bulu
nan mareşal Badoglio cephedeki 
genel karargahına hareket etmiş
tir. Taarruz olunan Aşanzi ve 
Koramdır ve ihtimal ki biraz aon-

Bir planörümüz 
Ankaradan Kayseriye 

gitti 

T ürhku§u'nun plcinörlerınden biri 

Geçenlerde yapılan Ankara · Es
kişehir uçuşunun mütemmimi ol
mak üzere, Türk kuşunun 98 tipin
deki bir römorku dün sabah saat 9.40 
uçman V ecihinin idaresinde Kayse
ri ye uçmuş ve saat 12.20 de Kayse
ride yere inmiştir. Römorkta, Türk 
kU§u talebelerinden Raif bulunu
yordu. 

ra da Gondar olacakt1r. Zira İtal
yan müfrezeleri şimdiden T ekaz
ze nehrini geçmişlerdir. Tayyare
ler bütün şimal cephesinde faali
yettedir ve yeni taarruza girecek 
olan kıtalar şimdiden mevzilerine 
yerleşmektedirler. 

) t•ni lıiı lıava iissii lmr11wl.· 
için lwzırlık 

Royterin şimalde italyan ordu
ları nezdinde bulunan muhabiri 
bildiriyor: 

Ambaa)agiain cenubuna ital
yan kıtaları gönderilmiştir. bu kı
taların hedefi bu istikametteki 
Sokota şehrini almaktır. Bu defa
ki hareketin merkezinin bu bölge 
olacağı sanılıyor. T akazze nehri
nin öte tarafına, Şire ve T embien 
bölgesinin batı cenubuna da asker 
gönderilmi~tir. Bunların hedefi 
Amhara vilayeti içine girmektir. 

(Sonrı .~. üncü sayfada) 

A(;AÇ 
SAN' AT, FİKiR, AKSiYON 

Alfabe sırasiyle Abdülhak Şinasi, 

Ahmed Hamdi. Ahmed Kutsi, Bür
han Toprak, Ertuğrul Muhsin, Fik
ret Adil, Hilmi Ziya. t. Galip. Mus
tafa Şekip, Necib Fazıl, Peyami Sa
fa, Sabahattin Ali. Sabahattin Rah-

.ni, Suut Kemal ve daha 18 arkadaşları 

:lu yeni dergiyi: 

J 4 Mart Curnartesı 
ve her Cumartesi 

.. ••••• bekliyeceksinu ••illi 

1 ., l\1 \in J <..r:~. ı, . 

lıcıherler 
.. .. . 
lll'll flCl So11 

sayıfa1nızdadır. l 

IB. Tevfik Riiştü Aras 
Belgraddaıı geçti 

Belgrad, 12 (A.A.) - Avala 
Ajansı bildiriyor: 

Dün akşam saat 22 de Türki
ye Dış İşler Bakanı B. Tevfik Rüş
tü Aras, Londra'da toplanacak 
olan Milletler Cemiyeti Konseyi-
ne iştirak etmek üzere, buradan 
geçmiş ve durakta Başbakan B. 
Stoyadinoviç, Türkiye elçisi Ali 
Haydar, Romanya ve Yunanista
nın Belgrad elçileri ve dış işleri 
bakan vekili B. Martinatz tarafın
dan kar!tlanmıştır. 8. Tevfik Rüş
tü Aras, Yugoslavya Başbakanı 
ile ufak bir konuşmadan sonra 
seyahatine devam eylemiştir. 

Tüı·k hava kurumu
nun piyanoosuııda 

Kazanan numaralar 
25916 ve 8176 numralar üçer bin 

12971 ve 18432 numaralar biner lira 
kazandılar. Yinni bin liralık müka· 
fal §U kırk numara arasında taksim 
edilecektir: 

21690 21625 28606 10036 7436 
20041 20057 14163 28564 14852 

1774 16469 15514 3356 24122 
14866 4319 783 2127 21647 

(Sonu 6. ener sayfada) 

HeryerdP !i l< ı ı 

f<'ıkm: 

Bizi11ı Sirkeci 
lıtanbulcla bir iki neıilclenbe

ri, Sirkeci üz.erindeki teneke ba
rakalann hikayesini iıitiyoruz. 
Avrupa yolcularının karıı•ına la
tanbulun ilk manzarası olarak s:•· 
kan bu çirkin parçanın kaldırıl
ması fikrinde olmayan he.men hiç 
kimse yoktur. Bir Fransız. şehir sa
natkarı, bu hikayeyi bilmiı olsa 
gerektir ki, " - Bari teneke bara
kaların önüne, onları göstermiye
cek lop - ağaçlar· dikseniz. ... ,, di
yordu. 

Her ne ise ... EkspreJe Anka
raya gelirken, Çiftliği geçtiğiniz
de, lutfen •ağ tarafınıza bakınız: 
orada bizim Sirkecimizi görecek
•iniz. Tenekeler, dökülmiif sıva
lar, tekerlek•iz araba harabeleri, 
kanbur çinkolar, çatlak dıuarlar, 
yerde sürünen makine enkazları, 
hulasa bizim Sirkecimiz! 

Acaba bunların ö11üne Je top· 
ağaçlan diksek, yahucl hepsini bir 
aşı boyasından, çöpçü .üpürknin
Jen mi geçirsek! Fakat en doğru
su binaları düzeltmek, Jamlara 
daha iyi bir çare bulmak, arıala
rı boıaltmak ve bahçelqtirmelı. 
sıvalan tazelemek, iptidai oe ha
rab manzara yerine, ileri ve ba
yındır bir manzara getirme.lı Je
iil midir? - Atay 

"TTJ11~ •• un Oil Yazıları 
" ... 

Güneş--Dil 
T · · ·· 1"u··rk eorı~1ne gore dilindeki 

analizi Ek-· Zamirl~rin 
Vl. 

lK 
Oeskriptif gramerde bu ek - za

mir, yalnız "düz sıygalar" de
diğimiz "şuhudi mazi" ve "temen
ni" &ıygalarımn birinci ıahısları
nın cemi eki gibi kullanılmakta

dır. "Katışık sıygalar'' da bunun 
yerme kullanılan ek - zamir, 
- yalnız ''iltizam &ıygası" nda 
"lim', şeklini almak üzere "iz" -
dir. İsimlerde ise mülkiyet ve iza
fet anlamile ''imiz" ek - zamiri bu 
şehsı ifade eder. 

Orhon yazıtlarında "ik'' yerine 
kullanılan ek - zamir işte bu 
" imiz'' dir. Örnek olarak şu iba
reyi alalım: 

''Eçim Kağan birle ilgerü Ya-'' 
''§il oğüz yazıkateği aüledimiz ;'' 
"korigaru T emirkapığgateği sü-" 

''ledimiz; Kökmen QfCI Kırıı~ yi-'' 
''ringeteği .tiledimiz. Kamıic biı" 
"otuz süledimiz; üç yifirmi sün-•• 
''güftümüz.. llliğig ilsirettimiz, .. 
"Kağanlığıg Kağanıtrattımız,•• 
''tizliğig sökürtümüz., bQflıftğ" 
"yükündürtümüz." 

Bu parçanın a)'.nen tercümeai 
şudur: 

''Amucam Hakan ile ileri Ye-', 
''ıil nehri (Şantung) yayluına" 
"kadar seler ettik, geri Demir•• 
''kapıya kadar ıeler ellik, Kök-" 
''meni a§arak Kırgız. diyarına lıa-'' 
''dar sefer ettik. Cem'an yirmi" 
' 'bef sefer yaptık, on üç kere vu-'' 
''ru§tuk. Ülke aahiplerini ülke-" 
"ıizlqtirdik, Hakanlıkları Ha-'' 
'' kansız.lCl§tmlık, diilerıi kuvvet-'' 
"'/i olanlan çöktürdük, bQ§ları" 

'Sonu 2. inci sayfada) 

Yeni istasyonumuzıtn yapısı ilerliyor 

937 yılı yazında yapısı bitecek 
olan Ankara istasyonunun inşaatı 
ilerlemektedir. Bu yıl havaların iyi 
gitmesi İnfaatJn ehemiyetli bir kıs
mmm yapdmuını temin etmiştir. 

Jstaayonun bu y;( içinde bitirile
rek Cumuriyet bayramında Ankara
nın yeni istasyonuna kavuşması •çin 
tertibat almnuftır. Resmimiz İnşaat
tan bir kıımmı götteriyor. 
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l ırı - Sıywml 

Atatürl; Türkiyesi 
• 
iÇ HABERLER 

Ya.zan: Marguerite Bourgoin 
Librairie: E. Rey, llbis rue Drouot - PARiS 

1\ lemleketimiz ve inkılabımız hak
kındo yazılan kitablara bir tanesi da
ha ilave edilmiştir. Bu, Madame 
Marguerite Bourgoin'in La Turquie 
d' Atatürk İ!:>mini taşıyan güzel eseri
dir. 

Yalnız. hakkımızda her yazılan 
kitabı olduğu gibi , bunu da etraflıca 
gözden geçirmeyi borç biliriz. 

1) - Bu eser, ne doğrudan doğ
ruya jurnalistik bir röportaj, ne İm
paratorluk ile yeni Türkiye'nin poli
tika - kültürel yahut ekonomiko -
sosyal bakımdan bir mukayesesi, ne 
de lmpaıatorlukla Kemalizmin tari
hi doneleri bakımrndan bir karşılaş
t1r,lmas1dır. 

2) - Bu e~er d..ıha ziyade hem 
hiç bir bakıma, hem de her bakıma 
göte kalrme alınmış (ve hiç şüphe 
yok ki Türkiye'yi çok seven bir mu
harrir tarafından kaleme alınmış) 
hnfif bir lektürdür. 

Fakat: 
a) - Muharririn gerek imparator

luk gerekse yeni Türkiye hakkında
ki malumatı, mesela müsl\imanlık 
hakkındaki malumatı kadar kuvvetli 
değildir. 

b) - Muharrir, yeni devrimlere te
mas etmekle beraber, bunları siste
Hl,\tiz" ~ememiş, ve bunların biri
birlerile ,·lan sıkı alakalarını ne ken
di itadeıcrinde ne de konuşturduğu 
türk yahut yabancı muhatablann 
ifadesinde ortaya koyabilmiştir. 

c) - Kitabta en fazla yeri camile
rin, tiirbelerin ve mezarlıkların tas
''İri ve bunlara dair olan meditas
yonlar tutmaktadır. Bundan sonra 
lslam dini hakkındaki mütalealar, 
fatalizm bahisleri ve .. inşallah" m 
seınbol' ze ettiği tevekkltl felsefesi. 
gelmektedir. 

d) - Kemalizm ve Ankara bahis
leri hafiftir. 

3) - Eserden derhal anlaşılmak
tadır ki, muharrir büyük bir türk 
dostudur. Türk memleketinin \'C 

ti~rk milletinin dostudur. Bu bakım
dan, santimantal dostluk tezahürleri 
kitahın her tarafında ifadesini bul
muştur. Çanakkale ve türk askerine 
aid olan sayfalar her türkü tehyiç 
edecek gibidir. Türk halkının ve as
kerinin o kadar gÜ7el ve sevimli bir 
m iidafoası yapılmıştır. 

4) - Umumiyetle eser, yeni Tür
kiye' yi esaslarile yahut onun ne gibi 
tarihi .sebeblerden doğduğunu anlat
mak hakımmdan zayıftır. 

11. 

min ne doğru dürüst anlaşılmasına, 
ne de tam bir anlayışa dayanarak se
vilmesine imkan vardır. 

Netekim, eserin birçok yerlerinde, 
şapka ve laiklik gibi içtimai devrim
lerimizle sanayileşme gibi en esaslı 
program noktamıza karşı çekingen
ce olmakla beraber, anlaşılır tarizler 
vardır. 

Madame Marguerite Bourgoin 
Kemalizmin emperyalizme karşı o
lan tezlerini hiç tetkik etmemiştir. 
Halhl,ki, b\lnlarsız. yeni Türkiye'nin 
anlaşılmasına imkan yoktur. Mu
hmririn ekonomik veya politik ba
hislerle meşgul olmC\dığı da iddia e
dilmez, çiinkü kitabında "clearing" 
gibi meseleler hakkmd:ı uzun müta
lea lar vardır. 

Ti.irk devletçiliği inşacı Kemaliz
min esas umdelerinden biridir. Siya
si istiklali ekonomik temellere istinad 
ettirmenin yollarını hem ekonomik 
hem de sosyal ve politik bakımdan 
tesbit eden türk devletçiliğini ihtiva 
etmiycn bir eser, ı>adece jurnalistik 
bir röportaj çerçevesi içinde kalma
lı idi. O zaman hem iddiaları olmaz, 
hem de Türkiye'yi olduğu gibi an
latmış olurdu. 

Şurasını kaydetmek lazımdır ki, 
Madame Marguerite Bourgoin bü
yiik bir tiirk dostudur. Kemalizmin 
her dava~ı ile hağdaşmaınakla bera
ber, tiirk milleti ile bütün cephe 
boyunca dosttur. Ve bu dostluk, e
serde çok samimi ve çok sıcak ifa
delerini bulmustur. 

l\fodame Marguerite Bourgoin 
yeni Türkiye'nin tarihi doğuşu se

beblerini kucaklayıcı bir surette tet
kik eder ve osmanlı İmparatorluğu
mı yeniden ve Kemalist Türkiye ede
biyatından mi.italea ederse, ondaki 
tfük dostluğunun kendisine Türkiye 
hakkında ikinci ve en güzel. en te
sirli kitabı yazdıracağına şiiphe yok
tur. 

Biiyle olmakla beraber memleke
timizi ancak kadın gönlünden hek~ 
lenebilir sıcC\k bir hC\ssasiyet ile sev
diği ve kitahmı bu duvg-u ile yazdı
ğı irin. kendisine tesekkür ederiz. 

Burhan BELGE 
DÜZELTME 

10 mart tarihli-sayımızda çıkan Krı
tik ve otorite başlıklı yazıda iki bata t. ' · 

mu~tuı·. Bu yazının ikinci sütununun 

yirmi altıncı s<tıtırındaki gevrek sözü kü
rek ve gene ayni ııütunun yirmi yedin

ci satırındaki neslin kelimesi nesillik '>

Jacakh. Özür dileyerek düzeltiriz. 

ısr ANBUL TELEFONLARI: 
... ............ ............ ... •V"l 

Celal Bayar geliyor 
İstanbul, 12 - Ekonomi Bakam 

Celal Bayar bu gün (dün) 12.50 
de Ankaraya hareket etmiştir. 

Ü ni versi te talebeleri 1ç1n 
İstanbul, 12 - Üniversite tale

besinden 3 kişi hakkında idare mec
lisince verilen türlü cezalar Kitltür 
Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Bir 
talebe tardedilmiştir. Diğerine 6 ay 
muvakkaten tard cezası verilmiştir. 
Üç ay tard alan bir talebe af talebin
de bulunduğu için cezası tecil edil
miştir. 

Tramvay kazası tahkikatı 
İstanbul, 12 - Tramvay kazası 

ta!ıkikatmm evrakı bugün sorgu ha
kimliğine verilecekti. Evrak bitirile
___ .niştir. Bunun için yeni araştırma-

lar yapılıyor. 

İstanbul yolları 
lstanbul, 12 - İstanbul vilayet 

yollan için evvelce hazırlanmış ve 
üç seneliği tatbik edilmiş olan prog· 
gramın son iki yıllık ~snu da tatbik 
edilecek-tir. 

Sanat mekteblerinin mü
tedavil sermaye 

nizamnamesi 
Kültür Bakanhğı sanat mekteble

ri mütedavil sermaye talimatnamesi
nin dördüncü madd~ini değiştir
mektedir. Maddenin alacağı yeni ,ek
le göre mütedavil sennaye siparışle
r1nde çalışan sanat mektebi telebele
rine her iş saati icin Kültür Bakan
hğmca tesbit edile~ek bir mikdar pa
ra ayrılacaktır.Avnlacak olan bu pa
ralar her talebenin kendi naınma mil
li bir bankaya yat~lacak ve talebe 
mektebi bitirip diplomasını aldıktan 
sonra bu para kendisine ilk sermaye 
olarak verilecektir. 

Mektebi bitirmeden; diploma al
madan terk eden talebenin adlarına 
yatınlmış paralar kendilerine veril
miyerek o rr.ektebin mütedavil ser
mayesine eklenecektir. 

Çağrı 

Adliye encümeni bugün saat 
14 ele toplanacaktır. 

Madame Margueritt Bourgoin İm
paratorluğu bazı muharrirlerin ki
tablanndan, yeni Türkiye'yi de yal
nız soknktan görmüştür. "Ulus,, un Dil Yazıları 

İmpt\ratorluk hakkındaki doki.i
mantasyonu ancak edebi mahiyette
dir. Chateaubriand, Loti ve Farrere'
in anlattıkları İmparatorluk. Türki
ye'nin lehinde yazılncak bir kitaba 
esas olamaz. 

Chateaubriand, fmparatorluğu 
Grek kiiltiiriine hayran bir rf.ıman
tizmin adesesile görmüş ve pek az 
görmüştür. Muharrir de zaten bu 
noktayı kuvvetle işaret etmiştir. 

Loti ve F arrere kategorisine gelin
ce, bunlar da Avrupa'nm sanayileş
mesinden ve makineleşmesinden ve 
buna muvazi olmak üzere de demok
rasinin dümdüz edici merdanesi altı
na dtişmesinden bezen romantik 
ruhlardır. Öyle romantik ruhlar ki, 
Avrupa'da arayıp bulamadıklarını 
Şark'ta bulmuşlar ve bu Şark'm için
de cazip ve feerik bir panayırda ge
zer gibi gezerek kendilerini tatmin 
~dilmiş görerek Şark'a şarklı kalma
sını tavsiye etmeğe kalkışmışlardır. 

Binaenaleyh, imparatorluğun bir 
bakıma göre lehinde olan bu iki mu
harrir hakikatte yalnız kendi hasta 
nıh1arrnm lehinde olan kimselerdir. 

Kemalizm, bilhassa bunların ho
funa gitmiş olan statik Şark'a karşı 
bir re.ı.ksiyon, her türlü rnüsteşrikli
ğe karşı bir reaksiyon, ve türk mil
letini dinamik bir hayat telakkisine 
bağlry;m bir hareket olduğuna göre, 
1 nti ve F arrere inanışile Kemaliz-

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

"yukarda olanlara. 1tecde ettirdik'' 
İşte buradaki mazi sıygalarının 

hepsinde ek • zamirler (imiz) şek
lindedir: ''Süledimiz, süngüştü
müz, ilsirettimiz, Kağansırattımız, 
sökürtümüz, yükün dürtümüz". 
Halbuki ~imdiki şiveye göre bu 
sözleri "suledik, süngüştük .. .'' şe
killerinde söyleriz. 
Şunu da unutmıyalım ki bizim 

''iz'' ile söylediğimiz sözler, Ana
dolunun yerli konuşma ~ivelerin
de ''k" ve "h'' olmaktadır. "Yapa
rız" yerine ''> aparuk'' ve "ya
paruh": ''keselim'' yerine "kesek''; 
''gidiyoruz" yerine "gidiyoruk" ... 
v. s. gibi. 

Nakli mazi ııygalarında ''git
mişiz" yerine "gitmişik" diyenler, 
yalnız okumamış halka bile mün
hasır değildir. 

Bütün bu izahlardan anlaşılır 
ki, yazı dili gramerinde yalnız iki 
sıygada kullanılan bu ''ik'' ek - za
miri, hakikatte ''iz'' in bir değişi
minden ba§ka bir ıey değildir. 

Yukardanberi örnek olarak al
dığımız "gel" fiilinden ''geldik" 
ve ''gelsek" sözlerinin analizi, bu 
hakikati derhal ortaya çıkarır: 

(1) (2) (3) (4) 

Geldik: eg + el + id + ik (z) 
Gelsek: eg + el + es + ek (z) 

Bu iki sözde, bundan evvel de 
izah edildiği üzere, 

( 1) Eg: Hareket anlamına bi
rinci derece prensipal kök; 

(2) El: Kök anlaınının alelıt
lak alındığım gösteren ektir. 

( 3) 1. l d: "Gelme" dediğimiz 
a1eht1ak hareketin yapılmış oldu
ğunu,; 

il. Es: Bu hareketin uzakta kal
mış, henüz yapılmamış olduğunu 
gösteren sıyga eklerdir [1]. 

( 4) Ik, ek: İşte asıl mevzuumuz 
olan bu ekleri, eğer olduğu gibi 
( k) li olarak alırsak, (k = ğ) ol
duğundan, bu kelimeler (geldi = 
geldiğ) ve (gelse = gelseğ) söz
lerinin aynı olmak lazım gelir. Bu
rada ise, (gelme) işini yapanın 
veya yapması istenenin bu sözü 
söyliyenle arkadaşları olması la
zımdır. Bu halde burada (biz= 
miz) şahıs zamirinin yerini tuta
cak bir ek bulunması zaruridir. 

Halbuki (k) nin ( z) yerine gel
miş olduğunu kabul edince bütün 
bu güçlük ortadan kalkar. (iz) 
ek - zamirinin analizinde izah e· 
dileceği üzere, (imiz= iğiz= iz) 
şekliyle kısalmı~ olan (iz = ik), 
işin sözü söyliyenle ona oldukça 

[1] Fiil sıygalarım teşkile yarı
yan ekler, ileride ayrrca analiz 
edilecektir 

Devlet malları 
Peşin para ile satılacak 

Yerleri değişen ve terfı 
~den emniyet direl:tör10ri 

Finans Bakanlığı milli, metn1k ve 
mübadillere aid emlak hakkında valilik
lere eheıniyetli bir tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre: 
Arttırma ile sattlmaları lazım gelen 

milli ve metruk emlakin taksitle - • 
ması hakkındaki usule son verilerel. 
bund.u böyle bedelleri peşir. alın "llak 
suretiyle satılacaktır. Şimdiye kadaı· 

ihaleleri yapılmamış olan mallarda yeni· 
den peşin para ile satılığa çrkarrlacak -
tıı. Azami on sene taksitle satılabilen 

bağ, bahçe, hndıklık ve zeytinlik gihi 
gayri menkullerin satışı da peşin para il,.. 

yapıiacak tır. 

Evvelce taksitle ııatıJmış olan mal • 
lardan ihaleı;İ fesholunanların bedel 
farkları eııki mÜ'.'öterilerden alınmak su -
retiyle kaç takşitle sahşa çıkarılmış ;, 

gene aynı taksitle başkalarına ııablabi
linecektir. 

Yumurta için bir 
komisyon 

Yumurta istihsalatınr arttır . 
mak, kalitelerini yükseltmek, müş

terilerinin arzulanna göre hazır

lanan ambalajla vakit ve zn 
nında yerlerine yetiştirmek için ger '· · 
tedbirleri -ıraştırmak üzere, Türko!i· 
bir :comisyon çalışmağa başlamıghr. 

Ofis reisi Dr. Mecdet Alkinin reisliğin
de toplanan bu komisyona, Tarım -
kanlığı adına, tavukçuluk enstitüsü di
rektörü B. KadJ'i, ofis danışmanların -
dan BB. Halil Mitat, Hayrettin Şl:' · . 
ek~pel· B. Salih Zeki ve iç ticaret umum 
direktör muavini B. Sa~ahattin iştirak 

etmektedir. Komisyonun ilk topla. 
:!llnda tavuk neslinin ııılahı çareleri ii "<!· 

rinde görüşülmüıtür. 

Ankaradaki erzurumlular 
K urtulu~ günlerini kulladılar 

1.ı. mart gününe rasthyan, Erzu • 
rumun kurtuluşunun 18 inci yıldö~ ·: · 
mü, .;at~arnba akşamı saat 20,30 ,t . · · 1-

kevinde kutlandı. Törende Ankaradı:ı 
bulunan bütün erzurumlu1ar ve bir:~k 
davefüleri bulunuyordu. Bunlar ;\r-.11tn· 

da, saylavJar, generaller, yüksek tahsil 
talebeleri, asker ve sivil memurlar vardı. 
Halkevinin geniş salonu, gece yarıs. 

dan sonra ikiye kadar neşe ve zevk için

de çalkandı. Enurumlubu bize mahalli 
türkülerden en seçmelerini dinletti' ·. 
Milli oyunlardan en güze Derini sey. 

tirdiler. Pro~ram inuzamla tatbik ed;' 'i. 

uzak sahada bulunanlar tarafın
dan yapıldığını kolaylıkla ifade 
eder. 

Not: 1. - Farsçada bu ikinci 
~ah1s cemi sıygaları (im) sonekiy
le yaptlır kir bunlar da 

(1) (2) 
(iğ (z) + im) 

demektir. Baş taraftaki (iğ), u- l 
zak sahayı gösteren (iz) den de
ğ1~medir. Bu halde (iz + im) bi
zim (im + iz) in elemanlarının 
yerlerini değiştirmesiyle vücut 
bulmuş demektir. 

Not: 2. - Arapçada isimlerde 
ve mazi sıygalarında sona gelen 
(na) ve müzari sıygalarında ba
şa gelen (ne) hu §ahsa delalet e
der. Bu ekleri iki türlü İzah etmek 
mümkündür: 

1. Uzak saha yerine yakın mu
hit alarak 

şeklinde: 

(1) (2) 
(an+ ağ) 
(en+ eğ} 

( 1) An, en: Yakın muhitteki 
müşarikleri, 

(2) Ağ, eğ: (Ego) nun kendisi
ni gösterir. 

il. Bu sözlerdeki ( n) leri ( ğ) 
ve ( ğ) leri de ( z) değişimi gibi 
alarak: 

ş.eklinde: 

(1) (2) 
(ağ+ cu) 
(eğ+ ei) 

(1) Ağ, eğ: (Ego) yu gösterir. 

Zonguldak vilayeti emniyPt ,,. ~ıek
törü B. Hakkı Tarin Çoruh vilaY•tİ 
emniyet direktörlüğüne terfian, E
dirne emniyet direktörü B. Kerim 
Hakari vilayeti emniyet direktörlü
ğü .... terfian, Konya vilayeti emniyet 
direktörü B. Ahmed Demir Bitlis vi
ıa_yeti emniyet direktörlüğüne te-:-fi
an, Manisa emniyet direktörü B. Ze
keriya Bingöl vilayeti emniyet direk
törlüğüne terfian, Rize vilayeti em
niyet direktörü B. Tevfik Zongul
dak vilayeti emniyet direktörlüğüne 
terfian, Polis müfettit muavini B. 
Celil Samsun vilayeti emniyet direk
törlüğüne terfian, Samsun vilayeti 
emniyet direktörü B. Kenan Rize vi
layeti emniyet direktörlüğüne nak
len, Diyarbekir vilayeti emniyet di
rektörü B. Mazhar Konya vilayeti 
emniyet direktörliiğüne naklen, Ça
nakkale emniyet direktörü B. İbra· 
hlm Diyarbekir emniyet direktörlü
ğüne naklen, Polis müfettişi B. Nec· 
mettin Seyhan vilayeti emniyet di-

. örlüğüne naklen, Emniyet i,Ieri 
umum direktörlüğü altıncı ıube di
rektör muavini B. Nevzad Çanakka
le vilayeti emniyet direktörlüğüne 

naklen, Bozlar kaymakamı B. Suat 
Tahsin Edime vilayeti emniyet di
rektörlüğüne naklen, Gördes kay· 
tr.dkaım B. Muhsin Kastamonu vila
yeti emniyet direktörlüğüne naklen, 
UJuburlu kaymakamı Tacettin Ma· 
nisa vilayeti emniyet direktörlüğü-

- naklen tayin edilmi~lerüır. 

Fenerbahçe geliyor mu? 
Çankaya kulübü, Fenerbahçeyi ikf 

maç yapmak üzere Ankaraya çağırmıt• 
tn·. Haber verildiğine göre, iki kul:ib 
bu seyahat üzerinde anlaşmıılardır. 

Türkofisin faydalı bir 
bülteni 

Türkofis, bütün memleketlerin ' '!
lıca ithalat ve ihracat maddelerini .,.öı

terir güzel bir bülten hazırlamıgtrr. Bu 
bültende, ilgililer için faydalı maJ:lmat 
vardır. Beş krtada.ki bütün ülkelelin it • 
halat ve ihracat maddeleri 1934 rılı 

esas tutulmak suretiyle teııbit edilmifı 

ticari hareketlerde değerce en eheri • 
yetli oıanları ayrıca not halinde •ö.te
rilmiştir. 

Türk Hava Kurumunun 
Halkevinde vereceği balo 

Türk Hu•a Kurumu adına 21 
936 günü ak§amı haHcevi salonlarında 

verilecek balo için hazırlıklar ilerlemek• 
tedir. 

Balonun güzel ve çok eğlenceli olma· 
sı için birçok sürprizler hazırlanmak~a

dır. 

Büfe gayet ucuz ve herkesi memnun 
edecek şekilde olacaktır. 

Ankaarrun en değerli cazı bu bal• 
için angaje edilecektir. 

Yeni mevsim başlarken balonun yı• 
lın güzel geçmiş bir geceıi olarak da: 
hatırlanması için güzel bir program tı.• 

zırlanmıştır. 

(2) Az. ez: Onun uzak sahada· 
ki müşariklerini anlatır. 

Not: 3. - Fransızcada fiil ıon· 
larında bu şahsı gösteren (ons) 
eki de: 

(1) (2) 
(on (ğ) + os) 

tur ki burada da ( ğ) den değişme 
olan (on), (ego) yu ve (os) onun 
oldukça uzak sahadaki arkadaıt!a
rını göstermektdeir. (Ons) un bu 
izahı, yukarda arap ekJeri için 
gösterilen iki izah tarzından ikin• 
cının daha doğru olacağını da 
belli etmefdedir. 

l. N. D/l!ffT:"IV 
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.SON DAKiKA : 

Fransız Senatosu 
tasdik 

Paris, 12 (A.A.) - Senato bu
rün saat 15 de franıız - aovyet 
paktının tasdiki görütmelerine 
baılamıtbr. 

Komisyon raportörü paktın 
tasdikini tavsiye etmittir. 

Sovyet paktım 
etti 

Pariı, 12 (A.A.) - Senato 
framrz .. aoyYet paktım 52 muha-
life kartı 231 reyle kabul etmiftir. 
Batbakan Saro bu tasdiki istemit 
ft itimad me.eleıini ileri ıürmüıa 
tür. 

Şimal cephesinde bil yük bir hareket var 

General Graziani'nin de cenubtan taarruz 
edeceği söyleniyor 

Roma. 12 (A.A.) - Havas ajan. 
sandan: iyi haber alan mahfiller, aüel 
harekitm inkiıafı hakkında tam bir 
ıükUt muhafaza ediyorlar. 

Haber almdıfma göre, timal cep
beainde italyanlarm yeniden ilerle
meleri mümkündür. General Grazia· 
ni'nin yakmda Somalide taarruza ge
çec:eii aöylemnektedir. 

Aamaradan gelen telgraflar ma• 
retal Badogliyonun karargibma dön
DıÜf olduiunu ve Dük dö Berıaın'm 
da tekrar cepheye gittiğini bildiriyor• 
lar. 

Dük dö Spolet KızddenU:de ital· 
yan deniz kuvvetlerinin kumandaama 
ele almqbr. 

General Graziani'ye, Somali böl· 
ıesindeki ukerin nakli için birçok 

kamyon gönderildiği haber veriliyor. 
Salibiyetli mahfillerden daha faz.. 

la tafsilat almak mümkün olama
nıııtır. 

Asmara, 12 (A.A.) - Yabancı mu· 
habirlerin haber aldıklarına göre bütün 
f&l'k cephesi hareket halindedir. Hava 
faaliyeti had bir tekilde devam ediyor. 

BilbaHa Tembien'in cenubunda genif 

ölçüde hareketler görülmektedir • 

Asman, 12 (A.A.) - Dün bütün 

cephede, tan-reler çok büyük bir fa • 

aliyet göstermiılerdir. Büyük ıniktarda 

harp malzemeıi cephenin ileri hatları· 

na taıınmııtır. istikbalde yapılacak :• • 

ri hareketleri için yeni mevzilerin tan· 
zim n tahkimi.ne baılaaınııtır. 

Aanara, 12 (A.A.) - Birinci Ye Ü· 

çüncü kolordular mua,,.en hedeflerle 

cenuba doğru ilerlemektedirler. Dijw 

üç kolordu, cenubu sarbiye dofru, im • 
paratorluiua birliği ve babet mukave· 
meti hakımmdan çok nazik bir bölgede 
tazyik icra etmektedirler . 

IT ALY AN - HABEŞ HARBT 

Şimalde taarruz yakın 
(Bap 1. inci «ıy/Olla) 

Bu bölgenin ba!lıca tehri olan 
Gondar italyanlar için faydab bir 
hava üaaü olacaktır ve 1.;;.ıradan 
Adiaababa tehdit edilebilecektir. 
Böyle bir yeni hava üuü, Somali 
cepheıindeki Negelliye tekabül 
edecektir. Adisababa üzerinde u
çan İtalyan tayyaresi Negelliden 
hareket etmittir. 

I tal yanlar Semien dağlarını 
almıyacaklar 

İtalyanlar Semien dağlarını işga
le lüzum görmiyorlar. Esasen bu 
bölgenin işgali pek çetindir. lhti
nıal, İtalyan kolları bu dağlık böl
geye, Habeşistan içlerine doğru 
ilerlerken uzanacaklardır. Bunun
la beraber habeşlerin Semien dağ
larında çete muharebeleri yapma
ları ihtimali vardır ki, bu takdir
de İtalyanlar Semien' e seyyar kuv
vetler göndermeye mecbur kala
caklardır. 

iki ingiliz muyoneri öldü 

Royterin Adiaababadaki mu
habiri bildiriyor ı 

Bef İtalyan tayyaresi açık Deb-

remarkoı tehri ile Gocam vilayet
lerinin öteki bazı yerlerini bom· 
bardmıan etmittir. Henüz teeyyüt 
etmiyen bir habere göre, iki İngi
liz miqoneri ile bet ıivil ölmiit 
ve dokuz ıivil yaralamnıf, otuz 
sekiz ev yanmıt ve bir mikdar ko
yun telef olmuttur. 

Debramarkosta altı ingi· 
liz misyoneri vardır. Şimdi alınan 
haberlere göre, evvelki gün iki 
tayyare tarafından Sidam vilaye
tinin merkezi olan Ergaalem üze
rinde yapılan bombardımanda beş 
kadın ve üç çocuk ölmüş, 20 ka
dın ve 12 çocuk yaralanmıttı!'· 

IJoğu A/rikaya giden 
yeni kuvvetler 

Napoli, 12 (A.A.) - Princi 
Pessa Maria vapuru, altmıt zabit,l 
motörleştirilmit Trento ve Asaiet· 
ta fırkasına mensub 1420 neferle 
Doğu Afrikaya hareket etmittir. 
Miraglio tayyare nakliye gemisi de 
49 uncu tayyare grupu ve kırk 
bombardıman tayyaresi ile hare· 
ket etmiftir. 

8(Jfbetke 

TEHLiKE HAU 
( Bcvı 1. inci «ı~IOlla) 

kit, kıta - dıımda bugünkü rakip
leri yoktu. Amerika ve Japonya
IUn rakipHkleri olmadığı halde, 
dünya kc::ndilerlne dar gelen avru
Palılar, yeni bir harbdan ne kaza
nacaklar? Bir amerikalı muharri
rin dün gazetemizde tercüme etti
iinıiz yazısı gerek nüfuı artımı, 
&erek ilk . maddeler, gerek pazar 
bakımından timdiki sömürgelerin 
Vaziyetini nasıl tetkik ebnekte ol
duğunu göstermektedir. Avrupa 
hakimleri ile birleıen bu amerika
lıya göre, devletler için yorganla
l'lna göre ayaklarım uzatmaktan 
ıani yapacak bir teY yoktur. Bu
la&, isterseniz, enternasyonal daha 
IJi bir it nı el birliii çaresini de 
İlive ediniz. 

Fakat tehlike vardır: çünkü 
~letler yakın bir harb fikri ile 
118.zırlanmakta, ve küçük yqta ço
cuk 1 ardan kadmlara kadar herkes 

silahlandırılmaktadır. Bu yarıt ne 
kadar sürebilir? Barutun üstüne 
doğru iğilip kalkan atef alevinin 
kartııında, daha ne kadar emni
yet uykusu uyunabilir? 

Dünyada harb istemiyenler ol
duğuna, hatta, serbest kaldıkları 
kadar, bütün milletlerin genit halk 
yığınlarının ıükun taraflısı olduk
larına tüphe yoktur. Fakat harb 
zarureti mantığını besliyenler de 
vardır. Barıtm devam edip ebne
mesi, bunlann elindedir. Bir gün 
korkunç kaza, mulıaJderlqebilir 
del Çünkü ıilah muraflannı hak
lı çıkarmak, ilk devirlerde edebi
yat oyunu zannolunan vaidleri y~ 
rine getirmek, ancak tahrik kuv
veti iıtiyen bir çıkmaza saplanıp 
kalmak gerekebilir. Tehlike, he
men hakikat olmasa bile, tehlike 
hissinin ıürüp gitmesi onu haki· 
katleştirebilir. Huli.aa vaziyet güç, 
karı,ık ve çetindir. F. R. ATAY 

ULUS SA\ r.. ..> 

DIŞ HABERLER 
İki İngiliz cliplomabııın hirl)iriııe 

aykırı sözleri 

SİR ÇEMBERLEYN: LORD LONDONDERRİ: 
"- Bugünkü alman ıuyasası 

ile, 1914 den önce, biiyiik har
bı kaçınılma: bir hcıle getiren 
alman sıymmı aratnndaki ben
zerlik beni çok düşündiirmek-

d . ,, d" te ır. ıyor. 

Sir Çemberle)'ft 

Londra, 12 (A. 
A.) - Sir Oıten 
Çemberleyn dün 
akşam Kembriç'tt! 
söylediği bir nu -

tukta demittir ki 
" - Alm· d 

Lokarno paktını 

İmza ettiği V."l\:İt 

Avrupa yatııma • 
sına hizmet etti~

ni bildinniıti. Bu 
söz timdi kimse 

ile danıfıp aörüımeden geri alınımı ve • 
ancUatmatar o auretle yartılmııtır ki, ar
tık Alnaanya ile yapıbp ta bir kiğıd pa· 
çavrası halini ahmyan herhangi bir and

latllMl olup olmadığına merakla aoruyo . 
ruz.'' 

Çemberleyn, bnudan sonra halya'ya 
kartı alınan zecri tedbirlerden bahsede
rek demittir ki z 

" - Bu, lnciltere bükümeti için bak
b bir vazife obnamıtbr• ltalya ile biç • 
bir zaman ciddi anlatmazbiumz olma • 
ek. Kanmuzdan olup ta müıterell dava 
ujrunaa ölen insanlar italyan toprakJa. 
rmda yabyorlar. Gerçi, bu eski dostla· 
rmuzla münasebetlerimiz &•sindir. Fa
kat ac:ddı olmuıaa we ebemiyetli teb • 
likelere nimen, milletler cemiyeti pak. 

bnı korumaya Ye andlatmalula araı&.!u· 
sal teAhhüdlere .. YSI göıterilmeaini te
mine mecbur bulunuyorduk. 

··- P erscıy a11dlU1'}nıwıı ne 
kadcır <.'Clb11k ~önıiilür ı•e Mill~ı
ler ~ı•miyeti xt<ıtii11ii bıındtın ne 

kadar <,ubu1'· a)·rılır11t1 Avrupa 
barı:tı <larmnna o katlar fazla 
hiznwt edilnıi~ olur .• , diyor. 

Londra, 12 (A. 
A.) - Lord Lon· 
donderri, Taymia 
gazetesine gön . 
derdiği bir mek . 
tupta, askerlik dı
t• bölgenin sem • 
bolik bir tarzda 
iıgalinin, Lokar
noyu göz önünde 
tutmaksızın, Al • 
manya'nın çevril- • 
mesi sıyuasında Lord Londonclern 
kati bir adım olan franaız - acwyet pak. 

bnın doğrudan doiruya n manbki bir 

aeticeıi olduğunu bildiriyor Ye eliyor ki: 

.. - V eraay andlqması, IOll derece 

fenalığı sabit bir befae olarak tavaif • 

dilebilir. Bu andlakma ne kadar çabalı 
gömülür Ye ınilletı.. cemiyeti •tatili 

bundan ne kadar çabuk aynla-aa, Avra

pa bantı davaaına o kadar fala hizmet 

edilmit olur. insan gazeteleri olnıyunc. 

B. Hitler'in hareketini bütün dünyaya 

kU'f• yapılan bir kıtlortma olduiu aa • 

nacaktır. Halbuki it bö,le değil

dir." 
Londoaderri, burada Hitler"'m tek • 

lifindeki müsbet noktalan .. ~ ft 

insiJiz hükümetinia bant teldifiai deni: 

mukavelesi hakkındaki teklife oldup 

kadar iyi kartıhyacaiı ümicliai SÖ•· 
mektedir. O zaman .-el ıiliı ....... __ 

ya clotru ilk adım ablmıı olamkbr. 

Yunan kabinesi 
B. Demircis tarafından 

kurulabilecek mı? 
Atina, 12 (A.A.) - Demirciı, 

kıralla görüştükden sonra yeni ka
bineyi kurmaya kendiıiain memur 
edildiğini ve bu vazifeyi kabul e

dip etmiyeceğini ancak alakadar
larla konuşulduktan sonra kırala 
bildireceğini söylem ittir. 

BB. Şuşnig ve Valdeneg 
Peşteye gidiyorlar 

Peıte. 12 (A.A.) - Selahiyetli 
mahfillerden öğrenildiğine gön, 
Avusturya batbakam Şutnig Ye 
dıt bakanı Valdeneg cuma günü 
Peşteye geleceklerdir. 

I GILIZ KIRALI, TAHSIS.4Tl
NI'/\' A.RTIRILMASINI iSTiYOR 

Loadra, 12 (A.A.) - lnsi)te
re kıralı, yakında evleneceği cihet
le, kendiıine Yerilen tahaiaatm ar
brılmuını parlamentodan iat-it
tir. 

B. BiTLER BVYVK Blll 
NUTUK VERDi. 

Karlıruhe, 12 (A.A.) - Hit
ler bu alqam seçim taftfmm İll 
büyük nutkunu aöylemiftir. 

ÇAGRILAR 
• Kamutay Büdce Eeriimeni ... 

gün aaat 14,30 da toplanacakbr. 

• M.nurin Kanunu M..Ukat Ea
cümeai bugün saat 14 de llDpl•n•c:ek 
br. 

• Hariciye Encümeni puarteel iL 
ni içtimadan_.. topl.-cakt... 

Franm • ~ anııllaflNımm Lo • 
karnoyu boaduiu baklandaki .._. id
diaa babanedea bafka bir te1' cletil 
Hakikatte Lokarno aynı zamanda fqil. 
tere, 1 talya " Belçika ile de imza edil· 

diii halde, Belçika anarındaki askerlik 

dııı bölge de igal edilmiıtir. Bugünkü 

alman sıyaauı ile 1914 ten önce senef 

barbı, kaçınmak imkanı kalmamıı bir 

bale getiren alman sıyasası arasındaki 

benzerlik beni çok düıündürmektedir. 

Oün, izinsiz yapılan evlerden biri çöktü 

Kollektif emniyet istiyoraamz, ga· 

yeniz kanun kaide.ini kuvvet kaideıi ye· 

rine koymak ise, tutulacak yol tektir. 

azimli bir surette hareket etmek zanı 

retindesiniz. Aynı hareketi kabul ve ay• 

ru yolu tutacaksımz, batka türlü yapar

sanız, milletler cemiyeti fikrinden vaz· 
geçmeğe ve aavqı barıtın yerine koy· 
mağa mecbursunuz. Küçük devletlerin 
çoğu gözlerini bugün lqiltere'ye çeYİr• 
mitlerdir . ., 

Yunan hükümeti ve orta 
Avrupa işleri 

Afina, 12 (A. A.) -Atina ajan
sı bildiriyor: 

Y unaniatanm Balkan paktından 
doğan mecburiyetler baklanda gaze.. 
teler arasında yapılan münakaplar 
üzerine, hiç bir yunan hükümetinin 
Ortaavrupa hakkında ve yahud Kil
çük anlatmaya karşı teahhüdlere gi
rişmediği resmen tebliğ edilmekt~ 
dir. 

Hükümet, milli menfaatlan için 
zararh olan bu gazete münakqala
mu esefle karfdamakta ve buna ni
hayet verilmesini ehemiytle tavıiye 
ebnektedir. 

lnkılah dersi 
Prf. B. Yusuf Kemal 

tarafından 

HALKEVlNDE 
Saat 17.30 da Terilecektir. 

Bend deresindeki tq ocaldarmcla 
belediyeden izin almaksızm yapdm 
evlerde dün bir kaza olmuttur. 

Kayaların kenarmda yapılJll1' o
lan bu evlerden birinin bahçesi dün 
sabah saat onds son günlerde yağan 
yağmurların kayalar arasına fazlaca 
girmesinden kaya parçası kopmUf 

ve ballÇe cbvarile ondald ta'l'Uk ldi
mesi apiı yuvartanmqt.. 

Bu çöküntü üzerine oraya pim 
belediye fen heyeti oradaki 8 ..le 
•tağmndakİ bet evin boşaltdmam lii
oz:umunu göatermi,tir. Bu evlerin bo
şaltılmasına bqlanmıştır. 

resimlerimiz çöken evin bir lm
mıru ve ta, ocaklarnu göatermektecll.r 
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DERGiLER Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
AYDA BiR - Bu aylık magazinin 

mart a)'HI. la. Hm•nki sibi çok te. 
miz bir baakı ile, güzel resimler ve 
Juılarla sıJmuftır. Bu a71da birçok 
reaimli haberlerden batka Reıad Nu
rinın ··Bir itlima ......,i" Nimli hika· 
Jeaİ, Yünit tabrikaamı anlatan bir ya· 
m. Abclülfenaz Tnfik'in "Karlar al· 
bada tay7areler" bathklı makalui, 
dünyanm en mefhur kemaalan o. 
laa "Stradivari" lerin bikit7eai, Fa· 
rak Nafiz, lbrabim Alaaddin ve Ha
lid Fahrinin birer tiiri, "irade ""9· 
'Ntiyle mucizeler yarataa adam", 
"Bilitis'in tarkdan", "Atbapor kalü
bü,, , Selim Nüzhet'in "Ankaramn 
140 yıl evelki reami", izzet Melih'in 
.,Beyaz kedınin yetil gözleri" baılıklı 
hikayeli, "Çin türlderi latanbalda", 
Ahmed Refik "Saray kadınları", "Fe. 
W. anlatıyor'", L Galip Arcan "Ti
Jatrocla ekoller'', "lzmir kız enstitü· 
ıii", Nurullah Ataç'm Halid Fahrinin 
IOD eseri olan "Hayalet" ve Repd 
Narinin Gökyiizü romanı hakkında 

iki tenkidi, Çelebi Said "Sporda he· 
yecan". 

KUL"fOR HAFTASI - 4 mart ta• 
rihli 8 inci sayısı, her zamanki gibi, 
bqyazısını muharrirleri arasında bir 
lum11f1BAnm huli.saıma ayınmftır. Ba 
defa konutulan mevım "Bisde reuae 
kut• alüaaızlak'' clır. Peyami Safa 
"Bir antolojinin hakikati" bqlıklı ya
.... ile ilk ortaya attığı bir münaka· 
f&Ylt eölımeye y6a tuttqu urada ye· 
niclen alevlemek istiyor, buadan aon. 
ra fU yazıları ıörü7oruz: Dr. P. F. L 
an~ Mugnıer "Aristo neden modern· 

clir?", Ziya Samor "Marcel Proust", 
Ragıp Şevki "Evliya Çelebi", M. Feri· 
elan "Mu1ahip zade Celal ve piyeale
ri", Mümtaz Turban "Geıtalt psiko
lojisi", 1. Galip Arcan .. Tuluat tiyat. 
rolan", Thomana Mann "Venedikte 
ölüm", Prf. Leo Spitzer "Bocaccio", 
Nureddin Şaai "Ankara halkevinde,, , 
Miaür Serim .. Milli ekoaomik mua· 
nzları", Ahmed Hamdi "Bir kitap 
üatünde düıünceler" • Zahid Sıtkı ''Ur-

yan b """ 

t.l'\.U.NVM1K. l::NFORMASYON 
BOL TENi - Türkofia tarafmdan Def

reclilen bu on bet aiinliik bültenin 1 
mart 1938 tarihli aa:yıamda Eti Bank 
müdürü B. llhami Nafiz Pamir tara· 
........ uclüatri plim dola711İyle top. 
ı.- endüatri ıs......-. ftl'ibait 
elaa aöJle•, dit ticaret d--maua 
.......... aalataaAHr ,. .. (0. ... 
...... ticantimbd tok .... bJr ... 
... bala ..... ,....... .... ,... 
M bilhaua itant etmek a.t.b), ti
_.... aalapaalan. ticari mnnat, 

Tirkofil teblill.;, ....P " p&aaJll'

lar hakkmda izahlar •anhr. 

KIZILA İ MECMUASI - 11 ... 
bat tarihli 146 IDCI KJ'lllncla f11 J&D. 

1ar •arcbrı Nmi Refet "Zelürli sular 
......... kup._._._", "Mahte
lif memleked.-ia lnasüilk6 su 9ui
,..ıleri", "Soqal ,..... .. , ..,.ilid7e 
Kaolay haberleri", "Am.ikadalıd 
ywddaılanmum Jard.........,, "Cemi· 
,etin ıöçmenlere yardnnlan", ••tn. 
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sanlarda hayır itleri", .. Kızılhaç ha. 
berleri", cliier haberler ve ....u.ı.r. 

iDARE - Şubat tarihli 95 inci aa· 
:yısmda bakanlığm iç bab•lerile, Na

mi olmayan kısmında lbrabim Ali 
Erlerk'in "idari ve adli otoriteler tef· 
rikİDe dair" hir p..aaıJla "Prmaipia 
müeyyideleri" baılıklı seri makale ..... ..,.... 

ÇOCUK - Çocuk esirgeme kura.. 
mu tarafmclaa Çlbnlaa "Gürbüz türk 
~a" y.W :reı>J'fti lıir mzcla ... 90-
culdarm fayclalanmau içia çıkaa UÇ.O. 
cuk" derıiaine baralmutbr. Ba dersi· 
nin ıubat tarihli 2 inci sayısı renkli 
ve çok tık bir kapak içinde çocukla· 
nmız için cazibeli ve aynı zamanda 
faydalı birçok yazılar ve resimlerle 
çdmuıbr. Aynca içinde küçükler için 
meraklı bulmaca ve bilmeceleri de 
vardır. 

ON - Isparta halkevi tarafmdan 
ayda bir çıkarılan bu derginin ikin
ci kinun, tubat ve mart tarihli 22, 23, 
24 üncü 1ayılan bir arada olarak çık· 
mııtır. Birçok güzel reaiınlerle aüale· 
neu bu sayıda fU yazılar vardır: Ta
hir Erdem "lapartada panaiyonlu köy • 
okwları". Süleyman Telli "Bir dene· 

me", Naci Kum .. Göbektatı", Hik· 
met Turhan "Isparta balkiyab" • Nu· 
ri Katırcıotlu "Ayşe deatanı", Naim 
Aydoalu "Data çıkan batarya (pir)", 
Fikri Gökaa:r "laparta kıama (Şiir)", 
N ... t Köaeoilu .. Atabeyli bir ilim a. 
damı", Hikmet Turban "Katırcı oi. 
lu'', Neıet Köaeoğlu '"Şarki ·- "' ~ . 
kitabeleri ve mezar tqlan", H. Dil
men "Yersel sanatlar". 

Mil A~KARA. . . 
j "Ulus" un haftalık fransızca i 
! oüıbuı \ 

j ANKARA 1 
~ nm 104 üncü sayısı çıkb f 
: Ba ~ bclflaca )'IUlllan i 
j fUlllardır: İ 

l
i Sulha doğru (F. R. Atay) j 

Paria üniversiteamde türk tat· l 
• kilderi • ! : Haftalık fıkra 

Fotoaraf Ml'IİIİ intibaları 

Tarllı, edfıbiyaı • lcültiir 
Tirk inkıllbl tarihi (10) 
o......ıı d..tetiaia km-u!Uf8 
Şeyh QaliWa laapb (IOD) 

TGrk hekimleri 

Ekonomi 
lqUten ile ticaret aal•pna•m •i 
....... ,. ile kllrias ........... 1 
TlrlıdyenintediyemaYU..
lhncabmıa • 
Tlrlciyecle JlllllUl'ta iatilalali 
Marmara laanaunda bal.qılık 
Haftalık lükıye 

Hafta haberleri w reaim)eri 

- Sa,... 1 kurllfbll' -................................................... 

k - ... - . - -- -·- - ___ _.,ı 

Bulgaristan da albay V el~ef e verilen ölüm ceza..~ı 
''Tribün dö Naayon'' gazeteainde 

Fnclerik Pottete ,_.;,•: 
SofJa'cla, Albay V el91f'le Wna... 

Stanset'in ölüme mabkUm om.a.n1ı. 
biten korkunç dava6 orta Avnıpada ve 
bazı franaız mahfillerinde büyük bir ho!· 

yeacn uyandırdı. 

Her taraftan protestolar ve &lek~e
ler yağıyor. 5oa günler ... IOaJ&list gr11-
punun genel sekreteri, Balpr baPa' 
m 8. Köaeivanof'a, bütün aoayaliat me· 
bu ve aenatörler namım, · • • • - •· ıe 
Stançef'in ölüme maoküm edili j' 
aleyhinde bir protesto tel&nfı çekmiı-

tir. 
Y .asoatavya ziraat partiaj reiai v .. ~ .. 

ki buau H. 'Y ovanoviç ve Y qa.la97a 
DID eakı bafbakam B. Daviclo•ıç "iman 
bk baklan birliği,, ıenel sekreterine 
:;ofya da ...-üea karar ale> • • • 

mektub pnderdiler. Bu mektubla me· 
aeleye bir dava mahiyeti vıca-en bazı va· 
4aalar zikrecidmİ!tİr. Burada, 2 ilktqnn 
1936 de 700 kitinin DUll ~vkif e.ı·· 

olduğ&a, mevkuflara J'8Pdmat olan itken· 
oeler aarabatJe aa.latJınak· fır. T'u 

ifkenceter itiraf ettirmek maksadiyle ya. 
pdmıftıl'. Ve itiraflar mahkeme ... a. 
aında geri almmıtbr. Fakat .. iraatçi bi• 
mebus. a. Anclriyef hapiste ölmüı• :ir 

wne bu vesıkada, eski Sofya polia 
müdürunün, Velçef'in komplo 
süne aid delilleri bir ~ pzetec:binclen 
dinlediğı hakkındaki IÖzleri ha .. rlatıl -
makt.&dır. Bu çek gazetecisi 80m' • 

polia müdürüni~'!'I beJ'anatnıı kati suret 
te tekzib ederek bundan tikiyette bu 
lunmuttur. 

Nihayet bulgar entellektüellerindeA, 
avukat 't. doktorlanndan tiinlercesiyle 
biroçk eaki bakanlar tarahnclan imza • 
lammt bir clilekçe de hükümete veril . 
miftir. 

Balpl' hiikiimeti, ba meaelecle tlii· 
rüıt bir vaziyet almaya karar verecek 

midir? Her ıeye ratmen bili bu umud 
kaybolmıq deiildir. 

Böyle olacajJ umulmalı •e-İJ'OI', 

çiiakii iN lrorku111 fU"S'ıa HDa 7aklat · ....... 
Velçef, 22 plaatta ölüme -binim 

oldu. 28 tubatta mahkümlana lem) .. 

isia 7 süııJük mühletleri vardır. Tem7iaı 
mabkemeai kararını 7 sün içinde verir. 
Şu halde 14 marttan itibaren karar ye • 
rine ıetirilebilir. imdi, tekil itibariyle 
davama tmalilncle llir bozulduk ltalan 
............. temyiz ... hk--4aia ... 
Unrı tudik edeGtii muhakbktlr. 

Son .... lanldu af iatejinde .... 
lunulabilir. 

Şiipbetiz. 

24 fQbatta, eaki bafbakan Gecqiyef 
Velçef'i hapiaanecle ziyaert ettikten son· 
ra luralm aan:rma siderekt imal Bcıftı. 
ten mahkUmlann affını iatedi. 

Velçef, af dilekçeaini ima..._,. 
reddediyor, çünkü "'kırahn tefutnu,, 
dilenmek iatemiyor, Bu ıefaat, meMle-

Jİ lıİllılİ,...ı.r ................. lehi-
- iri lıir tımir ..., ....... . 

HM'' "e ..... ...... Vtılçet 

için teni lmıcı bir bal~. Büyük bir 
pıbaiyet .-. ~' kımms= ......_ . 
tirmit olandan asli merhamet ia~e
eektir. 

* *. 
Mlllr.eclaap -....em. ilsuı Bal • 

ıariatanın cbt politikuında eaub bir 
cleiiıildik meJ'daaa aetirİJ'anla. Bana 
Velçef'le ukerler tarafmdan hazırlan • 
ımt bir bükümet darbeai temin etmifti, 
Gene onlardır ki Yugoslavya, Küçük 
Anlatma ve Fransa ile yalonlqma7a ta
raftar olan Georgiyef hükümetini ildi· 
dar mevkiine getirmitcfiler. 

Fakat sonra Georgiyef b&kümeti a . 
teybine birçok entrikalar çevirlcli ve nı 
bayet 22 aonkinun 1935 de bu hiikü 
ti cle•inneJe muvaffak oldular. General 
Zlatef ODDn ~erine pçtİ Ue de 18 Dİian· 
da ,.eni Wr bulana pw. Bir .... enel 
V elçef tarafından iktidar mevkiİM p 
tirilimit olan Kimon Georsiyef bu ae 
fer hapse ptürüldü. 

Bu defa da foıef kabinenin batına 

seçti. Yani Velçef hareketi bir MDe için· 
de tamamiyle yıkıldı. B. T otel vaidler. 
de bulunmakla beraber, gidifi durdur· 
du. Y uıgoalavyamn bütün doatlan, yanı 
V elçef'in bütün dostları aleyhinde ta . 
lo'bler bqlaclı. Velçef, muntazam bir 
paaaportla Belgracl'a kaçb. Fakat büı • 
bunlar kifi gelmedi. 2 iJkteıria 1935 
ele yenı bir hidiae oldu. 7 ilktqrinde bu 
sütunlarda tanlan yazlOJl'dukı 

.. Birdenbire kıral, kıraliçe ve bükü· 
met aleyhine guya muaznm bir komp· 
lo keıfelmİfler. Birçok ''komplo" adar 
ve bunlar arumda, yıapılan mellere ina 
narak Bulgaristan'a dönmüt olan Albay 
Velpıf tevkif eclilmittir. Serbed t.nlal 
-. olaa Km- Cı o ai><ıf ,_-. -., 
ae bkılmııtır. Bu "komplo,, cular, kor· 
lamç tedhifç.ileri kendilerine yardıma 

çaiırmıılar. v elçef'le doatlarmm, Yak -
tiyle de büyük bir suikut tqebbüaüne 
siriıa4 olan baydud Uzunol'a hizmet. 
lerine almıt olcluldan söyleniyor._ 

Demek oluyor ki, V elçef bir tuzata 
diitürülmiiftür. Buadan sonra ela bilin· 
dili gibi hapse blabmt " ............ 
edilmittir . 

••• 
Muhıhme ....... d. ,_ ondan ... 

n _._. seçmiftir? 
Poliain kati emirleri ve pddetli bir 

wıaür, Sofya ukeri aıabk......Pnin da
rapnalanm gizli tatmaya gayret etmİf 
..... ...._ WliaiJw ki iMa .. 
bidleri kakla 1eairi ppmql•rdır. Eıki 

Sofya polia müclüriaiin yubrcla llahai 
pçmiı olan lleyanab Sok be&lcllrl Ge • 
- bDialyor ki birçok yabana pseleci· 
......... clanqmalarma dair bazı haber
.. venDeJe muvaffak oldukluı için 
memleketten k.ovulmutlarchr• 

Alba11n aTUkab, müdafunncla f'ID• 
lan aöylemiıtir: 

·-A.a.n birlik ihtilalci bir le!lrilit· 
tıl', fakat eaaa itibariyle demokratils bir 
....-ı:ıaa,....._. Askeri llirtik, memJ• 
ket içuı • lliPk ..,. ola n Mlet 
igİll IMıkiki lıir teWike halini alnut olaa 
llakeclonya ibtilil tqkilitmın clajı • 
IJI ........ ebemiyetti bir rol OJ'Wlllt" 
lir. Bu operasyonu ancak ordu bapra • 
bilirdi. F.kat ilandan aoara alkeri bir • 
Uk aleyhine hücumlar şiddetlendi ve 1>a 
bicamler ltihaaa, o zamana kadar bire 
liiin ıüphe götürmez tefi telakki edilea 
Alltay Velçef"in pıbıma çemldi. Toıef 
kabinesinin kunaluıundan beri ask~ı-i 

birlitin ortadan kaldmlmaaı için açık 

bir mücadele batladı. Subaylardan bir
çoiu tekaüde ae.tıeclilcll.,, 

Göriildütü gibi Sot,a'da ~ o
lan Vdçef'in daYUı delildir. Malıech 1• 

ra ihtilal le§kilib aleyhtarlannın clenaı 
görülmüıtür. Yalmz Yqoala.,m, Ki • 
çik ......... ve Fransa ila yakmlaı. -
,.. taraftar dürüst adamlar ..a.lriiro 
ectilneelgle kaim........, Balpriatanm te
nıf .. hürriıetini müdana ..... iki 
adam ölüm cezaama çarpılmışbr. 

B. KöMinnaf bakibte., ..... •• 
lalar •:rlediii sibi, Bulpriatama .. .. 
relini kıran bu trajediye ~ lııir neti· 
ce .......U için pbpmf mıdlr 1 

Bum ha,... cevabi ..-ilmek limat 
dır. 26 fUbatta, içlerinde eaki Paris ata• 
.-üliteri Yarbp Soyçef de IM:huml al
b 7edek .allQI. v~. taraftar e;. 
manlann muvakkaten Sofya'claa uzak. 
lattınlmuı için. tafraya sürüldüler. 

Birkaç gün aoma T emps gazeteaİ• 
nin Sofya aytlln ,öyle yazıyordu: 

" Küçük Anlatma, Franaa ve lnsil· 
tere ile yakın&aıaıan taraftar olanlar 
ua11ncla, Velçet'in mabkUmiyeti büyük 

· heyr~an uyandırmıştır. Bu mP'ıfil • 
lerde, bu kadar büyük bir ceza için · 
ri •üriilmı aebeblerin tok zqd oldaju, 
Ye elkİ düpnan1arla uzlapnaya taraıt.r 
olan bir aubaym ortar' kalcl • -.ı 

Y .. oala.,...... can dtipnan• olu we 
tiauti Alme•J"• tarafmclaa bima7e si • 
na Makedor. ihlililcileı · tar afındaa 
ideımtekte oldalu tÖJleDİyorı ft ba 
W Knal Boria'in, Londra. Puia 
Belsracl'da yapbjı ~abatia ........ 
oluyor." 

Şa halele iyi anbyoraak, Makedon1a 
ihtilalcileri, hildimetin bimayui altın • 
daAhnenpbeaa .... pb.,..k_........ 

..... aö,wiiinris .. ,.. ..... 
.......... amhtamldir. C..ı• 
-. Klral Baria, ..... eeplwtmda 
IOD•L Ba.,...'da babua ,......,.. 
sipnt etti. <>il- bmhaamı, .._.... 
......... yddöDümilMlm birlaıç sin e. ll 

.... immi. 014uia liyı.A Çok 
CÜ"•' Fakat a llay 
cledimltı: IClnl Boris'in • .,....,.. ,... 

b fHetteD birkaç sin IOID'a elkİ 
buiıar çan Ferdiaand Benin'e si•ı,_... 
da. Kendisi onu B. Hitı. " Fon 
N<- - • t • -lan meraaimle kabul ,._ 

dı1erek ana boyla gör6ıtli. 

AJ ANKARA 

labilirdi. Bundan tabii bir c:ey olabilir miy
di? Bunlar, Paria'te yahut beyoğlu'nda mü
kellef saraylarda otururlardı. Avrupa'nm pa
diphtan ve vezirlerinden daha nüfuzlu olan 
bu banka ehli ve epfı, biribirleriyle dur
madan çekifirlerdi. Bir noktada yalnız, be
raberdiler. Hepsi de ımıa kani idi ki, Tan
n'nm arzu ve emrine tevfikan, btitiln bu mu
azzam imparatorluk ve bütUn onun içinde 
çalqan inıanlar için, bayatta bir tek gaye 
vardır. O da, dUnyanm her tarafına dalıJ
mıı olan "hiınil" tere, vukunu bir finans 
hokkabazlığı sayesinde sayılan durmadan 
artan kuponlara karşıhk olarak, senede lld 
defa, tam vadesinde faizi tediye etmektir. 

Böyle bir teşkilattan sonra, bütün bu par
alan çalışarak meydana çıkaran milletin 
bi.1zat kendisine kalan; harab kasabalar, bi
çare köyler, tahribe uğnyan ormanlar, yağ
mura susamış tarlalar ve ne hekim ne de 
hoca yüzü görebilen insanlarm kendisine 
kalan, bir kocaman hiçti. 

maktan ziyade sırf d:ışanya doğru iyi ve dü
rüst bir müalüman görünmek için yapılıyor
du. 

Mutlak bir cehalet içinde bulunan boca 
1D1Ifmm imparatorluğu deruni bir dissiplİll 
içine almasına ve onu batıdan gelen düımaıı 
hilcunılanna karşı sevketmesine imkln yolc· 
tu. 

YUGll: Norhrl oon BISCHOFF 
Tiir.79 91llİNnı Bar,._, BBLGB 

Fakat millatlerinin almteri hakkmdan 
kendine verilen pay, padipha kili gelme
miftir. Ordu ile donanma, bakımıızlık yü
zünden, tereddi etmiftir. Devlet utnma ça· 
bfan birkaç idealist miistema, memurlar. 
aylarca maaş alamadıklan için, rlltvete allf
mqlardır. Buna rağmen, aldığı para, padl
şahm israflannı ödiyememif, dalkavuklarmı 
tatmin edememiş, borçlandığı paralarm mli
rabaha faizlerine yetmemiştir. 

Bunun üzerine yeniden borçlara girile
rek yeni karşılıklar gösterilmiştir: Tütün 
monopolu ve yeni vergiler. Bu yeni vergi· 
ler iyleaine idi ki. A vrupalmm karlı dış ti
caretine sarar venniyecek ve altının dışan· 
ya doğru tulumba edilmesine yardım ede
ceklerdi. 

Karşılrklann ve borçlamı idaresi ise, an
cak vabancılann kendileri tarahndan yapı-

Zencir, g&rilliiyor ki, bir tek halkuı ek· 
sik obnamak prtiyle, başladığı noktada, ka
panıyordu. tatisnasrs olarak bütün büyük 
manivelalarla ara manivelalar, politika ve 
idarede, hukukta ve maliyede, ekonomide 
ve münakalatta, ya frenklerin yahut padişa
hın tebaası olmakla beraber çorbacıklarmı 
nüfuzlu frenklerin ocağında pişirmesini ter
cih eden 3çıkgöz Lövantenlerin, yahudile
rin, Rumların ve Ermenilerin eline ıeçmi§
ti. 

Adeta şeytani bir presizyon ile işliyen 
bütün bu ıistem ve cihazın öldürücü laaka· 
cından kurtulmafa, yorgun devletin artık 
gBcU yetmiyordu. ÇllnkU onun kuvvet aldığı 
iki kök, din ve ordu, on dokuzuncu yU.zyılın 
ikinci yansmda iyideniyiye kurumuştu. 

Öyle ki, lstlm dininin toprağında bu sı
ralarda fışlarabilen her tUrlü hayatiyet, 
ortodoka (atinnl} akidelerden aynlarak daha 
serbest ve kih pantellt klb gnOltik bir din
darlığa inkılib ediyordu. Şeriatçi müslüman· 
hk ise, TUrkiye'de, hareket ve inkişaf kabl· 
liyetinden tamamen mahrum bir halde ola
rak, huhı bir formalizmin içinde tqlapn11 
bulunuyordu. 

Gerçi işin ibadet aafham henüz devam e
diyordu • .Fakat ba, bilhaaa batıdan müte
essir olan ıeptik münevverler araamda, de
rin bir dindarlık lhtivacmm bir ifadesi ol-

Fakat müsJümanlıktaki politik kuvvetill 
toptan aşmmasma ve müslümanlrkla o .. 
mantı padiıahlan arasmdaki bağlılık ve mfl
ll'Uebetin son yıllarda tamamen kallanış bd
lunmasma en büyük delil, V. Mehmed ta
rafından 1914 de ilin edilen "cihadı mukad• 
des" in tesirsizliği ve favdasızhğıdır. 

Hindistandaki ve Afrikadaki milyonlar
ca müsUiman. o tarihte. artık halifenin d'e
fil Londra ve Paria'teki efendilerinin emri
ni dinlemektedir. Emrini dlnletemlyen ba1'
fenln haca1eti fse. emri vermekteld haflffili 
kadar büyüktUr. Çünldl en bilyük dint ma
kam tarafından verilen bu emrin birçok malD
sadlar peşinde verildiği iddia edilebilir aına. 
müalümanbfm mukadderatı namına veril• 
diği iddia edilemez. 

(Sonu var) 
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Anlcara taılınağı 
Halkevindeki dünkü 

konferans 

Ankara tapınaiının Hacıbayrar.. 

minareşinden alınmıı bir resmi 

Dün halkevinde senenin en ente
resan konferanslarından biri veril
rnİf, Alman eski eserler müzesi di
rektörü Pr. Dr. Şeyde, Ankara tapı· 
nağmın lsadan önce baılıyarak ya
kın zamanlara kadar olan tarih de
.U-leri içindeki durumunu anlatmış
br. 

Bakanlar, saylavlar, generaller ve 
bütün profe'\5rlerle yüksek tahsil ta
lebesinin bulunduğu konferansa baş
larken, profesör tarihi ve eski eserle
ri olmayan bir yerin organik bir şe
hir olamıyacağıru izah etti ve An· 
kara tapınağı gibi evrensel bir şöh
reti koynunda barındıran Ankaranm 
batşehir yapılmasının Cumuriyet he
eabma takdire ve övünmiye değer bir 
hadise olduğunu söyledi. 

Ankara tapmağınm Miliddan ÖD· 
ceki devre ait olan durum.unu, son 
zamanlardaki kazıdan elde edilen 
ınalfunata ğöre estoze edilmiş olan 
fotograflarla ve projeksiyonla göste
ren profesör 926 da hükümetimiz va • 
lltaaile yapılan kazıda bulunan para
ların tarihçesini yapb ve bize geçi. 
tini anlatb. 

Poii~ıe: 

Sarho~ yumurtacı 
Yumurtacı Ali son derece sarhoı ·1-

cluğu halde yathiı Atazade banma ge
lerek gürültü çıkardığı, oradakilerin Ü· 

2erlerine atıldığı görüldüğünden yaka • 

larıarak adliyeve verilmiştir. 

Aha hırsızı 
Çukurhanda yatan Mahmudun o

daaında bulunmadığı bir awada arka· 
da,, Şevket içeri girerek bir abasını 
Çalmış ve S 'ileymana satmııtır. Poliı 
hırsızı yakalamı§ ve hakkmda taki
bata başlamıttır. 

Tefrika: Na. 6 

ULUS 

l.A>lcarno andlaşmasını 
Londrada ilk 

imzalıyan devletlerin 
toplantılarını 

de1e(r~]Prİ dün :-. 

yaptılar 

Konsey yarın toplanıyor 
Almanya, Ren işi hakkında -resmi birbeyannmeçıkardı 

( SGf' 1. inci .aylada) 

iu haberi de yalanlanmaktadır. 
Pa1'lamento laarb komiayonu. fİ· 

mali f'Jl'ki aımrmda emni)'et tedbirle· 
tinin alındılına hükümetin kanaat 
ııeıidmai için oraya bir komiayon 
göndermiftir. 

... "' ... 
Dün aabahlıi fransız. gaz.eteleri, 

d'f hakanının iatediklerinin İngiliz 

lıabinai tarafından tiddetli bir mu
kavemetle karıılOfacağmı, fakat ni· 
hayet bakanın İngiliz. kabinesini ken. 
di gÖrÜ§Üne çektiğini ve bunun İçin 
de Franaaya bağlı bazı devletlerin, 
Lokarno andla§ması lci;yık olduğu gi
bi müdafaa edilmediği takdirde mıl
letler cemiyetinden çıkmak istedikle
rini ileri aüreceklerin aanmaktadırlar. 

*** 
B. Van Zeeland yanında hususi 

kalem müdürü olduğu halde dün sa
bah Lonılraya hareket etmi§tir. 

••• 
Jngiln kcrbinesi çtır§amba akıamı, 

BB. Eden ve Halilaka da hazır bu
lundukları halde yaptığı toplantıda 

hiç bir karar uermemiıtir. Dün sabah 
~"" lıabimrtoplantısmda Lokarno 
deuletleri ltonlerannnm ha%U'lıkları 

ue Ren meselelerinde İngiliz. gÖrÜfÜ· 
nün teabiti ile uğraıılmııtır. 

*** 
Morning Post gaz.efesi, yapılacak 

görüımelcr için hazırlık tedbiri ol. 
malı üzer• İngiliz hültümetinin, Fran
ıcmın Ren bölgesinin boıaltılmcuı yo· 
lundaki iateğini tervice karar uerdiği
ni yazmaktadır. 

T aymis ga:Mttesi ele Almanya aley
hindeki ithamlan haklı bulmakla be
raber, d•vletlerin ortadaki a:ararın 

tamiri için en uygun hareketi, Hitle· 
rin teklifleri de unutulmadan, gözden 
geçirmeleri lôzım geldiğini ytlZlyor. 

••• 
Almcın re8mİ mahlilelrinde aöylen· 

dilin• göre, laültümet Londradaki 
konaey toplantıaırula kendini temail 
ettirmek üz.ere bir kar11T vermif değil. 
dir u• Jolaa önce, Lokamoyu im~la. 
yan devletler araaındaki 11örüpnel•· 
rin bitmeaini beklemektedir. ..... 

Amerilıan laükümet mahlillm. ln
~lt•,.. uaaiyetin idaresini ele aldığı 
için telafi/tenin ıualclıiı dü,ünceaİn
dedirler. Birçok fahaiyetler dinlenmek 
rüere muhtelif )'erl•re hareket etmif
lerdir. B. Ruz.velt balık auı için Karib 
denUine oçdmıf bulunmaktadır. B. 
Hul Floriclaya gitmiştir. 

Londra görüşmeleri 
başladı 

Londra, 12 (A.A.) - Lokarno dev
letleri konferanıı bu aktam saat 17,15 
de açılımthr. 

Konferanstan önce B. Flanden baş-

hissedeceksin. .. 

bakan Bald'rin'le yarııa 1Ut kadar gö • 
riipnüıtiir. 

lnsiliz bükümeti konferanı delege • 
!erini Karlton otelinde akpm yemeiiue 
çailnmthr. 

Delegeler ve ekıperler uzun müddet 
ilk teklifleri sözden Seçİrmİtler Te bun· 
elan ıonra başlıca delegeler aralanndR 
görütrnüılerdir. 

Londra, l;t ( A.A.) - Lokarno dev -
letleri konteranıu aaat 19,45 e kadar aüı·
müştur. GöruşmeJer devam etmektedır. 
Henüz hiç bir hareket tarzı tesbit olun
mamıştır. Yarınki toplantı için bu akşam 
hüki.imet tarafından verilen ziyafette 
hazirhk görüşmeleri yapılacaktır. 

İngiltere Almanyaya askerlik dışı 
bölgeden şimdilik kıtalar müstesna ol -
mak üzere kuvvetlerini geri çekmesini, 
bu kuvvetleri arttırmamak ve bu mın • 
takayı tahkim ebnemek teahhüdünde 
bulunmasını telkin eylemiştir. Bu teah· 
hüt hiç değilae yeni pakt görüşülüııcü
ye ve arsıulusal vaziyet düzelinciye ka -
dar devam edecektir. 

Royter ajansının öirendiğine ıöre, 
dün akşamki kabine toplantıııllilan ıon
ra B. Eden alınan eliçiıini çaiırara.k 
kendisine İngiltere hükümetinin bu • 
günkü vaziyeti çok vahim gördüğünü. 
Lokarno devletlerinin ertesi günü top
lanacağını ve Hitler'den b.ir tesviye tar
zı bulunmaıına yardım için en kısa bir 
müddet içinde yardım istemeyi haklı 

gördüğünü bildirmit ve yukarıki telkin
lerde bulunmuıtur. 

B. Eden, alman hükümeti böyle bir 
harekette bulunuraa ar11ulusal vaziye -
tin yalıtmasına kıymetli yardımda bu -
lunmut olacağını ebemiyetle kaydey -
lemiştir. 

Alman büyük elçisi bugün verdiğ; 

cevabta alman hiikümetinin Ren'de Al
manya'nın hakimiyetini devamlı v~J a 

iğreti bir tahdide tabi tutacak görüıme· 
lere girişemiyeceğini bildirmittir. 

Hitlerden aldıiı talimat üzerine bu 
tebliğde bulunan alman elçisi ıunu İ· 
lave etmittir. "- Bununla beraber, 
tekliflerinin Franaa tarafından kabul 
edilebilmesini kolaylattırmak için ıu. 
nu izah etmek arınuundadır ki, Ren-

de alman hakimiyetinin yeniden ku· 
rulmaıı ancak remzi mahiyettedir. 
Rendeki bazı garnizonlara •ulh aa· 
mıuu kadroıuyla yerleıtirilen kıtalar 

mevcudu Berlindeki İngiliz Ye fra ... 
sız ataıemiliterlerine bildirilmittir• 
Bu mevcud artmıyacaktır ve ba kıta• 
larm ıimdilik fran .. z •e Belçika il• 

nırlanna daha yakm bir yere NYkİ 

diifünülmemektedir Ye nihayet Ren 
bölgeainin ukeri İf•alindeki ba tah· 
didler yapılmakta olan aôrüpnel• 
deTam ettiii müddetçe muhafaza olu
nacaktır. Şu ,...ııa ki, Fran,. ve Bel· 
çika da benzer bir hareket tanı ta• 
kınsmlar,,, 

Alman hükümetinin bu tebliği in-

ciliz dıt bakanhtmca Fransa, ltalya 
ve Belçika delegelerine bildirilmittir. 

lngiliz hükümetinin kanaatine gö
re, almula.rm bu cevabı bir tarzı hal 
bulunmasma yardım edecek mahİyf"t 

te olmakla beraber istenildili dc:-ere. 
de ileri gimektedir. Almanya nezdin
de baıkaca hiçbir tetebbüate bulunul
mamııtrr. 

Milletler cemiyeti kon14eyinin 
toplantısı yarın 

Londra, 12 (A.A.) - Dün 11J. ·~ l. 

milletler cemiyeti konaeyinin cumartesı 
günü yapılması düşünülen topl oı:ı.ıı-ı 

geciktirilmesi muhtemel görülmekte irli 
Londra, 12 (A.A.) - Milletler ce · 

miyeti konseyi kati olarak cumartesi gÜ· 

nü saat 11 de toplanbya cağmlmıştı,. 

Almanyanm beyanna!l1es; 
Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B. ajansı, 

gazetelerin bazı netriyatı ile rl<'" Jet 
adamlarının bazı beyanatı hakltmda 
alman hükümetinin aıağıdaki resmi 
beyanatını neıretmektedir: 

Fransanın Lokarnodan ön--:e 
yaptığı andlaşmalar .. 

1. - Fransa, Lokarno pakhn-'"ln 
önce, Almanya tarafından, Fransa ya 

yapılacak bir tecavüz halinde merİ· 

yete girecek olan a§ağıdaki askeri 
andlaımaları yapmış bulunuyordu: 

a. • Belçika ile andlaıma, 
b. • Çekoslovakya ile andlaşma, 
c. - Polonya ile andlaşma, 

Fransa hükümeti ile öteki hükü
metlerin beyanatına göre, bu andlaş· 

malar ancak tedafüi ittifak mahiye· 
tinde olduğundan ve esasen Alman. 
yanın da ne Fransaya ne de diğer dev· 
Jetlere kar§ı tecavüz niyeti bulunma

dığından, bu andla§malar Lokarno 
paktının ruhuna aykırı görülmerniı 

ve Almanya, aonradan fazlalaıma

mak tartiyle, yalnız bunları kabul 
eylemiıtir. 

Alman sınırındaki f ransız 
tahkimatı 

2. - Sulh yapılalrdanberi, Fransa, 
alman sınırı boyunca, büyük mikdar
da aaker yığmıştır. Ayrıca fransız 

Bdlırr, tarihte eti görülmem.it bir mü. 
dafaa aiatemi ile cihazlanmııtır. Bu 
memleketlerin askeri mahfilleri fik
rince, bu müdafaa sistemine çevrile
cek her türlü hücum neticesiz kal
maya mahkUındur. Fakat Almanya
nın Fransaya kartı hiçbir harbcı ni. 
yeti olmadığından, bu istibki.mlar 
hakkında hiçbir teY söylememiı ve 
aöylememekte de devam eylemittir. 

Sovyet • fran.6ı:. -paktı 
3. - Frana bunlardan baıka &On 

zamanda Sovyet Rusya ile ,.eni bir as
keri ittifak yapnuftır. Bu andla§ma, 

l.erlıangi bir anla§IDazbkta milletler 1 
cemiyetinin vereceği kararı bekleme
den dofrudan doğruya alman karar 

ıaı ıa tatbika geçmektedir. Bu yenı 
anıaşma, asıl şu meseleden dolayı hu
susı bir ehemiyet almaktad1r ki, bu
gün Rusyadaki rejim ve bu rejimin 
ruhu yaln1a teorik olarak dejil, fa
kat aynı zamanda pratik sahada da 
dünya ihtilalini gütmektedir. Bunun 
için bu andla.,ma tam manaaiyle em· 
peryaliıt •e mütecavi:ı; bir mahiyet al. 
maktadrr. 

Pakuan önceki gat"anıiler 

Bu ittifak yapılmadan önce Fran· 
aa'nın •taiırla zikroluna.n emniyet ga. 
ra- tileri vaı-dı: 

a. - Kendi kuvvetleri. Yani 100 mil
yon ki:ıilik anavatan ve sömürgeler. 

b .. Büyüiik Britanya. 
c. - Belçika . 

J· ·Polonya 
e. Çekoslovakya 

Lokarno andlaşması Üzerine ltnl· 
ya da kafil devlet srfa tiyle bu listeye 
ilave edilmelidir. 

4. - Fransa, tarihte eşi görülme
mi~ olan·bu toprak bütünlün-ü garnn
tilerİntlen başka, 175 milyon nühı1-
luk muazzam Sovyet birliğinin de vnr· 
dınıını kazanmak mecburİyf"tİni duy
muştur. 

Almnnya 1- rmrsuvı tı lıdid 

Ptnu>m i.~tir. 

Bu hususta afağldaki mı.iliihaı:a· 

Jarda bulunmak ıerektir: 
Almanya tarafından Frnnaaya ıdı· 

did olunabileceğini farıı:ettiı fX:ek hiç
bir imkin verilmemittir. Bundan baf• 

ka Almanya, Fransanın kendi topı ak 
hakimiyetini temin için alınak met:bu• 

l'"iyetini duyduğu emniyet gıu anı.I ri· 
ne karıı da hiçbir ıey söylememi~ur. 
Çünkü Almanyanm hic!>ir tecavii?. ni
yeti yoktu. Eğer FrRnaa, l.okl'\rno ımd. 
)aşmasını ımzadan sonra, aynca ken• 
diııine başka bir emniyet unsuru ara

mak mecburiyetini duvdu ise. Fransa 
hükümeti, hiç olmazsa bu niyetini, 
bu yeni emniyeti Lokarno çerçevesi· 
ne sokmağa çalıımak veyahud Lokar• 
no ile hemahenk kılmak Üzere Lokın·· 
no devletlerine bildirmesi lazım ge• 
lirdi. 

Sovyeı - /ransız paktı luıkkıntla 
i11 • ~ayialar 

'\! -

1935 ilkbabannda So-.yet Rusye 
ile Fransa. araamda aakeri andlatma• 
lar hakkmdaki ilk havadisler dolat' 
mata başladıtı zaman, bilikia tekzibo 
fer neşrolundu. Sonradan franaıa par
lamentosunda Artembo Sovyet Rus. 

yanın bütün kuvvetini Fransanm em· 
rine koyduğunu bildirdifinde, ikinci 
defa olarak bu hadiaenin yalan oldu· 
ğu ve hakikata uymadığı söylendi. 
Nihayet böyle bir aakeri paktın varlı• 
ğı, bütün bu tekziplere rağmen öi· 
renildi. Bunan Üzerine yavaı yavaf 
bu hadise dünyanın ıttılama arzolun· 
du. 

Bugün ittifak andlafmasınm esas
lan bilinmektedir. Fransa - Polonya 
ve Fransa . Çekoslovakya andlaıma· 
larınm kesin olarak, bu andlaıma ile 
bitaraf, ya milletler cemiyeti ile Lo
karno devletlerinin kararlarını dik· 
kate almadan ve yahud bu kararl1trı 
beklemeden, mütecavizi tayin husu· 

- Sayfayı çevir;ni:a 

E:vononk ve Ote~D 
Mösyö Dögui hemen bardağa sarıldı, fa

kat sert ve sanki içinde su dolu imiş gibi ıs
lık çalan bir soluma ile bütün vücudu sarsıl
dığı için ağzına bir türlü yanaştıramadı. Bir
az hava almak istiyerek: 

nında oturup anasını avutmak için onu sor
guya çekiyordu. Madam Dögui gene kızlık 
günlerinden, Mösyö Dögui'nin pazar günle
ri, Kristin'in anasına geldiği devirlerden sık 
sık bahsediyordu. Bert, Madam Dögui'nin 
Paris'te yaşamış olmasını bir türlü aklına 
sığdıramıyordu, o Nuvazik'le öyle imtizaç 
etmişe benziyordu ki... Hiç bilmedi -
ği isimleri hayretle dinliyor ve kendisi 
için kapalı olan ve anası tarafından birer sa
adet gibi anılan bu eski dostluklar, eğlen· 
celer ve hauralar aleminin nasıl bir ilem ol
duğunu kavramağa çalışıyordu. Bert yattık
tan sonra, Madam Dögui, sanki yatağına 
girmesi imkansızmış gibi, uzun zaman daha 
koltuğundan krrmldamıyordu. Basını koltu
ğun srrtma dayayıp uyuyor, sonra zıplıya
rak t' ıenryor ve yanmakta olan lambasına 
bakarak nasıl olup da odada yalmı bulun
duğunu birdenbire anlıyamıyordu. 

de beraber getirip bütün öğle sonunu geçir
mek üzere yerleşen ve kupkuru sesi ile türlü 
mevzular üzerine durmayıp konuşan Madam 
Şoran ... 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

-·-
Kocasının üzerine doğru iğilerek sordu: 
- Nen var? 
Sonra, korkup şaşırarak tekrarladı: 
- Nen var? 
Öteki, intizamını kaybetmiş bir teneffüs 

arasında adeta sönmüş, kaybolmuş gibi bir 
Besle, gözleri düşünce ve ıstırab dolu, mırıl-
dandı: · 

- Boğuluyorum ... 
Madam Dögui, şefkatıı bir tavurla: 
- Hazımsızlık! ... 
Mösyö Dögui kalktı, şöminenin önünde 

durdu, aynada yüzüne baktı, sonra, bir ço
tuk irttati ile yatağına uzandL 

Bu izahı zihniyetine uygun gören Ma
~am Dögui bir bardağa Karnı suyu damlatır
~en tekrarladı: 

- Hazımsızlık ... 
Ve sonra, kocasının başını tutarak: 
- Şimdi bak göreceksin ... hemen iyilik 

- Daha yukarı ... kaldır ... diyordu. 
Madam Dögui, kocasının başı altına bir 

yastık koydu ve bütün hareketlerini takib 
eden bu gözlerden, tek ses olarak konuşan 
bu boğulma güriUtüsiinden şaşırarak, küçük 
ecza dolabım açtı. Biltfin bu boş şişeler ara
sında hiç bir şey gönniyor, ve, hemen veril
mesi laznngelen ilftcın belki eli altmda bu
lunduğunu dilşünürken, korku ve istimdad 
ile ona bakan adamcağızı alıp götüren an
laşılmaz buhran karşısında derin bir kudret
sizlik duygusuna. sonsuz bir bitkinliğe ken
dini kaptırıyordu. 

*** 
Kocasının ölümünden sonra Madam Dö

gui odasından hiç çıkmaz oldu. Bert anne
sini bahçeye sürüklemeğe çabalıyor, fakat 
o, vaktiyle hep çalışıp koşuştuğu görülen 
eviyle bile uğraşmıyarak, hemen geri dönüp 
mektublar yazıyordu. · 

Bert, uzun rezeleri olan bir dolabın ya-

Bir takım ziyaretler kabul etti: gaile ne
dir bilmemiş olan, fakat pek içe dokunucu 
ve pek doğru sözler ~öyliyen Madam Brigöy; 
daima kocasının ve iki krzmm yasını tutan, 
ancak aetkhTan ziyaret eden ve salonuna gi
rişi Madam Dögui'yi korkutan Madam Bo
ro; kendisini samim1 dost saydığı için işini 

Bu Madam, bir gün, örgü örmeğe devam 
edip dururken, damdan düşercesine: 

- Zavallı dostum, dedi, veraset işinizin 
biraz güç olacağım sanıyorum. Bunu kocam
la konuşmalısınız. Lui güzel kitablar alırdı 
ama ticaretevi ile hiç meşgul olmazdı. Taa
fiye muamelesinin büyük bir şey bırakmıya
cağı söylenitivor. 

Bu haberden telaşa düşen Madam Dög-ui, 
bir mülakat isterliği noteri, adeti üzere ka
ranlık izahlan dinlemeyip geçerek, isticvab 
etti. Parasının da evinin de sahibi olcluğunu 
anlayıp memnun olarak artık işlerivle yal· 
nız kendi alAkalanmak istedi. Her gün yap
tığı hesablar zihnini kanştmyorctu. 

Bir gtln, dikiş masasından bir mektub 
· çıkararak: 

- Kristin'den mektub aldnn, dedi. 
Mektubu lambanın altında açıp yükseli 

sesle, hafif hafif burnundan soluyarak ve 
son satırlara yaklaştıkça dudaktan titriy~ 
rek, yeni baştan okudu. 

(Sonu var) 
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sunda kendi hususi kararlarını alabi. 
leceklerdir. 

Pakttan doğan lıakiki vaziyet 
Bu hadiaeden çıkan hakiki vaziyet 

ıudur: 
Franaa, tehdit edildiiini, farzeyle· 

diii iıtiklafüıi korumak için fimdiye 
kadar eıi görülmeuıİf muazzam bir 
iıtibkam aiatemi vücuda retirmittir. 
Franaa, andlaımalarla, bu vaziyete 
kafil olarak bütün, kara ve denizdeki 
kuvvetleriyle Büyiik Britanyayı, hal· 
yayı, Belçikayı, Polonyayı, Çekoslo· 
vakyayı ve nihayet yalnız kendi batı· 
na 17 milyon askeri olan Ruayayı da 
bağlamııtır. Ayrıca Fransa.om kendi 
kuvvetleri de "ardır. Bu devletlerin 
ordusu, sulh halinde 3 milyon; harp 
halinde iae 30 milyondur. Bu muaz· 
zam ve eti görülmemiş garantiler kar· 
tıınnda Fransa, kendi emniyeti için, 
ayrıca, dünyanın en kuvvetli İatih· 
kamları karfıaında, Almanyada her 
türlü hücumlara açık bir askerlik dı· 
ıı bölge istemektedir. Almany,a, Fran· 
aanm aon harekatı Üzerine Lokarno 
andlaşmasını bozulmuı saydıktan ve 
bu yerleri bütün hukuku ile kendi 
hakimiyetine aldıktan sonra, Fransa, 
buralara giren 19 taburu, yarı dün
ya tarafından garanti edilen fransız 
emniyeti için b ir tehdit saymaktadır. 

Alman hükünıetiııin f il,·ri 
Alman hükümeti bu hususta ıu be· 

yanatta bulunur: 
Almanya, kendi hi.kimiyeti altın· 

da bulunan bir toprağı çok az mİk· 
darda aakerle iıgal eylemittir. Bun
dan baıka, franaız hükümetine ve he· 
le ftıuız milletine, Almanyanın, 
Franaayı kendisi için haysiyet kırıcı 
tartlar altında göriiJmelere baılaL 

mak için herhangi bir tesir icra eyle· 
mekte olduğu korkuaunu haklı göste· 
recek bir aebeb vermemek için, alman 
hükümeti, Avrupa sulhunu temin için 

geniı tekliflerde bulunmuıtur. Bu 
teklifler ıu bakımdan hususi bir ehe
miyet keabeder ki bunlar bütün bir 
milletin gÜvneini kazanmıt bulunan 
ve onun namma hareket eden bir mil
li hükümet tarafmdan yapılmııtır. 

Alman hükümetinin yaptığı teklifin 
tarihi kıymeti ıudur: bu tarzda ya. 

pılacak bir anlaıma. Veraay andlaı· 
masmdanberi, hiç bir tarafın herhan· 
gi bir teıiri olmakaızm •e herhangi 
bir devlete kartı müaavataız muame
le yapmıyan ilk Avrupa umumi an· 
laımaaı olacaktır. 

"Almanya baıka bir yol da 
tutabilirdi .• " 

Esasen bu vaziyet, bu tekliflere 

dayanan bir anlatmanın yapılabilme

si için deği§mez bir tartbr. Almanya, 

başka bir yol da tutabilird i. Fransız 

• sovye t paktının İmzruıı üzerine, Al
manya Loknrno paktının ga yri m ev

cud bulunduğunu ilan edebilir ve, Ren 

havzasının İşgaline gitmeksizin, yal. 
nız kendi milli ltuvvetine dayanarak 
her türlü A vrupa İ§birliğinden çekile
bilirdi. Alman hükümeti, Avrupanın 
verimsiz bir tarzda parçalara ayrıl

masının devaD\mdan başka bir netice 
vermiyecek böyle bir yola gitmekten 
çekindi ve bilakis, Avrupa kıtasmda 
kati bir sulha varmak için büyÜk bir 

Telrilta: 19 

ULUS 

Türk hava kurum unun piyangosunda 
Kazanan numaralar 

( ISGfl ı. ınci aayltıda) 

6336 18806 22521 6630 18995 
23293 9692 8779 28938 9537 
22478 21292 3029 22662 12873 

3724 4344 7813 24856 9213 

500 lira kazananlar: 
9335 10157 24074 4172 12077 
3935 6948 204 79 5590 11226 

25970 4877 1959 26021 28719 
21327 24373 15612 

150 lira kazananlar: 
16306 5110 11701 7623 25952 
20218 19588 28002 26451 2552 
29680 17619 12551 7591 24200 

4897 7569 25918 25220 1385 

kurucu plan verdi. 

"Alnıcmya, lıô.ldmiyf'linclcn 
ııazge•,;miyeccJ;tir •• ' ' 

Almanyanın, bu planı vücuda ge. 

tirmek için Fransa ile ve öteki dev· 
Jetlerle samimi bir surette gorüıme· 

lere girmekten daha büyük bir arzu 
ile istediği hiç bir teY yoktur. Ve 
bundan dolayıdır ki, franaız . kamo· 
yuna kartı bir tazyik ve yahut bir 
emri vaki duygusu vermemek için, 
kendi topraklarının askeri haline ge. 
tirilmesini, §İmdilik, ancak ."sembo· 
lik" aayılabilecek bir tarzda yapmış· 

tır. Eğer faydalı görülür ise Alınan· 
ya, fransız ve Belçika hükümetlerİ· 
nin de aynı tarzda hareketi şartiyle, 
bütün görüşmeler müddetince, bu· 
günkü va.ı:iyeti değiıtirmiyeceğini te
ahhüde hazırdır. fakat hiç bir vakit, 
hakimiyet haklarından vaı:.geçmiye· 

cektir. Çünkü Almanya emindir ki bu 
tarzda hareket ederse Avrupanın ge· 
lecekteki sulhu, yeniden bir kere da . 
ha baskı iıe elde edilmit tavizata ve 
manevi müsavatsızlığa dayanacak ve 
bu hal, yeniden, kendi bünyesinde İç· 
ten içe bir hoınudsuzluk ve utanç 
duygu5u taııyacakhr. 

.4lman hiikümetinin gaye8İ 
Alman bükümetinin güttüğü ııaye, 

nurlu bir millet için maneri ağır tart
ları olan andlatmalar imzası değil, 

fakat Avrupada 25 sene için hakiki 
bir suuh koyacak mahiyetinde and. 
laf1Dalar yapmaktır. Bu sulh, tama· 
men müsavi haklara malik Avrupa 
milletlerinin ve devletlerinin aerbest· 
çe verdikleri kararlar Üzerine kurul
mu, yeni bir Avrupa huku~i nizamı. 
nı irtiva eyliyecektir. Bu andlaıma· 
1 r, ancak bu tartlar altında imzala· 
nacaktır. Ve ancak bu tarzda İmza 
edilen andlaşmalardır ki milletlerin 
şeref hisleri ile hema1 .... ok bulunduk
larından, herkes tarafından bütün 
manasiyle saygı görecektir. Herhalde 
Almanya, bu andlaşmalara, bu tarz
da saygı gösterecektir. 

Eğer bu fikir, diğer hükümetlerin 
muvafakatini kazanmazsa, şu tabiidir 
ki, alman hükiimcti, tekliflerini geri 
alacak, ve, di ~er milletler arasında 
kısılmış haklara malik bir milJet gi· 
bi yaşamaktansa, alman milletinin 
haasalarma, sadakl'ltİne ve ananevi 
fedakarlık hissine dayanarak terefli 
bir tecerrüdü tercih eyliyecektir. 

28166 2694 22452 3688 16880 
29093 12036 28050 15344 26419 

5374 6212 1976 

100 lira kazananlar: 
28874 2512 16860 13390 19821 
25865 16869 17979 7314 23004 

23621 29955 9706 8550 28794 
21287 25029 21284 8477 17599 

6728 11282 12548 16468 13548 
24267 5686 13117 26148 25820 
10256 1244 7973 6419 4672 
27888 23105 8016 14786 12616 

3564 23669 27756 ı 38 3704 
2893 4171 1546 13756 18659 
8413 12026 19887 14088 6997 
3839 28327 12180 

50 lirll kttzwıarıtar: 
1186~ ö044 14925 25039 24959 
17298 16917 1100 4536 1766 
16622 18047 6605 27528 5093 
aı49 29198 20~39 16125 2138 

1 ?< .d 2316.i 3948 4959 208 7 J 
~l UJ 27164 11180 11537 19437 

29~J2 7162 23469 27755 25088 
13083 22~43 192~6 26500 10167 
15132 7942 3942 8277 4201 

4116 28.>~S 22373 581 8033 
ıı~2J 194,l L7155 3099 16389 
21748 19213 13206 24542 26489 

2501 17188 11676 4062 9649 
16857 247 19894 28566 2549 
22~75 4566 8393 1289 11881 
18993 460 28418 14831 10575 
19472 2a156 2540 15067 1051~ 
26070 öS85 3357 24801 15328 

8711 22098 18997 4696 24441 
222 12 14160 1545 90067 26997 
11018 19314 25979 24377 8992 

184 12164 27643 3548 27 
2ô9 l593 22261 2007 23827 

191615 312 14994 24235 16990 
29508 29444 5506 8193 10952 
22744 2785 16904 3184 17156 

7487 2140 ' 21792 23158 1119 
3123 5683 4333 7740 24637 

26169 9027 13771 14956 16392 
1.5769 16211 19793 6274 18090 

30 lira ktusananlar: 

19710 10392 10982 27648 2103 
28961 12844 22458 16608 23089 

8894 15589 8507 27077 6589 
24298 d786 21390 21723 19929 
22530 11058 5329 15455 4321 

8248 28287 16045 9911 21970 
13628 14046 13158 29071 2138 . 
16786 26045 5921 13695 10629 
16107 7813 22058 15766 17398 
19035 23775 3059 2883 14293 
15195 3534 17199 6542 4962 

9690 27309 10044 23113 17726 
6$62 21878 19857 15912 10919 

22091 17252 13394 3267 28466 
20100 19755 21496 5449 1556 
29030 28473 17216 7781 27017 

3076 4044 13488 799 27827 
10931 19282 10462 21240 15188 
19577 29282 16189 5813 16161 
16250 25726 26544 17754 23751 
13625 19549 19411 23536 27820 
22390 8703 17051 3844 23259 

8484 22454 8195 21564 13886 
23995 24696 7779 9187 17935 

3714 17630 8456 15934 245 
~4125 3974 4169 21387 26815 

13 MAKf 1~36 CUMA 

A11kaı·a r. 'I . 1, Başınüdürlüifinden 
Ankara Otomatik telefon binasına yeniden ilave edilen kısındl 

kalörifer tesisatı açık eksiltme suretiyle yaptınlacaktır. 
Keşif bedeli 2346 L. Z8 kuruştur. Muvakkat teminat l 75 L. 98 

kuruştur. 
Bu kuruma ait plan ve şartname Başmüdürlüğümüz ya;ı: ı işlen 

bü rosunda her gün ~örU1ehilir. 
fstekliJcrin ?7 mart 93fi cuma ı;inü saat ıs de komisyonumu1.a 

müracaat1art. (S58) l-924 

----~------·~---------------------------------------
Ankara 

• 
tıı·ar~t 

oda~ı ~iı-illi 

ınemurluiundan: 
Ankara viliyetinde Cebeci semtinde Nazımbey mahallesinde 

Hemhüm sokağında 41 numaralı evde oturan ve T . C. tebaasından 
oı .. ., Ankarada Balıkpazan semtinde C'i numaralı mahalli ikamet-
ga hı ticari i ttihaz ederek ... tarihindenberi terzilik ticaretiyle İt" 
tigal eden ve ticaret odasının 1332 sicil numarasttı ~=- mukavyet bu· 
lunan Mehmet Galip'in unvanı t icareti M . Galip Çankaya olarak 
tescil edildiği gibi bu Unvanın imza şekli de ticaret kanununun .4~ 
inci maddesi mucibince dairece 12.3.936 tarihinde tescil edildığı 
ilan olunur. 1-931 

Keçihur1~1 Kiikürtleri Tiirk 
• 

Şirketi ldare Anonim 
Me<-lisi R • ...... ı 

e1Fıl1~t en: 
Şirketimiz hissedarlar senelik heyeti umumiyesinin 30 mart 

1936 tarihine milsadif pazartesi g{inU saat 15 de içtimaa davet edi1-
mesi kararlaştınlmış oldu~ cihette muhterem hissedarlarımızıtı 
veya vekillerinin mezkOr gUn ve saatte Ankarada Sümer Bank U
mumi Müdürtllğü ne7. diiıde Şirketimiz merkezini teşrifleri ve esas 
mukave1enamemizln 59 uncu maddesine tevfikan toplantıdan bir 
hafta evvel Şirket Merkezine müracaat ile hissedarhlı milbeyyin 
ve~aikin ibrazı mukabltlnde birer duhuliye kartı almatan rica olu· 
nur. 

Esas mukavelenamemfzin 53 Uncil maddesine nazaran her 100 
hisse sahibinin bir rey hakkı olacaktır. Ancak Ticaret kanununun 
365 inci maddesi hllkmUne göre her hissedarın rey hakkı azami 10 11 

gecemez. 

• Müzaker~ ruznamesı 
1 - İdare Meclisi nı Mlirakip raporlarının okunması: 
2. - Bil!nço ve Kir ve Zarar hesabının tetkiki ile idare Mec

Hsinin ibrası; 
3. - 1936 aenesi için idare Medial azası ite murakiplere verile

cek ücretlerin tayini: 
4. - Çekilen İdare Meclisi azası yerine yeni bir azanın tayini-

nin taSdiki. 1-925 

Türkiye milli ithalat ve 
ihracat ~irketinden : 

,Sirketin 1935 aenealae ait alellde hiaaedarlar heyeti umumiydi 
senelik içtimaıaı 31 Mart 936 aalı gUnll saat 15 de Ankarada Kın.
er hanında 19 numarada yapacakttr. lçtimaa gelecek hiaaedarlarıa 
içtima günUnden bir hafta evet duhuliye varakası almaları rica 
olunur. 

• Müzakere ruznamesı .. 
1 - İdare mec1isi ve murakip raporlannm okunması. 
2 - Bi1anço ve kSr ve zarar het1abrnın tetkik ve tasdiki ile ida

re meclisinin ibrasr. 
3 - Münhal azalıklara idare meclisince seçilen azaların tasdiki 

ve müddetleri dolanların verine aza intihabı 
4 - Murakıp intihabr ve Ucretinin tesbiti. 1-926 

Ankara Belediye Reisliiinden : 
A) Eksiltmeye konulan iş Otobüs Garajı cephe keslll(' taş du

varı ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli (7273,23) liradır. 
B) Şartname ve projesi Belediye Fen DirektörtüıYünden getiri

lecek olan ve bu işlerle meşgul mimar veya mühendis veya taşçı 
esnafı o1duğuna dair vesika mukabilinde Otobüs Direktörlüğün· 
den parasız olarak alınır. 

C) İhalesi (28-3-936) gUnU saat (15) te Otobüs Dil'ektörlüğüa-
de yapılacaktır. 

D) İhale açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat miktarı (545,50) liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı hai.s olmaları 

lizımdrr. (553) 1-922 

bir aurette i;liyordu. 

TOPVEKÜN HARS 

Alman ekonomisinde 2000 milyon mark
lık altın ve nakid tedvaülde olduğundan, o 
günlerin ekonomik durumundaki para ihti
yacım kapatmak için, yalnız 1800 milyon 
marklık banknot çıkannak lazımgelmişti. 
Buna göre, altın karşılığını tehlikeye sok
madan, alman ekonomisine 4200 milyon 
mark tutarında banknot katmak imkanı ha
sıl oldu. 

mak zarureti ortaya çıktı. Her iki şık da, 
1500 milyon marklık kaimenin ve, 2000 mil
yon marklık da, keza kaimeler gibi, büyük 
bir kısmı basılmış bulunan Rayhşbank bank· 
notunun emre hazır bulundurulmasını zan:ı
ri kıldı. Seferberlik ilan edildiği zaman, or
dunun ve ulusal ekonominin ilk ihtiyaçtan 
işte bu suretle karşılanmış oldu. 

lltlİli mahfillerin, vaktiyle, elıonominİll 
halı inkifGlı dolayuiyle, levkalilıde yülıl,j 
bulanan alman para ve kredi itlerinin dah• 
g..U, bir eaa. üzenne lrarulmcua 11ayeaİlll 

dıırmadan tGfUrtalarınm, ne kadar .zaral'İ 
olduğu, ıimdi anlQfılıyordu. Hiç .zorluk çelı
mcden, alman ekonomuinin finanaal temel· 
leri ,İfte bu suretle, harb paniğinin lırtıno
larma mukac.ıemet edebilJir. 

YedClll: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA -

Rayhş arşivinin "dünya harbı - harb gü
dümü ve harb ekonomisi" adındaki eserine 
göre, harb başladığı zaman, Rayhşbank'ın, 

Rayhş'm 300 milyon nakid parasiyle birlik
te, 2000 milyon marklık altm mevcudu var
dı. Buna göre, kanunla tesbit edilmiş olan 
1/ 3 altın karşılığiyle - dünya harbından ön
ce, altın karşılığında başka bir karşılık dü
şünülmemişti (8) - 6000 milyon marklık 
banknotun tedavül ettirilmesi mümkündü. 

(8) Franaa ile Rıu)'Ollın altın karıılıiı daha 
iyi bir JurumJa idi; Auasturyanın iu Almanya 
elan daha lrötü idi. lnllilterenin Almanyadan da
ha a.z altın kar11lılı oardı ama, linan•al duru
munun emniyeti bakımından, harba giriımiı o
lan tekmil devletlere O.tün çıktı. Bu rakamlarda 
'ilövwer, yani yabancı devletlerin tediye vasıta
ları yoktur. O .,..,_.da henüz döviz işleri yoktu. 

Seferberlik de katılmak suretiyle, harbın 
daha ilk aylarında, 4520 milyon marka ihti
yacı vardı ki, bu itibarla, altın karşılığının 
kanunla izin verdiğinden çok daha büyük 
tutarda banknot çıkarmak icab etti. Aynca 
tabiatiyle daha başka da para ihtiyaçln 
vardL 

N onnal ekonomik duruma rağmen, o sı· 
ralarda, ulusun, bir harb takdirinde, savaş 
hakkında aydınlatılmamış hali dolayısiyle, 
borsalarda salgın halinde satışlar yapılması, 
tasarruf sandıklarından ve bankalardan fev
kalade bir tutarda para çekilmesi de, bekle
nen bir şeydi. Buna karşı koymak lazımdL 

Ekonomiyi aksatmamak ve silahlanmak 
uğrunda yapılan işleri mümkün kılmak için 
de, avnca, krediye mahsus tedive aracı bu-

İngiltereden gayri, diğer devletlerin da
ha önceden yaptıktan gibi, Almanyada da 
31.7. de tekmil borsalar kapandı; İngiltere 
bu tedbiri, aynı günde aldı. Alman devleti
nin, sapsağlam finans durumuna dayanan 
finansal sahada alınmış tedbirleri, 1 ağus
tosta kamoya ilan edildi (9). Yukarda lafı 
geçen eserde şunlan okuyoruz: 

"Fakat, tehdül eden paniğe hakim ol· 
mak için alman deuletinin de, var ltavvetle 
hareket etmea laundı. Bu tehlike anında, 
me..,f ntmU maltamlann ,,. Alman;yada e
konomi aleminde ileri gelen ıaJaa.)letlerin, 
on yıllar içinde önceden lteatirip kurduk· 
ları linonaal organiza.yonlar, mükemmel 

(9) Almanyanın 5, Frans<?run 28, Ruayanrn 
1911 lngilterenin 14,12 milyar marklık hazine bor. 
ca oarJr, 

Alman ordwunun 1 ağuatoatakı sefer
berliii, /inansal seferberliği de baılattı. 
"Juliuaturm'an Rayhf harb ha:&ineai" 
(Fran•anın 1811 de Almanyaya öc:lediğı po
ralGTdan l 20 milyon mark ile, gene bu ptı
ra711 ayrıca katılmıı olan 85 milyon marlr• 

lılı .ıtuı yedepden ibaret) ile, Rayhf'ın d
konabilecek para ve dalıa baflıa .)ledeklert. 
(,,.,.,.,.lalt he.ab, 300 milyon mark) örtd
cle• düıünüldülü gibi, madeni meucuduntf 
kaowtlendirmek makaadiyle, Raylafbanlı'fll 
ı>erildi. 

le.ara ve deniz kuvvetleri Hlerberlifinİ" 
ırıu.uaı ihtiyaçları, billuıua Ra~hı'banlı'• 
taft kuo vadeli krediler almalı .,,,..tiyle ı-. 
...... edildi. 

(Sonu var) 
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~~·~1· Ankara 

1 MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU ~ İciJ)j 
İLANLARI ~ 

ticaret 
ve sanayi odası 

meınur]uğuııdan 1 ANKARA LEVAZIM AM1RLIG;-r-...nl 
: SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARı . 

İLAN 

M~ıhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif 
prolil demiri ve demir 18.vha ile muhammen bedeli 46000 lira olan 
ıakrıben 575 ton demir köprü malzemesi 24/nisan/1936 cuma gü· 
niı at 15,30 da sıra ile ayn ayrı ve kapalı zarf usulü ile Ankara
dcı idare binasında &atın alınacaktır. 

Bu İfe girmek istiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikinci 
kı :m içn 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun t:ıyin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 1",30 a kadar komisyon re
islii>ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler beheri 230 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele-

rinde satılmaktadır. ( 490) 1-850 

1LAN 

Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 tane 
ınc-~e travers 18 mart /1936 çarşanba günü saat 15 30 daknpah zarf 
u ulü ile Anknrada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleri'l. 1339 Jirahk muvakkat teminat ile 
hnuniln tavin ettiği vesaikları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
da Komisyon reislPine vermeleri 15Z?mdıı. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Havdarpa ada te-selliim "ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(492) 1-809 

!llm ...... ..amm .... _. ... _. __ ltt!laa.._-...-: 

1 
KERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜR - ı:, 
LtlCü SATIN ALMA KOMİSYONU 

İLANLARI : 

2200 ADET BOŞ BENZİN TENEKESİ SATIŞI 

Beherinin muhammen bedeli 8 kuruş olan yukarda mikdarı ya
.ı.ıh boş benzin tenekesi Askeri fabrikalar umum müdürlüğü a
tınalma komisyonunca 25/3/936 tarihinde çarşamba gün~ saat 14 
de açık artırma ile &atılacaktır. Taliplerin muvakkat teminat olan 
13 lira 20 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle mczkftr gün ve saatta komisyona müracaatları (489) 

MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

1250 kilo vaketa, 200 kilo 
salamastralık kösele 

Tahmin edilen bedeli (2525) 
lira olan yukarda mikdan ve 
ı:insi yazılı malzeme askeri fab
rikalar Umum Müdürlüğü 6a· 

tınalma komisyonunca 19 Mart 
36 tarihinde perşembe günü 

&aat 14 de açık eksiltme ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin mm·akkat teminat olan 
( 189) lira 38 kuruş ve 2490 nu
ınarah kanunun 2 ve 3. madde
lt•rindeki vesaikle mezkur gün 
ve aatte komisyona müracaat· 
lan. (545) 1-920 

Kiralık 
Y cnişchirde Hilaliahmer mer

lı.c:7Jnin kar ı sırasında, asfalt cad· 
d üczrinde kaloriferli ve her tür
lü konforlu 49/1 numaralı Foto 
partımarunda kiralık daireler 

vardır. Kapıcıya müracaat 
Telefon 3002 ve 2002 

1-874 

atı1ık arsa 
Kavaklıdere A~ağıc.yrancmm 

J>ck yakında asfalt olacak yolun
da, ön ve arkası cadde, yüzü 42, 
derinl ği 40 metrelik bir arsa top· 
tan veya 2 yabud 3 kısım olarak 
flatıbktır. Posta kutusu 509 vası· 
t:\"ivlr taf ilat. l-891 

Kiralık oda 
Işıklar caddesinde bir ayle ya· 

llında yalnız bir Bayan için mo· 
biiyaJı. Karşılığına teminat ver· 
llıek c.artıyle kiralık piyano var. 
'l'eı : 1420 1-878 

A KARA BlRlNCl SULH 
liUKUK MAHKEMESlNDEr~: 

Ankarada Sebat otelinde eski 
-138 No. lu zabıtayibelcdiye me· 
?nurlarından Şakire. 

Ankara belediyesi avukatı Hu
~l'İn Feı.•zi ta frndan aleyhinize 
a~ılan davanın ilanen gıyap kara· 
rı \eblıgı surctile gıyabınızda ya· 
llıJan muhakeme sonuna maaşm
~dan fazla aldığınız 31 lira 72 
""~ruşun mahkeme masrafı ve 
)>ütde 10 avukatlık parc:sile bir
~e tahsiline 2G·2-935 gününde 

iU'ar verildiğinden tebliğinden 8 
~Un itinde temyiz etmediğiniz 
~ltdirde hükmün katileşeceğini 

ldair hüküm hülasast ilanen 
"'bli~ olunur. 1-910 

· "alıl .. k:onf orlu 
oda 

lııu ta B. S.Hcte mi.racaat. 

1-849 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

1 - Hepsine biçilen eder alt
mış bin lira olan bir milyon ta
ne muhtelif renkte makara kapa. 
1r zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalel'i 16 mart 936 pazar· 
ttsi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 4250 Ji. 
radır. 

4 - Şartnamesi 300 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan verilir. 

5 - Eksiltmeye girecek,er ilk 
inanç parası mektup veya mak
buzlarile kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yan1r belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını iha
le saatından hir saat cvel :\f. M. 
V. sııtrn alma ko. na vermeleri. 

(200) 1-344 

Bİ-İT 

BALIK YACI: 18-3-936 çar
şamba günü saat on birde 250 
liralık balık yağı pa7arlıkla alı
nac.aktır. İstekliler e'·saf ve şart· 
lannı öğrenmek ve pazarlığına 
girmek için temin:. •. ariyle bir· 
likte M. M. V. satın.ılrr.a komis
yonuna gelsinler. (556) 1-9'?3 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

f)r. c~vad Arif 
Atasagun 

Satdıl< 
Sağlık Bakanlı~t karşısı dört 

vol a~zı kaşe başı Uç cepheli iki 
ev yapmaya müsaid 680 M2 eba· 
dında Telf: 3855 

1-827 

~~~~~~~~~~~~~~~iei':~ 

Ucuz ve temiz 

~ aııgaJ 
Kömürü 

Depomuzda .n iyi Karo 
köy kömürü perakende Jo1osu 
üç buçuk, toptan üç kuruş oı 
.,aradır. Tel: 2791 

fsta•yon mahr.ıkat depn 
.. ı.. Hüsevin Orak 

Bir taraftan İstanbulda Nalburlarda 347 numaralı mağazada mu
kim Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü biraderler ile Ankarada mu
kim tüccardan Osman oğlu Abdullahtan müteşekkil ve Ankarada 
Anafartalar caddesinde Ay demir sokağında 13 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek 13 senedenberi İnşaat malzemesi 
ve teahhüt işi ile iştigal ettiklerini ve Ankarada Ticaret Odasın
da 1965 sicil numarasında mukayyet olup Ankara Şark pazarı Ha
san Tahsin ve Hüseyin Hüsnii biraderler ve Abdullah Şefik un
vanı ticarisini haiz bulunduklarını tescil talepnamesinde beyan 
eden işbu Kollektif Şirketinin Mukavelenaınesiyle unvanı Şirketin 
ve Şirket namına imzaya salahiyettar zevatın Noterden Musaddak 
tatbik imzalarının vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaike 
müsteniden 12. 3. 936 tarihinde tescil edildiği ve mukavelename 
musaddak suretinin berveçhizir neşredilmekte olduğu ilan olunur. 

l\ıluka velename 
Bir taraftan İstanbulda Nalburlarda (347) numaralı magazada 

mukim tüccardan Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü biraderler di
ğer taraftan Ankarada mukim tüccardan Hacı Osman oglu Abdul
lah meyanelerinde Ankarada Nalburiye ve malzcmei inşaiye emti
ası bey'i iştirasına ve kar edilmesi melhuz sair emteaya müteallik 
şeraiti atiye dairesinde bir şirketi ticariye akt ve tesis eyledikleri
ni beyan ederler. Şöyle ki: 

ı - MAKSADI ŞİRKET: Nalburiye emteası ve malzemei in
şaiye emteasını Avrupa Fabrikalarından ve İstanbul piyasasından 
iştira ve Ankaraya nakil ve füruht ile farkı Hatlarından icrayi kar 
ve ticaret etmektir. 

2 - UNVANI ŞİRKET: Ankarada şark pazarı Hasan Tahsin 
Hüseyin Hüsnü biraderler ve Abdullah Şefik kollektif şirketi. 1ş, 
bu şirketin muamelatı tüccariyesine münhasır olmak iızere şüreka
dan Hasan Tahsin Hüseyin Hüsnü ve Abdullah şirket için her ne
vi evrak ve teahhüdat ve muamelat ve saireyi münferiden imzaya 
mezun olacaklardır. Ancak Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü İstan
bulda vaki muameHitı tüccariyedcn dolayı kendi hususi unvanları 
tahtındaki mevzu imzalar işbu şirketi mesul etmiyecektir. 

3 - HİSSEi ŞÜREKA BERVBCHİ ATİDİR: Masarifi nakli
ye ve bedeli icar ve maiyet maa~atı ·ve masarifi zaruriyeı sairenin 
ihracından sonra indel'icap tahakkuk edecek temettüatı safiye ve
ya hüdanekerde zarar berveçhi münasefe Hasan Tahsin ve Hüseyin 
Hüsnü biraderler ile Abdullah beynindı tevzii meşruttur. Yani 
kar ve zararın nısfı Hasan Tahsin vt Hüseyin Hüsnii biraderlere 
ve diğer nısfı da Abdullaha ait olacah ,ır. 

4 - ŞİRKETİN SERMA YESl: (236000) iki yiız otuz altı bin 
Türk lirasından ibarettir. Meblağı mezkurun 123.000 yı.iz yirmi üç 
bin lirası Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü biraderler ve 113.000 
yüz on üç bin lirası Ankarada Abdullah Şefik tarafından vaz edil
miştir. 

5 - M 0DDET1 ŞİRKET: 1-1-1936 dan 1-1-1937 tarihine kadar 
bir senedir. Müddeti şirketin hitamında şürekanın rıza ve muva
fakatiyle temdidi caizdir. 

6 - Umuru tahririye bittabi satış magazası bulunan Ankarada 
tutulması meşrut olup işbu defter şürekaca müntc.hib emin bir mu
hasip tcrafmdan idare ve tahrir kılınması meşruttur. 

7 - Şürekadan Abdulla'ı ihtiyacat için mahiye yüz eıli ila iki 
yüz lira alabilecektir. Aldığı mcbliiğm yekCınu sene başında şahsi 
sermayesinden mahsup edilecektir.. Şirketin temdidi tekarrür etti
ği takdirde her biri hesabına isabet eden hissci temettilden nısfını 
sermayenin tezyidine medar olmak üzere terk ve nısfı diğerini ah
zü kabz etmeğe mezun ve saliihıycttardrrl:ır. 

8 - Şürekadan Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnu biraderler İs
taııbuldaki muameliitı bilakomisyon idare Abdullah ~e fik Ankara
da ahzü ita muameHitını idare ve teahhüt mukavelatını akt ve emte
ayı teslim velhasıl umuru şirketin hüsnü idare ve terakkisi emrin
de lazım gelen gayreti sarfedeceklerdir. 

9 - Şürekadan Abdullah işbu kollektif şirkete şerik bulunmak 
itibariyle kendi nam ve hesabına veya diğeri ile iştirak suretiyle 
ne Nalburiye emteasına ve ne de cmteayı saireye müteallik umuru 
tilccariye ile iştiğalden memnudur. Binaberin her nev'i cmteaya 
müteallik hususat gerek doğrudan doğruya bey vc gerek::.e iltizam 
ve teahhüt suretile vaki olacak muamelat her ne nama yapılırsa 
yapılsın kar ve zararı şirkete ait olması meşruttur. 

10 - Şürekfidan Abdullah ~efik yevmen fe yevmen vuku bula
cak satışlar; natrk kopyalı revmiye defterinin yevmiye kopyasını 
ve olmadığı takdirde haftada bir satı~ları natık kopya varakasını 
İstanbulda şeriki Hasan 7ahsin ve Hiiseyin Hiisnü lıiraderlcre teb
liği meşruttur. 

11 - Şirketin mevcud sermayesine nazaran mühim atldolunabile-
cek muamelat veya resmi teahhiidatın cmrü ifası için behemehal 
tarafı akideyin tcahhüdat ve muamelatı mezkurenin ifasında bil'
istisar veya tahriri ittifak etmeleri meşruttur. Ancak muamelatı 
tic<;riye ve sermayei şirkete naıaran kar ve zararı derecei samiyede 
olan muamelatta istişariye lüzum olmayıp tarafeyin menfaat şir
keti hedef ittihaz ile ifa ve icrada serbesttirler. 

12 - İşbu mukavelenin hitamında iki ay evveline kadar Üreka 
herhangi biri tarafından şirketin temdit olunmıyacağma dair res. 
mi bir ihbar vukubulmadrğı takdirde i~bu mukavele aynı şerait 
tahtmda tarih hitamından bir sene müddetle daha muteber ad olu
nur. 

13 - Müddeti şirketin hitamında temdidi tekarrur etmediği 
takdirde tasfiyeyi şirket l>crveçhi ati ifa olunacaktır. 

Devrei tasfiye olmak iizere hitamı şirketten itibaren kabul olu
nan üç mah müddet zarfında mevcut emteanın satışına devam olu
narak hasıl olan meblağ düyunu şirketin ifasına hasr ed~leceği gibi 
yeniden mübayaat vuku bulmıyacaktır. Devrei tasfiyenın hitamın
da mevcut emtea beynessürekaya müzavede veya şürekanın birine 
ihale veya (muvafakat) hasıl olmaclığ; takdirde beyinlerinde ay
nen taksim edileceği gibi şirketin eş11ası salisedeki zimmetlerinde 
senede merbut olanlardan ve gerekse defterde mukayyet zimmetle· 
rinin her birine hissei iştiraki nisbetinde ciro edilmek suretile tak
sim veya .zimmet matlfıbat tarafeynin intihap edecekleri bir vekil 
marifetile tahsil ve işbu vekil istifa edeceği meblağı mahbemah 
beyneşsüreka tak~im ve tevzii suretile muamelatı şirket tasfiye kı
lınacaktır. 

14 - Beyneşşüreka muamelatı şirketten veya işbu mukavelcna· 
menin tefsirinden tevellüt edecek bil'umum ihtilafat tarafeyni aki· 
deyin canibinden intihap kılınacak birer hakem marifetile hal ve 
faslı meşruttur. 1şbu hakemler beyninde ihtilaf ara vukuunda mu
maileyhimun bil'ittifak intihap edecekleri üçüncil bir hakemin in. 
zimamt reyile tehassül edecek karar için tarafeyin muteber ve me
riyyül'icra olacaktır. 

Tarafeyni akideyin işbu mukarrerata karşı 
kı itiraz ve temyizi şimdiden iskat ederler. 

Abdu1Jah imzası 

haiz oldukları hak· 
18 /Şubat/1936 

H. Tahsin imzası 
Bin dokuz yüz otuz altı senesi şubat ayının on sekizinci salı 

günü tarihli bu mukavelename altındaki imzaların şahıs ve hüvi
yetleri dairece marufum bulunan tüccardan Hacı Osman oğlu Bay 
Abdullah Şefik ile yine İstanbul dördüncü Noterliğinden musad
dalı: 2().4..935 tarih ve 4217 /23 sayılı sirldilcr mucibince Hasan Tah
sin ve Hüseyin Hüsnü biraderler namına yalnız olarak imzaya me
zun Bay Hasan Tahsinin imıalan olmakta Noter kanununun 67 in-

İLAN 

1 - İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için otur. ton 
zeytin yağı 16 mart 1936 pazartesi güniı saat on be buçukta lstan
bulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek::.ı!tme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 6500 liradır. İlk teminatı 1237 lıra 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekliler:n k-ln~· 
ni vesikaları ile tekliflerini ihale saatinden bir saat eve] vermc·ıerı. 

(478) l-766 
1LAN 

Kayseri tayyare fabrikasının 40i kalem malzeme kap•lı zarf u
suli ile münakasaya kanulmuştur. 

İhalesi 181 mart/ 936 perşembe günü saat 15 dedir 
İlk teminatı 1040 lira 56 kuruştur. Muhammen bedeli 138-4 li

radır. İstekliler şartnamesini ve nümuneleri"ni İstanbul, Ankara ve 
Kayseri artırma ve eksiltme komisyonla.rınCla her gün görebilirler. 
T-ılıpler muayyen saatten bir ::.~at evvel tekli_f mektuplarını Kay
scride kor binasındaki artıııma eksiltme komısyonu başkanlığına 
vermeleri. (444) 1-802 

İLAN 
1 - Corlu 300 yataklı bir insan hastanc~i yaptırılacaktır. 
2 - İhalesi kapalı zarf usuli ile 30.3.1936 tarihine rastlıyan pa-

zartesi ı!Ünü saat 16 yapılacaktır. 
3 - Yapının keşif bedeli 4847lf lira 85 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat akçası 23139 liradır. 
5 - Talip vukuuunda şartnamesi p!aıı ve diğer evr •k l50 kuruş 

mukabilinde komisyonca verilir. 
6 - Bu baptaki şartname ve evrakı sairesyi görmek l .. tiyC"nler 

her giin ve eksiltmeye gireceklerin kanuni evrak ve vesaik ve te
minatları ile birlikte teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat evci komisyon başkanlığına verilmek şartiylc Çorluda satın 
alma komisyonuna müracaatları. (561) 1-930 

ı\nkara PaJa~ 'J'. A. Sirkctinden : . 
Ankara Palas T. A. Ş. Heyeti Umumiyesi 30 Mart 1936 tarihi

ne müs.-dif Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Ankara Palas Ote
Hnde ııurcti adiyede içtima edeceğinden hissedarların mezkiir gün
de içtimaa teşrifleri ve malik oldukları hisse senetlerini Şirket mer
lcf'.,.:n, kavdettirilmeleri rica olunur. 
MÜZAKERAT RUZNAMESİ BERVEÇHİATİDİR : 

ı - Meclisi İdare raporunun kıraati 
2. - Mürakip raporunun kıraati 
3. - B~lanço ve k5r ve zarar hesabatının tetkik ve kabulü 
•. - Meclisi İdarenin ve müraklbin zimmetlerin ibrazı 
5. - Meclisi İdare azasının intihabı ve liakkı huzurlarının tayini 
'5. -- Mürakip intihabı ve ücretinin tayini 
1. - Meclisi İdare azasına ticaret ~anununun 323 ve 324 üncü 

nıacldcle:-inde yazılı salfihiyetlerin itası. 1-900 

t\~l{f~ri 11 aln·ikalar1"i<·aret 
1 alen1iııdeıı :-

500 Metre mikabı Ceviz tomruğu 
500 ,, ,. Çam Kalası. 
17 Mart 936 salı günü pazarlıkJa satın ahnacağmdan vcrebile· 

ceklerin o giln g~lmelcri. 
Şartnameyi görmek istiyenler her giın ögleden sonra Ticaret 

kalemine gelebilirler. l-889 

9El-Aı1kal"ada Otomohıl 
işi yapmak istiyen tanınmış ve kapital firma veya bir 
aranılıyor. 

Teklifler: 1stanbul Posta kutusu 2292 
J--875 

K. 

ı.at 

Ankara Jandarma 
Satınalma l on1i 'yonundan : 

1 - Yenişehir Jandarma ve Polis mektebi civarında yapılacak 
Müstakil tabura ait 2 ve üç numaralı iki pavyonun yapılması 25 3 
936 çarşamba giinü saat on da yapılacaktu. 

2 - Bu pavyonlardan üç numaralının keşif bedeli 25,520 lira 33 
kuruş iki numaralının kesiftcki su tesisatı üc numaradan almak 
suretiyle tadil edildiğinden 24 020 lira otuz üç kuruştur. Her iki 
pavyon toptan ve ay.n ayrı en az iiat teklif edenlere verilecektir, 

3 -1stikliler a ağıda yazılı teferrüatiyle şartname 128 kuruş 
kar~ılığından Komisyondan alabilirler keşifnam,.. fenni şartname 
mukavele projesi, plan. , 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin üç numara için 1915 iki nu· 
mara için 1902 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ve J;la· 
yındı,.lık Bakanlığt yapı işleri Müdürlüğüq.dcn alacakları vesık.
veya diplomalı mimar veya mühendis ve bu gibi bina inşa ettiğine 
dair vesikavı teklif mektubuna bağlaması sarttır. (515) 1-841 

Zile Şarbaylı<Yından : 
f nsa edilecek umumi Bahçenin etrafına yapılacak 170 metre 

rnikabında harçlı 26 metre mikabında dozajlı beton duvar ve üzeri· 
ne konulacak 3/ 4 parmak 220 11/., parmak 160 metre boru ve im • 
liye ve boya bedeli 1184 lira bedeli keşifle açık eksiltmeye konul
muştur. İhale günü olan 17-3-936 sah günü saat 10 dörde kadar 
istek1i olanların teminat mektubiyle birlikte Zile Belediye Rivase-
tine müracaat etmeleri. (1243) 1-906 

Ank.ara Def terdarlığıııdaıı : 
Dev'et Demiryolları idaresine karşı 2934 lira 75 kuruşluk meşe 

?dunu tenhhüt eyliyen ve bu teahhüdü 21-11-932 den 21-2-933 tari· 
hine hdar ifa eylediği tesbit edilen ve Ankaranın mukaddem ma
halle• inın istasyon caddesinde 9 numaralı binayı adres gösteren 
Osman Hayri namına bu teahhüdünden dolayr maa ceza 20 lira 13 
kurus kazanç vergisi tarhedilmiş ve kendisinin nerede bulunduğu 
tesbit edilemediğinden ihbarnamesi tebliğ edilememiştir. İlan gü
nün-:len itibaren 30 gün içinde matruh işbu vergiye itiraz edebile
ceği Hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan ilan olunur. 

(541) 1-903 

ci maddesi ahkamına tevfikan tasdik kılındı. 
Dokuz yüz otuz altı senesi şubat ayının on sekizinci salı gunii. 

18/Şubat/1936 ""Resmi mühür 
T. C 

Ankara ikinci Noteri Veliulusu 
Veli Uulusu imzası 

8u suretin dairece kayt ve tescil cdilmit 18-2.-936 tarihli ;re 
1939/184 nmuınf numerolu aslına m11tabakatı tasdik olunur. 
ıo Mart 1936. 1-928 



&tYFA 8 = 
Ankar.·a Bah(reli Evler Yapı 

Kooperat·ifinden : 
ll l'tlart Sah g;Af\ti saat on yodi buçukt-a Ank«ra Halkevinde 

tirke1&nizin Mınelik ad1: toplaatffl yaptlaea~rr. Blitiin ort~ltlann 
~lmeleri ri..a ohınu.r. . 

MttZAKERE liltJZNAMESI: 
ı - tdare lıılecli•inin ve mtirakiplerin raporlarınm okun.maıu, 
2 - Hesaplarm ve bilançonun kabulile İdare meclisinin ibra•t, 
l - İda.ce Meclisi Üyelikleri içi·n yedek aza seçimi, 
4 - Yen.i müra.lı:iplerin seçimi. 1-886 

Kapalı zarf lMJUliyk slEsiltme ilanı 

L~hir Bayıodırlıık Direk
~nden : 

19 Mart 936 pcr em.be günü saat 14,5 da Eski _ehirde ilbaylık 
daimi Encümen.inde 16143.11 lira keşif bedelli Eski~ehic - Çifteler 
ıoaeainin 38+ 000 - 52+ 750 kilometreler: arasr esaslı tamiratr ka
palı zarf usuliyle ck•iltmeye konulmuştur. 

ffertrıame, Keşif, Grafik ve ekleri olan evrak heı· zaman Baym
dıdık direktörlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1210 lira 74 kurustur. 
İsteklilerin Direktörlükçe ibraz etti~i vesaiki muvafık görülen 

bir mühendis veya :fen memurunun işin mesuliyeti fenniyesini der
uJate ettiğine dair Noterden musaddak bir teahhütnameyi, Ticaret 
odaundan mali kifayetine aid bir vesikayı, ihaleden enaz sekiz gün 
~vel Bayındırlık Direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasını tek
fft mektuplarına eklemeleri sarttır. 

Teklif mektublarınrn 19 ~art 1936 günü saat 13,5 ğa kadar il· 
Myhk daimi encümeni Baskanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
o1ması l!zımdır. (495) 1-795 

Posta T. T. İstanbul Tel<~fon 

llirek.törlüeünden : 
Muhammen bedeli C. İ. F. 85364 lira olan muhtelit cins ve eb'

atta 46 kalem kurşunlu telefon kablosu, 2 kalem deniz kablosu ve 
J kalem deniz kablo ek kutusu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 31-3-936 salı günü saat 15 de İstanbul tahtakale Tele
İon Direktörlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi 200 kuruş mukabilin
de mezkfır Direktörlük Levazım Dairesinden alınabilir. Muvakkat 
teminat 5519 liradrr. Zarflar yukarda yazılı günde saat 14 e kadar 
mübayaa komisyonuna makbuz mukabili verilmi!? olmalıdır. 

(823) 1-587 

Ankara Jandarma Genel (( . 
Satınalma l( om isyonundan : 

Vuıflarma uygun ve bir tanesine 78 lira değer biçilen seksen
den yüz takıma kadar zabit bineği eğeri yeniden eksiltmeye konul
muıtur. Kapalı zarf eksiltmesi 26.3.936 perşembe günü saat on 
bıte yapılacaktır. I a r tnamesi parasız K omisyondan altnabiJir. 

etekliler in kanun. ve sartnamede yazıh hel~e ve 585 li ralık ilk 
teminat makbuzu veya banka mekt ubu içinde bulunacak teklif 
mektuplarını en geç eksiltme günii vaktından bir saat evvel Ko-

J!"•yona vermif oJ~lan. (517) ı - 843 

Genel 1(. Ankaı"a Jandarma 
Satı alma Komisyonundan: 

fitO 1'uruş tahmi.n bedeli on kütüklü 2590 palaska takımı ile 45 
kt1r11§ tahmin bedeli be~ bin tane tüfek kayışr 25/ 3/ 936 çarşamba 
günil saat c n beşte kapalr za.rf eksiltmesiyle satın alınacaktır. . 

İstekliler şartnamesini parasız komisyondan alabi.lirler. Eksılt
meye gireceklerin 1431 lira 38 kuruştan ibaret teminat mektubu
veya makbuzu içinde olacak teklif mektunlarrnı eksiltme vaktin
den bir ıaat evellne kadar komisvcııa vermis nlma1arı. (516) 1-842 

Kuıuıu-. Sf' ı vc- t • fii rıııı l J\' t\NIS 
1 8 9 1 vt"ri "" crka1 

44 senedir durmadan crkmakta olan bu haftalık resimli e;; 

ıetenin Ankara'dı satrs veri A K B A Kitaptvirlir Se 

neli1r ahone 10 lira ~:ıvısı ?O kurm 

M l\I. V. Deniz merkez satın 
alma Koınh·~vonundan~ 

1 - Tahmin edilen bedeli 126000 lira olan 12000 ton rekompo
ze kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 14 mart 936 tarihine müsadif cumartesi saat 10 
da yapılacaktır . 

3 - (630) kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün, münakasaya istirak edeceklerin de (7550) liraiık teminat 
mektuplarile yevmi mezkurda Ankarada M. M. Vekaleti binasın
da satın alma komisyonuna kanuni belgelerile müracaatları. 

4 - Zarflar münakasadan azami bir saat evveline kaclar komis· 
rona verilmis bulunacaktır. ( 469) 1-7 56 

Aııkara \ 7 aliliein<leıı: 
1 - 42 kilo klor maiyet kinin kompiremesi eksiltmeye konul

muştur. 

2 - Tahmin bt:<leli 1491 liradır. 
3 - İstekliler 23 - 3 - 936 paazrtesi günü saat 15 de vilayet dai

mi encümenine ve şartnameyi 1ıörmek istiyenlerin Ankara ve İstan 
mıl vilayet srhhat mi.idürlüklerine gelmeleri. (496) 

1 - 810 

Auli.ara Vilayeti Emııivet 

Cinsi 
40 çift 
çizme 

.. .,, 

Beherinin tahmin 
edilen kıymeti 

l\lüdüı·lüğünd~n : 
teminatı Eksitlme giini.i 

Lira kurus Lira kurus 15-3-936 pazartesi günü 
15 oo· 45 00 ı;aat 15 de 

. ~ Yuk~rda ci~s ve _mikdarr yazılı süvari polis memurJarı için 
ımal edılecek çıımenın maddeleri karşrsrnda gösterilen günde açık 
artırma ve eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin teminat 
makbuzları ve yahut banka mektubu ile bislikte o gün ve saatte 
direktörlükte mlite'M kk11 komisyona gelmeled. (456) 1-73~ 

ULUS 13 MART 19J6 CUMA -s 

New Hampshire eya- ı 
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eylfıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillıborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayrdların aynı mahkeme dos· 
yalarında olup "hak'' ve kanu· 
ru" davalar münasebetile mev• 
cud meseleler ~unlardır: 

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

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Vl:ınava . 

Birinci Teşrin 6, 1928 de mez
kCtr Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge· 
ç.en Evangelia Papachristodou· 
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini; vasi yetna-
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachri~todoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu· 
nanistanrn Trikala şehrinde ika
met t'tmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene iç.inc1e Makedonyanrn 
Manastır şeht ine merbut vito-
1 io'sur.a gittiği ve mezkfir Evan· 
ge l ia Papachristodoulou'nun ı;;ok 
7aman evel öl<lüğü iddia erlildi-. 
ği ; 

Mevzuu bahis mi.idüı Demet
rios Voliotis'in mezkfır Evange
Jia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo· 
do•1lo öldüğU takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı günün
de Hillsborough Kantisindc, 
Manchcster'de toplanacak Yük· 
sek Mahkemede bulunması, ve 
rnezklıı Evangelia Papachristo
douloı/nun mahkemede bulun· 
ması, ve mezkfu F.vangelia Pa· 
pachristochulou'nun ölmiiş ol· 
duğunu ve Sophocles Papachris· 
t odvulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı far.z. 
edilerek mezkur Sophocles Pa· 
pachristodoulou'nun malınırı Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim 
edilen•lveceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hususunda e
mir verilmistiı 

Yukarrlaki ızahatın mezkfır 
müdür tarafınd;ın bu celbname
nin vc- ıhbarnamenin doğru ve 
musadrlak nüshasını HiJlsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte o lan Manches
ter Unicın'de neşir ettirilmesi. 
Vunanistanda Atina'da c11<an 
"K:ıthimerini" gazete~inde ~esir 
ettırilmesi ve Vunanistanın T~·i
kala sehrinde dağıtılması ve Yu
e;oslavyanın Belegrad sehrinde 
çıkan " Pnlitika" gazetesinde 
nesiı ettirilir· Yugoslavyanm 
Vitol ia kasabasın ela dağıtılması 
ve Tiirkivenin Ankara <;ehrinde 
ve C;ınkırı Carlrlesinde cıkan 

Ulu<> ı:? il Utesinde ııesiı Pttiril · 
mesi l ihım geldi ğ i ve hu nesri 
vatın iic hafta mi.irlcietle miiteva 
livl!n ga1etelerile c ı kması ve son 
neşriy:ıtııı (veva ilanın\ Nisan 
11)31) ilk sa 1ı P'iiniinden 14 gün 
eve! ne~ iı eclilmis hulunması 
sartt-ır 

Tl.sdık eden : Arthnr S Healv 
Katip 

M Aloysus T. Connor : Müdü r 
Demetrio,; Voli0tis'in dava ve• 
kili . Ve S 'nhor.!f"' Papachristo
rlouloı m;ı Jikanesi. 

M. Samuel A. Margolis: Vic
torıa Ventcroura'nin dava vekili . 
Posta arlresi: M anchester. N 
H . T1 S. A. 

Balacfald izahat. celbnamenin 
ve ihlı:ırnameniıı hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik ed en: Arthıır S . Hcalv 
Katip 

1-789 
................................................. 

imtiyaz sahibi ve Başrnu 
han-iri F'Rlih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e 

den Yazı lşlerı M üdürü Na 
suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştu 

. . . . . . . . ............................. ..................... : 
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• EMNiYET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakmız iç in 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairelet 

Anl{ara 
tan lığı 

Komu- NASl~ llACl Jandarma Genel 
Satınalma [(omisyonundan 

. Ankarada J andarma ve P olis Mektebi çamaşırhane ve matbahın
da yaptırılması (46458) lira (60) kun.ı~ keııif bedelli tesisat kapalı 
zarf usul ü ile 30-3-936 pazartesi günü saat (15) te eksiltmeye ko
nulacaktır. 

Şartnamesi (233) kuruş karşclrğında komisyondan a l ınabilir. 
İlk teminat (3484) lira (40) kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartnamede yazılı bel
geler içinde bulunduracakları teklif mektuplarını en geç eksiltme 
vaktinden bir saat evvel Komutanlık kurağindaki Komisyona ver-
miş olmaları. (535) 1-918 

.. J\nl{ara 
sic·illi 

• 
tıcaret 

• 
lıearet 

ve sanavi odası .· 
memurlu~uncla11 • 

Sicilli Ticaretin 1 numarasında müseccel bulunan ve manifatu
racı Güdüllü zade Abdulhalim unvanı ticarisini haiz olan Abdülha
limin bu kere vaki olan talelıe mebni ve imza şeklinin de buna gö
re unvanı ticaretinin H. Güdüllü oğlu olarak tadilen tescil edil-
miş olduğu itan olunur. 1-914 

Kiralık apartıman 

Evl\:af Umum l\1lüdürlüğünden: 
Gökçe oğlu mahalesinde fstiklal caddesinde ikinci vakıf apar

tımanın 936 yılr birinci tef!rin sonuna kadar kiraya verilecek olan 
üçüncü kapı 6 numaralı yedi odalı dairesine istekli çrkmadrğmdan 
artırma müddeti beş gün uzatılmıştır. Muhammen kira 150 liradır. 
İhale 17-3-936 sah günü yapılacaktır. İsteklilerin 135 lira teminat 
parasile beraber gününde aynı apartımancn zemin katında Evkaf va-
ridat müdürlüğüne müracaat etmeleri. (543) 1-921 

KANZUK 

En eski nasrrları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökü0 • 

den çıkarır. 
Umumi deposu; İngiliz J{art• 

zuk eczanesi, her eczanede buhı· 
n ur, ciddı ve müessir bir nasrt 
iliicıdır. 

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

Satılık arsa 
Ye.'lişehir Çankaya caddesi 

ıevlet mahallesi Ka . .. nfil so~ıı.· 
ğı. 

Müracaat: 
Hariciyede 

Bay Osman. 

[YENLJ SİNEMALAR f KULÜP] 
BUGÜN GÜNDÜZ 
DİKTATÖR 

Muvaffakıyetle devam ediyor 
Cece ANNA KARENİN 

GRET A GARBO - FREDERlC MARCH 

FiATLARDA FEVK,~-. ı 
Cuma giinü gündüz seanslarında 
Balkon: 60, Hususi: 40, Birinci 

ve Duhuliye: 30 

BUGÜN BU GECE 

KÖNİGSMARK 

ELlSSA LANDİ-PİERRE FRENS.c\ Y, 
Baştan başa aşk. his ve h eyecan• 

6-DE TENZJLAT 

1 
Per~embe günü gündüz sean~·nda 

Balkon : 60, ~ luıusi: 30, Birinci ve 
Duhu1iy0 : 25 


