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YENi IRAN 

Doet lranm Anka.ra Biiyük El
çiliği , tehrimiz malmm ve ~hıi
Yetlerini, Şehinşah R12a .H.aı Peh· 
levinin doğum yddönümünü kut
larnak üzere bu aktam 9\l';IW ç•
i ırmaktadır. Rıza Han Pehlevi 
ta.hLa geçtiği za.man itk ad1mda 
devlet kuvvetlerini ve idare me· 
ka.nizmasını tensik etti. İran va
tanseverleri ile, milli davaya hiz
rnet edecek olanları emrine aldı. 
Her türlü reaksiyon unsuı·la.rmın 
tepki tehlikesini bertaraf ettikten 
sonra, büyük bir hızla, memleketi 
Yeni kültür ve medeniyet yoluna 
sev ketti. 
Kacular lranı, iki emperyalizm 

salgını arasında bocalayıp duran 
bir yarı - sömürge idi. Onu ileı·le· 
Yip milli şuur ve hamlesini bul
maktan mene-den kaytak kuvvet
ler, tarihi o kadar eski ve zengin 
olan kardeş millet için hiç bir is
tikbal ümidi bırakmıyordu. Rıza 

Han Pehlevi bütün bu şartları tas
fiye etmiştir. han, ekonomik ve 
Jlolitik, tam erkinliğini kazanmış
tır. Bu kurtuluş hareketi, eski ~art
ların geri dönmesinin büsbütün ö -
nüne geçecek olan kültürel ve soı;
Yal inkılablarla sağlanabilirdi. 

Vicdanların üstündeki öldürücü 
tazyik kalkmalı idi. Yeni irfan o
cakları, Pehlevi gençliğini yetiş

tirmeli idi. Kadın hürriyetine ka
Vuşmah idi. İran, emperyalizmin 
ileri - geri milletler tezadından 
kuvvet alan ihtirasları önüne, ile
ri milletler seviyesine erişmekle 

geçebilirdi. Bütün bu zaruretlerin 
Rıza Han Pehlevi tarafından ne 
hüyük ve basiretli bir şef politi
kası ile gerçekleştirilmiş olduğu
nu biliyoruz. Hiç şüphesiz Şehin
~ah Hazretlerinin 10 uncu iktidar 
Yılı olan 1935 senesi hanın yeni 
tarihinde kurtuluş yıllarının en 
kutlusu olarak yazılacaktır. 

Çalışan, ilerliyen ve yeniden 
organize olan İran, dıJ politika
sında tam bir barış ve dostluk a
tnili olmuştur. Türkiye ile arasın
da bütün komşuluk tarihince sü
ren hudud anlaşmazlığını ortadan 
kaldırmıştır. Af ganistanla da va
c:iyet böyledir. Müşterek dostu
rnuz Sovyetlerle iyi münasebet ar
lık bir anane olmuştur. Büyük Bri
tanya imparatorluğu ile münase
betleri normaldir. Dış politikada 
rnuvaff akiyetin başlıca belgesi, 
rnenıleketi uzak yakın devletlerle 

tfllcselesizlcştirmek değil midir? 
ran meselesiz devletlerden biri 
01ınu~tur. 

Asırlardanberi iç ve dış tazyik
l~rle bunaltılan milyonlarca kişi
lık bir insanlık parçasını, hürriyet 
Ve rahata kavuşturmak, l)na çahş
fııak ve ilerlemek imkan':ın ver
ftıek, yalmz milli değil, aynı za
~anda enternasyonal ölçüde bir 
~ı-zmettir. Bu hizmetin şeref 1 ise 
1nkılabcı şef Rıza Han Pehlevi ile, 
0 ?un kıl& vuzluğunu candan be
tııınsiyen ve ona bağlı kalan ida
re ve fikir adamlarına düşüyor. 

F. R. ATAY 
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Milletler cemiyeti kon sevi ... toplandı 

İngiltere, Fransa ve Belçika dış bakanları Lokarno1ıun 
Almanya tarafında.n tek taraflı olaralc bozulduğuııu 
söylediler - Fransa ve Belçikalılar tedbi1· alııımasııtı istedi 

Londra, 14 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi açılmıştır . 

Reis, sarayı konsey toplantısına ve•·· 
diğinden dolayı kırala teşekkür ettikten 
sonra, gündeme geçmiş ve fransız v.: 

Belçika hükünıetlerinin 7 mart tarihlı 
alınan muhtırasiyle hadis olan durum 
hakkındaki telgı-aflarını okumuş ve de
miştir ki: 

·•- Konseyin şimdi bu meseleyi tet
kik etmesi İcab etmektedir." 

lngiliz dı~ bakanı, konseyi İngiliz hü· 
kümeti adına selamlamış ve bu toplan
tının gelecek için olan özel ehemiyetini 
kaydederek, demiştir ki: 
"- lngilteı·e bükümeti, Fransa ve Bel· 

çikanm endişelerine iştirak etmektedi•·· 
Şimdilik, Ver say muahedesiyle Lokarno 
paktının itiraz götürmez bir surette bo
zulınuş olduğunu teshil ve müşahede He 

FRANSA DA 

kalacağını. Bir tarzı h3l bulmak vazi· 
fesi konseye dügiiym-. Paklı i.un:a eden 
devletler, barışı sa~laın bir temel üzeri· 

ne temin etmek işimle, İngiliz hükünıe· 

tinin tam bir İ! beraberliiine aüvenebi· 

artık mcvcud olmadığım i!;.n etti v~ 
aynı gil:ı a:ı!uıı-l~k dı~r uımtakaya •"·m11 
bir kuvvet değil fahat resır.i ıı..lman malü· 
matma ı;öre en aşagı 30 bin kişi g~:ı

derdi. Eier Fransa ınillelfer cc.miyetin• 

On ü~ler İtalyanın, Askerlik müddeti uzatıldı 
talebile Londrada 

toplanacaklar.· 

Hallesistanda ita]yan ' . 
lıarel{eti de yeni bir 

hücum halinde 
devam etmelitedir 

BB. l"an Zeland, Eden ve Flan elen konferanstan çıkatt'arhen 

leceklerdir." 
B. Eden'den sonra Fransa dış ba· 

kanı, kendi hükümetinin görüşünü izah 
ederek demiştir ki: 

••-Alman hükümeti, Lokarno paktrnm· 

"lJlus,, un 

başvurmuşsa bunu bir vazife icabı ola· 

rak yaptı. f'l'ansa muvafık göreceği 

tedbirleri bizzat kendi teşebbüsü ile a
\abiliı•di. Fakat öyle yapmadı ve millet-

(Sonv 3. üncü sayfada) 

Dil Y aırları 
Londra, 14 (A.A.) - Royter ajan- • 

srnm aldığı bir habere göre, milletler ce

miyetinin 13 ler komitesi, italyanların 
talebi üzerine gelecek hafta Londrada 

toplanacaktır. ftalyanın, Habetistanla 

harbm durdurulması için göriişmeğe gi

(;ünes -- Dil 
Teori~1ne ~öre Tiiı .. k 

• 

.. j;ilmesini kabul ettikten sonra. haleı • 8k ··Zamirlerin . , 

dilindPkİ 

analizi 

L 
' 

Sulh etrafında Fikirleri merakla be:de
nen B. Musolini bir askeri 

teftiş esnasında 

Avrupayı işgal eden esaslı meseledeki 

İş birliğinin ehemiyetinden dolayı, vazi. 
yeti kendisi için elverişli görmekte ol 
duğu bildiriliyor. 

Londra, 14 (A.A.) - Royter bildi
riyor: 

Habeşistanla l talya arasında doğru
dan doğruya ihzari barış görüşmelerine 
başlandığı yayıntısı Adisahabada ve Ro
mada kesin olarak yalanlanmıştır. 

Bütün şimal cephesinde başhyan 

yeni İtalyan taarruzu devam etmekte
dir. Bir Eritre kaynağından alınan h.-
berleı·e göı·e, İtalyanlar bütün bölgelel'
de ve bilhassa Amba Alagi bölgesinde 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Vlll 
Almanyanın Ren'i işgalinden sonra Ff'll 
hududuna yığılan Fransız askerlerinden 

ikisi Meç'de 

Paris, 14 (A.A.) - Sena, kura 
efradı nizami mikdarmın az olan 
seneler içinde ordu mevcudunu 
gereken seviyede tutmak için as
kerlik müddetinin uzatılması hak
kındaki kanun projesini tasvib 
etmiştir. 

t .l\l t z 
Şimdiki dilimizde yalnız isimle

re katılarak onlar üzerinde sözü 
söyliyen kimse ile hükümde onun
la birlik tutulan bir takım şahısla
rın mülkiyetini veya alakasını gös
teren (imiz) ek • zamirinin etimo-

ispanya da karısıklıklar 
Madritte Fasizme karsı 

' ' 
• 

ııumayış yapılrl1 •• 

Madrit, 14 (A. A.) - Dün şeh· 
rin oı·tasmda, faşizm aleyhinde bir 

• nümayiş olmuş ve bu yüzden bazı 
hadiseler çıkmıştır. Nümayişçiler Sen 
Lui ~esini ate§e vermişleı4'. Ki-

" hali yanmaktadır. Bundan baş
!.:a, Macion gazetesine ait bir nakli

arabasmı da yakmışlar ve ondan 
->nra bu gazetenin idarehanesinP. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

• .r 

Madritlde ~on •eçimtle çıkan lrargafalıklardan bir gÖrÜnÜJ 

lojik şekli şudur: 
( 1) (2) 
(im+ iz) 

(l) İ~: Doğrudan doğruya 
(ego) yu gösteren ve baş tarafına 
gelen kelimenin medlulünü sözü 
söyliyenin kendisine bağlıyan 
prensipal bir elemandır. 

(2) İz: Bu (ego) dan oldukça 
uzak sahada bulunan diğer bir ta
kım süjelerin, baş tarafa gelen ke
lime medlulünde (ego) ile birlik
te, onunla ortak ve beraber olduk
larını göstererek ( m) sahasını 
( z) mmtakasma kadar genişleten 
ektir. 

Mesela (evim) dediğimiz za
man (ev) denilen hareket sakla· 
yıcı yerin (ben) im olduğunu, (ba 
na) ait bulunduğunu söylemiş o
luruz. Fakat (evimiz) dersek o 
zaman bu sahiplik yalnız (ben) 
mefhumuna münhasır kalmaz; o· 
ı unla bu sahiplikte ortak olan, 
kendisinden ayrı bir takım şahı:r 
lar daha işe karışır ve (ev) bun
ların müşterek bir malı olur. 

Bu (imiz) ek - zamirinin tam 
kelime şekli (biz - mi:z) şahıs za· 
mirindan başka bir şey değildir. 
Efanolojik şekilbrini alt alta ya
zalım: 

(1) (2) (3) 
Biz ·· iğ + ib + iz 
lı1iz : iğ + im -1- iz 
imiz : . + im + iz 

Burada ek - zamirin baş tarafı· 
na (.) koyuşumuz oraya gelecek 
kelimenin ana kök yerini tuttuğu· 

• Saylayr çevirini2 -
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Ağac 
Mecmua. Kerenski banknotu. En

flasyon. - Mecmua. Öniine gelenin 
ya~ısı. Seviyesizlik. - Mecmua. Çıp
lak bacak. Kadın eti. Şehvet ticareti. 
- Mecmua. Makas. Adapt<1syon. 
Kamlot l:ıf ithal:ıtı. - Mecmua. Tür
lü mektebin çanağından bir parmak 
bal. Eklektizm - Mecm -ı. Anarşi 1 

Birkac yıldanberi, mecmuacılık 
salgın lıalini almıstır. Bunun simdi
lik iki sebebi sayılabilir. Biri, giınde
lik gazetenin bizde artık bir buyuk 
sermayeye il :yac göstermesidir. Di
ğeri İse, "fikir" yazıları paravanası 
arkasında daha kolay bir politika ya
pılabilmesidir. Bu politikayı, rejim a
dına yahud rejime karşı bir politika 
manasına alabilirsiniz. 

Resimli ve magazin tarzındaki 
, mecmuaların çoğalmasına geliı. , 

bunu bize, yetişen gen. nesli_ 
eskisine göre daha cok okuması 
izah eder. izah edeı a~ı , aynı z..ı 
manda bize, ' yetişen gençliğin 
zevki ve seviyesi hakkınqc: da bir 
fikir '.::rir. Çocu.c mecmualarıı 
. ıe kadar kotu oldu_ · hakkın:ıc. 

son gt· •erde birçok y ... alar \lk

m '· edebiyatının vaaı

taları, bu bahsettiğimiz yazılarda 
gösterildiği ıekilde, lise son sınıf ta
lebesinin yahud lise mezunlarmm 
temayülleri de ortalığı gittikçe kap
lamakta olan magazinlerin şehadet 
ettiği gibi olduktan sonra, bilmem 
ki çocuk babalarına büyük bir teselli 
pavı kalır mı) 

Yeni çıkan ACAC'tan bahseder
ken, 8Öze bu şekilde girmekliğimiz, 

nu ıöatermek içindir. (Biz) sözün
deki (b) nin (m) ye müsavi oldu
iu, bu tabı• zamirinin birçok 
Türk lehçelerinde ( miz) diye gös
terilmesinden de anlaşılır. 

Görülüyor ki, ( eu) kelimesini 
tahı• zamirleriyle birlqtirdiiimiz 
zaman, 

ev ben - evim 
eu 
eu 

olduğu gibi, 

•en= evin 
oğ - evı 

ev biz evımız 

de olmaktadır. 
Not: 1. - Yukarda da gösterdi

ğimiz gibi (ik) ve (iz) ek - zamir
leri de bu (imiz) ek - zamirinden 
doğmuştur. 

1. (im iz) in baş tarafında-
ki (im), kısaltma maksadiyle dü
ferek, (iz) kalmıştır. Bunun nazi
rini (geleceğim) gibi istikbal sıy
galarımn halk ağzmda ( gelecem) 
kılığını almasında, (geliyorum) 
sözünün Anadolunun birçok yer
lerinde ( geliyom) ve ( geliyon) 
teklinde kısalmasında da görürüz. 

il Böylece (im) düştükten son
ra 'kalan (iz) in konsonu da (k) 
ye çevrilmiştir. 

iste (iz) ve (ik) ek - zamirleri
nin kaynakları hep bu (imiz) mü
rekkep ek - zamiridir ki o da (biz) 
,ahıs zamirinden ibarettir. 

Not: 2. - Farsçada bu makam
da kullanılan ek · zamir ''man'' 
sözüdür. Mesela ( Je•tman), "elle
rimiz" demektir. Bu (man) daki 
(n) bir (ğ) den ve o da bir (z) -
den değişme olmak icap eder. 
Çünkiı farsçada (biz) manasına 
(mci) denir ki etimolojik şekli: 

( 1) (2) (3) 
(ağ am ağ) 

dır. Bnun da son (ağ) ı, genit sa
ha anlamiyle (az) dan dejişmit
tir. Böyle olunca (imiz = man) 
olacağını etimolojik ıekillerin mu
lcayeaeai hemen gösterir: 

(1) (2) 
imiz : im iz 
llsn : am an(= ğ z) 
Not: 3. - Arapçada bu -.na-

da kullanılan (na) eki de deiif. 
meler ıeçirmq bir ek - zamiriclir. 
Bunun (n) si, bir (i) den değiş
medir. Çünkü bunun delalet ede· 
ceii birinci müfret tabı• ek • za
miri arapçada (if) dir: (Kitabii 

1.°L,. ı,,m) ıihi. 

onu me\·cud mecmuaların merzağı 
bölgesinden ayırmak içindir. 

ACAC. eğer maksadını iyi anla
drksa, bize yeni bir esprit - ruh ge
tirmek üzere çıkıyor. Madde kadar 
fikrin de i.1zerinde duran bu yeni 
"ruh" u. bir zamanlar elimize gecip 
okuduğumuz Fransızca Esprit mec
muası da, en parlak gene kalemlerin 
ısığı peşinde aramıştı. Yalnız A-
GAC' ın "rec ğı "'ıuh .. t .... bii biz1 

re göre olacaktır. Ve ACAC, yeni 
"T ranscendental" ı bu memlek tin 
metafizik 'e mistik köklerinde arıya
caktrr. Arzu şeklinde bile kalsa. bu 
başlangıç. çıplak baldır estetiği. ek
lektik fikir mozayikciliği ve liberal 
mi:ina7.aralar antikacıltğınm cok ote
sinde ve çok yükseğinde kalncnk hir 
istir. 

ACAC, gerçi ağac diye cıkı
yor. Fakat kendisi henüz toprağa a
tılmış bir tohum halindedir. Umarız 
ki, yakında. bir fidan olacak ve boy 
serpecektir. Onun hakkında bir fi
kir söylemek ancak, ondan sonra ka
bil olacaktır . 

ACAC'ı cıkaranlar, tanıdığımız 
arkadaşlardır. Fakat bu, bir peşin
hüküm vermemize lüzum göster
mez. Çünkü, onların spiritualist ve 
ideolog olarak hüviyetlerini de bize 
ACAC'ları gösterecektir. 

Pives tenkidlerinde, eserden son
ra rejiden, aktörlerden, kısaca .... x 
cution'clan ·~edilir. Biz de, mec· 
muanm görünüşünden bahsedelim 
mi) Haydi etmiyelim. Çünkü "yeni 
ruh" u getirecek bir aksyonun dış 
görünüsü, ikinci derecede ka.)ır. 

Burhan BELGF. 

Sondaki ( a) ya gelince, bu da 
(ağ az) dır ki bununla birinci 
şahıs müfredine uzak sahadaki 
süjeler teırik olunur. 

Bu halde (na) sonekini analiz 
edecek olursak - ( aj an) ve 
(ağ · az) formülleri ile -

(J) (2) 
ag (n) az (ğ) 

olur ki - ( i m) formülüyle -
(imiz.) in aynıdır. 

Arapçada müzari sıygaları ba
şına gelen ve birinci şahsın cem' · 
ini gösteren (ne) ler de ( nci) nın 
aynıdır. 

Not: 4. - Fransızcada (mes), 
(notre) ve (noı) kelimeleri de 
(imiz) kaynağından türemiş şe
killerdir. 

1. (Mes) nin etimolojik şekli: 
(J) (2) (3) 

(eg em es) 
tir ki, (imiz) deki elemanlar bu
nun (2) ve (3) numaralarında 
aynen mevcuttur. 

il. (Notre) sözünün aslı litince 
( No•ter) dir. Bunun etimolojik 
tekli · hattaki ( n) nin ( ğ) den 
değiıme olduğu göz önünde tutu
larak - fÖyle olur: 

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

(og os ot er) 
Bunun ha, tarafındaki: 
( 1) Oğ: Doğrudan doğruya 

(ego) anlatan bir süje elemanıdır. 
(2) Oı: Bu süjeye, kendisinden 

oldukça uzak sabadaki diğer sü
jelerin de katıldığım ıösterir. 

lşte bu (oi os), Türkçe (im 
iz.), farsça ( am az) ve arap-

ça (ağ az) m aynıdır. Buna ka-
tılan 

(3) Ot: Failiyet, yani yapıcılık 
ve fiiliyet, yani yapılmıı olmaklrk 

elemanı ile, 
( 4) Er: T ekarrür ve temerküz 

eki kelimeye ba§ka manalar ka
tan ayrı unsurlardır. 

111. (Notre) un cemi ıekli deni
len ( no•) da bu ayrı unaurlraın 
bulunmaması ve kelimenin doğ· 
rudan doğruya - ( i - n) formü
lüyle -

(1) (2) 

(oğ + os) 
teklinde görülmesi de bunu gös
terir. 

ı. N. ntr.NEN 

1 iç HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

Prof. Dr. Hamdi Suad'ın 
cenaze alayı 

İstanbul, 14 -Tıp fakiıltesinin 
eski profesörlerinden ve Guraba 
hastahanesi teşrihi marazi prof e
sorü olup evelki gün ölerek tıp 
dünyasını yas içinde bırakan de -
ğerli profesör doktor Hamdi Su -
ad'ın cenazesi bugün biıyük bir 
törenle kaldırrlnıqtır. 

Cenaze üniversiteye götürul .. -
rek, orada hazır bulunan binlerce 
üniversiteli tarafından selamlan . 
mış, ölünün meziyetlerinden, ihtr
sasmdan ve çalışma hayatından 
bahseden nutuklar verilmistir. Ce
naze oradan Edirne!tapıya götü -
rülerek, ölünün hısımları, tı..lebe
lerinin ve dostlarının gözyaşlaı ı 
arasında gömii1-ti">tür. 

Muhtelit hakem mahke -
mesindeki fransız 
delegesi geliyor 

İstanbul, 14 - Muhtelit ha -
kem mahkemesindeki fransız de
legesi 8. Ater bu ayın 18 inde ls
tanbula gelecektir. Eldeki on iki 
dosya haz"rana kadar tasfiye edi
lecektir-

inkılah ve İstiklal 

Konferanslar nahiyeler -
de de verilecek 

Oirendigim ze göre Cumuriyet 
Halk Parti•• namına yurdun her ta
rafında verilmekte olan inkıli.b ve 
iatildü konferanalan tehrimizde Par• 
ti nahiye .merkezlerinde de 'Yerdırile 

cektir. Bu konferanslar Cebeci, Sa· 
manpazarı, lsmetpaf& ve .Etimeaudda 
tayin edilecek münasib mahallerde ö
nümüzdeki haftalar içinde verilecek
tir. 

Kazalarımızda verilen 
konferanslar 

BeypaMır, 13 -
Mecdi Sayman tarafından kaza

mızda verilen devrim ve istiklal mev. 
zularına dair konferanslar binlerce 
yurddq tarafından ali.ka ve heyecan
la takib edilmittir. 

Ayaf, 13 -
Kazamı:ta gelen Cumuriyet Mer

kez bankası idare meclisi azası Nus. 
ret Uzcören devrim ve istiklal hak
kındaki konferanslarmı büyÜk bir ka· 1 
labahk huzurunda vermiş ve büyÜk 
alaka uyandırmıştır. 

Muğlada Halkevi 
çalışmaları 

Mufla, 14 ( A.A.) - Halkevi çalı§-
n larına devam ediyor. Martın ao
oıında verilmek üzere yeni bir müaa-

·• hazırlanıyor. Halkevi ceza evi 
ile de fazla ilgilenmektedir. Hapisle
rin okumalan için kitap verildiği gibi 
yakmda hapisanede bir de okuyup 
yazma kursu açılatak ve muhtelif ze· 
vat tarafmdan haftad~ biT konferans 
verilecektir. Müsamerelerde halka 
mahaua konferanslar da verilecektir. 

Yüksek Ziraat enstitüsün
deki konferans 

Yüksek Ziraat Enstitüsü do -
çentliğine terfi eden Jeoloji ens
titüsü tefi Dr. Şevket Ahmet Bar
and (tabii afetler) mevzuu üze -
rindelri tecrübe dersini pertembe 
günü bütün profesörlerin iıtiraki 
ile vermiı ve bu enteresan konfe
rans büyük bir alaka ile dinlen • 
mittir. Denten sonra prof eaörler 
Dr. ŞeYket Ahmet Barand'ı kutla· 
mıftır. Bu yeni doçentimize ,Ur • 
dumuzun ilim hayatında muvaf -
fakiyetler dilerİ3!· 

Kısa memleket haberleri· 
'1 ıuJan) ada altın ,Jefiıwı.;İ 

aranıvor 

Yunanistandan E~piro adxnda biri 
Bursaya gelerek hükümete bir mü· 
racaatta bulunmut ve kendisi istir· 
dad senesinde MuJanyadan kaçarken 
bir yere (20) okka altın gömdü!(iinü 
soyliyerek bunların çıkarılması için 
izin iatemittir. Hükümet müsaadeyi 
vermit ve Espiro Mudanyaya gi ierek 
ite batlamışta. Altınlarm g.)mülü ol 
duğu yer vilavet emniyet memurla
rından B. A.,..Rhrn bağrchr. Şayed al
hnlar çıkarsa, hiikümet, Espiro ve 
bağ sahibi l!.rasında taka:m edil,.celc· 
tir. Kazıya bir heyet nezaret etmeı~· 
ted'r ı.fnfkın •e•i -

Bur~ olohiiıde·ri 
Bursa belediyesi otobüs işletmesi

ni kendi üzerine almaf'a karar ver
mit ve bunun için teşebbü lere giri -
miştir. 

Ralıke"ir "okaklarrnda ıiikrük 
hokl"aları 

Şc- ~ğlı:Vını göz önünde tutan 
Balıkel.9filaiiyesi Sa "lık dirckt<ir· 
lüğüyle ._ '"ok e' ·miyetli b'r 
karar verrnİı;tV. 'Belediye lstanbula 
tiiküriik hokkaları ve kni\'ıd scp .. tleri 
ısmarlamrstır. Bunlar şimdilik çarşı. 

nrrı onuhtelif yerlerine lu nacaktır. 
T ·, .. \ı ~ili • 

Hafı dda ltitiiıı fiatl.ırı 
C. cen hafta icinde P. ... tra ve Ala. 

çamda 55 hın kilo tütün satılmıştır 

Dizi bıçak fiatları 75-130, başı yağh 
120 den 140, Gö:mez 15 den otuza 
kadar çıkmıştır. 

- Ertan· 

Meneınt•nde Atatiirk anıtı 
Menemende Cumuriyet alanıpda 

dikilen Atatürk anıhnın açılma töre
ni pazar günü öileden AOnra v•pıla
Cil ktır. Vali. C.H.P. reisi ve m'istah 
.ı.-m mevki kum!tndanı ile gaze-t<:dleı 
açılma törenine çağırılmışlardır. 

İne·holu 'aımrmrnıı haımasmdan 
mesul olanlar 

lzmir körfezi ağzında batan ine
bolu vapurunun tahkikatı birinci 
müstantiklik tarafmdan bitirilmiş ve 
esas mütalea için tahkikat evrakı 

müddeiumumiliğe verilmifti. Evelce 
tahkikab ıdare eden müddeiumumi 
muavini B. Orhan esas mütaleasını 

serdetmiştir. Bu mütaleaya göre faci
anm dört suçlusu vardır: Bunlar, sü
·.ı-11.ri Mehmed Ali, üçüncü kaptan Ra· 
mi. birinci çarkçı Salim ve ikinci 

. 

P ... 'f· 'J ·. 1 1 
-. " ,ı ~ ! - · v~ ~ l 

· ~c'ııiil ~ü:; c11· 

Bir kanım pro_ .. ;:>t 

hazır landı 
Yeni vilayetler te~kılı clol•yısb 1• 

posta, telefon ve te,g!"af ıdar••• d• 
teşkilat kanununda degi~iklik 1•'#9 
mak lüzt•!11unu his'!>etmit v~ bu mak• 
sadla bir kanun projesı hı.zırlamııut• 
B ı proje ilemevcud teşkil~ ta yenıdd 
ba~ı direktöı-lükler ve ıef memurluk• 
lar, ve §İmdiye kadar bir mua\inle ... 
dare edilmekte olan Ankara otolll8'• 

tik telefon idaresinin günden güne ır 
nişlemesi ve ehemiyet alması dolatl" 
si}le bu idare kadrosuna dil bir di
rektörlük ıiive edilm~ktedir 

Samsunun vilayet 
büdçesi 

Samsun, 14 (A.A.) - Samsun .. 
mumi meclisi yıllık çahşmaaını ta• 
mamlamıt ve daimi encümene biri 
Bnyan olmak Üzere dört üye ayıt'arals 
ıfa rılmıştır. 

704 bin liralık büdcenin 180 bİll 
lirası fevkalade hizmetlere, 202 bİll 
lirası kültür itlerine, 35 bin nafıaY• 
76 bin sağlık itlerine aynlmqbr. Kül
tür kadrosuna yeniden on öğretlll
a lrnması fevkalade tahsisattan 83 bİll 
1ir"sının yol ve köprülere, 40 bin li
rasınm yeni yapılacak okullara ,arfl 
kararlaştrrılmı,tır. 

Güvenç Spor 
Güvenç Spor yıllık kongresi • 

ni belediye nikah salonunda ya • 
ı>acaktır. 

çarkçı Halidclir. Maznunların aill' c .. 
znda muhakemeleri istenmektedir. 

- Ulusal Birlik -

Domuz miicadele i 
Adana vilayetinde son bir ay içit 

de 5464 domuz öldürülmüştür. Mah
sullere zarar veren bu hayvanm kö
künü kurutmak için Tarım direktör
lügü çok çalıtmaktadır. 

lzrnirde Ttirkkuşu 
Hava kurumu tarafından iz~ 

TürkkUfU mektebi açılacaktır. BwuaO 
için Ankarada bulunan mütehuaı.ı-r' 
ve muallimler fzmire geleceklerd•f• 
YaJmz mektebin Tirede açılma11 ihtİ" 
mali de nrdır. Çünkü Tire planör2• 
uçmak için daha müsaid göriİlmekt• 
dir. An ati olu 

Dün Kızılay Ankara Mer6eai kongre•i Eraurum mebusu C Ş.:.. • •• • 
rei.liiinde yapdmıı, yeni idare heyeti ve umumi kon"rl" e lclcqel• · 



1SON DAKiKA: 

Almanya Lokarno 
red cevabı mı 

çagırısına 

verecek? 

B. Mitler l\lünihte he klenen ııutku verdi 
Münih, (Hususi radyomuzla saba

ha. karıı) - Berlin resmi mahfillerin.. 
de, Almanyanın Lokarno paktını ta· 
llflllaması üzerine ortaya çıkan vazi· 

Yet hakkında yapılan görüımelere İf· 
tiraki için vaki davete vereceği ceva. 

blll ne olduğu bilinmemekte ise de, 
8. Hitlerin Münihte verdiği nutukla 

•laltah olarak, bu cevabın herhalde 
tnüıpet olmıy.acağı tahmin olunmak· 
tadır. 

B. Hitlcr'irı nutku 
8. Hitler bugün Münihte naayo· 

llal - -aosyaliat partisinin tertib ettiği 
toplantıda, çok büyük bir dinleyici 
hirnı önünde ehemiyetli bir nutuk 
•enruıtir. 

B. Hitler, nazi rejiminin memleket 
içinde yarattığı eseri anlattıktan aon· 

ra sözü dıı aıyasaya getirerek Alman
yanın arsıulusal görüımelerde ikinci 

derecede bir millet gibi görülmesini 
kabul edemiyeceğini aöylemiı, reji
min iş başına geldiği üç yıldanberi da· 

:ma barış için çalııtığmı anlatarak, 
görüşmelere girişmeye hazır olduğu· 

nu, fakat bunları ancak müsavi tart
lar içinde yapabileceğini bildirmiıtir. 

Lokarno andlaşmasına da temas e

den B. Hitler, sovy.et • fransız paktı. 

nın tasdikinden sonra Almanyanın bu 

andlaımayı tanımamak mecburiye· 
tinde kaldığmı söylemi§, 25 sene 

müddetle sulh, hava paktı v. a. gibi 

hususlar için önce yaptığı teklifleri 
tekrarlıyarak Almanyanm hak müsa· 
viliği ve sulh içinde yaıamaktan bat· 
kabir şey dütünmediğini bildirmiştir. 

ltalyan tayyarelerinin bombardımanı 
Roma, 14 (A.A.) - Haber veril. 

elifine göre, İtalyan hava kuvvetleri, 
babeılerin, Somali cephesinin orta 
klalbmda iki te,ebbüslerini bot bırak
llbt,ardır. 

Bu arada Bali ilbayı Decaz Beye 
..,.._ered'in Ceıtro auyu boyunca di· 
•ilınit olup cenuba doğru harekete 
1'.z1rlanan kuvvetleri hava bombar
dlblanlarile durdurulmuıtur. 

Karsılıklı _, çete 
Mogadiıo, 14 (A.A.) - latefani a

Ja..mdan: Hava kuvvetlerinin faali. 

tetleri son derece artmııtrr. Negleli u

kk karargahından, durmadan hava

la.aa.ı uçaklar, göller bölgeainde keıif 
)'a.pmaktadırlar. Habeşlerin çete mu-

Bu kuvvetler, İtalyan pifdarlan ile 

temasa bile vakit bulamadan dağıtıl
ır..ışlardır. 

Vebe Şebeli mmtakasında, gene 

bazı habet tahıidatı geriye püıkürtül

müıtür • 

ltalyan uçakları habeılerin Malka

iko' daki ordugahlarını tarumar et

mişlerdir. 

h.arpları oluyor 
harebelerine aynı surette mukabele 
etmek için İtalyan komutanlığı Bo. 
rana'h yerlilerden çeteler teıkil et· 
miş ve her birinin başına İtalyan za· 
bitleri geçirmiıtir. Bu çeteler, orman
lık olan Borana bölgeainde faaliyete 
girişmiş bulunuyorlar. 

Yeni İtalyan hücumuna hazırlık 
Roma, 14 (A.A.) - Birkaç gün

diir gazeteler bütün cephelerde ital

ha kuvvetlerinin tekrar ileri yürü • 

tiİtlerine baıladıklarını haber ver • 
Qaektedir. Bu yeni taarruzun harbın 

a.eticeai Üzerinde kati bir mahiyette 
01acağı her tarafta aöylenmektedir. 

Nasibu ve Vehib Paıanın 35 bin kiti· 
lik ordusu. 

Bundan baıka gayri muntazam 

kuvvetlerle Sidano farkında yeniden 
tensikine çahıılan Ras Desta ordusu 
be kayası. 

Bundan dolayı İtalyan ordusunun 

ULUS 

IDIŞ HABERLER 
Milletler cemiyeti konseyi • toplandı 

lngiltere, Fransa ve Belcika dıs bakan.ları Lokarııoııuıı 
Almanua tarafından tek taraflı olarak bozulduau1111 
söylediler - Fransa ve Belçikalılar tedbir alın.nı~sını istı>ıii 

(Başı l. inci sayfada) 

lerarası garanti teahhüdlerinin tutula· 
cağı ümidiyle milletler cemiyeti konse
yine müracaat etti. Fransa elindeki bel
geleri ve manevi kaynaklarını konseyin 
emrine vermeğe hazırdır Almanyamn 
ileri sürdüğü scbeblcr bahaneden ibaret
tir. Lokarno ve Versay muahedesinin bir 
taraflı olarak fesihlerinden önce parla· 
mentoda yapmış olduğum beyanata 
rağl!'en alman hükümeti bu usulü tat
bik için hiç bir teşebbüste bulunmadı. 
Ve bu bahta Lokarno devlteleriyle gö
riiımeğe bile girişmedi. 

Almanya bu muahedeyi sakit addet
meyi tercih etti, o muahedeyi ki, Hit
ler bir çok dafalar gönül rızasiyle ya
pdmıt olduğunu tanımıt ve diğer imza 
eden devletler de bu pakta busuıi bit 
sağlaml.lr atfetmişlerdi. Akitlerin bu 
muahedeyi bozmağa hakkı olmadıkla
rından ve ancak konsey muvafık batka 
garantiler olduğu takdirde bunu feshe· 
debileceğinden askerJik dııı mıntakanın 
itıali dufmanca bir hareket saymak la· 
zımdır. Umumi sulhun menfaatı, mil
letler cemiyetinin varlığı ve kollektit 
güvenlik prensipi Almanyanın tatbik 
ettiği olut siyasetinin rnilletlerarası bir 
prensip olarak kabulüne cevab vermez. 

Bundan dolayı milletler cemiyeti 
konseyinden Versay muahedesinin 43 
üncü maddesinin Almanya tarafından 

bozulm\1§ olduğunu tesbit eylemesini 
ve genel ıekreterlikten de Lokarno pak
tının 43 üncü maddesi mucibince bu 
paktı imzalayan devletlere keyfiyeti 
bildirmesini rica eylerim. Bu tebliğ mez
kur devletleri yardım teahhüdlerini ye
rine getirmeğe sevkedecektir. Milletler 
cemiyeti konseyinin diğer taraftan bu 
hareketi müessir kılmak için azasına ne 
gibi tavsiyelerde bulunabileceğini de 
tetkik etmesi İcab etmektedir." 

Belçika dıı bakam Van Zeland, Flan
den'in sözlerine ancak Belçikanın noktai 
nazarını ilave etmek istediğini söylemiş 
ve demiıtir ki: 

bu plan B. Hitlerin tekliflerini de içi
ne almaktadır. 

Sabah gazeteleri, İngilterenin Al. 
manyaya karşı daha kesin bir durum 
takındığını ve Fransa ile Belçikanın 

üç taraflı bir karşılıklı yardım Lokar
nosu yapılması ve üç devlet genel 
kurmayının derhal görüşmeye başla
ması huııusunda tazyik etmekte ol
duklarını yazıyorlar. 

Deyli Telegraf; B. Van Zeland'ın 
Lokarno devletleri görÜ§lerini bir 
muhtırada hulasa ettiğini ve dün bu
nun görüıülmüı olduğunu, İngiltere· 
nin, vaziyetin karıılıklı özverilerle gö. 
rüşülerek halledilmesini tavaiye et
mekle beraber Milletler cemiyeti ve 
Versay hükümlerini tamamen yerine 
getireceğini bildirdiği haber veriliyor. 

Morning Post, "İngiltere; Fransa 
ve Belçikaya ıtatünün korunması için 
suel yardımda bulunmazsa garanti 
vermekle vazifesini yapabilir. Fransa 
bazı tavizlerde bulunmuştur. Fakat 
Almanyanın sembolik olarak askerini 
çekmesinde ısrar etmiıtir.,, diyor. 

Deyli Herald; fransız ve belçika. 
lıların İngiltere ile askeri bir anlat· 
ma yapmak iıtediklerini yazıyor. 

Niyuz Kronikl'e göre vaziyet, an
cak herkesin kendine düıen tavizi 
yapması ile düzelecektir. B. Baldvinin 
durumu ümid vericidir. 

Milletler cemiyetinin yarınki top· 
lantmnda B. Litvinof bir nutuk aöyli
yecektir. ..... 

Londradan bildirildiğine göre Lo. 
karno devletleri konferansı Almanya. 
ya karıı zecri tedbire dair hiç bir ka· 
rar alamamııtır. 

Fransanm zecri tedbirleri hala is
tediği, Belçika ve lngilterenin de ak
si fikirde olduğu haber alınmııtır. J. 
talya daima çekingendir. 

davranmııtır ki diplomatlar bizimle 
eski donmuş mesele!eri bile göruıc 
bileceklerdir. Dünya siyaselİDde gene 
kalkındık. Tanklanmız ve bava ba 
taryalanmız için harcadığımız dövi-'· 
ler, tereyağ ve yumurta stoklanm•"t 
azalttı. Fakat fedakarlığımız yerinde 
oldu" 

* * * 
Lokarno devletleri konferansı Sl\at 

19.30 da bitmiıtir. iyi haber a•BD 

maM:!ler Ren bölgesinirı bofalblm' 
smı temin için kararlaıtınlacak her
hangi bir tedbirin harbla neticelene.. 
ceği düıüncesindedirler. 

Alman büyük elçisi Fon Höt diia 
B. Edenle görüşmüt ve söylendiği11e 

göre jlen'in iıgali etrafında yeni izalt
larda bulu.nmuıtur. 

Romadaki kana.ata göre fo,ı,... 
zecri tedbirler aleyhinrle olduğun~aa 
Almanya.ya kartı almacak zecri ted
birlere aala kahfmıyacakbr. 

l1ıgiliz bakcınlarının fikirleri 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Tel. 
graf gazetesi, İngiliz bakanlannm ek
serisinin, herhangi bir müzakerep 
ba~hyabilmek için ilk fart olarak. Al

manyanm Ren'den mühim mikdarda 
asker geri çekmeye mecbur edil .... 
~inde ısrar ettiklerini bildirmektedir. 

IJOkarno konferansı 
Milletler Cemiyetinden 

sonra toplanacak 
Londra, 14 ( A.A.) - l..Okarno deY

letleri konferansı hakkında bugÜlı 

neıredilen ·tebliğde deniyor ki: 
"Lokamo paktını imza eden deY.. 

!etlerin delegelerinden mürekekb ko
mite bugün öğleden sonra toplanmq 

ve yeni bir görüt teatisini müteakılt 

milletler cemiyeti konseyi Franaa Ye 

!:'t:lçika tarafından yapılan tebligat 
hnkkmda bir karar verdikten &Onra 

tekrar toplanmayı kararlaıtmnı§br. 

cc Giornale d'ltalia" bugünkü ha -

bet küYVetleri hakkında ıu malUmatı 
•erınektedir: 

taarruzuna karşı duran habeı kuvvet. · 

''- Lokarno paktı Beıçikanın milletler
araaı hukuki vaziyetinin başlıca esasını 
teşkil edıyordu. Belçika milletler cemi· 
yetine başvurmak zorundadır. Çünkıi 

bu esas bugün bozulmaştur. Almanya
nın ileri sürdüğü sebeblerin Belçika İ· 

çin hiç bir kıymeti yoktur. Ve Alman· 
yanın hakiki ve hukuki münasebetleri· 
ni bozmağa hakkı yoktur. Lokarno pak· 

tının Belçika için husaııi bir ehemiyP.tı 
vardı. Çünkü bu muahede Belçikanın 

tamamiyeti için gereken bütün garanti· 
leri ideal bir tarzda sağlıyordu. Belçika, 
bu muahedenin. sadık kalanlar için da· 
ima meri bulunduğu mütalaasındadır. 

Gazetelerin çoğu durumun az çok 
düzeldiğini yazıyor. Bunlara göre 
İngiltere, Fransa ve Belçikanm gü
venliğini Üzerine alırsa Fransa Ren 
bölgesinin sembolik olarak boşalma· 
sını kabul edecektir. Eğer Almanya 
ısrar ederse o zaman lngiltere Millet· 
ler cemiyetine yardım edecğini bildi
recektia·. 

Almanya Lolcarnoya 
çağırıldı 

" Seti tin ıimalinde Decaz Haibu'. 

'-illa kumandası altmda 35 bin asker. 

Deaaie etrafında ve bizzat impa -

t-tonua kumandası altında ve İmpa -

ta.toru.. hassa kıtaatı da dahil olmak 

'-re 40.000 kiti ve Vollo Kadin'in 

~bleri. 
Cenupta Harrar mıntakasında: Ras 

Demircıs 

lerinin mecmuu 235 bin kitidir ve öv· 
le zannediliyor ki, bu ordunun ihtiyat 

kuvvetleri pek azdır ve ikinci bir mÜ· 
dafaa hattı kuramıyacaktır.,, 

Cenevreye elıemiyetli bir vazi/e 
ile gelen habeş delegesi 

Adisababa, 14 (A.A.) - Habetis

tanın eski Roma ataşemiliteri Afe· 

v:uk, gizli ve çok ehemiyetli bir vazi· 
ft· ile Cen,.vreve gitmektedir. 

lıalkan antantı k.onst•yiııde Yunanistanı 
llaşhal{an te msil edecek 

-'tina, 14 (A.A.) - Yni Demircis 
lt.b nesi kurulmuı ve saat 18 de tah· 
lif· 

ı 1apılmıştır. 

'Y ni kabinenin listesi şudur: 
l>e1nircis: Baıbakan ve dıt bakanı 

L '1er:aksas: Başbakan muavini ve 
.._rb, e ve hava bakanı. 

l'aparigopulos: Bahriye bakanı 
logoteti: Dahiliye ve adliye bakanı 

,.'ilili 

llenakis: Ziraat bakanı 
bet.:azoı: Ekonomi bakanı 
tlc:oııomus: Münakalat bakanı 
~ris: Kültür bakanı 

--!:°"talcopulos: Baıbakanhk müste· 

\'a.lorıtis: Finans müsteşarı 
~ c:.o h .. -, · ,, at muste4arı 

Nikolopulous: Münakalat müsteıa-
rı. 

Bunlardan Demircis, Metakaas, Pa
parigopulos, Logotetis, Manzavinoa, 

Benakis, Dekazos, Ekonomua, Yorga
kopulos, Valtoritia ve Kuzia eaki ka· 
bineye dahil bulunuyorlardı. 

Valii wnumiliklerde hiçbir deği
şiklik yoktur. Yalnız Girid valii umu
misi general Bakopobloa, orduya alm
mı§tır. Bu valiliğe aonradan biriai ta. 
yİn edilecektir. 

••• 
Atina, 14 (A.A.) - Balkan anlan· 

tı konseyinin 23 martta Belgradda 
yapacağı toplantıda, Yunaniatanı dıt 

bakanı temsil edecektir. 

Belçika, bugünkü kriz ile kötü bir 
tarzda sarıdan bu milletleraraaı münn· 
aebetleri tekrar kurmak yolunda millet· 
ler cemiyetine yardıma hazırdır. Bunun 
için derhal iıe koyularak müzakereler
de bulunmak ve mukaveleler imzalamak 
lazımdır. 

Lokarno paktı bozulmuştur. Bu pak· 
tı İmza edenler ve bilhassa garan dev· 
letlere keyfiyetten haber verilmelidir." 

Milletler cemiyeti konseyi pazartesi 
günü saat 11 .50 de tekrar toplanacak· 
tır. 

Milletler cemiyetinin resmi celsesin
den sonra hususi bir toplantıda Alman· 
yaya keıin bir davette bulunulması me· 
selesi tetkik olunmuıtur. 

Londrada durum 
Dün, Londradan gelen haberlere 

göre fransız delegasyonu Almanya.va 
kartı zecri tedbirler için ısrar etmi§ 
ve konseyin tavaiye edeceği derecede 
ileri gibnei• hazır olduğunu bildir
miıtir. 

Deyli Telgraf lngilterenin Avrupa 
barıtı için uzun bir plan hazırlamak
ta olduiunu yazıyor. Gazeteye göre 

Van Zeland, Almanyanın; aovyet • 
fransız anla~masından olan şikayetle. 
rini, kurulması düıünülen uzlaşma 
komitesine bildirmesini teklif etmiş 
tir. 

Pariste durum 
Paristen bildirildiğine göre B. Sa 

ro B. Eryo ile arsıulusal durumu ko 
nuşmuıtur. B. Eryo gazetecilere: 0Şid 
detle, ihtiyatsızlık arasında bir fark 
gözetmek gerektir.,, demiıtir. 

Lö Tan diyor ki: "Almanyanın 
reddetmit olmasına rağmen Lokarno· 
nun "müstacel müzaharet" hüküm
leri onun değerini küçültmemiıtir. 

B. Flnaden Romanya baıbakanı B. 
Titülesko ile Yugoslavyanın Paris el
çisi B. Puriç'i kabul etmiıtir. B. Titü 
lesko, Puriç ve Çekoslovakyanm Lon· 
dra elçisi B. Mazarik toplanmıılar vt> 
"Lokarnonun reddi karıısında küçük 
antantın görüı birliğini" bildiren bi 
tebliğ çıkarmışlardır. 

Pari Suvar, Lokarno vaziyetleı 
dolayısiyle Berlin olimpiyadların ıı 

karşı dütünülen boykot hakkında biı 
anket açmııtır. 

Ulusal spor komiteai reiai B. Rı 
mer: "Spor milli menfaatla ilgilidir 
Biz olempik olmadan evel fransızız. 
demiştir. 

••• 
Berlinden bildirildiğine göre Det 

Angrif gazetesi bir yazısında "Avru 
panm sıyasaaı bizim için çok az ca 
zipti. Ancak yeni bir takım it münn 
sebetleri için Führer o kadar cömert 

Londra, 14 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi aleni celseden aonra ya~ 
tığı huıuıi toplantıda, Almanyayı Lo

karno paktım imza eden devlet sıfatiy
le konseyin pazartesi günkü toplantısı· 

rıa davet etmeğe karar venniıtir. 

Alman elçisinin tavz: bi 
Ankara, 14 (A.A.) -
Almanya büyük elçiliği aldığı ma.. 

lumat üzerine aşağıdaki tebligatta 
buhınmuıtur: 

Bu sabah çıkan bazı İstanbul ga-
1Prind,. B. Şaht'm istifa ettiği. 41-

manyada moratoryom ilan edildiği ve 

alman parasının pek yakında düşef"e
ili hakkmda cıkan haberler tamamPn 
asılsızdır R. Şaht vazifesine devam 
.. tmektedir v_. Almanyada ekonomi 
ve para durumunda deği,iklik yok-
'• r. 

Almanyanrn asker sayısı 
L.ondra, 14 (A.A.) - Alman elçi-

;,:; çıkardığı bir tebliğde şunu tarih 
p.fivor ki. Almanyanın bütün garb ha. 

...tı.;rf mmtakasında ta HoUandadını 
lsviçreye kadar polis kuvveti de dahil 
'llmıok üzere ancak 36 500 asker var
·hr. Bu mmtakada bombardıman tay
"ı\releri mevcud olmadı~ı ~hi. zrmb 

rb kuvvetleri de voktur. Ru mmta· 
<ı nrn Almanyanm sekizde birin; t .. ~ 

' iJ .. ttiği ve nufus itib11ri•lr. de b""te 
ı... : .,.ini yani 14 milyon C:AA ~;" ~i·;wi 

' ıv.. ettifi göz önündf' tutulın·•11, 

~.-: r.no askerin bu mn•tıokfuta bulan-
s• t>lsa olsa ancak #f t1Zİ bir İşgal 

"~ ı .. rtilebilir. 
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tur, ve bunu, onc,,dcn 
den sı rılmnk husu un • 
hiç ôs ermeden, bu hususta 

Bo Alber Saronun fransız milletine diyevi 

mayıs ]9.,o de İmzalanmasının erte 
sinde, B. Hitlcr'in, 21 mayıs 1935 la· 
rihli söylediği nutkunda alman hükü
metinin "askerlik dışı bölgeye hür
mette Avrupanm yatıştırılmasına bir 
hizmet gördüğünü" söylemi§ olması
dır. Fran nın bir seneye yakın bir 
zamandanberi bu hususta verdiği 

İzahlar, ve • ndlaşmayı imzalamış di
ğer devletlerin, geçen mayısta alman 
hükümeti tarafından sorulan suale ce• 
vaben, Fransız - Sovyet andlaşmasın· 
daki teahhüdlerin Ren paktının mec· 
buriyetlcrini hiç bir veçhile ihlal et. 

mcdiği hakkındaki beyanatlannın Al
manyanın nazarında ne ehemiyeti 
vardır. Büyük elçi B. Fransova Ponsc, 
bu kadar chemiyetli bir andlaşmayı 
inkar eden memorandumun, geçen 
pazartesi gÜnü, bir fransız • alman 
yakınlaşmasının temellerini ntmak 
üzere vadedilmiş cevab olup olmadı
ğı hnkkındaki suali üz~rine, kendisi· 
ne bu vesikanın ilerdeki görüşmeleri 
verimli kılabilecek esııalan bildirdiği 
ve frensız sorusuna verilen cevabın 

da içinde bulunduğu cevabı verildi 

meleı-e giri meye bile çal 11 

yapmııtır. Biz, en kaba ~cklı) le b;r 
olut karşısında bırakıldık. Bu nt.:tod 
umumi) şiı iC Avrupada sulh kalını· 
yncak, millet1eraraı:ı miina,ebetlcr 
knımıyacnktır. Biz, buna kar•ı gelir• 
ken Avrupanın mÜ;o.ter-:!c mcnbtı.IC· F1a1ıs:z. Bafbakanı B. Alber Saro'

nun, Almanyanın Lokarno paktını 

çili neme si hadiaesi karp•ında, lran
s·z milletine uzun bir diyevde bulun
dui"Unu telgraf haberlerimiz: ara&ın• 

da bildirmiştik. Bugün gelen Fransız 

gazetelerinden bu diyevin metnini ay· 
nen alıyoruz: 

Hükumet reisinin bu diyevile hitab 
ettigi Fransız milleti, ve bunun sadık 
nlıislerini toplıyacak olan milletlera. 
rası knmoy, ~u anda, objektifliği, dün 
R. yh..,tag kürsüsünde çınlıyan ihtiras
lı ifadelerle tezad teşkil eden dürüst, 
sakin, ölçülü bir sözün, Almanyanın, 
kendi serbest teahhüdlerini istihkar 
ederek, Lokarno andlaımasını boz
mak ve silahlariyle askerlik dışı Ren 
bölgesine tecavüz etmek için verdi. 
ği çifte kararın son derece vahimliği
ni tebarüz ettirmesi ve varid olmıyan 
ve ·ıcsini reddetmesi ihtiyacını duy
mnktadır. 

Dünün tarihinin hadiselerini kısaca 
hatırlatmak bu izahları hem aydınla
tacak, hem de destekliyecektir. 

Harbın ve zaferin ertesinde, Fran. 
snnın yeni bir istiladan masun bulun
durulması istenildiği zaman, tutula
cak birçok yallar vardı. Mer'i usul 
mucibince, arazi ilhaklariyle, ona 
kuvvetli hızlar vermek mümkündü, 
fakat bu, alman oldukları için alman 
kalmak istemek hakları olan ahali
nin karakterine tecavüz olurdu. Dc
vnmh bir İşgalle, sınırlann ilerisinde 
milli toprakları düşman elinin erişe
miyeceği hale koyacak sağlam bir 
s~d bulundurmak mümkündü; Ren 
halkına ağır yükler yük)iyecek olan 
bu sisteme de yanaşılmadı. 

Yalnız, Ren'in sol kıyısındaki al
man topraklarınm ve sağ kıyıda 50 
kilometrelik bir bölgenin askerlik dı
şı tutulmasına harar verilmekle ikti
fa edildi; Almanya burada askeri kı
talar bulundurmıyacak, istihkam in
§8 etmiyecekti. 

Diğer taraftan, andlaşmanın on 
beş sene müddetle yani 1935 ine ka
dar tatbikini inanca altına almak için, 
müttefik ordularının, Ren bölgesini 
askeri İşgal altında bulunduracakla. 
rı da kararlaştı. Esasen bu işgal al
tındnki böl'?e tedrici surette küçültü
lecekti. 

1 al rejimi birçok bakımlardan 

Renlilcr için sıkıcıydı; Fransız • Al
man münasebetlerinde devamlı bir 
salaha kavuşulduğu günden itibaren 
İşgalin kallı:acağı meydandaydı. 

Ve işte Fransız - Alman münase
betlerini ıslah etmek içindir ki alman 
hükümeti, 1925 de, Lokarno paktı ile 
neticelenmiş olan müzakereleri biz.. 
zat kendisi teklif etmişti. 

Hazırlanması, franıızlar, almanlar, 
in"ilizler, belçil•alılar ve İtalyanlar 
arasında uzun müzakerelere meydan 
verrri olmuş olan bu andlaşma ile, 

bir yandan Fransa ile Belçika, diğer 
yandan Almanya, biribirlerine karşı 

her türlü tecavüzden kendilerini men
ediyorlardı. Aynı zamanda, Alman
ya, askerlik dı~ bölgeye hürmet et• 
mek hususundaki teahhüdünü tazele
di. Fransa ile Almanya veya Belçika 
ile Almanya arasında çıkabilecek an
laflllazhklarm uzlaşma ve hakem yo
liyle halli için bütün bir prosedür tan· 
zina edildi ve böylece alınmış olan te. 
ahhüdlere hürmet, İngiltere ve hal· 
yanm garantisi altına kondu. Bu i i 
memleket, Milletler Cemiyetinin İta· 

ran kaydı altında · tecavüz halinde 
bu karar alınacaktı _ andlaşınalann 

kendi aleyhine boznlduğu memlekc· 
h:, bilhassa, aııkerlik dışı bölgeye te· 
cavüz halinde, yardımda bulunrnnyı 

teahhüd ettiler. 

Lokarno paktmın imzalanması, bü 
tün Avrupada, fransız _ alm n mü
nasebetlerinde yeni devrin bnşl.:ıngıcı 
diye selamlandı; işgal altındaki Rt"11 

bölgesinin vaktinden önce serbest hı· 
rakılması artıcı surette hızlandırıldı. 
1935 e kadar sürecek olan işgal 1930 
da nihayetlendi. Lokarno andla~ması 
her §eye yetiyordu. 

Bu val:tinden eve) boşaltmaya ra. 
zı olmakla, Fransa, iki memleket ara 
sında münasebetlerin düzelmesi için 
duyduğu arzunun en parlak delilini 
vermiş oldu. 

Bununla beraber, bu hadise. Al
manyanın, teahhüd etmiş olduğu taz
minatı karşılamıya muktedir olmadı
ğını bildirerek, tahrib edilmiş bölge 
lerin yeniden inşası masraflarının en 
büyük payını bizim üstümüze bıraktı
ğı bir devirde geçiyordu. 

Fakat harbm yaraları yavaş yavaş 
kapanıyordu. Unutuluyordu, ve eski 
sava§çılar, maziyi unutmayı cömcrd
ce tavsiye edenlerin başında geliyor
du. 

Almanlar, genelde, gösterdikleri 
müsaadekarhğın bekledikleri derece
de alakayla karşılanmadığından sız
landılar. Ne de olsa, tecrübe inu.nı 
ihtiyatlı yapar ve memleketimizin 
halkı çok erk hayal kırılışlannın kur. 
banı olmuıtur. Üstelik, bu son ıene1er 

zarfında, Almanyanm hareketleri, 
sözleriyle garib surette tezad halin
deydi. Almanya, en sulhçu niyetler 
ta§ıdığını bildiriyordu, bununla bera
ber, büyük gürültüyle ııilnhsızlanma 
konfer11.nsını terkediyor ve Milletler 

Cemiyetiyle alnkasını kesiyordu. Er
teııi sene, mecburi askerlik hizmetini 
yeniden tesis ediyor, ve muazzam bir 
gayret ve en ağır fedakarlıklar paha. 
aına, en kısa bir zaman içinde büyÜk 
bir ordu kuruyordu. 

Ona beyhude yere, Avrupada kol· 
lektif emniyet sistemlerinde yerini aL 
masını teklif ediyorduk. Beyhude ye
re, altı aydanberi, hükümeti bir hava 
paktının müzakeresine razı etmiye 
uğraşıyorlardı. Müzaltere teklifleri 

Londra'dan veya Paris'ten g lsin, 
Berlin daima kaçınıyordu. 

Kamoy gene de itimadını muhafa
za ediyordu. Almanya, Lokarno and
lapıasma uygun hareket edeceği ve 
askerlik dı§ı bölgeye hürmet edeceği
ni teyid etmiyor muydu? 

lmdi, askerlik dııı bölgeye hürmet 
demek, bize karıı ani bir tecavüze 
giritildiği zaman, bu tecavüzün daha 
sınır boyunda geri çevrilmesi demek
tir. Bu, milli toprakların masunluğu
nun temini demektir. 

Son ikincikanundan beri, reisliği· 
ni ettiğim hükümet, kendisinden Ön· 
ceki gibi, Almanya ile, birikmiı ihti
lafları tasfiye için umumi bir müza
kereye girişmek hususundaki arzusu. 
nun açık delillerini gösterdi. 

28 şubatta, bir Paris gazetesi, al
man devlet reisiyle, iki memleketin 
barışması için sevimli bir çağrıda bu· 
lunnn bir mülakat neşrediyordu. Pek 
müphem bir karakterde olmasına rağ
men, bu gösteri, derhal hükümetin 
bütün dikkatini Üzerine çekti. Oahn 
ertesi gün, 29 şubat salı günü, Bertin 
fransız elçisine, başbaknndnn acc1c 
bir mülakat istemesi ve. Fransanın 
da Almanya kadar temenni ettiği bir 
yakınlaşmayı temin imk&nlarınr han· 
gi eııaslnr üzerinde gördüğünü açrk. 
lamasını ı+·a etmesi İçin talimat gön
derilmişti. 

B. Fransova Ponse derhal bu tali. 
matı yerine getirdi. 2 mart tarihinde 
başbakan Hitler tarafından, B. Noy. 
rnt'ın huzuriyle kabul edilerek, ken· 
di ine fransız hüküınetine kısa za 
manda sarih karakterli tekliflerde 
bulunn1ak için bir etüd yapılmak ü
zere olduğu cevabı verildi. 

Müzal<ereyi kolaylaştırmak ıçın, 
alman hüklimeti, fransız elçisinin zi
yaretinin muvakkaten gizli tutulma
sır istiyordu. Bu arzu yerine getiril· 
di: bu haber, ilk defa olarak ancak 
dün ilan edildi. 

Demek oluyor ki, biz kısa zaman· 
da snrih teklifler bekliyorduk. Bun
lar, iki memleket arasında yakınlaş
ma İmkanlarının kıymetini ölçmeye 
ve bunun gerçekleşmesine en müsaid 
olanını tayinine i7İn verecekti. 

işte vaziyet bu merkezde iken, 
alman dış bakanı tarafından dnvet C· 

dilen fransız büyük elçisi dün, bir 
memorandum aldı. Alman hükümeti, 
bu memorandumunda. Lokarno and· 
!aşmasını tek taraflı :Mak reddedi· 
yor ve kararını derhal tatbik niyetin
de olduğunu haber veriyordu. Bunun 
sebebini anlatmak için de, Fransız · 
Sovyet paktının akdini hatırlatıyor ve 
bunun 1..okamo andla§masına uygun. 
suz olduğunu söylemekle, paktı Fran· 
ga tarafından birinci defa çürütülmüş 
olan yanlış bir tefsire tabi tutuyordu. 
Burada alman hükümeti için bo~ bir ı 
vesile bulunduğunu ispat eden §ey, 
B. Laval tarafından andlaşmanın 2 

Aynı z manda, fiili de aöze kata· 
rak, mikdarı timdidcn birçok fırkala. 
ra varan ,&ilahlı kıtalar, Ren bölgesi
n girdi. 

lıte alman hükümetinin bizi kar. 
şmnda bırnkmnk istemiş olduğu va
ziyet budur. Almanya, 1925 de, &er· 
be11tçe büyük teahhüdlere giriımi,tir; 
ndlnşmanın Ren bölgesinin nskerlik 

d:fı olması hakkındaki vaidlerini t k· 
rnrladı. Teahhüdler ve vaidlcr bu
gün tnkô.r edilmiştir. 

Söylediğim gibi, ileri aürülen se· 
beb, asla varid değildir. Hatta varid 
olsaydı bile, alman hükümetinin, a
daleti tek başına yerine getirmeye 
hiç bir v kit aalahlyeti olamazdı. Lo
karno andlaşmaaına göre, iki nıemle· 
ket için, aralr! ·ında üzerinde uzlaın
mıyacnklnrı bir anlaşmazlık çıkarsa, 
hakeme veya bir uzlaştırma komis. 
yonunn müracaat bir vazifedir. Al· 
man hükümeti La Hey adalet diva
nına baçvurabilirdi. On beş gün ön
ce, bu adftlN müessesesinin hakemli
ğini habul edecefintizi açıkça bildir
mi~tik. Almanya bir u~laştırma ko. 
mis\ onuna başvurabilirdi. Bunu yap· 
ntadr Burada da teahhüdlerini çiğ. 
nemi, tir. 

Hadiselerin hususi bir aceleyi İcab 
ettirmiı oldu una kimse inanmaya· 
caktır; kimse, hatta Almanya bile; 
üst lk, bir nııkcrlfü dıtı bölge bir şe· 
refsizlik değildir; altmış yedi ıene 

müddetl Fraı18'1 1 Savua'nın askerlik 
dıtı olmasına tahammül etmiştir. 

Bundan ancak görütm ler yoliylfl 
kurtulmuştur. 

C rçi, dün fr usız elçisine veril
mit olan vesikada, alman hükümeti, 
teahhiidlerini çiV,nedikten sonra, ye· 
nilerine gİrişmevi teklif ediyor. Ben 
bu telclifleri, iki sebebten dolayı, tet
kik etmlyecef,im. tik önce, alman hü· 
kümetinin bir sene ara ile, kendi te
ahhiidlerinin tek taraflı ihlali husu· 
sunda bize verdiği çifte misal, yeni 
teklifi için bize itimad verecek mahi
yett de/!ildir. ikinci sebeb daha sa
rihtir: En nçık hakkı ayaklar nltına 
alan almnn hükünıeti, askerlik dı
sı böl ,,.,.v~ .,,:a,;nı kuvvP.tlP.r solcmtıııı· 

' ~ .. 
l. "u• rin hi~m t ediyoruz. f ı anM:t. ıılli< 

meti, kendi hesabına, tehdid altında 
mür.aketeye giri memeye kati karat 
vermiıtlr. T ahhüdlerin çiğnenınetİ1· 
le alman aak lerinin timdi Ren kıy~· 

f . tı 
lannda yerletmit olması k Y ıye ' 
tek batına, bizi bugün müzakeredell 
meneder. 

Vaziyeti derin bir surette tetkik· 
ten sonra, fransız hükümeti namın• 
bildiriyorum ki, fran&ız ve Belçik• 
emniyetinin en esaslı garantisini tet· 
kil eden ve İngiliz ve ltalya hükÜ• 
metleri tarafrndnn da imzalanmı§ o· 
lan Lokarno andlaşmaunın muhafa· 
za edildiğini örmek niyetindeyiz: 
Straaburg'un alınan toplatmrn atet• 
altın alınmasına müsaade cuner• 
r zı olmıyacairz. 

Lokarno andlaşması, hüküınlerioİll 
çiKncnmeai halinde, Milleti r eeıni· 
yetine baıvurulacağını kaydetmiştir: 
Su halde konseye başvuruyoruz. Dı· 
ğer taraftan, birdenbire Alman)'ll ta· 
rnfındnn ihlali karşısında bırakılıtt'f 
olan andla~manın imzahyanları ara• 
sındn göriitmeler yapılması da IÜ· 
zum\udur Bu görüşmelere hemen 
başlanacnktır. 

Davamız haklı ve kuvvetlidir. O• 
nu müdafaa etmekle, kendi taliintİ•· 
le beraber Avrupa sulhunun esaılr bir 
un urunu müdafaa ettiğimize kanii•· 
Fransız hüküm ti bunu anlıyor; bil• 
tün bot kavgalan unutarak, hüküınr 
tin hareketini taavib için birleşecektİf 

Alman hükümeti, kuvvet darbesi 
için zamanını iyi ıeçmiş olduğunu 
sanmlfhr, ve il ri sürülen vesilertin 
hakiki mahiyetini de bu keyfiyet or• 
tayn koymaktadır. Sena'ya henüz ar• 
zcdilmif olduğu için Führer'e tasdik 
edilnıi9 olması delilini veremiyecl!ll 
olan Franıız - Sovyet paktının m bU,. 
lar mccliai tarafından tasdiki değil, 
Fransa.da göze görünür tekilde açıl• 
mış olan seçim devresi bunda amil ol• 
muttur. Alman hükümeti, parlament~ 
sahasında sıyaN.1 partiler araıındak• 
anlaşmazlığın milletin koynunda do• 
ğurabilecefi iç münakataların, karı· 

şıklıklarm ve kavgalarm havaaını •• 
daha doğruıu teıirini gözetmiıtir. iç 
mücadelelerimizden çıkan milli sıkııı• 

tı, işte alman hükümetinin ani kat•• 
rının sebebi budur. Almanya bir ke• 
re daha unutuyor ki, tarihimizin her 
vahim saatinde, milli İstiklalin ve em· 
niyetin müdafaası için bütün partiler 
iradelerinin, franıız enerjilerinin anl 
birliği içinde böyle sıkıntılar derh•1 

silinmittir. RPn ötesinde, alman ktı~· 
vet darbesine bir mazeret göıteritİ 
bulmaya muktedir sanmakla bazı .,,,.. 
tandaşlarımıza yapılan hakarete hİÇ 
bir fransız layık olamaz. Fransız mil
leti her ihtimalde, teslimiyetini uın· 
mRk ve esaretinl hazı1'lamak için aY· 

rılıklarına güvenilemiyecefini l•P'' 
etmive hazırdJT. 

NKARA 
cak ve İmparatorluğun inhıJammdan çıka
rarak, onu büyük bir i~tikbale götürecekti. 

Batı milletleri ile ·lmparatorluğun azlık
larını kamaştırıcı nuruna çekmiş olan millet 
fikri, artık Türklerin de gönüllerinde ve ka
falarında uyanmış bulunuyordu. 

Fakat çarşıda ve pazarda, köşebası kah
vet "rinde ve panayır yerlerinde oynanan 
kukla oyunlarında ve Karagöz perdesinde, 
kendini bu hale sokaıı kibar dilden enfes bir 
intikam alır. Ve alaycı Karagöz, halk çocu
ğunun toksözlülüğü ile, arnpça ile acemce
nin gülünç bir halitasmı kullanarak musta
lah konuşmağa çalışan arkadaşı Hacivat'ı1 
hazırcevablığı ile bir hayli hırpalar. Öyle ki, 
cigara dumanı ve insan nefesi ile buram bu
ram tüten kahvede, kocaman çocukların ge
niş ve yürekten gelen kahkahaları yUkselir. 
Bu kahkahalar, şuurun ötesinden gelen, in
sani ve derin bir anlayışı ifade eder. Ve 
halk, hem zavallı bir ukala olan Hacivat'a 
hem babacan ve kurnaz Karagöz'e karşı bir 
sevgi besler. 

herkes, tek başına çalışmış, tek başına yaı· 
mıştır. Buna rağmen bu, padişahla softala· 
nn gözünden kaçmamıştır. Padişahla softa· 
lar icin bu halka doğru gidiş, tıpkı AI111a11; 
yadaki meslekdaşları için olduğu gibi, b' 
cinayetten farksızdı Cünkü Türkiyedc d;• 
Almanyada olduğu gibi, sairin uyandıracag: 
millet fikri, esasen sarsılmış olan impars 

-Ya.zan: Norbert von BISCHOFF 
Türkçeye çernren: Burhan BELGE 

Böyle bir orduda, bütün dünyanın takdi
rıni kazanan zaferleri yapacak kumandanla
rın ve kıtaların çıkması, ancak Türk milleti
nin yuksek cengaverlik vasıfları ile kabili 
izahtır. Netekim, Türk ordusu, bin bir hari
ci mii külat ile dolu kısa bir devrenin içinde 
genç Türkler tarafından bi ~az ıslah edilir 
edilmez, stratejik durumunun kötülüğüne 
rağmen Balkan harbında şerefile çarpışmış 
ve az ronra büyük savaşta, Osmanlı ordusu
nun coktan unutulmuş olan eski şanlılığım 
İmparatorlu~un inhilalinden az evel tekrar 
ortaya koyan bir kahramanlık sahnesiyle 
Gelibolu zaferini kazanmıştır. 

Fakat imparatorlukla milletin, istilacı 
yabancıya karşı ne hükümdarda, ne dinde 
ne de orduda bir muhafaza ve himaye bul
du ::!u bu sıralarda, Türk milletinin bağrm-
1-ın el myaya bir fikir noö-uyordu ki, bu fikir 

·11 ti, kurtulnş ve ic:;tiklaline kavustura-

Almanyada olduğu gibi, Türkiyede de, 
fikrin isim babalığını, şairler Üzerlerine al
mışlardır. Bunlar, edebiyat dili olarak, halk 
dilinden basit elemanlar ihtiva eden, üzeri
ni yabancı dillerin ve bilhassa arapça ve 
aca~::min kelimeleri kaplamış bir dil bul
muşlardır. 

Acemin şiiri ile arabın teologia ve tarih 
ilimleri, Osmanlı İmparatorluğundaki fikir 
hayatına, daha başlangıçta hakim olarak 
kibarların dilinden türkçeyi adeta tamamen 
koğmuştur. 

Kibar ve münevver olmak için, acemce
nin zarafeti ve arapçamn fasaheti ile konuş
mak Iazımgelmistir. Bu bakımdan yazılan 
edebiyat, çok gecmeden, tenha bir forma -
lizm ve yav:ın bir filolojik tasannudan ibaret 
kalmı~tır. Türkçe yani yabancı adamın dili 
ise ( "Türk" o sıralarda "bayağı" ve "kaba"
nm mukabili olmuştur), halkın kucağına sı· 
ğmarak çağrılacağı günü beklemiştir. 

İşte, on dokuzuncu yüzyılın Türk şair
leri de, tıpkı Avrupada bir .zamanlar yapıl
dığı gibi, unutulan değerleri kurtarmanın 
yolunu, halka ve halkın diline dönmekte 
bulmuşlardır. Alman memleketlerinde, bi
lirsiniz, böyle yapılmamıştır. Şair meclisleri 
ve akademyalarda, adeta m<Xlem denecek 
usullerle, bu işe rasyonel bir eda verilmiş ve 
bir nevi işbölümüne gidilmiştir. Türkiye'de 
halbuki, Ooğu'ya has olan gelişigüzellikle, 

bıt• torluk yapısını tehlikeye sokacaktı. İste 
nun için, şairler, Ti.irkiyede de er geç >'~ 
zındartm ya sürgünün yollarını boylan11~taJ 
dır. 

Hem, Türk milletinin yani Osmanlı t~ııi 
paratorluğunun anadire<tini ve çekirde · 10 

.. 

teşkil eden milletin millet fikrine bağlan ~
sı ~ tıpkı Avı,sturyada olduğu gibi - • azlı 1 
lann böyle hir fikre bağlanmasmclan d~1 • 
tehlikeli ve daha büyük bir cezava ta yıl·~ e, 
ğil miydi? Eğer devlet ve aynı zam nd; rll 

düşmanı olan böyle bir zmdı' 1ıga h 
millet de bağlanacak olursa, ya bu b 

1 

önüne hıristiyan azlıklar arasında nac:;ıl 1 
çilecekti? Osmanlılık idealine hiç olrr _ 
Türk mi1leti sadık kalmalı ve eskiden u 
na akıttığı kanı bu seferde akıtarak. "'' 
tikeli millet fikrinin önüne g-c.rm~li i 'i. 

(~ >'"'1'1 il " .. 
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Elektro diııamiz 
bilginin 

ve E ektro ma yet·z ni bu an büıı··k 
i1·ade ve çalışma dolu hayatı 

On üçler italyaııın ta1e 
to11la1ıacak 

e Loııdrad 
r 

Gc~en hofta butun Fransa, hatta 
lmtun fen dünyası büyük fdzik alimi 
'Amper'' in ölümünün yüzüncü yıldö
numi.inü bUyUk törenle andı. 

Amper fen ve ilim dünyasının bil· 
yüklerinden hatta en bUyüklerinden bi· 
ridir. Bugünkü fen, hatta medeniyet 
dunyasma sadece kuvvet vermekle 
kalmamıştır, o, bu dünyayı kurmuştur. 
Bu icad, elektriktir. Elektriğin bu ka
d~r geni ölçilde fen, ilim ve medeni
yet temeUcrine harç olması da Amper 
aayesindedir. 

Amperin bulduğu fortnfi1, kurduğu 
temel sayesinded1r ki elektrik, için 
için kaynadığı kapalr kutudan bir vot
kan gibi fırlamış ve bütün nuru ite 
en küçük zerreden en b yük kudrete 
kadar bütün faaliyetlere esas olmu"'tur. 

Mllletlerarası elektroteknik komis
yonu reh:i B. Mayyu, Amperin hatı"ası
nı şu sozlerle anıyor: 

' - Elektrik bugün bütun ilim şu
belerinin, bütün sanatların, butun en
düstrinin, tek bir kelime ile bütün me 
deniyet ihtiyaçlarının hizmetındedir. 

Eğer araştıracak olur k görilrfü: kı 
elektrigin bütün bu hizmetleri tek bir 
preıısip ve teori sayesinde mümkün o
labilmiştir. Bu da Amper'fo kurduğu 

prensip ve teoridir. Amper, açılan ka
pının sihirli anahtarını vermiştir . ., 

Kolümbiya üniversite i profesörle· 
rindcn Dr. Kroker Amper'in buluşunu 
• fen ve ilim tarihinin en parlak ve en 
iıatün e eri,, diye vasıflandırmaktadı 

O, (elektro dinamizm) .i yaratırken 
büyük bir şey meydana getirdigini hiç, 
iıphe iz biliyordu. Fakat buluşunun 

insanlık ve medenıyet üzerine bu kadar 
te irli olacagım dü ünemcmi ri. 

*** 
Elektri i, içinde bulundugu d r 

çcrçeved n çıkararak insanlık ve me -
d niyet eline her işinde kullanacağı 

bir u Qk gibi veren Andre - Mari • Am
per kimdir ? 

20 hazıran 1775 de Liyon dogmuş, 

nlu bır ipek tüccarının oğlu idi. 
.Babası Jan Jak Amper çok temiz, dog
ru, ve iradeli bir adamdı. O yalnız og -
lunun babası değil, aynı zamanda ho -
cası idi: 

Ampe.r dört yaşına kadar çocul:luk 
hayatının bütün neşesi i!tinde y:lşadı. 

Liyon'a beş. on kilometre uzakta Po -
leymiyö köyünde bir evleri vardı. Yaz· 

lan burada otururlardı. Bu köyün ha -
tıra mı Amper ölünceye kadar unut -
mamı~tır. Çunku bütun çocukıuk, genç· 
Jik hayatının sevinçleri, kederleri, hat
ta büyük aşkı burada geçmiytir. 

Bugün, Amper'in bu kadar b glı ol· 
duğu ev ''Amper evi,, adı ile anılın k
ta ve elektrik müzesi bt rada bulun -
maktadır. 

Babası Amper'i mektebe gönder -
nıedi, kendi okuttu. Hoca b banın tale
be oğlunu yetiştir'lle t ıçin gösterdiği 

dikkat sayesinde Am et ırlyatiye ve 
felsefe ilimleri üzerinde kendi k"ndi -
ne yürüyebilecek, okuduğunu anlıya -
cak hale geldi. O artık kendi kcnaini 
yetlstirebilecekti. 

Tefrika: No. 8 

Fransız ihtilali Aınperin hayatı U -
-erinde pek sarsıcı oldu. Çünkü ihti -
ıaı Amper için çok kıymetli bir yar 
dımcı olan babasını almış. kiyotine"lra -
dar götürmüştü. Amper yalnız babasız 
ve cfsiz değil, yersiz yurdsuz da kal· 
dı. Poleymiyö'deki evleri de ihtilal hü
kumetinin etine ge~işti. 1795 de evle-

Andre - Mari Amper 

ri geri verilince Amper için yeniden 
çalışmak hayatı başladı. Fakat ne ka· 
dar ağır ve acı olarak.. 

O zaman yi.!11lli yaşında bir gençti .. 
Okuyor .. boyuna okuyor.. Poleymiyö· 
nün ağaçlıklı yollarında .. Yalnızca do -
)aşarak, kUçlik köy deresinin önünde 
tek başına düşüncelere dalarak sessiz 

ir hayat yaşıyordu. Bu hayat bi~den· 
bire ve mesud bir fckilde değişti. Azn-

Amperin bulu§larrndan sonra günlüll ı 
hayatıttııza giren elektrik 

per köy yollarındaki dolaşmalarında 

genç bir kıza rastlamıs.t.ı. Bu kızı hemen 
sevdi. Delikanlının kafası en ağır ilim 
mevzuları üzerinde işlerken kalbi d"c 
en ağır his mevzuu üzerinde atmaga 
başlamıştı. Kızın adını öğrendi: Joli 
Karondu. Po1eymiyö'ye dört kilometre 
uzakta Sen J ermen köyünde oturuyor
au. Sevgilisini gördüğü güni.ın gecesi 
aabaha kadar onu düşünen Amper pra
tik bir düşünce ve büyük biri,rade ile 
hemen ertesi günü Sen ]ermen köyüne 
gitti ve anasından babasından kızlarım 
kendisine vermelerini istedi. 

Bu kestirme hareket Joli Karon'un 

ebeveynınin ho:;ıuna gitti. Nişanlandı

lar. JoH Karon'un babası Amper'e Li • 
y6n'da bir tüccar yanında iş de buldu. 
1k1 sene nişanlı kaldrktan sottta evlen· 
diler. 

] aheşi taııda ·tal : ıı J,are ~• .. Iİ de ycı j hi ~ 
hücum halinde devam Pi nel~tc~( l_j ~ 

Amper artık en mesud günlerini ya
şıyordu. En büyük emeli mektep ho· 
cası olrtıalı:tı. Hocalık imtihanına hazır· 

Janırken hu usi dersler vermeğe baş • 
ladı. Derı verdikçe bilmediklerini öğ • 
renmek ihtiyacı Amper'i bü bütün ri • 
yaziye ilmine attı. ihayet 1801 sene
sinde Burg hri merkez mektebi fizik 
hoca oldu. 

1803 de Liyon Ji!lesi riyaziye hoca 
lığına tayin edildi. Liyon lisesi bugiın 
Amper Usesi adını taşımaktadır. Am
per yalnız ders vermekle kalmıyor, ri • 
yaziye ve fizik mm1erinde eline ge -
çen bÜtUn erıerlc.ri ezber edercesine o
kuyordu Az zaman içinde büyük bir 
şöhret kazandı. Bu şöhreti Paris'te de 
duyuldu. 1805 de otuz yaşında oldu u 
halde P ris poJiteknik mektebine mu
zaker c.I olarak getirildi. Uç sene on 
ra üniversite genel enspektörü ve 1809 
da da politeknık mektebi tahlili riyazi
ye höeası oldu, 

Amperi 1819 da edebiyat fakUltesin
de felsefe ptıofcsbrü, fen fakültesinde 
astronomi profesörü, Kollej dö Frans· 
ta fiıik profesörü olarak gorüyoruz . 

Amper artık tek bir ilmin adamı d 
ğil, bUtUn ilimJerirt adamı olmuştu .. 

O canlı bir ansiklopedi idi. Bir ta
.raftan ders veriyor, bir taraftan okuyor 
tetkikler yapıyor bir taraftan da ''ilim· 
lerin felsclcsl., adında büyük eserini 
yazıyor<lu. O bu esere çok kıymet ver· 
mişti. Ne yazık ki tamamlamadan oldu 

Amper fizik, şlmi. riyaziye, fel fc 
üzerinde yorulmadan çalışırken el k -
trik Uzeırinde de durdu. 1şte elektrik 
üzerine olan tetkikleri neticesidir Jd 
bugünkü (elektro dinamizm, elektro 
manyetizm) nazariyesini buldu ve bu 
nazariyeyi 1820 tarihinde Fransa ilim 
akademisinde 18 eyHJJden 23 cyh le 
kadar blr hafta gibi kısa bir zam n 
içinde profesörler l>nimde Jzab ve is
bat etti. 

Amper artık illın aleminde çok 
ıneşhur bir adam olmuştu. Fransa eng. 
titüsUnde, Londra ve Edimburg, Ber -
lin, Stokholm, Brtlkscl, Lizbon, Kem -
br;i, Cenevre akademilerinde aza ol • 
du. Zamanının en büyük alimleri onu 
saygı jlc sayıyorlardı. 

Amper, bu şöhret ve saygı içınd , 
çalışmalarının arkasını kesmeden alt 
mış bir yaşına kadar yaşadı. ve Ma il 
ya•dan geçerken hastalandı. 

Tedavi için kaldıgı Marsilya'da 10 
haziran 1836 da s at 17 de oldU. 

Yakalanan kaçakçılar 
G çen bir hafta içind gümrük 

muhafaza örgütü, be§ ölü. iki yaralı, 
152 kaçftkçı, 3002 kilo gümrük k · 
çağı, 486 kilo inhisar kaçağı, 3 nltın 
lira, 216 gümüş mecidiye, 990 türk Iİ· 
1"ası, 432 defter si ara kağıdı, l 1 tü• 
fek, 3 tabanca, 176 mermi ile 84 k 
çakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

( B"fı 1. ilKı .aylada) 
ilrelemekte ve §İmdiden A§anzi gölüne 
yakla§mıf bulunmaktadırlar. 

Sağ cenah açığında bir İtalyan kolu 

habeıJerin iate kaynaklanndan birinı 
kesmek için Murr Sudanına bir kaç kj
lometre meRf'edeki kervan yoluna do • 
ru ilerliyor. 

halyan lutalan keza Takazza nehri 
üzerinde de a:ı: çok ilerlemektedir. 1-
talyan uçakları İtalyan genel ileri hattı· 
nın ötesinde aörülen babq barba grup
lannı bombaya tutmak suretiyle bütün 
cephede ileri hareketini kolay tırma • 
tadır. Şimdiye kadar bu hareket h ki i 
mukavemetle kar§daşmamııtır. 

C<:nub cephesinde ötcygün başlıy n 
tiddctli bir İtalyan boıribardnnaıu dün 
d d vam etmiştir. Ve Gruiananin yeni 
bir taarruza geçmesi yakın olduğu aa 
rulmaktadır. 

Royterin Dessie'deki muhabiri bil· 
di iyor: 

Koram §ehrine yirmi dört uat için· 
d iki bombardıman yapılmıttır. Birincı 
bombardımanda İtalyan uçakları Koram 
v disi ve civar tepelerini hİ1' ıaat bom. 
b y tutmuılardır. lkiıi kadın olmak Ü· 

zere bir çok ölü vardır. 50 dakika ıiır n 

ikin i bomb rdnnana üç uçak girmi tir. 
İtalyan tayyarelerinin tekrar imparato. 
run k mpını aradıklarından tüphe edili 
yor. 

Eritre kaynağından gelen bir telgra• 
fa gore, yol in~ atında çalıtan elli ital· 
yan am 1 ıini öldüren ve yeri anlaıılan, 
yirmi k d r habefli İtalyanlar tarafından 
gizlend kl ri mağarada yakalanrak kur
ıuna dizilmi§lerdir. Bunların Üzerinde 
amelelerden çaldıkları bir çok etya ve 
p ra bulunmuştur. 

Habeş seferinin bilançosu 
Roma, 14 ( A.A.) - Parlamento en· 

cumcni bugün bahriye bakanlığının 

bütçeıiyle uğraımııtır. Bütçenin bir 
çok f aaıllan Afrika harbına aiddir. 

Ask nakliyatı için 93, tayyare için 
34, huauıi i§ler için 27 ve türlü la§un 

için 16 gemi a7rılmıtbr. 

Şimdiye kadar 298.821 aıker, 26.000 

amele, 19.232 at ve katır, 207.219 ton 

harb l vazımı ve 5.000 otomobil gcmde
rilmiştir. Bunların altıda be i Eritrey 
ve altıda biri Somaliye gönderilmiıtir. 

1 talyan donanması, bugün ıu gemi· 
lerden mürekkebtir: 

lnp halinde: lkiıi 35 ıer ve ikiıi 20 
ıer bin tonluk dört zırhlı ve "kondotİ· 
crro" tipinde iki kruvuördür. 

Hiunette: 22 ıer bin tonluk iki zırh· 
lı, 10 nar bin tonluk yedi knıvazör 

"kondotierro'' tipinde 12 kruvazör ''ltun· 
lann onu 1930 ile 1935 arasında hiz-

mete girmittir.'' 6 eski kruvazör, deniz 
altı gemileri ve 311 parça küçük gcmı. 

Bahriye bakanlığının muvakkat bii• 

- Yaptıgımız karameller hatınnda mı? 
Daha sonra, evden habersiz buraya geli

ini dü ünerek: 
- Ya bizi görilrlersel 

çesi 1 milyar 609 milyon S9I l:ı.n Lir .. t 
olarak kabul cd:!ıru • lı . 

Napoli, l (A..A.) - Njın \ap o1 

1800 iıçi ile ju Afrikaya gılmek u
zere, dun kş m yola çıkmıştır. 

••• 
Londn, 14 (A.A.) - Dün ak nm, 

mülrid hafazakar a c:cn h uyeleri, 
zecri ted "rler ıiy sının iki dafa id
d 1 aleyhinde b lunmuşl rdır . 

Birmin ham"da B. Amcri, ltaJy ya 
kartı tbik edilen zecri tedbirlerin, 
Almany nın Ren lg ind ki t 

:time sebeb oldu anu öylemiştir. 

• 
iZ am 

1 a 
Moskovaya gitti 

• 

Motkova, 14 (A. A.) - Af • 
nistan dıı nt Feyiz Mohamm d 
Han Sovyetlcr birliğine gelmiş ve 
hudud i tuyonu olan Ncgoredo' da 
d f kom· erliği birinci rk işleri U· 

besi mUd r muavini tarafından kar· 
4ıl nmı trr. 

B .. Hirota 
So,} ,., f·lçi i ilt· mır anin mnz· 

lı ;mı konu tu 

Tokyo, 14 (A. A.) - B. Hirot 
Sovyet büyük elçiıini k bul ed .. r 
kendisine Japonyanm, Mançuri-So
vyct hudud bölg inin aovyet k t • 
b t rafmd n tah1iyesini arzu etti İ· 

. i t krar bildinniştir. 

{ı a Dı Habe ler 
* B. Ruzvelt sellerden zarar gör

müı olan ti s kıyısı d vletlerine 5 
milyon 304 bin dolarlık yardım yapıl· 
m ımı mretmiıtir. 19 ölü vardır. 

* Asanıörcülerin grevi 600 bina 

da nihay t bulmuııtur. 6000 grevci İt· 

ferin t krar baılıy caklardır. 

,.. Diın avam kamarnıında bir ha· 

diH olmuıı, dınl yici bir kadın bırd n· 
bir yerind n kalkarak ''harb, harb" 

di11• b ırmnğa ba§lamıştır. Kadın 

7..nrf dışarı çıkarhlmııtır. 

.. ,. 

:t K ıımirde aon çığlarda üçü ingİ• 
RV• olmak Üzere 86 kiııi ölmüı-

* ı ponyanın Nankin elçisi B. A
ri• dıf bakanı olacaktır. ltalyad ki 

eıki büyük elçisi B. Yo§İda Londra 

büyük elçiliğine getirilecektir. 

* Av la aj nsı general Jivkoviçin 

r klfi hakkındaki haberleri kesin o· 

k yal nl mllktadır. 

Ya.an: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çcvıren: Na u/Ji BAYDAR 

hem de tasalandırıcı bir silkiin havası içinde 
yükseklere asılmışmış hissini veren küçücUk 
odaları Bert'e umduğundan daha hazin gö
ründü. Alis'te memnun ve rahat bir hal var
dı, konservatuvara hazırlanıyordu ve yalnız 
derslerini düşünüyordu. Bert•in vaktiyle pek 
parlak tanımış olduğu Madam Bonifas sız
lanıcı ve mızmız, sanki büsbütün başka bir 
insandı. Yalnız, ölü parmaklıklarında güzel 
yiizülderini hata muhafaza eden büyük ana, 
oturduğu koltukta dimdik, hafifleşmiş sesi 
ile mültefit, ve yeni haberler öğrenmeğe 
meraklı, tıpkıtıpkısına. eski büyük ana idi. 

Sokngn doğru dönüp dükkanın rafları a
rasından gelip geçenler kalabahğma bakar
ken Pakari'yi farkettiğini sandı ve sordu: 

- Hukuk mektebi buralarda mı? 

tanelerin sınırladığı bir yolda ilerlemege 
ba ladılar. Ağaclann yapraklı dallan, ahın 
huzmeler altında, bahçeyi erinliklerivle 
dolduruyordu. İlerde, kımıldanıcı ate lerivle 
birdenbire gece karanlıklarına kanşmu~a 
benziyen demir oarmakhkl~rm ötesinde, ya
kıncacık ve sonsuz derecede uzak, bir gürül
tü d lP"ası geciyordu. 

-·-
Bert, Alberden bahsetmek istemekle be

raber Odet'i orguya çekmek için yemeğin 
sonunu bekledi. 

Odet: 
- Bunlar bizim dostlarımtzdır ve Ma· 

dam Pakari'nln blUmünden sonra Sen Malo
ya bir daha dönmemişlerdir. Zannedersem 
Nuvazik'dcki köşklerini onlara annem tavsi
ye etmiştir. 

Brrt, Katröfaj'larda yemeğe kaldığı gün
ler hbmctçisine, erkenden gelip kendisini 
a1 tnı tenbih eder ve günün geri kalan 
k'~"fiım Alis Bonifas'ın yanında geçirirdi. 

Parist'c bir çocukluk arkadaşını tekrar 
bu1"Tial: Bcrt'i çok sevindirdi. Bu kadar çıl· 
gın ve bu kadar servet içinde oltın Alis'in bir 
ta.;rah he.yatı geçirmekte olmnsını tahmin 
edemezdi. Alis, Lökurb soka~ mda oturuyor
du. Ali 'in evi, merdiveni, ins mn kendini 
hem tavanların alçaklığından eziliyormuş ve 

**:(. 
Alis pek oburdu ve bir gün Bert onu, 

Lüksenburg bah<;esi yakınında bir pastacıda 
kahvaltıya davet etti. 

Yağmur yağıyordu. İ-ki gene kız omni
bilsil bir mağazanın tentesi ltında bekledi
ler. 

Pastacı dükkanına girdikleri zaman yağ
mur dinmişti. 

Bert, bir tabak pasta getirterek: 
- Burada kendine hizmet ettirmek pek 

güç. dedi. 
Ve onra. küçük masanın önüne oturur

ken gülerek ilave etti: 

- Hemen bütün mektebler bu mahalle-
dedir. 

- Sen Paris'i iyi biliyorsun. Yalnız başı· 
na geziyorsun ve burada bulunmağı pek ta
bii buluyorsun. Halbuki bu, benim için bir 
hadisedir ... 

Kapıya do~ru başını çevirdi; her içeriye 
girende Pakari'yi göreceğini umuyor ve ona, 
tek ba§ına, burada rastlamaktan da korku
yordu. 

Dilkkandan çıktlktan sonra, yaya kaldı
rımında, Bert ve A lis, geçmekte olan bir sıra 
araba yüzünden oldukları yerde kaldılar ve 
bunlar bitin e karsıya geçtiler. Bert iki mc· 
nekse buketi ı:ıatın aldı ve sonra ikisi de Lük
senburg bahçesine gircliler. Gök batı tarafın
dan aydınlanıyordu. İki gene kız. yeni "'Ü

ren yapraklan açık ye il ve batan günes al
tında ışıklı bir kubbe halinde yükselen kes-

Al is: 
- Vakit geç, dedi. 
- Fakat hava ne güzel! Hortans beni sa· 

at altıdan önce almağa gelmez. 
Bert, böyle derken, oralarda yavaş yavaş. 

tek başlarına dolaşana genclere bakıyordu. 
Bunlar, kitablarda görülen yakıcı ve serbe. t 
hayata iştirak eder gibi idiler. ve Bert, ha"
talıklı yüzlerde bunlardan her birinin hari
kulade ahnyazısını arıyordu. Bütün hu adam· 
farın evlerine dönmek kaygısı olmadı~ı ve 
bu ilkbahar akı::amını on panltıkırma ka lar 
tatmak için hep bövle, burada kalma!~ iste-
dikleri hissolunnvordu. ' 

Alis teklif etti: 
- Haydi su kırının kümeye kadar gid~ 

lim, sonra çıkarız ... 
(Sonu var) 



eme 
Bugün dost İran'ın büyük şefi 

Alahazret Şehinşah Pehlevi'nin 
do5ı1mumm yıldönümüdür. Kar
d~ş memleketi bu mutlu günün
den dolavr kutlarız. 

Yeni han'm tam erkinliği ve 
yiikselme tarihi Şehinşah Pehle
vi ile başlar. Evvela memleket -

ULUS 

• yolanda dost ı a 
ona bağlı makinalaşmış bir orga
nizasyon kurulmuştur. 

l ' ol ve demiryolıı: 
Bayındırlık işine yol ve demir

yollarla başlanmıştır. Vilayetleri 
biribirine bağhyan geniş şoseler, 
otomobil !tef erlerini kolaylaştır-

1 

Erıdiistri ve el . mwtlctn: 
Şehinşah, memleketinin eko

nomik kalkınmasma hususi bi r e
hemiyet vermiştir. Son yıllar icin-
de bir çok şehirlerde dokuma ve 
şeker fabrikaları ile mahaJr ;hti-

yacı karşıhyacak enclii!'itri ~ . . ·en 

Do~t lranrn 1lerlcme yolundaki başarılarını gösteren bu birkaç lotogral, elde edilen neticelerin büyüklüğünü göstermektedır 

içı 1.::mşıklıklan düzeltmek ve iç 
gü .. ... nliği sağlamak başarısı ile 
işe başlıyan Şehinşah on yıl 
içıı . . e, dost memleketin milletler
ara .; ı üstün ve hatırı sayılır bir 
ycı ayırtmış, bundan sonra yur
dunu umumi hayatta kötüden iyi
ye. eriden ileriye, güzele ve doğ
ru} a doğru dev adımlarla götür
mi ~ b::ı-lamıştır. 

Onıu: 
Erk~nliğini kanı pahasına ka

zar n veni İr:m'da ordu, modem 
va-. hr! t ci 11::ı 1andırılmıştır. As
ke ''1 ~,,.. , -n doktrinleri milli 
bü· ' : q , 

1 "rıı1arak dost mille· ı 
tin .! ru h ,• ' · • rını her zaman ko
w--, .. a hazır !rndretli bir ordu ve 

mış iç mübadele hareketlerini ge
nişletmiştir. 

Bilhassa !ram şimalden cenuba 
kadar katetmek üzere büyük bir 
demiryolu yapılmasına başlanmış
tır. Bu çelik ağ, Hazer kıyıların
dan başlıyarak İranı Halici Fa
ris' e bağhyacaktır. İnşa işi olduk
ça ilerlemiştir. Geçidinin sarp 
dağlara ve yalçın kayalara rastla
ması dolayısiyle ileri bir teknik 
ve değerli bir emek istiyen hattın 
şimalden uzanan kısmı yakında 
Tahran'a erişmiş olacaktır. Baş
şehirde, bu demiryolunun büyük
lüğü ile mütenasip olarak modern 
bir gar yapılmsama başlanılmış
tır. 

kurulmuştur. 

Öte yandan hanın kendine 
mahsus olup evrensel bir şöhreti 
olan halıcılık ve maden üzerinde 
kakmacılık ve diö er el sanatları-

d 
. b 

nm mo ernıze edilerek yaşaması-
na çalışılmaktadır. 

Tecim alanında da hükümet, 
şahsi te~ebbüsleri teşvik ve koru
makla beraber memleketin büyük 
ekonomi davalarını üzerine almış 
bunları planlaştınnıştır. 

Kii.ltiir: 
Şehinşah en büyük devrimle

rinden birini kültür sahasında yap· 
mıştır. Eskileşmiş ve geri sistem 1 
yerine modern mektebçilik bütün 
memlekete şamil olmak üzere hız-
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İzmitin bayındırlık plaııı 
Yeni plana göre yüz evlik çok moderıı 

bir mahalle kuruluyor 
lzmitin bayındu-hk planının Profesör 

Herr Yanscn tarafından yapılmakta ol
duğunu, yazmıştık. Şehrin en güzel biı· 

semti iken 20 yıl önce yanarak bir hn· 
rabc olan Kozluk mahallesine aid plan 
da şehrimize gelmiştir. 100 bin metre 
murabbalık geniş bir arsayı, bududları· 

na çerçevelemiş olan plan, lzrnit için 
eşsiz bir güzeJliğin kaynağı olacaktır. 

~imdi çingenclcnn, utak ufak kıılüocle 

re iskan edilmiş balunduğu bu k ıymctlı 

arsa, belediye tarafından satın alınmı 'l 

bulunmaktadır . 
Bu arsaya yÜL bahçeli ev yapılacak 

tır. 

lzmit körtczinin eşine az rastlanan 

güzelligini tamamen kavrayan manzara 
sı, umumi yaya yollarının tayini, anti
teatr şeklinde bir sırt üzerine ııralanaıı 
bol bahçelere gömülmüş evleri ile, hiç 
şüphesiz, bütlin Türkiyenin en güzcı 

mahallelerinden biri lzmitte kurulmuş 

olacaktır. 

Nufusu son yıllar içinde büyuk bir 

hızla artım ve her bakımdan geniş bir 
gehşim hahnde bumnan lzmitte mev· 
cud olan yapıların azlığı ve kiraların 
yüksekligi, ev yaptırmak isteyenlerin 

çok . .ığu, gösteriyor ki. bu, modern ma· 
hallenin kurulmasında zorluk çckilmi

yeceklil". 
lzmit beJediyesinin borçlanma su· 

retiyle satacağı ev arsaları için daha 
simdiden alıcılar çoğalmıştır. Bunun· 
la beraber belediye, bu arsalan 4 tak· 
fİlte satmak ve parasını 4 taksitte al. 

mak suretiyle halk lehine bir karar 
vermİ§ bulunmaktadır. Yalnız arsala
rı satın alacaklar, 4 sene içinde yeni 
evleri yaptırmış bulunacaklardır. 

Belediye bu satı§tan alacağı para

·yı, gene, mahallenin su, elektrik, ka· 
nalizasyon gibi liizumlu ihtiyaçlarına 
harcıyacaktrr. 

Yeni mahallenin önündeki alan, 
yeşil ve emsalsiz bir park olacaktır. 
Bu parktan. her iki tarafı agaçhklı 

bir yo] açılacak ve bu yollar, ayrıca 
Atatürk anıtı ile de birleşecektir. 

h bir inkilab geçirmiş ve her sene 
yüzlerce talebe devlet hesabına 

olarak Fransa, Almanya, İngilte
·e ve Amerikaya gönderilmiş ve 
bu sayısı çok yüksek olan gençlik 
yüksek tahsil görmüş bir hüviyet 
içinde memleketlerine dönerek i
lerleme yolunda ödevlendirilmiş
lerdir. 

IJil: 

Kültür devriminde, dil işleri 
unutulmamıştır. Farsçanın geniş

letihıesi •ıe ilerlemesi için saiahi
yet ve ihtisas sahiblerinden bir a
kademi kurulmuş ve Tahrand::ı 
çahşmaya '>aşlamıştır. 

Kıya/et t·e llilwlJlarda devrim: 

Kadmlann çarşatı atmaları ve 
bütün memtekette modem ve tek 
bir kıy af etl:ı kabulü Şehinşah Peh 
levi hazretlerinin bütün memle
kette büyük bir sevmç uyandıran 
esaslı devtimlerindt::n biri olmu~ · 
tur. Yapılan milli bayram -
larda ve şenliklerde kıyafet farkı 
olmaksızın kadın, erkek ayni saf
ta yer almaktadır. Münevver ka
dınlar, bir çok yerlerde verdikleri 
konferanslarla bu hareketi umumi
leştirmişlerdir. Şehinşah milletinin 
idaresini eline aldığı daha ilk yıl
larda tomturaklı lakablar ve un
vanları kaldırmış, sınıf farkını an
latan bu geri adeti, millet safları 
i~inden söküp atmıştır. İşlerin 
süratle başarılması ve kırtasiye
cilikle savaş bugünkü düzgün ve 
ileri devlet makinesinin kurulma
sında büyük bir rol oynamıştır. 

Şimal ve cenupdaki :iOn nokta a
ı·asında 60 metre yükseklik fnrl.ı o
lan sert meyilli mevkiin yolları o ka
dar ince ve zevkli bir tetkikin mah· 
sulüdür ki, sert meyilli noktalarda ki 
arazi çirkinliği, geniş ş ... ;i:cı ~ tollinıle 

çimliklerle giderilmektedır. 
Profesör Yansen, şehrin yukarı kı· 

ıumlarında oturan halkın, ötcdcnbcri 
muhtaç olduğu ilk mekteb için d e ar. 
sanın en iyi bir yerini seçmekle isabet 
göstermiıtir. Bu bölgenin bayındırlı· 
ğı, aynı zamanda pek bakımsız ve yol 
suz kalmıf olan Orhan ve Çağçeıme 
mahallelerinin de renk, hareket ve 
hayat bulmasını temin edecektir. 

Profesöı· Yansen, hükümet binası 
için de, planda görülen mevkii teklif 
eylemektedir. Bu teklif Üzerinde ay· 
rıca durulması gereken önemli konu
lardan birisidir. 

\1cyvacıhk ve ~..ı>zccilik 

Bir haftadanberi §ehrimizde ve 
mulhakatta tetkikatta bulunan Anka· 
ra Ziraat .::.nstitüsü meyvacılık ve seb· 
zedlik profesörü Dr. Gloisberg ötey 
sabahki trenle Ankaraya dönmüştür. 
Profesör Kocaeli bölgesinde yaptığı 

incelemeleri bir rapor halinde bakan
Jığ:\ verecektir. 

Vail B. Hamid Oskayla mıntaka· 

mızı gezen Dr. Gleisberg, fzmiti mey
va v~ sebze yetiştirme hususunda çok 
ehemiyetli bir yer olarak bulmuştur. 
Bilhassa turfanda sebze yetiıtinnek
teki Kocaelinin parlak yarmma işaret 
~den profesör, burada meyva ve seb-
7.t' enstitüsü acmanm büyÜk faydala

rmA isaret etmiştir. 
Profesörün bu gezisi Köylü için de 

favdalı olmuştur. 
C.B. 

ispanyada karı~ıh:lıl\: 
( Baf1 1. inci sayfada) 

giderek, revolverle tehd'd suretite 
içindeki müstahdemleri dııanya ç1-
kal'ıp :.::ıayı ateşlemişlerdir. 

b :anca kayıp olmamıştır. Biı si
lahçı diikkanının yai'!masmdan son
ra, nümayişçilerle polis arasında şid
d .... :li bir çarpışma olmuşsa da, tafsi-

.'.lt ahnamamıştır. 
Dağıtılan nümayişçiJer daha son

ı ... tekrar toplanmıs1ardrr. Kıra1 ~ 
yana A. B. C. ve EJ Dehate gaze
~-• .. rinin idarehaneleri- polis kuvveti 
ile korunmaktadır. 

Yeni yunan kabinesinin 
diş sıyasası 

Atina, 14 (A. A.) - Toplanml\
sı L.ı· __ !aşan partiler reisleri yiiks0 k 

meclisinde Yunanistamn dnı siyase
ti incelendikten sonra yeni Dem;r ... ;'> 

· - · :nesinin dış sıyasası bilhassa B:ıl
kan paktına karşı güdeceği po it' ' 
da anlaşılacak!.r. Yeni kabinenin 
mecliste dq ve Br.'~an siyaseti · · 
hakkında yapacağı beyanat ve oku
yacağı program ahali partisinin 'm· 
naatlarma aykm çıkarsa, Çaldaris ve 
ar!<adaşlanrun h\L;iimete güvensiz
lik reyi verecekleri iyi ve sağlam yer
lerden bildirilmektedir. 

Metaksaa başbakan muavini sü 
ve hava bakanı olacaktır. 

İngiliz kabinesi toplandı 
Lonrra, 14 (A.A.) - Eden, Polanyıı 

dıı bakanı B. Bek'le görüştükten aonra 
İngiliz kabinesinin Baldwini'n reisliği al· 
tında yapbğı toplantıya katılan Ye yarım 

saat süren bu kabine İçtimarndan sonra 
Lokarno devletleri konferan11nda bu
hınmuı tur. 

Konferans 11ra11nda Flanden, ya· 
ranıar saat faırla ile iki dafa Pariı'le 
telefonla crüımüt ve celse kaldmlmı~ 

br. 
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UNUTMA BENi 
. ı 

Satılık apartıman 
l~nıl[ıl{ ve Evtam Banliasından: 
B ııt n..ı:a cı.i•, Ankarada Işıklar caddesinde kain Turhanb.ey 

• .ırt man: den. mckle maruf büyük apartıman kapalı zarf usulıle 
ve p ın p tr ı ı ı: satılacaktır. İhalesi 30.3.1936 pazartesi günı.i saat 
c. \b rdc An \rad,Jn ıdarei merkezıye binasında toplanacak satış 
k m li}, nu nu.ı:un ncla yapılacaktır. Müzayedeye lstanbulda iştirak 
rtm k ı tıyenler teklif mektuplarınr mezkur tarıhte nıhayet saat 
ona ;ca lar İstanbul şubemiz müdı.irlü0üne vermiş bulunmalıdır. 

APARTIMAN: (187.50) metre murabbaı arsa iızerine bina edil
rn ş ır bodrum, bir zemın. doıt esas ve bır üst katı havi olmak üze
re \ lı k ttanibaret olup senede (8.000) sekiz bın lira irad t mini
ııe mı ıt :ı iıkemıncl bir akardır. 

J.Oll'~UM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve komiır de
l o' ı ı ile •11otorlü su mahzeni. bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıca ika_ 

\Cr li iki oda bir korıdor ve bir hel<ldan ibaret bir daire 
nıa.. ıttı r. 

21 İN Kı\1 l'A: 1 ve 2 m.ımaralı daıreler bulunmaktadır. Bu 
1 ir rla're iic oda bir mutbak, bir heHl ve banyodan iba-

ldNCt KAT: 3 "e 4. İKİNCİ KAT: 5 ve 6. ÜÇÜNCÜ KAT: 
]J{;f~DÜNCO KAT: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi o

r Lir d ircde 1 c oda bir mutbah bir hela bir banyo ve bir 
r hı ımaktaı.lır. 

O ~n Y.A'f: Önünde umumi çamaşırlıgı muhtevi ve 11 ve 12 mı
ı ı ı i ı le ılen mut ekkildir. 
J ı l.ısı r d l.i dair lcr: Üç oda lıir mutbah bir hela ve bir banyo-

ı ın ütiın daireleri su, elektrik, havagazı ve banyo te
l, i ,\ir. Aı.an.ör tesisatına müsait bir menfezi mevcuddur. 

J lf.'}e rrirmek için ihale gününden evvel dokuz bin lira 
ıt } , tırılmJsı v· ya buna muadıl bir teminat gösterilmesi la

l ı A• art ımnnı g· rmek istiyenlerin kapıcıya ve fazla maHimat 
k \e tış :ırtnamesinı almak istiyenlerin de ihale gününe 

r /\ 1' : r2 'a Genel Direktörlük muamelat Direktörlügüne ve 
t f et .,ı • lrl ı:; emiz müdürlü.,.ün .. mlfracaatları ilan olunur. 

(561) 1-950 -
;_A) 1 Uk .__ a f alt inşası 

p0zarlı<Yı 
r•,,n· ··ı tJrlJaylığından 

't> c ddesinin soguk inşası işi. 10. mart. 936 tarihınden iti
ır av içınde pazarlıkla isteklisine verilecektir. Uzunluk 

v en şlik (bordür ve parke dahil) 5,5 metrodur. Keşif be-
1 l9.4f>7 69 liradır. Evrakının takımı 150 kuruş karsılıgında mu
ebe ubesınden alınabilir. Pazarlık 1sı. yukardaki bir ay içinde 

p rtesı veya perşembe günleri saat ıs te uray daıresındeki Ko-

on odasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 2212 liradır. Pa
a girecekler, en az 20 ki1ometre asfalt yaptıgına ve asfalt 

e ıhtisası oldu una ve 50.000 lira asgari mali kudreb ve mü
ic; bulunduguna dair vesika göstere~klerdir. İstekliler hemen 

komisvonuna g<.'lmeleri itan olunur. (573) 1-953 

\n iara Böl{)"e Sanat Okulu 
~ 

Direh:törlü~n•len : 
O ulumuz ihti} acı için aşagıda cins ve mıkdarı yazılı oksijen 

cih zile teferruatı alınacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek 
üz re Okul Direktörlugilne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde 
y di buçuk nisb~tindeki pey akçelerile birlikte 30-3-1936 tarihine 
t duf eden pazartesi gi.'niı saat 15 te Kiıltür Bakanlıgındaki 0-
kull r al m astım komisyonunda hazır bulunmaları. (575) 
Cın ı ve nevi Muhammen Muhammen Pey akçası 

Fiyatı Tutarı 
A) Yuk ek taı:yıkli 

bir oksijen cih:ıı:ı 
ve teferrü tı. 

810 lıra 810 lira 

1ı) Manometre! ri. sala-
m !eri, hortumları ve 
yedek al<samı berab r. 1-955 

61 lira 

Jandarma (;~nel l(oıııutaıılı~ı 

Ankara Satın Alma 
){o n1isvon11 n •1 an: 

1 - Bir tanesine ltmış iki lira de eı b çılen eksenden yiıze 
kadar mahru ı çadır koır.ıtanhk kura~ ında 16 - 3 - 936 pazartesi giıniı 
saat (15) te kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk t minatı (465) liraJır. lstivenlere parasız şartname ko
nıisyondan verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartnamesinde 
Yazılı belge ve teklif m ktuplarmı en son eksiltme vaktinden bir 
saat evvel komisyona vermiş olmaları. (479) 1-793 

Posta. T. T. Binalar 'e ı~vazım 
fiidüı·lüiüdeıı: 

Anbar ihtiyacı 60000 tane 2 No. lu demirsiz porselen fincan ka
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ''8 Nisan 936" tarih.in

aat 15 de Ankara da P. T. T. Umum müdürlügünde toplana
..,fsyonda yapılacaktır. 

l' anların muhammen değeri "7200" liradır. 
• Tl1er 540 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine tes-

1·, cek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka te-
t mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubu

u ihtiva edecek olan kapalı ·ıe miıhürlü zarfları mezkur tarihe 
'esaduf eden çarşanba günü saat on dörde kadat' sözü geçen komis
\>on reısliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada levazım müdiirlüğ~ ile 1stanbu1da leva
•rrn ayniyet muavinliğinden parasız olarak verilecektir. ( 421) 

ı - 676 

OLU!) 

Gün1rük ',~ İıılıi:sarla r \ 7 ~killiği 

Miifettiş Muavinliği müsa
baka imtihanı 

Vekillik Teftiş Hey'etine otuz beser lira asli maaşlı dört müfet
tiş Muvaini müsabaka ile alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için: 
a • M murlaı kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıfları 

haiz bulunmak. 
b • Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
c - Askerlık vazifesini bitirmiş olmak: 
d - Mülkiye. Hukuk, Yüksek Ticaret ve. İktısat mekteplerinden 

veya bunlara mumasil aynı derecedeki ecnebi bir mektepten meıun 
bulunmak 

e - Fransızca, Almanca, Ingilizce lısanlarından birini bilmek, 
f - Ahlak ve seciye ıtibarıyle kendisine güvenilir olduğu anla

şılmak gerektir. 
2 - İsteklı olanı. r, nihayet onümü deki Martın sonuna k. dar 

Vekillik Teftiş Hey'eti Reisligine dilekçe ile mürcaat edip, ora 
dan verilecek tercümeihal beyannamesini, eklerile birlikte ve i.ize· 
rinde anlatrldıg1 gibi, eksiksiz olarak doldurulup en geç Nisanın 
15 inci gününe kadar vekillik Teftis Hey'eti Reisligine ulaştml· 
mıs bulunacaklardır . 

. 3 - İsteklilerden evsafı uygun bulunanldr, Mayısın ilk yarısı 
içinde - ar ularına öre Ankara veya lstanbul'da - Mali, İktısadi, 
ve Hukukı mevzular dahıhnde tafirıri bir imtıhana çekilec kler ve 
ayrıca, bildikleri lisandan imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, Ankara'da ayrıca bir de şi· 
fahi imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanın hangi gun ve saatlerde yapılacagı, Tef
tiş Hey'~ti Reisliğince evsafı uygun vesikaları tamam bulunan is· 
teklilerin dilekçelerinde ~osterdikleri adreslerine, yazı ile bildi 
rilecektir. (299) 1-583 

Kapalı zarf usuliyle eksıltme ilanı 

l(ütalıva vilayetinden : 
936 senesi Mart Ayının 31 incı Salı giıni.ı saat 15 de !!baylık 

Daimi Encümeninde 19432 lira 23 kuruş keşif bedelli Kü
tahya Vilayetinin Simav kazası merkezinde yapılacak 5 dcrsaneli 
İlk Okul .binasının insası kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş· 
tur. Fenni ve Eksiltme şartnameleri, keşif ve projeleri ve ekleri 
olan evrak Bayındırlık Direktörlı.igü ile Daimi Encümen kalemin
de goriılebilir. v 97 kuruş mukabilinde Daimi Encümen kalemin
den alınabilir. IVI uvakkat teminat 1457 lira 42 kuruştur. 

İsteklilerin bu gibi insa t yapmış diplomalı Muh ndıs ve Mimar 
olması veya i in devamı muddetince insaatın mesuliyeti fenniyesi
ni kabul edecek aynı vasıfta Miıh ndis veva Mimar istıhdam ede
ce 'ıni muıK ddak senetle temin etmek ve Ticaret oda ından malt 
kifayet ne aid vesıka ibraz etm k ve bunları ihale gunünden enaz 
sekiz gün evvel Bayındırlık Direktörliiğüne ibraz ve ka ul ettire
rek al ca ı ehliyet vec;ikasmı teklif !"lektuplarına eki mcleri ve 
teklif mektuplcrının 936 sene.Si Mart Ayının 31 inci sah gıinü sa
at 14 de kadar llbayhk Daimı Encümen Ra · nlığına verılmesi 
şarttır. ( 570) 1-952 

i~tanlnıl Ziraat Banl{asından: 
Ankarad Suleym n bey me arı mevkıinde sark n cumuri et 

caddesı garben Bay Hasan arazısi, şımalen Bay Ha n ve kısm n 
Bay E at ar i , cenu en Bay~n Zehra arazi i ıle ç vrilmı 1838 ki. 
cem'an 36 6 m r mur baı m· frez iki arsa. 

Bankamı a 5-11-1930 t rihli ve 2000 liralık nedle ol n o cun 

-
-

-

teminatı olar k 16-9-933 tarihi de Bankamıza i t k d'lmiş olan 
ve Ankara T pu Mudurlu unun 116 yeni, 91 cild. 70 sahife, 28 ıra 
ve 116 1, 91 cılt., 70 sahife. 29 sıra No. lu 19-12-932 tarihli tapu se
nedlerine m rbut ve yeminli iıç ehlivukufça 2280 No. lu kanun mu
cibince yapıl.ın t kdiri kıymette 5514 lira kıymet konulmuş olan 
yukarda hududu y zılı arsalar borcun 2-4-1935 tarıhinde gönderi· 
len 21008 No. lu 30 gı.inhik ihbarnameye ragmen de bugiıne kadar 
tesviye cdılmemi bulunmasından mezkür sened hitamı veda tari
hinden t h il tarıhine kadar i liyecek % 9 faiz, o/t: 3 komi yon ve 
sair bilumum ma rafla birlikte temini tahsili için 169i No. lu ka 
nunun 4 iıncu maddesi hukmüne tevfikan 21-2-936 tarihinden itı' 
ren 45 gun müddetle acık artırmaya çık rılmıştır. Muv kkat ihale 
tarihi 6-4-936 pa artesi gı.inü saat 4 de İstanbul Ziraat Bankasında 
yapılacak acık arttınnad b deli müzayede kıymeti muhamminin 
% 75 şi buldugu takdirde işbu gayri menkul talibi uhdf!'sine mu 
vakkat ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde borç 2280 No. lu kanun 
hiıkümlerioe öre satış tecil edilecektir. 

--
Arttırmaya istirak edeceklerin gayri menkulun muhammen kıy 

metinin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bank, nın temi 
nat mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayd menkul üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 
yirmi gün içinde bildirmeleri, aksi halde hakları Tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satrş bedelinin paylaşılmasında hariç kalacakları. 

Şartname İstanbul ve Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asrl-
mıtşır. (927} 1-957 

5 ~ ".'t . 
-----,~--~ 
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ANKARA LEV AZilVI A-:'.ıIIRL 1 ul ' 1 5ATIN AL!:1A KOT.ıflSYONU tLANLAl~l 

Cinsi 

Sabun 
Beyaz peynir 

Mikt .. rı 
kilo 
1250 

600 

İLAN 

İlk temrnltı 
1 i a 1:u 
s- ı;o 

22 50 

60 00 

Kırıkkale askeri san'at mekteple i ihtıy er olan n.karda cir:.! ve 
miktarları yazılı iki kalem erzak 17 m rt ~6 lr gur. "aet 14 .17 
ye kadar açık eksiltme sur~tıyle tın alın c :ır. 1. A ·" e. ır ':"u
hammen bedellerıne mukabıl hızal rınd osterı en ılk tcmır. -
rını Kırıkkale askerı fabrıkalar muha ebecıligıne yatırarak belli 
gün ve saatte okul satın lma komi yon n elmel ri (466) 1- 55 

Muhasebcı hu::.u t)e <lort yuz kusur lıra h m.ım ıcarı ve hurd 
oglu Abdurrahmana 200 kusur lıraya borclu Kır ehnnin Ku d 
mahallesinden ardı boş oglu Osmanın uhd i tasarrufunda 
mevkiinde kain tapunun mart 329 ve 21-22 num rasmd. kayıtlı r
kan yol garben sahibi senedin mahcuz hanesi ve şımalen korucu H 
hl oglu Şevket duvarı simalen Etem verese,,ı c.enub,n. Tı>.sun hu
dutlariyle mahdut içinde 60-70 kad. r armut ve zerdah enk kır 
gıbi eşcarı müsmıre ve karandere ve kırmızı ha\ i üzum babı ve b 
tan yeri içinde kuyu ve e çarı ınu mirelı avlu zeının ti'iı od 1ı 
maabin hane ayrı şartname ile s tılan her ıki gayrı menkul uç 
minli ehli vukufa ~ıymetle i ta ır ettirıldi bab 1250 lira ve ha 
ye 520 lira kıymet biçilmış ve u kıym ti r iıze:ıne rtırmay çı
karılmış ise de verilen bedeller y ı e } l'tm ş be nı bulmadı. n n 
2280 numaralı kanuna tevfikan satış g rı bırakılmış "e hır ne 
beklenmiş ve muddet ıçinde ve bittikten sonra borçlu gclıp boı c.ı.ı
nu mezkiır kanu un tarifatı daıresinde odemıye yana mamıs olma
sına binaen tekrar artırmoıya çıkarılmı ve hirinci artırma 2"-4·9 6 
tarihinde P. ertesı gunu saat l5 de yapılacağından o giın verıle
cek bedeller kıymetlerinin yu de yetmi be ini bulma sa "n f la 
veren mı.i;.terinın teahhüdiı s yılmak uzere i.iste bırakılmamak! ar
tırma 15 gün uzatılacak ve 15 inci guniı yani 12-5-936 t rıhind~ 
salı günu saat onbeste yapılmak u7ere u .tc bırakılmak muame c ı 

tamamlanacaktır. 

Mezkur gunde yıne v rilecek bedel I} m tı gcçmeıoe bıle n -
kur kanunla vuku bulan muhlet esasen duşmus oldugundan her k ç 
liraya verıhrse verıl ın kıymete b krlmıyarak uste bır~kılacaktır: 
Musteriler satıs bedelinden maada tapu barcıyle dellahye re m nı 
b kaca verecektir para pe ındir artırm sartnameleri 20·3-936 gu
nı.inden itıbaren herke in g rebilecc ı ır yerde icra daire ın e 
açıktadır. 

Pey sürmek istıyenler kıymetlerıni yuzde yedi buçugu nı betın
dc pey parasiyle veya millı bi.r bankanın tem'natını havi mektupla 
icraya baş vurabilirler. İli ık iddiasında bulunanlar, kanuni mud
det içinde icraya gelirler aksı takdirde hakları tapu kaydiyle miı
seççel olmadıkça paylaşma haklarından mahrum kalırlar. Satış p~
rasını vermiyen mtişteriler tazminatla muhafaza olunur. Bu eraıt 

dairesinde taliplerin müracatlan ilan olunur. 1-961 

l\1i11i '1üdafaa Vel\.aleti 
Deniz Merkez Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
1 - 9 Mart <)36 tarihınde kapalr zarfla yapılan munakasasın· 

da verilen teklifleri muvafık görulmiyen 300 ton kalın benzınin pa
zarlıkla münakasası 19 Mart 936 p rsembe giınü saat 14 de Anka
rada Milli Müdafaa Vek leti binasındl' yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 100500 lira olan bu benzinin (503) ku· 
.ruş mukabilinde sartnamesıni almak istiyenlerin her gün, miınaka
sasma istirak edeceklerin de (6275) liralık teminatları ile yevmi 
mezkfırda komisyona müracaatları. (568) 1-962 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDI:N: 

Ankara Atıf Bey mahallesinde 281 numaralı e\ide Sukru bey 
nezdinde şoför Şerafettine: 

Karınız Ankarada Telsiz civarında bıla numaralı evde N dime 
tarafından aleyhinize vaz fei zevciyeti ıfa etmemek maksadıle ve 
siıi niyetle hanesini terkettı ınizden v kendisini infak ve ıaşe et
mediğiniz gibi aravıp sormadı ınızdan kanunu madeninın 132 ınci 
maddesi mucibince bosanma davası çm tır. 

İkametgahınız meçhul oldu und n arzuhal sureti teblig edıle• 
medı i mübasirin meşruh tından an aşılmakla jJan tarihinden itı
baren 10 giın zarfında cev p v rilmek iı ere tebli - makamına kaim 
olmak üzere il:in olunur. 1-960 

1\lilli l\Iü,taf aa '' elra]~ti 
Deniz Merkez Satınalma 

Komisyonu ReisliğindPn: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Kiitahya viJa, t:ltindeıı: 

936 s nesi Mart Ayının 31 incı Salı guniı saat 15 de l!baylık 
D ıimi encümeninde 14578 lıra 7 kuruş keşif bedellı Kiıtahya Vila
yetinin Kediz kazasına baglı Şa hane Nahiyesi merkezinde yapı
lacak 5 dershaneli İlk Okul bina ının ınşası kapalı zarf usuliyle 
eksiltm ye konulmuştur. F nni ve ek iltme sartnamelerı kesif ve 
projeleri ve ekleri olan evrak Bayındırlık Dir ktôrlü u ile Daimi 
Encümen kalemınde gorülebılir ve 73 kuruş mukabilinde daımi en
cumen kaleminden alınabilir. Muvakkat teminat 1093 lira 36 ku
rustur . 

İsteklilerın bu gıbi ın aat yapmı dip omalı Müh ndis ve Mim r 
olması veya işin devamı muddetince inşaatın mesuliy ı f -ı ") İ
ni kabul edecek aynı vasıfta Muhendis veya Mim, r i t'hu 1 

ceğini mu addak scnet1e temin etmek ve Ticaret o ne. 1 n 
kifayetine aid vesika ibraz etm~k ve b nları ihale "':·ı ~ l~ ı n 7. 

sekiz gün evvel Bayındırlık Dinktörl · 'Üt c i raz ve k · •tl t 're
rek alacağı ehli.> et vesikasını t t. l:i tr.eicrup!a .. ma c' L:r.t.L:i v~ 
teklif mektuplarının 936 scntti Hcırt A,p1Hi1 .:ı j:.ci s;ıı·. gi'· ~ :ı
at 14 de k .. dar t;· aylık lJ m; 1.:-cii:'ı~ll B~ .. ı.a:-;h":ı:: Hr::r:ıesi 
şarttır. (569) 1-951 
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New Hampshıre eya- ıı MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
leti Yüksek Mahkeme SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Müddet, EylUl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
He kayıdların aynı mahkeme dos
y.alar.znda olup "hak" ve kanu
ni" davalar miinasebetile mev· 
ood rtl4Seleler şunlardır: 

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

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

Birinci Teşrin 6, 1928 de mez
kur 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 
i6tifadelerinin tayini: vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak. 1897 senesinde Yu
nanistanın Trikala şehrinde ika· 
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanm 
Manastır şehrine merbut vito· 
1io'suna gittiği ve mezknr Evan
gelia Papachristodoulou'nurı çok 
zaman evci öldüğü iddia edildi-. 
ği; 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satı~1 alı
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listelerı al· 
mak ve fazla malUmat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli M~d~-.. 
faa Vekaleti sıhhat işleri dairesine, İstanbulda Komutanlık sıhhı fı· 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. . 

Bu iş için olan hususi vasıflariyle birlikte fiatt da gösterır tek
liflerin ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-895 

BİLİT 
1 - On ikibin altıyüz metre 

matra kıhflığı için kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Şartnamesi 164 kurutia 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

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

(481) 1 - 808 
B' ~İT 

BALIK YACI: 18-3-936 car
şamba güniı saat on birde i5o 
liralık balık yağı pazarlıkla alı
nacaktır. İstekliler evsaf ve şart· 
!arını öğrenmek ve pazarlığına 
girmek için temin- :ariyle bic· 
likte M. M. V. ı.atın..ılma komis
yonuna gclsi,.,1 .. r 1556) 1-923 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi yir

mi altı bin sekiz yüz on dört lira 
olan yirmi dört bin altı yüz met
re çantalık bez kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27 Mart 1936 cu-
ma günü saat 15 d,.dır. 

3 - İlk teminatı 2011 lira 50 
k'uruştur. 
Şartnamesi 135 kuruşa M. M. 

V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantiu 
sac bo\7aları 

~ 

İngiliz k k eczanesi Uibo. 
ratuvaı larında hazırlanan Tuvan. 
tin saç bovaları muzur V<' 1ehirlı 
m:ırldelerden tamamen ari oluı 
saclara tahii rPnklerini lıah~ener 
Ju~antin sac bovaları kumral ve 
siv<lh olarak iki tabii renk üze 
rinde tertit- eclilmistir 

Gavet t:ıbii ve sabit olarıık !e 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
lemek hatta denize girmek sure 
tivle de rı\ı-maz. En ciddi ve em· 
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
rtrivııt mai'!:ı1;ıhırınrlan nravınız 

J(iralık l~v 

HASTALIKLAR! 
MÜTEHASSISI 

Dr. Cevad Arif 
Atasaguıı 

Yenişehir Kızılay kar§ıSı l 
Ali Nazmi apartımanı No: 3 ti~ 
[Yenisehir eczanesi üstU] her 4 

.. - h k d ı., gun saba tan akşama a ar • 
bulunur. Telefon 2728 t!4 

1-786 ·~ 
.~ 

Kiralık oda 
lsıklar caddesinde bir aylc ya· 

nında yalnız bir Bayan için mo
bilyalı. Karşılığına teminat ver· 
tnek sartiyle kiralık piyano vaı-. 
Tel: 1420 t-878 

Kira]ıl\. 

apartımaıı 
Dört buçuk oda iki balkon 

banyo ve mutfak daireleri mun· 
tazam bir daire kiralıktır. Havu 
.ıaşı İT.mir caddesi No :5 

Alt kata ınüracaJt. l-9F 

Satılık arsa 
Sağlık Bakanlığı karşısı dört 

vol ağzı köse başı iiç cepheli iki 
ev varımava ınüsaid 680 M2 eba· 
dında Telf: 3855 

R'.r 

Kiralık 
Y cnischirde HiHiliahmer mer· 

kezinin karşı sırasında, asfalt cad-

de üezrinde kalorifcrlı ve her tür
lü konforlu 49 1 numaralı Foto 
apartımanmda kiralık ela it t: 

Zile Şarhaylığından : 
İnşa edilecek umumi Bahçenin etrafına yapılacak 170 ~ctr~ 

mikabında harçlı 26 metre mikabında dozajlı beton duvar ve u~era· 
ne konulacak 3/4 parmak 220 ı•/., parmak 160 metre boru ve ırı' I· 
liye ve boya bedeli 1184 lira bedel! keşifle açık eksiltmeye kon~ı c 
muştur. İhale giinü olan 17-3-936 salı günü saat 10 dörde ~a ıı. 
istekti olanların teminat mektubiyle birlikte Zile Belediye Rıyase 
tine müracaat etmeleri. (1243) 1-906 _ 

Canakkale J)aimi Encümeııiııden : 
..> 

Keşif bedeli Muvakkat teminat 
Yapılacak iş: L. K. L. :ı<. 

Kale - Ezine yolu üzerinde yapılacak 22939 28 1720 45 
13 adet menfez ile 7 adet büz k· 

l -;:- Talipler bu işin keşif, sartname ve diğer evrakını Çana 
kale, Istanbul, Ankara Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. . u 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 16- Mart -936 pazartesi gun 
ı.aat 15 de vilayet daimi encüeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanunun yazdığı şekle 
uygun olmalıdır. (443) 1-718 

Hariciye 
.! 

Vel\:alt'ti Satınalma 
Komi_ vonııııdaıı: 

I 

Vekaleimiz ayniyat ambarında mevcud boş benzin tenekeleriyle: 
hurda bakırlar, billur avizeler, muhtelif kumaş perdeler, kanepe 
ve sobalarlala, elektrik ve telefon hurda malzemesi. portatif san· 
dalye ve masalar, karyolalar ve sair eşya <.çık arttırma ile 17. 3. ~~6 
salı günü vekalet binasında saat 15 de ve 18 - 3 - 936 çarşamba gu • 
nü de e~yanın bir kısmının bulunduğu Yenişehirde Necatibey cad • 
desindeki eski hariciye köskünde saat 15 de satılacağı illin olunur. 

(499) 1-822 

l\lalatya ilbaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Malatya vilayet merkezinde yaptuılacak hastane binasuıın. 

14624 lira 60 kuruş keşifli temel ve sair aksamı inşaatı: 
2 - Bu işe ait evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umıımiyesi, 
Ç - Umumi şartname, 
D - Keşif cedveli. 
E - Proje. 
F - Hususi şartname, 
İstekliler Malatya vilayeti daimi encümenine ve vilayet Nafıa 

mLidürliiğüne müracaat ederek izahat alabilirler, 

Mevzuu bahis müdür Demet
rios Voliotis'in mezkur Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
ôoıılo öldüğü takdirde varisleri· 
ne Nisan ayının ilk sah günün
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplar.acak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
doulou'nun mahkemede bulun -
ması, ve mezkfir Evangelia Pa
pachristodoulou'nun ölmüş ol
duğunu ve Sophocles Papachris· 
todoulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz
edilerek mezkur Sophocles Pa
pachristodoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim ı 
edilenıiyeceğini gösteren sebeb
Ierin gösterilmesi hususunda e· 
mir verilmiştir. 

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

Yenisehir İsmet lnöniı cad - vardır. Kapıcıya müracaat 
desinde '55 numaralı ve Çin elçi- Telefon 3002 ve 2002 

3 - İş. 1 /3 936 tarihinden itibaren yirmi ~ün müddetle ve ka 
palı zarf usulile 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu ahk5ı 
mı "dairesinde eksiltmeye konmuştur. 

Eksil tme20 3ı 1936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Ma· 
latya hükümet dairesinde daimi encümen odasında yapılacaktır. 

1-874 
liğinin işgalinde olan lıina .~ · --------------
mayıs 936 tarihinder itibaren uç 
dairesi ayı ayrı vLya toptan ki-

4 - Eksiltmeye girebilmek için ke~if bedelinin o/t-7,5 gı oları 
1098 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat vermely ve en aşağı 10,00? 
liralık bir inşaat işini muvaffakiyetle yaptığına dair ehliyet vcsı· 
kası göstermek Icizımdır. 

Yukardaki izahatın mezkur 
müdür tarafından bu celbnamc· 
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
aıusaddak nUshasını Hillsbo
rou~h Kantin'de Mancbester'de 
22e§ir edilmekte olan Manches
ter Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathimerini" gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu· 
goslavyanın Belegrad şehrinde 
çıkan "Politika" gazetesinde , 

BİLİT 
raya verilecektir. Garajı da var
dır. Telefon: 3944 

1 - 902 
., ... 
Ucuz ve temiz 

l\lanµ.:aJ 
l((~ın ii rii 

Satılık aı'sa 

Kavaklıdere Aşağıc.yrancının 
pek yakında asfalt olacak yolun
da, ön ve arkası cadde, yüzü 42. 
derinliği 40 metrelik bir arsa tO?· 
tan veya 2 yahud 3 kısım olarak 
satılıktır. Posta kutus~· 509 vası· 
tasivlc tafsilat. 1-!H'll 

l(iralıh: konforlu 
oda 

neşir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılması, 
ve Türkivenin Ankara sehrinde 
ve Çankırı Caddesinde çıkan 

Ulus gazetesinde neşir ettiril· 
mesi lazım geldiği ve bu neşri· 
yatın üc hafta müddetle miiteva
Jiyen gazetelerde çıkması ve son 
neşriyatın (veya ilanın) Nisan 
1936. ilk sah gününden 14 gün 

Ulm:'ta B. Saı.ete m ... racaat evci neşir edilmiş bulunması 

şarttu. ••••••••••••••••--as m z 
T:ısdik eden: Arthur S. Healy 1 

1 K~-P Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Voliotis'in dava ve· · 
kili. Ve S 'Phocles Papachristo
doulot, malikanesi. 

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

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Heah 
Katip 

1-789 

:············································· ... . 
: imtiyaz sahibi ve Başmu· 
• harriri Falih Rıfkı ATAY 

. 
lJmumı nefrİyatı idare e. 

den Yazı 1 lerı Müdürü Na· 
suhi RA YDAR 

(..'ankırı caddesı cıvarındo 

Ulm Basımeı1inde basrlmıftıt . 

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

ASKERi F ABRlKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

SA TIN ALMA KOMlStONU İLANLAR! : 

2200 ADET BOŞ BENZİN TENEKESİ SAT~ŞI 
Beherinin muhammen bedeli 8 kuruş olan yukard~dr_ı:ıı~~wa.~ı ya

zılı boş benzin tenekesi Askeri fabrikalar umum mu .. u: ugu sa
tınalma komisyonunca 25/ 3/936 tarihinde çarşambka gunJ. a~t 

1
14 

de arık artırma ile satılacaktır. Taliplerin muvak .. at temddınal ? adn 
:s 1 k 1 2 ve 3 üncu ma e erın e 

13 lira 20 ~uruş ve 2~90 ~.ayı 1 anum ~ is ona mtiracaatları (489) 
yazılı vesaıkle mezkur gun ve saatta om Y l-8

49 

İKİ BAŞ ARABA KOSUM 
HAYVANI SATIŞI. 

Beherine 25 lira fiat tahmin 
edilen yukarda yazılı iki baş 
ooyvanm 31 Mart 936 tarihinde 
salı günü saat 7 de Askeri Fab
rikalar Umum Miidürlüğü satın· 
alma komisyonunca Akköprüde
kı pazar mahallinde acık artır-

--Aıılcaracla 

ma ile satılacaktır. Bu hayvan
lar her gün öğleden sonra umum 
müdürlük tavlasında görülebilir. 
lstektilerin muvakkat teminat o· 
lan üç lira elli kuruş ile yukar
da sözü geçen günde pazar ye

rinde bulunacak olan Komisyo· 
na müracaatları. (580) 1-964 

Otomohıl--
işi yapmak istiyen tanınmış ve kapital firma veya bir zat 
aranılıyor. 

Teklifler: İstanbul Posta kutusu 2292 
1-875 

t:ı ~~~ 
J~ ~·~·:, 
Oe11lerini (Oaitıes~(J~ 
Korn'eronl '° Kemerlerini ~' ·~ 
lı.ullanınıı )'•' nız ' i 

İSTANBUL, " ' 

Be1oiilu TU"tl MIJdl•I 12 No d•) 1., 
satılır ı .,. 

yalıul 3 numerolu ıırllımlıt ;r), 1 
Magaumırı 1J1arct edinir .; (" 

ister ılı. 11~ 
_____ , ....... 

>rttt. 

A. BELEDİYE R. 
İLANLARI 

İLAN 
1 

Başı boş bulunup Akköprüde 
İsviçre hanına teslim edilen 22 
tavuk. 18 horozun 3 gün zarfın
da sahipleri çıkmadığı takdirde 
satuacaktır, isteklilerin 16-3-936 
pazartesi günü saat 8 de Akköp
rüde mezbaha civarında hayvan 
pazarındaki memuruna miiraca-
atları. (577) 1-956 

Z AY i 
929 - 930 senesi Kabataş lise

sinden aldığım şehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

783 Naci 

Kitap Amatörlerine 
Eyi muhafaza edilmis "31,. 

ciJdlik (La Grande Encyclope
die) ucuza satılıktır. Ulus'ta ''Lü
gat,, rümuzuna yazılması. 

1-965 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı giin ve saattan bir sa~t 
evvel Malatya vilayeti daimi encümeni reisliğine makbuz mukabı· 
linde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların ihaleden bir saat ev· 
velinc kadar gelmiş olması ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıs 
bulunması Jazımd ır. 

7 - Bu işe aid mevcud tahsisat 10,000 liradan ibaret oldugun· 
dan yaptırılacak inşaat da bu mikdarı tecavüz etmiyecek ve işbu 
İnşaat arasından hangisinin vaptırılacağı vilayet Nafıa miidürlÜ· 
~ünce teshit edilecektir. (512) t-SS3 

!\NKARA PALAS 
Bu gün 

THE DANSANTda 

En maruf dansöz 

MYRTLE WİNTER 

Akrobatik ve Monden danslarile 

\lc•ı.;fııır ~hu·ar saııtfrdc·ri . ' 

BLACK rınd BLOND 
Güzel ve eğlenceli şarkılarile 

l-939 -
BAHÇE MERAKLILARINA 

Her aradığınız çam, Avrupa 
gülleri. yemiş ağaçları, sa'on ve
şillikleri. bahce yesillikleri ı• <;a-

irc ve saire Ortaköydc, Ankara 
bahçesinde bulabilirsiniz. Kata· 
in •umuzu istiyenlere gönderiyO· 
ru.t. VASIL 

( YENi ) SİNEMALAR (KULÜP) 
BUGÜN BU GECE 

ANNA KARENİN 

Greta Garbo • F redric Marcn 

Kuvvetli mevzuu, zengin ve mu -

azzam sahneleriyle seyircilerine 

unutulmaz saatler yaşatacaktıı-. 

BUGÜN GUNDUZ 
KÖNfGSMARK 

ELİSSA LANDİ-Pİf.'RRE FRESNA Y 
GECE 

SİYAH İNCİ 
.ıozephine Baker . Albert PreJean 
Tatlı ve i\henkdar ~~izik!cri} le 

muazzam revü 

FiATLARDA: FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündüz seanslarında 1 
Balkon: 60, Hususi: 40, Birinc'i 

ve Duhuliye: 30 

Perşembe günü l!Ündüz seansında. 
Balkon: 60, Hususi: 30, Birinci ve 

Duhuliye: 25 


