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Bugün Ankara Moskovaya her günden fazla bağlılık duyuyor 

ve kardeş inkilahın huzur ve güven içinde insani vazifesini 
tamamladığını görmeği, kendi saadeti kadar arzu ediyor. 

Yeni zamanlar tarihinin dik -
katdeğcr hadiselerinden biri, Ya
tun - Şark'a huzur ve güvenlik 
veren Savyetler ve Türkiye dost
luğu olduğuna şüphe yoktur. İki 
inkılapçı ve halkçı cumuriyet, ta
rihin adeta m u k a d d e r say
dığı en çetin tezadların hile sev -
gi ve itimad politikası ile ortadan 
kalkabileceğini isbat etmiştir. Ge
çirdiğimiz on be§ yılın her biri, 
devletlerimiz ve halk yığınlarımız 
arasındaki bu sevgi ve itimadı art
tırarak, Savyet - Türk dostluğunu 
en tabii devam ve durluk unsur
ları ile kuvvetlendirmiştir. Böyle 

bir mutlu günde Atatürk'le birlik
te hu esere vücud veren Lenin'i ve 
onun bütün davaları gibi, bu ese
rini de yürüten, inkişaf ettiren ve 
ananeleştiren Stalin'i hürmetle 
hatırlamamak mümkün müdür ? 

On beş yıllık tecrübe, Savyet -
ler ve türkler hakkında bütün 
dünyaya yayılmak istenen her 
türlü emniyetsizlik telkinlerini ya
lan çıkarmıştır. On beş yıllık tec · 
rübe, iki inkılap devletinin menfa
atlerini zıdla~tırmak isteyen bü
tün fesadları neticesiz bırakmış -
tır. Biri, yiiz altmış küsur milyon
luk. biri yirmi milyona yakın iki 

Yıl 15 
insaniyet parçasına sükun, rahat 
ve refah vermekten başka bir şey 
düşünmeyen iki rejimin ahlak ve 
fazileti ve yüksek idealizmi, hiç 
şüphesiz, ebedi eserin esas - ma -
yasıdır. Komşu ve uzak bütün mil
letlerle münasebetlerimizde, bü -
yük d~stumuz ve biz, aynı ahlak 
ve fazıletten ilham alıyoruz. Biz 
harb sebebi sayılabilecek neler 
varsa, bunların hepsinin, millet -
ler arasında el ve işbirliği ile gi
derileceğini iddia ediyoruz. Son 
asır tarihlerini okuyunuz: Sarıklı 
osmanlı imparatorluğunun hakim 
olduğu topraklar ve .halk yığınla-
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rı arasında boğazlaşmanın niha -
yet bulabilmek ihtimali olduğunu 
söyliyen bir satır bulabilir misi • 
niz? On beş yıldanberi kucakla
şan nesillerin her biri, en küçük 
yaştan, biribirlerinin ölümüne su
satılarak terbiye olunurdu. Bugün 
Lenin ve Stalin davasının muvaf
fakiyetinden, kuvvetinden ve de
vamından başka bir şey istiyen bir 
Türkiye vatandaşı, Atatürk da va
sı için de aynı isteği beslemiyen 
bir Savyet vatandaşı yoktur. 
Dostluğumuz, yalnız kendi ara

mızdaki değeri bakımından değil. 
dünya milletlerine büyük bir mi-

sal olmak bakımından ders telak
ki edilmek lazımgelir. On beı yıl 
nasıl geçmişse, yirmi beş yıl ve 
bir asır öyle geçecektir. Gelecek 
zamanlarda doğacak olanlar, bu
gün yaşamış olanların kendileri
ne bıraktıkları yadigarın kıymf'!
tini unutmıyacaklardır. 

Bugün Ankara Moskova'ya her 
günden daha fazla bağlılık du
yuyor ve kardeş inkılabın huzur 
ve güven içinde insani vazifesini 
tamamladığını görm.cği, kerıd; 
saadeti kadar arzu ediyor. 

ATAY 

Almanya konsey .. toplantısında · bulunacak .. 

Oo•t Savyet Ruıya'nın büyük Şeli: Stalin Yolda§ 
(Türk - Sav yet doıtluğuna daiJı öt eki resimlerimiz 6. cı say/adadır) 
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İsimlere katılarak mülkiyet, ai
diyet, izafet anlamları veren, ana 

f~il sıygası ile düz sıygalarda ikin
cı şahsın cem'ini gösteren (iniz) 

!lıürckkep ek - zamiri, doğrudan 
doğruya - müfret olarak aym ro-
lü gören - (in) e bir (iz) katılarak 
:Yapılmıştır. 

Bu (iz) de - yukarıda (imiz) 
bahsinde söylediğimiz gibi - (in) 
ile ifade edilen şahsa, kendisin
den uzak sahadaki diğer şahısla
rın da katılmasını anlatan bir ek
tir. İşte böyle bir süje veya obje
ye benzerlerini katarak onları ol· 
dukça geniş bir sahaya yaydığm

~an dolayıdır ki eski Türk lehç.e-
(Sonu 2. inci sayfada) 
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ee fak.at, Ötel{i devl('tJerlc 
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B. Flanden diyor ki: 

··- ... Almarı ~artırıı miirw
IW;i<t etmel...ıerıse l.,omfra'clcm re 
~imdi toplcmtı halinde bulunan 
Milletl,•ı· <''•miyeti konseyintlı•n 

ay,.ılmayr tercih ederim ..• 

Londra, 15 (A.A.} - Londra dip
lomatik mahfillerinde öğrenildiğine 
göre, Almanyanın, Milletler cemiyeti 
konseyinin yarın Londrada yapacağı 
toplantıya girmesi hakkındaki çağırı
ya cevabı 8. Avenol'e gönderilmiştir. 

Bu cevab, şarta muallak bir kabulü ih
tiva eylemektedir. 

Geceye doğru bu havadis, Londrada 
ı·esmen teyid olunmuştur. 

Almtmycmm ~llrtları rıedir? 
Londra, 15 (A.A.) - Sanıldığına 

göre, Almanyanın milletler cemiyeti 
konseyi toplantısına iştirak için iki ka· 
yıt konulmuştur. Bu kayıtlar şunlardır: 

1. - Bütün müzakereler, tam bir hak 
birliği esası içinde cereyan edecektir. 

2. - Lokarno ile birlikte Hitlerin 
sulh teklifleri de aynı zamanda görüşü
lecektir. 

Öte taraftan Londrada öğı·enil<liğine 
göre Almanyanın koyduğu kayıtların 

manası, Almanyanın konsey toplantısına 
müsavi devletleı· arasında tam surette 
hür ve muııtakil biı· devlet olarak gire· 
ceğidiı·. 

-:tfoum)'wurı cevabı 

Berlin, 15 ( A.A.) - Alman hükü
meti, Londrada yapılmakta olan ınillet
ler cemiyeti konseyi görüşmelerine Al 
manyanın da girmeıti hakkında milletler 
cemiyeti genel sekreterinin yaptığı çağr

rıya aşağıdaki cevabı vermiştir: 

1 
"Belçika ve Fransa hükümetleri 

tarafından milletler cemiyeti konseyi
ne te,.·di edilen meselenin gözden geçi

rilmesinin alman hükümetiuin de işti-
rak etmesi hakkında milletler cemiyeti 

konseyinin çağmsmı bildiren 14 maı·t 

tarihli telgrafınızı aldım. 

Alman hükümeti, prensip bakımın

dan, konseyin çağırısıns kabule hazır-

Konseyin buaün gizli bir 1oolan.tı 
ı11 ıı ~-" l·l:<ll~ görüliiyor 

İngiltere hü!{ümeti Fransaya yardım etmezse 

altı ingiliz bakanr istifa edecekmiş 
dır. Alman hükümeti şu zandadır ki 
kendi delegesi, münakaşa esnasında 

ve konseyin alacağı kararda konsey 
azası devletler delegelerinin aynı hAk 
larını haiz olacaktır. Bu ciheti teyit 
buyurursanız size minnettat· olaca· 
ğım. 

Bundan başka, alman hükümeti, şu 
ana düşünceyi dikkatinize sunar ki 

alman hükümetinin, Belçika ve Fran. 
sa hükümetleri tarafından konseyin 

toplanması talebine sebeb olan hare
keti, Ren bölgesinde alman hüküm· 
ranlığının yeniden kuruluşu ile bit
memektedir, ve Avrupa sulhunun ye. 

ni garantisi için mufassal ve müsbet 
tekliflerle bağlı bulunmaktadır. Al-

Hallievinde 

man hükümeti, kendi ınyasal hareke
tini, parçaları biribirinden ayrılamaE 
bir tek vücut olarak telakki eylemek
tedir. Bu sebebten dolayı, alman hü
kürneti, konsey görüşmelerine, ancak 
alakalı devletlerin hemen alman tek
lifleri hakkında . görüşmeye girmeğe 

hazır oldukları hakkında inanca al

dığı takdirde iştirak edebilecektir. 

Alman hükümeti, bunun için, Ren 
hakkındaki Lokarno paktı ile alakalı 
devletlerin Londrada görüşmek için 

başkanlığı altında toplandığı Büyük 
Britanya hükümeti ile temasa gire· 

cektir. 
imza: Dış işlel'<i bakanı fon Noyrat 

(Sonu 5. inci saylodcd 

• 
!fece~n 
Vi 

Utey gece Halhevindehi Ahmed Nuri ~chı:zinci gece1';inde 
üstad Şadi Ha'1ib Neccar' roliinde (Yazısı 2. sayfada) 
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Bizim 
Sa, aşsonıası Avrupasının en sağ

lam denen ve sanılan paktlarından 
birı, bir fiske ile, gözümüzün önün
de <lağılıverdiği bir sırada. Türk -
Sovyet paktı on beşine& yaşına gir
mış bulunuyor. Locarno'nun kendisi 
de dahil olmak üzere, savaşsonrasm
cla Hnzalannuş olan paktların hemen 
hepei, bizim. Sovyct dostlamnızla 
imzaladığmuz pakttan sonradır. Bu 
bakımdan, Türk - Sovyet paktı bü
tiin paktların doyen'idir. Ve bu, yal
nız, şeref ve başkanlık koltuğunun 
kendisine verilmesine kafidir. 

Fakat, Türk - Sovyet paktının bir 
hususiyeti daha vardır. Bu pakt, ilk 
günde olduğu kadar taze ve canlıdır. 
ilk günde olduğu kadar, iki memle
ketin dostça geçinmelerini, karşılık
lı menfaatlerini temin etmelerini ga
ranti altına almaktadır. ilk günde ol
duğu kadar, her iki memleket, biri
birinin görüşüne karşı saygı bcsliye
rek biribirinin i§lerine karışmamak
tadır. Demek oluyor ki bu pakb mey
dana getiren aebebler, ilk günde ol
duğu kadar mevcuddur ve pakta ha
yatiyetini vermektedir. 

On beş acnel Bu dile kolay ge
len bir rakamdır. Fakat bu on beşse
nenin arkasında, en kısa ve en sade 
ifadesiyle, iki inkılab rejiminin stabi
lizasyonu vardır. Jnkılablann stabili
zasyon şartlan, malumduı. Tarihte, 
hiç bir inkılab, vamıak istediği nok
talara yaklaşmadıkça stabilize ola
mamıştır. Bu noktalara varamıyan 
inkılablar, yan yolda yozlaşmışlardır. 
lnkılablar için stabilizasyon, reali
zasyon demektir. Ve gercekten, her 
iki memlek~tte, on beş yıldanheri ya
pılan işleri bir gözden gecirinek, 
Tür ve Rus inkılablannm kendileri
ne aynı aksyon mantığını seçtikleri
ni görürüz: lçerde realizasyon. dr
sarda barı,. 

Riitün memleketler, şu tehlikeli 
günlerde dahi. berqa beih oldukla
nnı inkar etmiyorlar. Banş'ın yalnız 
tehlikede olduğunu, herhalde sebeb
ler olacak ki, fasılasız ilin ediyorlar. 

Paktımız 
Bu karışık hava içinde. şunu kesin 
olarak tesbit etmek kabildir ki, barışı 
ne Türkiye ne de Sovyet Rusya teh· 
did etmektedir. Eğer bir tehlike var
sa, bunun kaynak yahut kaynakları
nı başka taraflarda aramak lazımdır. 

Tiirkiye ile Sovyet Rusya çünkü, 
c:b,ardaki bal'lfl icerdeki barışa pa
yandalatnn memleketlerdir. Türle.i
yede hatta, bu. Atatürk'ün vccize
sile en mütekamil şeklini bulmuştur: 
"Yurdda barış, cihanda barış." 

Şurası muhakkaktır ki, bir mem
leketin dışardaki barışa olan bağlılı
ğı ne kadar kuvvetli ve ne kadar 
candan olursa olsun, eğer o memle-
ket, içerdeki barışı temin edememİ§
se, dısardakine hizmet edemez. Çün
kü giin gelir, içeriyi memnun etmek 
için dışarda bir muvaffakıyet yahut 
muvaffakıydimsi bir "coup" temin 
etmek lazımgelir. Bu gibi "coup" la
rın. barış lehine cereyan etmesi, bek
lenemez, çi.inkü insanlık o kadar 
ilerlememis ve milletlerin menfaat 
kavgaları o kadar yatışmamıştır. Ne
rede o günler ki bir millet: "Ben fi
lan milleti pamuklu ihracatında da
ha salahiyetli görüyorum. Binaena
leyh kendi pamuklu endüstrimi şu 
hadde, bilerek. indiriyorum!" desin 1 

fşte bunun icin. dışc.arda yapılan 
.. coup" ister istenıe7. ban~ alc-vl,;r,e 
bir hare~et oluyor. 

Türk - Sovyet paktının on beıt St! 

ne. arızasız işlemesinin bi.itün sırrı 
buradadır. Biribirlerine karşı. bun
dan on beş sene önce, bir dışbanş 
sözleşm~ine giren bu iki memleket, 
sosyal ve kiiltürel inşa'yı başa al
mıslnr ve her biri kendi göriisüne 
göre. kendi inşşa'sının örsünde ken
di milldinin tezadsızlığını ve biitün
lilğünii dövmiiştiir. lçbarış böyle el
de edilmiş ve böyle bir içbarış, bildi
ğimİ7. arızasız dışbarış'r doğurmuş
tur. 

Barq'ın en zivade tehlikeye girdi
ği şu sıralarda. Türk - Sovyet paktı· 
nın on beşinci yılını kutlarken. bas
ka millf"tln~ sumıbileceüimiz tf"crii 

' 'Ulus,, un Dil Yazıları 
(BQfl 1. inci •aylatla) 

ıe .. ,.,,Je ve Motolcada (z) bir ce
mi eki olarak ta kullanılır. 

(in) ek - ?amirinden bahseder 
keıı, bunun f•n) phıs zamiıin
den kualblmlf bir ek - zamir nl
du;unu izah dmittik. (iniz) dP 
de (aiz) pbıı zamirinden çıkan 
(.inü) ek - zamirinin (•) ıi düt
m~ bir tekli kendini ıöstermek
tedir. 

(iniz) in etimolojik tekli ıu
dur: 

(l) (2) 
(in iz) 

(1) in: (Ego) nun en yakın mu· 
hittnde, bititiiinde, yanmda, kar
tısmda bulunan bir aüje veya o~ 
jeye delalet eder ki ikinci phıs 
dediğimiz ıüje de böyle IÖZ aöy
liyenin hemen muncehesinde o
lan bir kimse olmak tabiidir. 

(2) iz: (Ego) nun karıısında 
'bulunan bu phıslar, yapbğı itte, 
yahut aliblandığı mefhumda biı 
lik olan, oldukça uzak sahadaki 
ıüje Yeya objeleri ıöeteren ektir. 

(lnis) in fonkıiyonu tu saha· 
larda ıörünür. 

1. Bir iıimdea IOnra ıelerek o 
İsme, lrendiıine söz .a,lediğimiz 
tahu ta dahil olcluiu halde bir 
grup etbuuı taallGk Ye münase
betini ıötterir' ( mniz, kitabmız) 
aibi. 

Deskriptif pamerlerde, "eler 
iıim bir vokalle nibaJet buluna 
(iniz) ek • zamirinin bqmdaki 
(i) diifer" diye bir bide nrdır: 
(kediniz, parum) sibi· 

"'GÜINf - Dil" teoriainin yarattı
iı ''T ürlı anııliıilı .,.,,.,...,. ne ıö
re, bir kere YOblle biten kelime 
olamaz; morfolojik ıeHinde YO

blle Mter siW ı&ilnen keHmenia 
90DUnda (1) ftrclır. 

Bu (V. +I),. (iıtis) ek-zamiriain 
basında buluma (V. + ıt) ile .. ,... 

naşarak bir (V. nğ) halini alır 
ve bu ( ni) mürekkep konsonu da 
mütekamil tivede bir (n) gibi o
kunur. 

Bu noktayı iyice göstermek ü
zere (eviniz) ve {kediniz) sözle
rinin etimolojik şekillerini alt al
ta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) (S) 
Eviniz: (eğ + ev 1 . + in iz) 
Kediniz: (ek .+ ed + iğ ,.. in iz) 

lıte burada (kediniz) aözünde 
(İğ in) elemanları kaynatarak 
önce (inğ) ve sonra (in) olmuf
tur. 

Not: 1. - Daha açık olmak ü
zere (eviniz) kelimeainin etimolo
jik teklinde (.) ile geçilen yeı:~ de 
bir (ii) koyabiliriz. Bu halde: 

(3) fğ: Asıl ana süje veya ob
jeyi gösterir. 

(4) in: (EY) in ait olduğu aüje, 
bu ana süje veya objenin yakının
da bulundujunu anlatır. 

(5) iz: Genit sahada bu (in) 
aüjesiyle iftirak eden diğer ıüje. 
leri ifade eder. 

il. Fiillerin ana aıygalarında 
ikinci cemi phsa delalet eder: 
(ıeliniz, yapınız) ıibi. 

Bu rolde (in) de kullanılır. Fa· 
kat ona ( :z) de katılarak daha na· 
zik •e daha aayııh bir ifade YÜ

cucla ıelir. 
Fiil radikali bir Yokalle biter 

sibi söriinine, o vokalin dütmüt 
komonu olan (i), hu (iniz) in ö
nünde (7) ye çemlir: (ağlayınız, 
ıülmeyiniz) aibi. 

111. Fiillerin düz aıyıalannda 
yine ikinci cemi phsı gösterir: 
(ıeldi:niz, ıelaeniz, yaptınız, yap-
1&1m) aibi. 

Bu düs uyplar, (tli) Ye(•) 
ile hittifinden hunların 10nlann
dald (1) ı.., Jİıle (iniz) i11 (in) -
iyle bynaprlar. 
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16marbn yıldönümü 
l•tanbul, 15 (Telefon)- Yarın 

(bugün) lstanbul'un İfgalinin yıl
Jönümüdür. 

Bu kartı günün hatırcuı an.ı...k 
üzae l.ıtllllhl ltallıeoi ı.r.lıaıl .. 
bir l<Wen ltcıRri"""'lfhr. Töre• 
Je, .. nno.ıntla rıeltiJ tliifen 
6 akerimizin hatıraltaını anmak 
için 1ehidlikte bir ihtilal yapıla • 
cak, 16 martta yaralanan 15 kişi 
de tebcil olunacaktır. 

İran Şahinşahının doğu

munun yıldönümü 
dolayısiyle 

lran Şahinşahi Majeste Riza 
Pehlevi'nin doğumunun yıldönü
mü dolayısiyle, dıt itleri bakanlı
ğı protokol şefi dün saat 17 de 
İran Büyük Elçiliğine ıiderek 
dost ve komşu büyük me ·leketin 
işgüderi 8. Nuri Eafendiyari'ye 
cumuriyet hükümetinin tebrikle -
rini bildirmiştir. 

Alqam saat 22 de İran Büyük 
Efçiliginde büyük bir aüvart.ı ve • 
rilmitlir. Bayanları ile birlikte bü
tün bakanların, yüksek devlet me
murlarının, generallerin ve elciler 
heyetinin bulundllkları bu toplan
tı, çok samimi bir hava içinde geç 
vakte kadar devam etnıi,tir. 

Türkiyenin muhtelif .,.ı~irle -
rinde han konsoloslukları da ka
bul törenleri tertip etmi.-' ve bu 
toplantılarda, oralardaki devlet 
memurları ile lran kolonisi azası 
hazır bulunmu,lardır. 

ÇAGRI 
Kamutay Dahiliye Encümeni bu

gün aaat 10 da toplanacaktır. 

beden doğmuı hakikat payı budur: 
Rarrş istiyor musun? Onu cihanda 
aramazdan once yurdda bulmaı!.a ca-
Jrs ı Bnrhıın RF.f GE 

iV. Oii) ve ( eceği) ıekillerin
deki ııygaların sonuna gelerek 
yine ikinci cemi şahıs manaıını 
verir: (geldiğiniz, geleceğiniz) gi
bi. 

Not: 2. - Bu (in iz) mürek
kep ekinin (İn) kısmının konsonu, 
hakikatte bir ( nf) mürekkep kon
sonunun tahallülünden doğmuı
tur. Bunun için, etimolojik ana
lizde: 

(1) (2) 
1. (in iz) 

şekli yeri.ne: 
(1) (2) (3) 

II. (in -L iğ + iz) 

şekli de alınabilir. Bu, halk ko
nutmalarmda (iniz) yerine (in
ğiz) denilmesini izah eder. 

Not: 3. - (iniz.) c1e1ö (in) in 
aslı (inf) olunca, bu mürekkep 
kon10nun talıallülüyte kelim&nin 
etimolojik tekli: 

(1) (2) 
III. (iğ + iz) 

olarak ta alınabilir. 
lıte franaızcanın ( uotre) •e 

(va.) kelimeleri bu ,ekille muka. 
yese edilince hep bir kaynaktan 
geldikleri anlatılır. Çünkü (oot· 
re) un litince aalr (ooaa) dir. 
Bunun (et+ er) kıllDI - (iııtis) in 
analizinde (notre) bahsinde IÖJ· 
lediiimiz gibi _ ayn birer rol oy· 
nıyan iki elemandır. Bunlar bıra
kılınca ( voater) in ( OCN) kıımı ile, 
(votre) un cem'i denilen (uoa) 
birletir iri ikiai de: 

(1) (2) 
(ov+ os) 

demektir; (f =o) Ye(• = z) for
mülleriyle ha da aynen: 

(1) • (2) 
(iğ + iz) 

in kendisidir. 

Not: 4. - (iniz) mürekkep eki· 
nin bir tam kelimeden ek haline 
ıelmit teklinclen ( .inis) ek • za. 
mirinin analizinde baluedeceiiz. 

1. N. nll..MEN 

Menemen'de Atatürk 
büstünün açıl ş töreni 
Menemen, 15 (A.A.) - Bugün 

öğleden sonra cumuriyet alanına 
ktmaa Atatürk büstünü. açılına 
törem parlak bir surette yapıl•u5-
br. lzlDir ilba~ kolordu U-. -
tam, müstahkem ınevki komutanı 
ve maiyetleri, C. H. P. Başkanı 
ile bütün Menemen halkı törende 
bulunmutlardır. Törenin Atatür -
ke "erin alaka ve minnettarlığına 
vesile olmasından neşe ve sevinç 
icinde calkanan menemenliler bu
gün tarihi hir 2iin vaFamı~lardır. 

Mersinde Reşid Galib 
. . . . gunu 

J 2 mart pertembe günü Mersin 
halkevi salonunda toplanan mersinli· 
ler, Retid Galibi anmışlardır. Halke " 
vi, bugünü. Reşid Calib günü olarak 
kRbul etmistir. Törende muallim, dok 
tor. tüccar diğer birçok meslek adam
ları Reııid Calibi sevenler bulunmuş 

ve birçok diyevlerle onun hatırasını 
anmıslardrr. 

Adanada kaçakçıların 
muhakemesi 

Tetkilit yaparak çok mikdarda 
sigara kağıdı kaçakçdıiı ile uğraıan 
Osmaniyeli Hacı Muatafa, Ali, Ah -
med, Süleyman hakkında Adana lb -
tıaaı mahkemesinde geçen muhake -
me bitmi,tir. Suçluların hepsi be4er 
seneye mahkum olmuşlardır. Ayrıca 
3735 lira para cezam ödeyeceklerdir. 
Şebekeyi idare eden Ali cezasını çek· 
tikten sonra Elaziz'e sürülecektir. 

Muhtar Mehmed vazifesini yap -
madıiından hir sene hapis yatacak ve 
18661 lira 50 kunq para cezası öde. 
yecelrtir. 

Balıkesirde sinek 
kaoanı mecburiye+-i 

Balrkeair belediye daimi mecltai, 
bastalrklarm bulqma vasıtaların -
dan biri olan ve muhitte fazlaaiyle 
Üreyen kara sinkelerin kökünü kes -
mek İçn bütün emafm ve halkm si -
nek kapanı kullanmasının mecburi 
tutulmasına karar vermittir. 

Bir atletimizin 
muvaff akı yeti 

Vayt - Siti, 15 (A.A.) - Üniver
siteliler araaı y1ilbk atletizm__.. 
kal anada IC.emM iç, Oluford'a 3 pu. 
ana lrarıı 8 ree.I• yeeaiftir. 

Kembriç adına müsabaka giren 
türk atleti irfan, 45 ayak 9,5 inçe• 
gülle atmak suretıle bu müsabakayı 
kazanmış ve üniversiteler arası bir 
rekor kurmUftur. 

Not: lnsili:z ölçüleri üzerine veri· 
len bu rekorun metre üzerinden lıar• 
ıılıfı 13,8713 dür. 

Türlı spor tarihinde illı dela ola• 
ralt beynelmılel mahiyette 6ir rekor 
kuran genç atletimiz lrlan'ı en acı· 
mimi surette kutlamayı bir vazife bi· 
liriz. 

Mektebliler arasında 
voleybol maçları 

Her hafta pazar günleri saat on· 
da Sanat Mektebi bahçende Anka
ra mekteb talnmlan arasında YOle:r· 
bol maçl•rı yapılmaktadır. Dün Ti • 
caret lisesi ile Sanatlar mektebi ara• 
smda, birçok seyirci önünde yapılan 
maçı Ticaret lisesi kazanmqbr. 

Bu maçlara devam edilecek ve 
kazanan takıma mektebliler liki ad• 
na bir kupa verilecektir. 

Edimede spor hareketleri 
Edirne, 15 (A.A.) - Bugün Eclir· 

ne halkevi tarafından tertih edilen Jİİ• 

riiy1İf müaal.kaa. ltiyiik llir manıffald. 
yetle yapddı. lskender köyiİM kadar P 
dip ıelme 27kilometrelik 7°' ili sut 
45 dakikada almdi " minhabb W
rinciliii kazanan Fahri ark.adqmdan 
5 dakika önce ıeldi. 

Fakirleri düşünen bir 
belediye reisi 

Balıkesir vali ve beledbe reUi 8 
Salim Gündoian, belediye meclisinia 
kendil.-ine çalqmalanndan tlola,ı 

verdiii 2500 lira ikraıaiJe7( fÔl'İD 
su itlerine ve fakirlere ~ 
üzere teberrii ebnit ve paraJ1 Wedi· 
ye kaaıuma yabrmqbr. 

Halkevinde Sekizinci • 
~ecesı 

Sanatkar Şadi'nin gös+-erdiği muvaff akiyetle 
pek parlak geçti. 

HalkeYi •ayal yardım komitesi 
evelki ıeçe bundan bir yıl ÖDce ölen 
tiyatro muharririmiz lbairrefik Ah
med Nan Sekizinci'ilİD adına ıüzel 

bir lÖi'eta ~apb ve rahmetli muhar · 
ririn eia çôk sevcliii ve batta admı 
keDdi'aae toyaclı olarak aldıiı "Se
lüzind" piyeaini temsil etti. 

Evelki ıeceki tören sanatkar Ra -
tid Rizaıun bir aöyleYiyle batladı. 
J.ial~evi temsil hayabılın büyük bir 
direği olan Rqicl, bu söylevinde Ab -
mecl Nuri Sekizinci'nin eaerleriııdeki 
tipleri, bu piyeslerin sanat bakımm 
dan değerini aalatb ve Sekizınci 
muharririnin hatırasına bir aaygı gos 
termit olmak için davetlileri bir daki. 
ka swmata çağırdı. Ratid Riza'dan 

IODra söz alan Nurettin Artanı, os • 
manlı saltanatrnm çatık suratlı gün. 
l•rinde türkün içindeki ıizli neteyi 

meydana "111'11lak yolunda savaıan 

Ahmed Nuri'nin değerinden bahsede-

rek halk içinden çıkan bu sanatkarın 
son günlerini burada, halkevinde ge· 

çirdlfiai, burada çalııtrimı ve hurad11 
gözlerini yamcluiunu söyledi ve gene 
burada hüyik sanatkirlarm yetite -
ceiine olan büyük ümidini, anlatarak 
sözibrii tamamladL 

DUa _.. halkevinde Alaaaed 
Nuri S.kidN:i ile bera1ter çal'fU 

~ı..iııaisclea Meluııaet Ali, mta4hn 
halknindeld fdalr&r çalıpaa tarzma 
aid hatrralan nakletti. 

Artık ura Sekiziaci'nia te-•liee 
ıelmitti. Ahmed Nuri Seld.-i'.ı. 

eMrlerindeki tipleri "7ik Wr - • 
vaffaldyetle canlandıraD _.tltlr 
Şadi., bu ..-de fahri ......_. rol al • 
mak izere Ankaraya ıelmifti. Y.lla!r
danberi sahne bayatından çekilmit 
olan Şadi'yi, hu vesile ile, Aakan 
halkevinde yeaiclea ıönnft f9larimİa 
sanat aeverleri için büyük Wr kazaaç 
olmuştu. 

Davetliler arasında Şacli'nin eski 
temsillerini görenlerden bil'çofa var
dı. Belki de bunlar deierli artiatin 
eski muvaffakiyetlerini IMa eserde 
gösterip göateremiyeceğini, perde 
açılmadan, merakla beldemitlerdir. 
Fak11.t yeni "Habib Neccar" 11llar • 
dan sonra eski "Habib Neccar'' m ay. 
nı kuvvetle yaşamakta oldajunu ıöa
termit ve halktan .. aık alkıtlar top
lamıttır. Temsil bittikten sonra halk· 
mnden datılanlar, a:rnı sahnede ay• 
nı artistin daha çok temsiller venne • 
siru içten bir özleyİfle temenni etmek• 
te idiler. 

Halkevi temsil kolundan Naciye 
Modan, Nisir Kesüs, Salih Yaaal 
Nüzhet Şenbay, Fethi lmre ve arka· 
daıf an ela rollerini canlaadmnakta 
büyük bir gayret ve muvaffakiyet 
göatermitlerdir. 

Bu töreacle halkevinia A1aaiMi fi .. 
n SekJziaci'nia k.yat 94' .... ıen ..._ 
kında butırdıfı bir klcük ...... .. 
davetlilere dı.P.ıbS....br. 



... 

iTAl"'YAN --HABES HARBi 
' 

~ imalde İtalyan taarruzu 
inkişaf ediyor 

Bir italyaıı • 
tay)aresı 

londra, 15 (A.A.) - Royter bildi· 
riyor: Şimal cephesinde, İtalyan ta• 
•t"ruzu inkisaf eylemektedir. 

Habeşistanın garp ovalarında ça· 
lıtan ve muhtelit kuvvetlerden mü
l'ekkep olan bir İtalyan kolu Nagarra· 
ta yaldaımaktadır. Bu kolun bir müf
l'ezeai, Alkadra bölgesini i11al ettik· 
te.. aonra, cenuba doğru hareketine 
devam eylemişt:r. Eritre kaynaklarm· 
"-n gelen haberlere göre, bu bölgede 
ileri hareketi hiç bir habet mukave. 
'-etiyle karıılaımadan devam etmek· 
tedir. Sudan sınırı civarında ilerle
lllekte olan bu İtalyan kuvveti, Ta
kazze'nin garbmda Voldebbe mmta· 
lı..ında ilerlemekte olan dördüncü 
kolordu ile, Tembien'in tlmalinde 
1'aetmenti bölgeainde ilerliyen ikinci 
kolordunun sağ tarafında itlemekte. 
dir. 

Birinci iıalyan kolordu$U 
ilerliyor. 

ltal,.... hatbnm aol cenahında, bi
linci kolordu, Af&Dci ıöliae •armıt 
'- il.lemekte de•amda bulunmtqtur. 
S...lclıima göre, bu kolordunun ile
ti hareketi, daha 40 kilometre kadar 
eaıelm denm edebilecektir. Bun
dan .anra dağlık yerler gelmektedir 
ili buralan aanıldıima göre bizzat im
laaratorun kumanda ettiği ha~ş or
d11sunun, bir kısmı tarafından müda
flla edilmektedir. 

Mulu.geua ordusu yeniden 
kuruldu 

Royterin Adiaababadan bildirdiii
lle göre, eaki Deuie valiai Ras Ebe
d-, yeniden kurulmakta olan Mulu
letta ordu.unun kumandanlığına ta

tia ol111UDQftur. Her gün Adiaababaya 
hl• haberlere göre, V allo eyaletin
de balanaa habet muharipleri, vatan 
lla6dafauma k091Daktadırlr. 

ltlyanlar, İmpartorun öldüiü laa
.. riai yaymıtlardır. Bu haber, bazı 
OJnıaldar üzerinde çok büyÜk bir te
Iİı- uyandırmaktan geri durmamııtır. 

Mülalm htidüeler bekleniyor 
O.ümüzdeki 15 gün içinde timali 

'-ki cephesinde mühim hareketler 
.. ldeamektedir. 

Şimal cepheainin iyi kaynaklarm
daa alman haberlere göre, İtalyanlar, 
4-baalagi'yi ölen Ras Mulugettanm 
tanlq atrateji hareketleri neticesinde 
t.labilmitlerdir. Mulugetta zamanın. 
da çekilip zamanmda hücum hareket. 
lerj yapmamıfbr. Ras lmru ve Deccaz 
.\yelu, çete muharebesi yoluyla, Şire 
laölıreainde İtalyanları yerinde aaydır
llaaktacbrlar. Hatta Adua • Aamara 
>'ola berinde ele birçok İtalyan müf
l'eaelwiae manffakiyetli laücumlar 
hJMhNtbr. Adigrat'a ciden :rollar da 
de...ı, habet çete h6cumlan altmda 
l..aı--.ktatfw. 

lnapanıtor fimal cepheainde 
........ ton. fimal cepheaine ıeli-

li. ı.- ukwler lzerincle, cerek f. 

daha düşürülmüş 
talyan propagandası altında kalan 
yerler halkı üzerinde çok büyÜk bir 
tesir uyandırmıştır. 

Eski Roma işgüderi Afevork'un im
paratoru umumi kararg&bta ziyaret
ten sonra mühim bir vazife ile Cene•· 
reye gitmekte olduğu hakkında dün 
Arlıaababada yapılan tebliğ, muhtelif 
surette tefsir edilmektedir. 

Şinıal cephesinde bir italyan 
tayyaresi düıürülmiif 

Adiaababa, 15 (A.A.) - Royter a
janıının bildirdiğine göre, bu aabala, ti· 
mal cephesinde babet umumi kararga· 
hını bombardıman etmekte olan bir İ· 
talyan tayyaresi dü,ürülmüştür. 

Makalle, 15 (A.A.) - ltalyan tay• 
yareleri etraftaki ormanlarda büyiik 
düşman kuvvetlerinin saklı olduğunu 
öğrenerek Kuaram bölgesini bombar· 
dıman etmiılerdir. Filhakika yanım 
bombardnnanlarmm tesiri altmda düt
man ormandan kaçmıfbr. 

Tayyareler, dÜflDam mitralyös •· 
tetine tutarak kovalamıtlar "Ye ata' 
zayiat verdirmitlerdir. 

Mısır sıhi misyonu Habqh
tandan ayrıldı 

Kahire, 15 (A.A.) - Habeıistanda 
bulunan bir Mmr sıhhi delegasyonu 
buraya dönmüıtür. Ahrar gazetesi, bu 
misyon azalanmn habeıler tarafından 

haydud muamelesiyle kar§dandığım ve 
habet polisinin kendilerini boyuna kont· 
rol altında tuttuğunu yazmaktadırlar. 

lıalyan lıava büdcesi YOO milyon 
liret oldu 

Roma, 15 (A.A.) - Meclise verilen 
hava bütçesi raporunda "italyan • ha· 
bet aeferi bava kun-etlerimizi artbrma· 
ya yardım etmittir" deaildikten aoara 

motörlerin hepsinin İtalyan mab oldui41 
bildirilmektedir. Raporda, mayii mah
nıkun yakında tamamen İtalyan mah o
lacağı, teknik servislerini milli alkolüD 
kullanılmasını tekemmül ettirdiiini, 
benzin ve benzol itbalibm azalttıjı 

söylenmektedir. Tayyare imalibnda kul· 
lamlan ilk maddeler hakkında, raporda, 
yabancı malı tahtanın artık kullandma· 
dıiı, fransız ve Belçika keten bezleri ye
rine Somalı pamuklu bezleri kullanıldı
ğı izah edilmektedir. Bütçe projesi se
çen aene bütçesinden 142.000.000 liret 
fazlası ile 900.000.000 lireti bulmakta· 
dır. 

Yunan hükümeti 
Balkan paktı konseyinin gecikti

rilmesini teklif edecek. 
Atina, 15 (A.A.) - Matbaatm 

vercliti bir habere söre Yunaai••, 
8. Demircisin de parlamento top .... 
buadan _.. Balkan andlapH• 
koueyine ittirak ecleWhaeai İçİD, Bel
crada :rapılacak olaa M k~ top. 
lantıamm pciktlril1Mni teklif ..._ 
cektir. 

B. Şuşnig Peşte'den ayrıldı 

t\ vusturya ve Macaristan devlet adamları 
arsıulusal siyasa vaziyetini görüştüler 

L., Peıte, IS (A.A.) - Avusturya bat
~ Şuıaic ile dıt bakanı Valdeaeg'· 
'- Peıteyi ziyaretleri baklanda çıkarılan 
t.l.liide deailiyor ki: 

'• A YUatur)'a bath-lır•m ve cht baltam-
.._ iki ...... ibmeti umumi aiyual 

~ .......... sörütmek fırSllbm 
~-
..... _ ~~Hi net nüleri " cht bakanlan, 
-.... .. ,.. haldmıda Roım pro-

~ sihniyeti claireaincle sörüt t-
~ ............... n iki bükümetia 
~ lliribirine uydugunu gör

.__.... Bilbaua iki hükümetin ele 1 
~ aipsal münuebetlere .... 
~ Pt"ensiplere '-ib bulunduklan ... 

latıhmtbr. iki komtu Ye cloat memleke
ketia devlet adamlan araamda sörüt
melen Roma protolırohama imza etmit 
olan üç devlet arumda :rapdacak Roma 
sörifmelerincle devam olumıc:alırbr. 

Görüpuelerin büyük llir inama eko
nomik meaelelere inhisar etmit ve bir 

hal tarzına eritmek için senken ........ 
teabit olunmuıtur. Bundan aonra Twna 
bawzaaımn umum ekonomik yaziyeti 
sözden seçirilmiıtir. 

M. Şu,aig, clq bakanı Bercer • V aJ
deıaec, dün UfUD macar cht bakam B. 
Dö Kanya tarafından .-eflerine verilen 
:D,.fettea aoma. Viyanaya hareket etan•• 
ferdir. 

ULUS SA 

1 DIŞ HABERLER 
ARSIULUSAL BUHRANIN CARESI 

B. Eden, Lokarno paktının jnuhaiazası 

'.olıan10.)'ll mulaalaaanın ,,ewône çare 
oldafunu aöyliyen Eden 

Londra, 15 (A.A.) - Lokarno 
deYietleri konferansı, dün saat 17.20 
ele toplanmıftır. M. Flanden, M. Van 
Zeeland'ın, franMZ -sovyet paktı ile Lo
karno paktının mutabakawzliği me
selesinin La Hey divanına bildirilme
si ve M. Hitlerin teklifleri gereğince 
Almanya ıle hemen görü§melere baı
lanmaaı hususunda evelki gün yaptı
ğı teklifleri reddetmiştir. 

M. Flanden, celsenin imtidadınca 
süren izahlarında, M. Van Zeelandın 
ilf!rİ sürdüğü tekliflerin, ancak kon· 
aeyin Lokarnonun bozulması hadise
sini tasdik etmesinden ve milletler ce-

lazım olduğu fikrindedir. 
« Almanya, Fransa tarafından istenilen uzlaşma 

hareketini yapmak şartiyle sonradan bu 
pakta davet edilebilir. » 

miyeti azalarnu, dördüncü madde ge
reiince Ren'de timcliJe kadar mevcut 
"Yaziyetin ,.Uden lmralmaamı temin 
etmek üzere pakta imza koyan dev. 
(etlere yardımda balanma:ra çaiınl· 
mumdan IOIU'a münekap eclilebile
ceğini aöylemittir. 

"Lokarn.o paktı muha/az<ı 
edilmelidir.'' 

Londra, 15 (A.A.) - Haber veril
dijine göre, M. Eclea, bakanlar kuru
lunda, aruuluaal bahranm halline tek 
çarenin, Fransa, Belçika, ltalya ve 
lngiltere arumda Lokarno paktmın 
-.uhafazaaı oldujana Ye Almaa:ranm, 

.ansa tarıılfından istenilen t1alqma 
hal'eketini :rapmak prtiyle, ...-adan 
ba pakta cinnete çaimalbilecetini 
aöytemiıtir. 

Bakanlardan bamlarmm inciliz 
kamoyuaun bu tezi kabul edemiyece. 
ğini, zira Almanyanm girmiyeceii bir 
andlaımayı derpiıe bazırlanmamıt oldu
ğunu, itiraz olarak ileri sürdükleri söy
leniyor. Bu bakanlar, vaziyetin inki· 
,afmı beklemek taraftarı görünmÜt· 
lerdir. 

Ren bölgesinin tekrar itcali gibi 

askeri zecri tedbirler barba aebeb ol

mak ihtimali dola,..aiyle, vazgeçilmit
tir. 

Ekonomik zecri tedbirlere gelince, 
reami mahfiller, ba hususta müşterek 
bir hareket eaaslarmm, ancak millet
ler cemiyeti konseyinin toplantısna

dan aonra tayin edilebilecefini söyle
mektedirler. 

Tirbiina gazetesi 1...okarno pcıkfl

nın muha/azmını ıenkül ediyor. 
Roma, 15 (A.A.) - Tribuna gaze

tesi Londrada yapılmakta olan göriif
meleri tiddetle tenkid ederek diyor 
ki: 

"Milletler cemiyeti komeyinia top. 
lantıamda birib"rine zıt muhtelif tek· 
lifler yapılacaktır. Fakat .. teklifle
rin hiç ltiriai halu"ki vasi,.ıe un
gehniyecektir. CGnldi baP. A......,.. 
da çıkan kan,ıklrk n intnam11zlrlr. 
Habetistanla olan anlaıJmaslrk yÜrie

den ltaliyaya ka...- tatbik edilen SITL 

sanın doğurduğa bir neticedir. n. 
karıtıkhiı en çok ortaya çıkaran nok
ta, bult'Ün yeni bir l.okant0 andlat
masındıtn bllhsnlunmaaıdır. Rövle biT 
a.ndlllşma, sırf İngiltere ile Franaa •· 
raaındaki askeri iı birliğinin devamı 
İf"in bulunmuı bir icattır. ln"11tere ile 
Fransa arasındaki askeri İş birliP.in
den ise ilkkAnuntlanberi. yani in~iliz 
deniz kuvvetlerinin Akdeni2de loı>

lanmaamdllnheri bahaolanmaktadtr. 

B. Hitler'in Münih'teki nutku 
Aynı it birliğ'i birkaç gün önce ltalya

ya petrol ambargosu kOIUllUI dolayw

aiyle de ileri aürülmüt fakat mUYaf

fak olamamıfh." 

«Milletler miisavi haklara sahib 
olmadıkça sulh imkanı yoktur» 

Münib, ıs (A.A.) - Kırk hu -
auai tren tarafından taşman üç 
yüz binden fazla halk, buraya gel
mitler ve Bay Hitler'in nutkunu 
söylediği meydanda toplanmıt • 
lardır. 

Bay Hitler'in geliıinden önce 
1 ölgenin nazi partisi tefi Bay A 

ın Münilate iUı ~ sö7feoüai .,.,._nl 
alman deofet reia B. Hitler 

dolf Vagner halka demiıtir ki: 
" - Bu aktam, buraya dün • 

yanın iki yüzlülüğünü protesto el· 
mek için geldik. Hitler, Almanya· 
mn teref Ye kudretini kurtarmaya 
tetebbüı etmemit olsaydı, andlat· 
malan bozmakla itham edilmi · 
yecektik. " 

Milletler cemiyeti konseyi tara· 
fından yapılan davete verilecek 
cevab için alman hükümet adam· 
lariyle öğleden sonra yaptığı gö -
rütmelerden dolayı Bay Hitler ge· 
cikmit ve 20 de beklendiği halde 
ancak 21,30 da gelebilmittir. 

Führer burada önce nazi par · 
tisi liderleri toolantııına baıkan-

lık ettikten sonra. telefonla doğ
rudan doiruya Vilhelmatnue'ye 
bağlanmıt olan otele gitmiıtir. 

En sonra Bay Hitler, Tereziyen 
Vizer meydanına gelmit ve üç yüz 
bin kiti tarafından alkıtlanmıt ve 
31 parça top atılmak suretiyle ıe
limlanmıştır. 

B. Hitler ıu sözleri söylemittir: 
" - 1933 denberiüçüncü defa 

olarak alman milletine hitab ede
rek Alnıanyanın teref ve hakları
nı müdafaa için girittiğim aavaı
ta yardımını istiyorum. Orduyu, 
askerlik oyunu OJD&lllak için de
ğil, taarruza uframak istemedi • 
tim için canlandırdım. 

Ben ı- kanaatteyim ki, millet
ler müaaYi haklara sahib olma • 
dıkça aulh imkinı katiyen yoktur. 
Almanya'nm lteld milletlerden 
atalı tutulmaıma ula izin •ermi· 
,-ecelim.,, 

Bay Hider, Frama'nm istedili 
uzlaıma hareketi hakkında de • 
miatir iri: 

" - Ben jest yapmakla blmı -
yacağım. Dürüst hareket etmek 
İsterim. Fakat, &teki m "lletler, taz· 
yık altındaki milletlerin hareket
lerini bir hmcalma fikri gibi say
makta ısrar ettikçe dünyada ni • 
zamın nasıl kurulabilecefini an
lıva-ıryorum. " 

Bay Hitler, Venay andlatma -
ıını hazırbyanlar hakkında da fU 
sözleri a&ylemiftir: 

" -- Neticeleri düıünmeden, de
licesine hareket etmiılerdir. Al -
manya ımırlarmı geri almak için 
ebediyen harb halinde kalamaz • ., 

B. Hitler'in nutkundan .onra, 
hücum kıtaları tarafmdan .okak
ta muhteşem bir alay yapılmıttır. 
Şehir bavraklarla ve defne daila
n ile siis.1enmittir. 

llalyanm Ren maele11inde bita
raf knlacaiı aöyleniyor 

Roma, 15 (A.A.) - Matea gaze

tesinin Roma muhabirinin haber aldt

ğma göre. Almanya büyÜk elçiai to. 

Hauel, dün B. Smç'e, alman hülrii

metinin Ren'in tekrar ukeri hale b. 

nulmaaı meaeleaindeki anla,malrtan 

\.Açmır •aziyetini muhafaza edeceti

ai haber vermiıtir. 

Söylendiğine göre, B. s..iç, B. M• 
aolininin bu itte tamamen bitaraf kal
mak hususundaki karumı tekid et· 

mittir. 

Feyiz MohammPd 
Han Moskovada 
Moslran, ıs (A. A.) - Tu • 

jamı hildiriyor: 
Afpniatan drt itleri bebnr Feyiz 

Mohammed Han dün MOlkaftya 
gelmitndurakdaBB. ICrestinstd, 
Moakaft Sovyeti hatku nkili U.. 
IOT, Moekova garnizonu kumancLm 
•ekili Gorbqef, u mabs kumm
dam Lulrin ile dıt ~ri lsor.liserliii 
ve Afpnietanm Mosko.a hüyük _, 

. iii ileri gelenleri tarafmdan kart-
'~'"llDlfbr. 

Sovyet Rusya ile Afganistan uaaa-
!ostça münasebetlerir mm.. 

'mdan u Feyiz Mohammed H..
hu h1 austa\ci hizmetlerinden ...... 
den İzveatiya gazetesi, ... siyum 
yolayıaile diyor ki: 
"- Eminiz ki Feyiz Mohamme-' 

Harun Moakova11 ziyareti w keıd-
.. So.yet hükümeti azam arumda 

'- _ • ..n pini temaslar, Afganistan 
ile 5oYyet Ruaya arumda iki mil. 
~ saadeti Ye dünya sulhünün mm

faati namına mncud d09tp müna
sebetlerin daha ziyade W..etler... e
aini temin edecektir." 
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Dergiler 
ACAÇ - Bu isimle genç ve değer. 

li şair Necib Fazıl Anknra'da hafta
lık bir mecmua tesis etmiıtir. ilk sayı
u elimizde olan bu mecmua güzel bir 
baakı, ve muntazam bir tertible sem
patik bir manzara göstermektedir. 
Bu aayıda .. Okuyucuya mabr.m bir· 
kaç söz" baıhğiyle mecmuanın mak
udı izah edilmekte ve okuyucu:ra hi
taben §U iddia ortaya ahlmaktadD': 

"Yaf borcunu ödiyecek, harektei
mize alaka göstereceksin, fakat biz 
bir şey yapamıyacağız. O halde biz 
yokuz. Ye biz bil" ıey yapacaiJz. Fa
kat sen alaka gôstermiyeceksin. O 
halde sen yoksun. Bunlardan birinden 
birini .İspat etmek bize yeter"' Bu her 
iki ihtimale de meydan vermemesi 
için yeni arkadaşımıza uzun ömür 
dileriz. 

Ağacın ilk gnyıamda Necib Faul
m dört yazısı vardır: "Adımız", "Hır
sız, polis ve komünist", "Kitab, mec. 
mua, gazete .. bir de "Yolculuk" iııim
li tiir. Bundan başka mecmaad8> de
ğerli şair Ahmed Kudsinin, halk ede
biyatı tarzında "yağmur duası" isim
li bir §İİrini, Mustafa Şekib'ia "Sanat 
dünyası" isimli bir makalesini, Abdül.. 
halk Şinasi'nin "Seyahat Notları" n
dan "Benzeyişlerimiz" baılıklı güzel 
biryazısı, François Maurioc'un romıua 
isimli eserinin ilk lnamının Burhan 
Omid tarafından tercümesi ve bu mü

nasebetle mütercimin "Romanımızın 
hali" ne dair yazdığı bir yazı, Fik
ret Adil'in "'Şarlo ve aon iilm.i" baılsk
lı bir kroniği, Sabahaddin Ali'nin 
"Kafa Kağıdı" isimli hikaye~ aktü
alite .ütununda Comte d'ormeason'un 
Rusya h kkındaki dü "nceleri. 

VARLIK - Bu emektar sanat ve 
fikrr mecmuasınm J 5 mart tar.ihli 65-
inci sayı&r Nahid Sırrı'ıun tiyatromu· 
zun vaziyetini tetkik için getir.ile11 
mütehassıs dolayısiyle "Tiyatro da
vasında yeni bir adan" baflrkh yau
siyle başlamaktadır. Bu sa,...cla Yatar 
Nabi'nin "Balkanlar ve Türklük" e
tüdü devam ediyor. Burada Gagauz

lann türklükleri ve edebiyatları hak. 
kında yeni malıimat veriliyor. Abdül
hak Şinasi'nin "Çamlrcadaki Köşk" 

başlıklı yansı "geçmis zaman" seri
sinden §İmdiye kadar çıkmq olanla
ra bir yenisini ilave etmektedir. Vas
fı Mahir "Yunus Emre" nin tahsiye. 

tini araıtırıyor, Sabahaddin AJi, Mu
zaffer Reıid'in ııuallerine cevaben, 
edebiyatımızla okuyucular arasmda 

mevcud boşluktan yanlı§ bir yolda 
yürüdüğünü söylediği edebiyatımızı 

ve edebiyatçılarımızı mesul tutuyor, 

Mahmud Rat?tb Halkevlen yddönü

münde ça1man milli lcompozisyonla
rım1%dan bah11ediyoT. Bunlardan baş
ka Cevdet Kudret'in "iyilik" başlıklı 

bir mensuresi, Cemil Sinan'm "Fikir 
Kırıntıları", Said Faik'in "Beyaz al
tın" isimli hikayesi, Haliıı Asarkaya
nm Hayat Ansiklopedisinde Tokad 

tehri hakkında verilen malümatna 
yanlışlığından tikayet eden bir maka
lesi. AVT'. N. Papazoğlu ta.rafmdaa 
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İT ALYA FRANSA İLE BER.ABER 
La Rcpüblik ~az.etuinde Piycr Do. 

miıtilı )'QZl)lıer: 

4'L'0vr" aa:ıetesinde Berlin'le Ro
mamn anlapmf o1duklarau okwJO
nmı -.e meakkclafllllız hu ha&usta şa 
delili gösteriyor: 

"Düa akpm, Roına'dan öğreniyor
duk ki, faıist partiai genel sekreteri, 
Almanyaya ekonomik zecri tedbirler 
tatbikine muhalefet edilmesi hakkın
da Cenevre'ye emir vermittir". 

Ben keadi hesabıma, zecri tedbir
lere taı.i tutalan bir deYletin bafka 
birine zecri tedbirler tatbikini iate
mek güJünçlüjiine düpnemeye çah§
masmı pek tabii bulurum. Eğer> fqiııt 
partisi aekreteri böyle bir harekette 
bulunduysa, vaziyete uygun bir ha
rekette bulunmuş demektir. 

B.' Rosenfeld, "Popüler" gazete
sinde §Öyle yazıyor: 

"Milletler Cemiyeti, resmen mü
tecaviz olarak gösterilmiş olan faıist 
ltalyaya kartı bu kadar kurkunç bir 
zaf göıtermemiı olsaydı, Hitler 7 
mart kuvvet darbesini yapmaya ce
saret edebilir miydi? 

"Ve Hnbqillanda harb hala dur. 
mamıısa kabahat kimindir? Zecri 
tedbirler ciddi surette tatbik edilme
diy:oe kabahat kimindir. Bugün o ka
dar muhtaç olduğumuz kollektif em· 
niyet 1935 in Habeıistan lehine or. 
ganize edilmediyse kabahat kimin
dir?" 

B. Rosefeld, lngiltercnin ltalya Ji. 
manlarını abloka etmesini, • yapabi
lirse - İtalyan filosunu ezmesini mi is-

Yunan edibi Petros Haris'ten dilimize 
çevrilen güııel bir hikaye ve Necib 
Faz'ıl, Ziya Osman, Meki Said, Sala
haddin Hikmet, Baki Süha'nm tiirle
ri vardrr. 

FiKiRLER - İzmir Halkevi tara
fından neşrine devam edilen "Fikir
ler" mecm a6mın 1 mart tarihli 135. 
inci sayısı da çıkmıştır. Bu sayıda 

Rahmi Balaban'm "Alb oku yaıaına 
ve yaşatma" isimli konuşması, Re
ceb Peker'in inkılab dersleri serisin
den "Hürriyet inlaJibı", Rahmi Bala
ban "Ogüst Kont''• Cevdet Bilaay "A
tomlar ile yıldızlar arasmda", Ahmed 
Fuad "Hayat bilgi konuları", Hakkı 
Baha Para "Ceııclerle iktısadi bir 
hasbihal'', M.ithat Okaancak "Lılula. 
bın büyük eserlerinden: Halkevleri". 

ALTIOK - Edirne Halkevi tara
fından çıkarılan bu derginin §Ubat ta· 

r.ihli 25 inci sayısında E. Ruhiğ Gün· 
alp'm vatani ve milli mevzularda se
kiz yazuı, E. Şerezli'nin Trakyada 
Sinan, N. Peremeci'nin "Ekmekçi oğ
lu", U. Turanbailı'mn "Divan edebi
yatı", K. Batu'nun "Köylü dava"lol ve 
Trakya", V. Çobanoğlu'nun "Çalq· 
manm JAl'Tı'' yazıları vardır. 

terdi 'l Veya bu kadarına gitmeden, 
petrol ambargosunun cla:ha ilk giin
lerden itibaren şiddetle tatbik edil
mea.i.n.i mi? Yani iki kelimeyle, ltalya
nm bugiiAkü cünde Almanyanm ta
rafında bulunmaunr. 

Eğer bu mümkün o4aydı, meae
ıa_ kararından evel Dqbakan Hitler 

Musolini ile bir görlipnede bulunabil. 
seydi, Rosenfeld ne kadar sevinecek-

ti. Derhal "fa.ıizm" lere karıı 7'irü· 
nülmaini istiyecekti. 

Fakat, biz B. Rosenfeld'den daha 
realistiz, veya daha iLtiyatlL Ve her 
zaman da böyleydilı:. Her zaman fU· 

na inandık ki en mühim mesele, itaJ. 
yan eni§lemeciliğinin alman genqle

meciliğine katılmaama ve onu llnrv
vetlendirmesine mani olmaktır. 

Şüphesiz, ltalya'nm Afn"kada iküJ. 
türünün ve kuvvetinin kendine hılk

kmı verdiği büyÜk vaziyete askeri 
vautal~a müracaat etmeden erişebi· 
leceğini dü~nüvt:\J"dnk. Bunu açıkça 

ve yükı.ek aesle söyledik. Fakat şunu 
da dti§ünüyoruz ki b11 dakikada Fran
MAm •azifeııi, 2ecri tedbirlere baş

vurmaktan ziyade, orada kan akma
ııma mani olmak için vasıtalık etmek
tir ve ltalyanm, Cenevreye hürmeti
nin niıanesi olarak, biç olmazaa bir
kaç gün için - müzakere müddetince
her türlü hücumdan ve bombardı

mandan sakınacağını bildirdiğini öğ
renmekle seviniyoruz. 

Bundan memnunuz, çünkü Streu. 
yı hatırlıyoruz, çünkü 1talya bize da
ima A YUStaryanm büyiik koruyucusu 
ve anşlus'an biiyÜk düpnam gibi gö
rlİDÜyor. 

ne. aydanbeTi Cenevrede vazife
min yaptık •e bu vazife bazen güç 
oldu. Fakat ltalyanın Avrupada bi
zimle aynı endişelere sahih olduğunu 
ve onunla bizim emniyetimizin ayrı
lanuyacak surette biribirine bağlı ol
duğunu bize unutturacak kadar hiç 
bir tarafkir zihniyet ıuurumuzu ka
rart.a.mıyacak br. 

Hatıra gelen sorular 
JO mart tarihli La Repüblik de 

Piyer Brosolet .}'CZ%1.)'0T: 

Lokarno paktını İmzala.mı§ ola'n 
devletlerin, lneiltere, Fransa, Belçi
ka ve ltalyanın mümessilleri bueüD 
Paris'te toplanıyorlar. Bu, Milletler 
Cemiyeti konseyinin cumaya yapaca· 
ğı toplantı için hazırlık eörüomesidir. 
Fakat bu görÜ.§D'le, Lokamo andlaı· 
ması kefillerinin Almanya'nın hare
ketini nasıl karıılıyacakları hakkın
da daha sarih bir fikir edinilmesine 
müsaade edecektir. 

B. Eden'in Avam Kamarasında 

düı~(Ü diyeviyle bu huıusla ilk izah 
verilmiştir. İngiliz dıı bakanı ihtiyat. 

lı davrandı. Ren pakbnın Almanya 
tarafmdan tek taraflı olarak çiğnen
mesini kötüledi. Böyle serbestçe İm· 
zalanmıt bir andlqmaya yapılan te. 
cavüzün Avrupa vaziyetini daha va 
himleıtirdiğini saklamadı. "Bu :bar.e· 
ket alman hükümetinin istikbalde a
labileceği herhangi bir teahhüde kar· 
ıı itimadı derin bir .surette aarmııftD', 

lagiliıı dq bakaıumn söyledikleri· 
nin buırüıı Pu:ia göriifmeleri ean.um
da daha arihleşec:eğiai ummak yer
siz değildir. Fransa ile İngiltere ara
sında &ıkı bir tesanüd teessüs edece· 

iinden Mhe edilemez. lagilterenin 
menfaati bu i~te bizimkinin çok aynı
dır. İllgiliz kamoyunun kollektif em
niyete ba.ğlıhiı altı ayclaDberi o ka
dar açıkça belİnniftİr ki Abnuryamn 
gi..;ıtiği tehlikeli tetd»lMise lngiltere. 
nin gercl<li c.e-vabı ..-ereceğinden tiiı>· 
he edilemez. 

Londranm, F ramaya bilhaua ıiiç 
nokta Üze.rinde kendisiaden beklenen 
doıtca inancalan 9ereceği amnlmak
taclır: 

1 - Lokarno aztaprıalannm Al. 
manya tarafından çiinenmesi, Ver
aay and1a,masının metni geregınce 
milletlerarası bir tecavüze tekabül 
eder. Bu tecavüze karşı Lokar.no dev
letlPrİ ve hususiyle lngiltere ne yapa
caktır? Askeri bir hareketi kimse 
düşünmediğine göre, mali veya eko-

nomik zecri tedbirleri tatbika hazır· 
mıdırlar? ltalyanın Habe§İstandaki 

tecavüzüne kar§ı enerjik hareketler
de bulumnamu bu kadar rsrarla is.
temi§ olan İngiltere, Lokamo uzlat

m&Allm tek taraflı olanık bozulma
•ma kal"§J koymakta ~""1pa sulhu-

11a, Afn'lca ımlhundan daha az alaka
lı olmadığını ispat edecektir. 

2 - Lokarno andla§ması Alman
ya onu bozmak iddiasında bulundu 
diye ölmüt değildir. Ber1in•in yaptığı 
hareket olııa olsa, Almanyanm Ren 
paktmm kendisine mecbur tuttuğu 

leahhüd1e, fngı,tere ve ha1ya'nm ga-

rantilerinden kurtulmak istemit ol· 
duğunu ifade eder. Fa'kat bu memle
ketlerin Fransaya vermi§ oldukları 

garantiler gene mevcud kalmaktadır. 
lngilterenin garantisini Fransaya tek. 
rarlıyacağı amuluyor. 

3 - Lokarnoyu iınzalamq olanla
rın Ren'in yeniden askersizleştirilme
aine karşı faydalı bir harekete geç
ıniye hazır olmamaları veya hareket· 
lerinia Ren bölpsiain yemden qpli
ae mani olamadığı farzedilirııe fran
sız emniyetinin hu yiizden aza1mış O· 

lacağı meydanaadır. lngı,terenin ihti

~at1ılığı bizim Ren boyunda vaziyeti
mizi ne kadar zayıflatırsa, Lonara, 
Lolcarno~da almıt olduğumuz garanti
leri tevid etmPl<le ve batta tatbilc u.,.. 
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alçef davası 
Sofya harb divanı tarafından tür 

lü cezalara çarptırılan komplo mah 
kUmlarından on ikisi, cezası tecil e 
dilen La.zarof müıteana ve Daoıyan 
Velçef dahil olmak üzere hakların 
dairi bükümleri temyiz etmiılerdir 
Müdafaai vatıuı kanununa göre as
keri temyiz mahkemesi bu kararı ı s 
günlük bir müddet zarfında incele· 
meye mecburdur. Diğer taraftan harb 
divanı müddeiumumisi kararı incele• 
diğini ve temyiz edecek bir nokta 
bulamadığını aöylemiıtir. 

Bulgaristanda çiftçi 
birliği 

Meydana getirilen "Bulgar ifÇİ 
birliği"ndea eonra hükümet "Bulg•r 
çiftçi birliği" hakkmdaki ça.Jıpıalart" 
na baıJallll§lır. Devlet adamlanııd.O 
biri Dnevnik gazetesi.ne çiftçi birb1'• 
leri hakk.mda §Qllları sö7lemi tir: 

"Çiftçi birlikleri de münhasıran 
medeki birer te§ekküJ oJaca.klardO" 
Gayemiz ideal bir varlık, bir ocak 
yaratmak ve buraya bütün iyi çiftçİ" 
leri toplBJ11a.k, organize etmektir· 
Böylelikle yurdumuzun zirai hayatı 
için gereken her ıeyin teminini, bu 
birliklerin yapacakları teıebbüs1er 
sayesinde olacaktır. Birliklerin yülc· 
sek gayelerinden biri de köy ekonoıııİ• 
.ııini kalkmdırma.k1a mükellef bulu· 
nanlara yardım etmektir. Bu gibi ide· 
al esaslar etrafında organize edilen 
bir köy halkı, pek tabiidir ki "ken· 
di kendine yardım" ve "kar§ılıkh 
yardım" cibi ideal düşünceleri reali:z.e 
edecek ve köyünü kalkındıracaktır. 

Bir ita lyan edibine 
göfe Baldvin 

ltalyan me§hur edibi ve gazeteci· 
:si Luigi Barzini'nin İngiliz devlet a· 
damları ile müzakerelerde bulunmak 
Üzere Londraya gittiği, Avrupa gaxe· 
teforinde iddia edilmiştir. Luigi Bar• 
zini Romaya dönmüş ve 11 Popola 
d'ftalia gazetesinde intiba1arını neş· 
retmiye baş,amıştır. Luigi Barzini b\I 
ilk batbetkcsini İngiliz siyasasına ve 
bilhassa Baldwin kabinesine tahsis 

1 
etmi~ir. Luigi Barzini Baldwin kabi· 
nesinin güttüğü siyasayı şiddetle tcn
kid etmekte ve yaptığı bata ve tena· 
kuzlan tebariiz ettirmektedir. 

Laigi Barzini'ye göre. geçen mart· 
ta Baldwin kollektif emniyet prens;. 

pine inanmıyordu. HF\zİ.randa İı;e koJ• 
lektif enmivet ıprensiı>İnm bavari!e# 
rinden olmuştur. B .. ldwin temmur 'a 
sa.nksiyonlaı tedbirim." tarafdar .,,_ 

ğiJdi,, eylülde i~ "<Wetli bİT sanlrci• 
yoaist olmuştur. lkmr.i teqind• B-'.:f· 

win. Hor - LaYaJ plilnrn11 karşı m - ..... 
id clavranıyorda, birinci kimtfflda i...e 
bu pli\nı bi~zat ~miict'U. 

lapna1ariyle btmlan kuvvetlendrf" 
mekle bu eksiği te1nfi etmevi d-riin

miyor mu? 
Fransanm kollektif &İsteme kıı~1 

röstereceği itibar bu 'SOndara alacn 11 

cevah1ara b"(;.lıdrr. 

(1'1iJ ANKARA 
hakiki efendisi çıkan genç memur, biliyor
du. 

Bu genç memur, yabancı konsolosun 
Türkleri mahkUm ettiğini, yabanc komise
rin memleketi idare ettiğini, yabancı tücca
rın memleketin bütün gelirini sömürdüğünü 
göriiyordu. Nasyonalizm fikrine bağlandık
ları gündenberi ise, hıristiyanlann kendile
rine itimadlan arttnış onurları yükselmiş ve 
bilgileri, Türkleri çoktan gerilerde bırak
mıştı. 

ter çerçeve dahilinde halledileceği sanılı
yordu. Bunun içindir ki, komite, beyanname
lerinde milli bir eda kullanmıyor ve - burada 
da masonluğun tesiri asikardır. 44İttihad ve 
Terakki'' ismini alıyordu. Böyle olmakla 
bernber. bu harekete "Genç Türkler hare
keti" denmesi daha doğrudur. Çünkü onu 
meydana getirenler, Türk münevverleri ve 
Türle yanmünevver1eridir. Ve zamanla bu 
hareket, İmparatorluktaki hakim azlığın ha
reketi olarak kalmış ve diğer azlıklar, bu ha
reketle otan alakabnm gittikçe gevşetmiş
lerdir. Avrupa ile olan frtihatt ise hareketin 
şefleri ve dışarda Okuyan gençler temin et
mi~tir. Ve bu gençler, ~ok geçmeden, Avnı
panm birco'k noktalarında açt'ktan -aeığa 
milliyetçi, politik ve kültfu-et merkezler ya
ratımştır. · 

imparatorluktaki bütün şartların bat1dak~ 
örneklerden tam.amiyle ayn olma ı kevfivetı 
sarsamamıştır. Gerçi, imparatocfu~un mo
dernleştirilmesi davasına daha derinden nii· 
fuz etmek istiyerek onun o sıralardaki husu
siyetlerine ve tabi olduğu tarihi şartlara ~ö· 
re bir şekil bulmak istiyen bazı fikir ad:.l rrı
lan çıkmamış değildir. Fakat bu gibi gaY' 
retler, politik realiteler sahasına gecenıive· 
:rek edebiyat sahasında kalmıstrr. Cünkü po
litikacılar, kaybedecek bir dakika bile olnı~· 
dığma hükmederek, Avrupa medenivetitı' 11 

müesseselerini acele ve aynen imparatorlu
ğa taşnnağa koyulmuşlardır. 

Ya.zan: Norbert uoıı BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

--- -----------
İmparatorluğa ve yabancı istismara kar

şı yapılan diğer mukavemetler gibi, nasyo-
nalizm fikri de, Rumeli ve Anadolu'nun bü
yük şehirlerinde doğmuştur. 1stanbuldaki 
konaklarda çiinkü, .zamanın bütün saatleri, 
durmuşa benziyordu. Günün bütün hadise
lerine uzak kalmış ihtiyar bir dünya, hasta 
güzelliği ve yorgun tevekkülü ile, sonunu 
bekliyordu. Haliç'in ötesindeki kozmopolit 
Beyoğlu'nda ise, padişahla onun hem gardi
yan1an hem de ortakları olan f rcnklerin kur-
duktan riişve'".; · sistem, cümleyi ve herkesi, 
ağlarının içine almıştı. Dışarda, Anadoluda 
ise, köylüler, adım her gün namaz kılarken 
işittikleri ve saydıklan padişahın, kendile
rini çoktan ve toptan fren1 'ere satmış oldu
ğunu bilmiyorlardL Fakat Ruıneli'deki genç 
zabi•le nereye gitse karşısına memleketin 

İşte Osmanlı İmparatorluğunun son gün
lerine damgasını vurmuş olan politik hare
ket böyle acı müşahedelerden doğmustur. 
Bu hareket, genç Türkler hareketidir. Dev
let düşmanı telakki edilerek takibata manız 
kaldığı için, başlangıçta, illegal yollardan 
ve gizli çalışmıştır. Hareketin, şeklinde ve 
gayesinde, masonluktan müteessir olduğu 
besbellidir. Gaye, imparatorlnğu modernleş
tirmek ve demokrasiye kavuşturmaktı. Böy
lelikle çünkü, az çok haklı olarak, kapitülas
yonların kalkabileceği ve devlete hüküm
ranlık haklarının geri verdirilebileceği umu
luyordu. 

Devletin Türkleştirilmesi henüz düşü
nülmiyordu. Azlıklar meselesinin parleman-

Demek Oluyor lö, istinad ettiği unsurlar 
bakımından Türk olan bu inkılib, politik 
muhtevası, tasavvur ettiği alem ve mctodla
n bakımından batılı idi. Nitekim asnn onu
na doğru batı"nm politik dünyasında "pro
gressist" sayılan ne varsa bunların mekanili 
bir tal".zda naklinden, imparatorluğun dirilti
lebileceği sanılmış ve bu saf derunca sanıyı, 
kültürel, ekonomik ve nasyonal bakımdan 

Bu basit tasavvuru, politik düşünme tar
zını henüz hem de hare"ket noktalarını tes· 
bit edemeksizin edinmiş olan bir millette 
mazur görmek lizımdır. Kaldı ki, masalla!# 
dakini hatırlatan bir süratle ileriye gidefl 
batı'nın bizzat kendisi, yaptığı işlerin sar-
hoşluğiyle, kendi politik ve ekonomik Illiİ
esseselerinin kusursuzluğuna inanmış ve 
birkaç asırlık bir idrak felsefesinin tradi~
yonwıa rağmen, yarattığı değerlerin .r.elatl"' 
vitesini inkar eylemiş bulunuyordu. 

(Sonu var) 
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;ır. ~'alıt ın hir nutl{u 
~ 

Ha::..:bur • 15 (A.A.J - Almanya c 

konomi bakanı, Hambarg ve Brcmen 

uzak .ıark cemiyetinin yıllık kongresinde 
bir nutuk ~öylemiş, gerek Almanyanrn 
' c gerek dünyanın ekonomik ve finan
•at meıelelerine dokunarak demiıtir ki : 

"- Bugün )iz.un olan ıey, namuılu 
bir tarzda aavaımak ve yabancı memle
ketlere kartı ıereken ehenüyeti ver· 
mektir. EkoRomi ......ıeı.n, biribirlerine 

l.ih bulunmakta• ve nailktler aruın· 
8 ıiyaaal bir eulh yepılmakaızm ekono

- ıüçlüklerin dnaınh bir ıarette hal· 
it mümkün deiildir. Milletlerin ı.ıkala· 
naa kartı tamamen kapah bir vaziyette 
ve kendi ekonomileri isinde muvuene 
teminine çalışmakta devam etmeleri ~k 
vahim neticeler verebilir. Hiç bir ekono
mi, ıonuna kadar öteki ekonon\İlerin 
zaranna yaşayamaz. 

Alman ekonomisinin yabana mem
ltketlere karıı hanı endüstriler tara
fından abnan teahhüdLri yerine ıe~ 
mek için yaptığı gayreti r ve katlandıiı 
fedakarl:klan biliyoruz. Yabana mem· 
leketlerin Almanyaya karp yaptıklan 
luedi) i mu._ faza etmek mecburiyeti 
vardır." 

Ekonomi bakanı nutkunu töyle bitir· 

miştir: 

''- lnsanlann sağduyusuna güvenim 
vardır. Araıu usal ekonomik brqıklık· 
lann uzun zaman devam etmiyeceiine 
eminim. DünyUU11 bap üerinde Da
mokles'in kılıcı p.i duraa .....Waaal 
l.orçlar meselesi bir tanla ............. 
dır. Paraların kıymetleri ıtahiüe edil
meli ve araıuluaal ticareti ~ 
engeller kaldınlmmhm." 

Muğlada zeytinlikler 
budanıyor 

Muğla, 15 (A.A.) - il içinde 
seyyar zeytin bakım iıyarlan ta
rafından zeytinci köylerinde ya • 
pılan budamalar sona ermiıtir. 
Bu ay içinde yeniden dikme iıleri 
yapılacaktır. Nisan ayı içinde 
muhtelif alanlarda dııardan iyi 
cins ~ı kalemleri getirilmek su
retiyle göz ve kalem aşılan yapı -
lacak ve nüınune zeytinliklerinde 
halka bu aşılar gösterilecektir. 

Adapazarı halkevinde 
Adapazar, ıs {A.A.) - Halkevinin 

tertib ettiği konferanaJar devam etmek
tedir. Bugün öğretmen Co~lnm tarafın
dan türk tarihinin ana ballan üzerinde 
''Türk olmasaydı tarihe ne yazılırdı" 
konuıu üzerinde verilen konferansta 
500 den fazla dinleyici bahuunuıtur. 

Gençlik hatibin çok ruhlu ifadelerini al • 
kJ§lamakla duygulanm göaterdi. 

Trakyada yağmurlar 
Edime, 15 (A.A.) - Bulgriatanda n 

burada yağan sürekli yağmurlar neti
cesinde nehir sulan seksen santim ka
dar yükselmi§ ve halka epeyce telaı ve 
korku ..ermi§se de çok ıürmeden sular 
tekrar inmeye başlamııbr. Zarar Ye teh
lilre yoktur. H~en her sene ıu bas· 
kınına uğramakta olan mahalleler bu 
lene kızılayın yardımıyla başka aemtle

"e ka1dıri1acakttr. 

Tefrika: No. 9 

U L lJ ~ 

ya sey toplantısı a ulunaca 1 

.e 

.. fal{at, ötelci devletler e müsavi 
l{on eyde alman tekliflerinin de 

halilara sahilı olmayı ve 
görüşülme ini şart koştu 

(Bap 1. inci •aylada) 

B. Flanden'in beyanaıı 
Londra, 15 (A.A.) - Royterin bi~ 

dirdifine göre, yarın aabah koa1eyia 
gizli bir toplantı yapman muhaltiak 
ıibidir. 

B. Flanden, bu alqam, beyanatta 
bulunarak demiıtir ki: 

"- Lokamo ile birlikte aynı za
manda B. Hitler'in ıulh tekliflerini• 
müzakere edilmesi haklımda alman 
f&l1mı münakaıa etmelctenae l..oa· 
dradan ve timdi toplantı halinde bu
hınan milletler cemiyeti konseyinden 

ayrılmayı tercih ederim. Alman ceva.. 
bmı daha okumadım. Fakat hen Loa
draya, Lokarno andlapnunm bosul
muı olması keyfiyetini tespit ettirme· 
fe geldim, yokaa batka ıeyler görüı. 
meğe değil.,, 

6 ingili:zs bakanı istifa mı edecek? 
Londra, 15 (A.A.) - Kabine 

azasından alb zatın, hükümet 
F ransaya yardım etmezse ve Lo • 
kamo paktmm bozulmasına ku
p harekete geçmezse istifa etmek 
niyetinde olduklanna dair 'bir ,.. 
yia dolaşmaktadır. 

Mueleye La Hey divanı • 
lcarı§ıyor 

Yabancı diplomatik mahfiller
de, fraıwz - aovyet paktımn lo
brnoya aykm olup olmadığının 
gözden geçirilmesi ve bu hususta 
bir karar verilmesi ve bu hususta 
lenin milletler cemiyeti ko:--seyi 
tarafından La Hey adalet divam· 
na havale edebileceği hakkındaki 
bazı fikirler ileri sürülmektedir. 

Franaanın buna itiraz etmiye -
ceği sanılıyor. Lokarno devletleri 
delegelerinin dün alqamki toplan
bsmda B. Flanden Belçika dele-

gesinin ileriye sürdüğü noktalan 
münakaşa etmiyeceğini açıkça bil
dinniıtir. B. Flanden, bu toplan
bda yaptığı beyanatta, önce mil
letler cemiyeti konseyinin Loka.r
no andla,masmın &ozulmut oldu
junu tesbit eylemeai li.zmı geldi
iini ve sonradan konseyin bu ancl
l&flllayı imu eden devletlerden 
hareket plinı ve teklifler istemesi 
ıerekeceğini bildirmi,tir. Alman· 
ya ile klirinı andlaşmalarının kal
dırılmaıı hakkındaki teklif bir 
kenara bırakılmışhr . 

Konıeyde Almanyayı kim. 
tenuil edecek? 

Berlin, 15 (A.A.) - Vilhelmıt· 
rasse mahfilleri, milletler cemiye
tinin çajnama verilecek cevap 
hakkında çok kararsız görünü • 
yorlar. 

B. Fon Noyrath, aaat 20 ye ka
dar müateıar Fon Bülov, İngiliz 

itleri dairesi tefi Dikhof ve Fon 
Ribbentrop1la danı§lllıştır. Fon 
Ribbentrop tahminlerin tersine o
luak Münibe ıitınit değildir. 

Yan :reaaai mahfiller, Ribben -
trop'la Dikhof'un çajrı kabul e -
diline milletler cemiyeti konseyi 
..adinde Almanyayı temsil ede -
ceklerini IÖylemektedirler. 

Pariı, 15 (A.A.) - Pöti Pari • 
ziyen gazetesinin diplomatik mu 
habiri, Almanyanın, milletler ce
miyeti konseyi tarafından yapılan 
çağrıyı kabul edeceği söylendiği • 
ni bildiriyor. Bu takdirde Alman
ya, dış hakanlığı yüksek memur
lanndan Doktor Gous tarafından 
temsil edilecektir. 

B. Flanden kabineye izahat 
verecek 

Paris, 15 (A.A.) - B. Flanden, 

ıalıhe komanda eıınek ve ınsanın kcndt ıtmisini lstcdi~i hedefe yürütebıl· 
mektir. Sa~lam sın irler miilhi.$ bayat mücadelesinde muvaffakiyetin tn iyi 
teminatıdır. Bın:ırnale\ h sınirleriniıı 

Bromural .. 1eno11 .. 

ile kuvvetlcndirinlz, bunun müsekkin ve mukavvi tesır l her işte aörulur. 
Hıç blr zararı yoktur ve alısıklık vermez 

UI we ~ lıoaprbuyl kavi tiip· 
1rrdr rcnntlndr r~rtr llt uıılır. 

Knoll A.-u .. ı<ımyevi maddeler fabrikaları , Ludwigshafen s ıRlıln. 

sından güçlükle geçmekte olan Hortans'a 
gözlerini çevirerek sordu: 

- Saat :Caç? 

Londra'dan döner dönmez kabi
ne hemen toplanarak dıt bakanı • 
mn Londra görüımeleri hakkmda 
Yereceği izahlan dinliyecektir. 

8. Bek'in ıörüımeleri 

Lonclra, 15 (A.A.) - Polonya 
dıt itleri bakanı B. Bek, bu sabah 
Belçika bqbakanı B Van Zeeland 
ile uzun müddet görüttükten ıon· 
ra fransız dıt bakanı B. Flanden~ 
ziyaret ebnİflir. 

Sark cephesindeki /ransı~ 
tedbirleri 

Pariı, 15 (A.A.) - Parlimento ordu 
komisyomınun tark cephesinde alınan 

tahaffuz tedbirlerini sözden geçirmek 
üzere gönderdiği miayon cepheyi dolat
IDlf ve her tarafta ahnan tedbirler hak
londa hoınudluk göatermittir. 

Almunyada ter~iler ask~ri elbise 
dik~ğe ye~miyorlar 

Berlin, 15 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Alman orcluıu elbise ıipariılerini 

yaptmnak için yetecek mıkdarda teni 
bulamamaktadır. Alman terıiler sendi· 
kaaı. ÇJTak yetiıtirmeye mabıuı dersler 
tertibine hemen karar vermiıtir. Yü:a: ka· 
dar tehirde Ukeri terzi yetiftirmeğe 

mabıuı deraaneleri idare etmek üzere 
uıta terzi hazırlıyacak hir okul açılmıı· 
br. 

Asıl.su haberler 
Berlin, 15 (A.A.) - D. N. B. ajan· 

sa tebliğ ediyor: 

Ekonomi bakanı Dr. Şabt'm iıtifa et· 

tiiine, Rayımarlı'ın yüzde 30 niıbetinde 

"1ymetten düıürüleceğine ve .. kerlik 

cbtı bölgenin yeniden i11alinin alman 

milletinin dikkatini ekonomik vaziyet· 

ten çevirmek için yapıldığına dair bazı 
yabancı l'azelelerin -.erdiii haber, her 
türlü eaaıtan aridir. 

Ren lıalknının minneti 
Koblena, 15 (A.A.) - Ren bölgesi 

Yaliıi Hitler'e bir telgraf çekerek bütün 
ballım minnet ve ıükranını bilclirmiıtir. 

B. Demircis'in beyanatı 
Atina, 15 (A.A.) - Kabine ye

min ettikten sonra Baıbakan B. 
Demirciı gazetecilere beyanatın • 
da hükümetin programının ıade, 
fakat batarılmaıı güç olduğunu; 
kabinenin münakata götürmez de· 
recede milli bir sıyasa güdülmesi 
lüzumuna kani bulunduğunu; or· 
dunun teçhizatının tamamlanma· 
,ı, aarsılmıı bulunan devlet mef
humunun kuvvetlendirilmesi, mil
li ekonominin inkişafına devam 
edilmesi ve parlmanler kurumla -
rın serbestçe işlemesi lüzumuna 
da keza inandığını söylemiştir. 

l{ısa ış Hal er ~ r 
::: Moskova - Tanınmış İspanyol 

süpı a nosu Mersedes Knapir ve kocası 

Odesa • Kiyef treninde na rkotikle U· 

yutulmuı ve süpranonun mücevheı·le
riyle büyiik mikdarda parası çalın· 

mııtır. 

* Moıkova - lzveatia ga:ıetcai, 
Mançurideki sovyet vatanda§larının 

&"eri çaiırılacajı yolunda Kokutıu a
jansı tarafmdan •erilen haberi, ıalL 
hiyetli ka111aklardan aldığı bil .. jf,•r ü. 
zerine, yalanlamakhıdır. 

:): Berlin - Geçenlerde bir komplo 
neticesindP- yaralanmış olan eski Cin 
başbakanı Vangeçingvey tedavi için 
burada bir kliniğe yatacaktır. Bun\ln 
için, kendisinin Berline gelen iki r.ek· 
reteri Cin elçiıiy)e birlikte tedbir ala
caklardır. 

* Nevyork - Bina işçileri grevi 
bittiğinden, iıçiler hemen çahfmaya 
başlıyacaklardrr. 

* Sofya - Sofyada ve vilayetler· 
de altı tane gizli komünist basım evi 
bu1unmuı, kll"k kiti tevkif edilmiştir. 

* Vartova - Soanoviç ainağonu 
cemaatla dolu iken bir bomba patla. 
mıştır. Kimse yaralanammıı, yalnız 

bir panik çıkmıştır. 

* Vatington - Geçen ay çıkan is
yandan sonra albay Franko tarahn· 
dan kurulan hükümet, Amerika, Ar
jantin, Brezilya, Şili, Peru ve Urul'U• 
ay hükümetleri tarafmdan tanınmıf• 

hT. 

* Flenıburg - Cenup Şlezvig'inde 
bulunan Danimarka ekalliyeti bir be· 
yannaıne çıkararak kendi baklanna 
saygı istediklerini ilan ebnitlerdir. 

* Atina - Şarbayı.ı teıebbüsü Ü. 

zerine dün meçhul asker anıtmda, kı· 
ral · .. bakanlann da bulunduğu bir 
tören yapılmııtrr. 

B. dö Martel Fransa'ya 
gidiyor .. 

Berut, 15 (A.A.) - Yüksek ko
miser Kont dö Martel, Fransa'ya 
gitmek üzere T oroı ekspresine 
binmek için Trablusşama hareket 
etmiştir. Yüksek komiser Suriye· 
nin nasyonalis karga9ahklarından 
sonraki vaziyeti hakkında bükü • 
metle mü averede buhnacaktır. 
Suriye delegasyonu M. dö Mar • 
tel'Je Paris'te buluıacak ve alaka
lı bakanlar tarafından karşılana
caktır. 

AGA.Ç 
SAN' AT, FJKIR, AKSiYON 

Alfabe srrasiyle Abdillhak Şinaıd 
Ahmed Hamdi, Ahmed Kutıi Bür· 
han Toprak, Ertuğrul Muhsin, Fik· 
ret Adil, Hilmi Ziya, t. Galip . M us 
tafa Sekip, Necib Fazıl, Peyami Sa 
fa, Sabahattin Ali. Sabahattin Rab 

mi, Suut Kemal ve daha 18 arkadaşla ı 

Bu yeni dergiyi: 

her Cumartesi 

··••••• bekliyccckıiniz n u 

Yazaa: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bert: 
- Emma'dan mektub alacağımızı sanı

yorum, dedi. 

·meği seven zihniyetini biliyordu. Zaten gi
rişmeğe kalkıştığı münakaşalarda, biraz son
ra şaşırıp kaldığmı bildiği için, baş ağrıtıcı 
sebebsiz zahmetler saydığı bunlardan insi
yakının sevkiyle kaçardı. Bu anlaşılmaz ve 
pek çabuk gelip geçmiş olan hayat hakkında 
esasen ne diyeceği vardı ki? 

Madam Dögui, anlatılmaz nüfuzların 
Bert'in zihni üzerinde tesir yapmakta oldu
ğunu hissediyor ve cevab vermeksizin, bu 
karanlık dış - aleme karşı vebal'i dönüp do
laşıp nihayet Alis Bonifas'ın üzerine yük
lenen tedafüi bir tavur takınıyor, kuvvetsiz 
bir taarruza geçiyordu. -·-

Önleri sıra bir çift yürüyordu. Gene kı.z 
erkekten. uzaklaşmak istiyormu§çasına ay
nlıyor, fakat kendisine fısıldanmakta olan 
sözlerle bağlı kaldığı tahmin ediliyordu. 

Elbette Pakari de buraya gelmek gerekti. 
Bert onu, bir kızla birlikte bu, üstü yaprak· 
larla örtülü yollarda yürür görüyordu; ve 
ağaç kümesinin arkasında kaybolan erke
ğ in yanındaki gene ktzı kendisi sanıyordu. 

Çok ne eli olarak evden çıkmış olan Bert 
oraya düşünceli döndü. Bahçede öyle bir ha
Yat rüzgan tenefrüs etmişti ki bununla bü
tün yüreği dolu idi. 

**• 
Madam Dögui a!cşam yemeğini yiyip bi

tirmişti ; masaya dayanmış, biraz uyuklıya
rak, kapıcı kadmm çan çalmasını bekliyor
du. 

Bert'in sandalyası ile kocaman büfe ara-

Madam Dögui, tabağmm yanından bir 
ekmek kırıntısını toplıyarak fikrini söyledi: 

- Dün yazmadı. 
- E<luar hala Roşfor'da. Orada sekLz 

gün kadar kalacaktı ... 
Bert işte bu ~eşid ,konuşmalara nza gös

termek zorunda idi. Halbuki hayata, düşün
celerine, zihnini meşgul eden davalara dair 
neler, neler söylemek isterdi! Düşünürdü: 
''Bir gene, yakmlariyle daha çok bu gibi şey
ler üzerine konuşmak Tazım değil midir? Ya
şayış hakkında onların size öğretecekleri 
hiç bir şey yok mudur? Zaman boş takbih
lerle, sarılıp öpüşmelerle geçmededir •.• ne 
yilrekten gelme doğru bir söz. ne de ciddi, 
ehemiyetli bir düşünce. Annem, sustuğum 
vakit düşündüğümü görüyor. Sanki verece
ğim cevabtan çekiniyor. Kendisiyle görüs
mek istediğim zaman kaçmıyor ... " 

Madam Dögui kızının muhakeme yürüt-

Anasının uyuklayışmı sabırsızlıkla tet-
kik eden Bert: . 

- Çok erken kalkıyorsun, dedi. 
Birdenbire gözleri açılan Madam Dögui 

de cevab verdi: 
- Bu akşam da okuyacak mısın? Gece 

yansı yatıyorsun ve sabahleyin uyanmak 
bilmiyorsun 1 

- Ya sen! akşam yemeğinden önce uyu
yacak olduktan sonra sabah neden erken 
kalkıyorsun? Her gün. sabahın yedisinde 
kiliseye gitmek pek mi tazım? 

Bert, gece yarısı, bütün eve bir mecburi
yet gibi yükletilen somurtkan uyanışlarla 
akşamı berbad eden uyku havasım, anasının 
dini itiyadlariylc alakalı görUyordu. Bu, her 
günkü rahatsı~hklar onun tahlilci zekasını 
din aleyhine döndürüyor ve bundan dolayı 
Bert, inanlan bakımmdan anasına hiç rahat 
ve huzur yüzü göstennivordu 

Acı acı ve sanki nefesi kesiliyormuş gibi: 
- Alis ... diyordu, Alis her vakitki gibi 

hep keyif ve heves1erine göre mi hareket 
ediyor?. 

- Mesele. A lis mesclesi değil. İyilik de
nilen seyin ne oldı,~unu anlamak istiyor
dum da. 

**" 
Sıcak günler ba~ıar başlamaz Madam 

Dögui, Nuvazik'i esefle andı. 
Bert de bağırdı: 
- Mayısta Parist'en gidecek değilizya 1 
- Bu senenin sence bir ehemiyeti yok. 

Gelecek sene dersler bac;larken döneriz. Ki
tablarmr götürebilirsin. Madmazel Pika se
ni çalıştırır. 

(Sonu var) 
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Sovyet dostluğu Türkiyede 

Tefrika: No. 21 

TOPYEKUN HARS 
Ya.zan: General Ludendorf 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Dünya harbı ve dünya kapitalistlerinin 
meydana getirdiği felaketler kargaşalığı ve 
güvensiz finans durumları içinde, devletle -
rin, bugünkü günde bir harbı ne dereceye 
kadar finanse edebilecekleri çok düşünüle -
cek bir meseledir. Bu devletler arasında, 
yalnız İngilterenin finansal vaziyeti mem -
nuniyeti mucip bir mertebede telakki edile -
bilir. 

Eğer harb, yahudi - roma isteklerine uy
gun ise, dünya kapitalistleri, böyle bir harb 
için, parayı emre hazır bulundururlar. 

Fakat bunu yaparken de, dünya harbının 
"galib devletlr9:" nde şahid olduğumuz gibi, 
gene yahudi dünya cumurluğunun, yahud 
Roma ilahi devletinin ekonomik kollektifi 
içine, galip devletleri ve bu galip devletle -
rin uluslarını sokmak maksadiyle hareket 
ederler. 

Hiç şüphesiz ki, Avusturya Generali 
Montecuculi'nin dediği gibi, harbm güdül -

mcsi için, ilk önce paraya, ondan sonra gene 
paraya, üçüncü ve en son, gene paraya ihti
yaç vardır. 

Büyük hükümdar da, müşahede ve müta
lealannda, daima, ordu kuvvetleriyle finan
sın müşterek ilgilerine işaret etmişti; hatta 
yedi yıl harbını bile, yalnız İngilterenin fi -
nansal yardımiyle yapabilmişti. Paranın, bir 
harb için olan ehemiyeti, eskidenberi redde
dilemez bir keyfiyettir. 

Atalarımız, harbı parasız yapıyorlardı. 
Çünkü harb bir ulus işi idi. Bugünkü günde 
buna imkan yoktur. Fakat, Topyekun poli -
tika, harb güdümüne ve ulusun hayat idame
sine faydalı olmak üzere başka yollardan da 
yürüyebilir, ki bu yollar, alman finans idare
sinin 1914 deki seferberlikte tuttuğu yolla -
n da aşar. 

· Ben demek istiyorum ki, sağlam bir ulus 
güdümü olan per devlet, harb güdümüne iç 
memlekette kullanılabilecek araçlar bulmak 
mevkiindedir; şu da var ki, devletin, bunu 
yaparken, sağlam bir finans idaresinin esas
larına aykırılık etmemesi gerektir; aksi 
takdirde, müdafaa ordusu için çok tehlikeli 
bir şey olan reaksiyonların önüne geçilemez: 

Esas itibariyle, memleket dışı satmal -
ma işlerinde, yani ulus ve harb güdümünün .• 

Türk dostluğu Sovyet ülkesinde 

ihtiyaçlarını temin etmek için, yabancı mem
leketlerden mal ve eşya getirmek mecburi -
yeti olunca, vaziyet değişir. Böyle bir vazi
yet karşısında, memleket içinde mer'iliği 
olan tedbirler, yürümez. Eğer elde döviz 
yoksa. yabancı ülkelerin mallan ancak altm 
ile satın ahnahilir Bunun neticesinde de 
memleket içindeki paranın değeri mütees
sir olur. Fakat bir harb takdirinde buna da 
katlanmak mecburiyeti vardır. 

Diinva harhı hasladıvı zaman, alman dev
let bankası olan rayhsbankm muhtarlığı, 
büyük ölGiide ~linden ahndı. Bu, örnek olma
ğa değeri olan bir harekettir ki, Dawes ka
nun lan ile, rayhşbankm devlete karşı olan 
durumu, her zamankinden daha muhtar bir 
hal almıs olmasına ra?men, cok ehemivet
li telakki edilmelidir. TopyekOn politika 
devlet bankasının , devletin hükümranlığı 
altına girmesini istemektedir. 

Altın karşılıklı para, birçok devletler için, 
ekonomik inkisafa bir engel teskil etmekte
dir. Bi?.rleki, tedavülde olan banktnotlann 
üçte hirinin altın körsılı'!ı 0lmas1 kaidesi gi
bi, altın karşıhklı para kaidesi, daha dünya 
harbında kaldırıldı: Alman yanın bugün ar -
tık. Ö7. ofacak hir altın karsıhğı yoktur. 

Milletler, dünya kapitalistlerinin cfo .·· · 

leriyle, her ne suretle olursa olsun, karşılı -
ğmı memleket içinde bulan, yahud, hususi 
rayice tabi olan ve yalnız memleket içine 
mahsus bir para kullanmak zorunda bırakıl
maktadırlar. 

Eğer ki, devletler, paralarına başka bir 
değer ölçüsü bulmakta anlaşacak olurlarsa, 
dış münasebetlerinde de, altına bağlı kal • 
maktan yakalarını sıyrrabilirler. Ne de olsa, 
bu mesele, uzak bir atinin malıdır. Fakat, 
yalnız memleket içinde tedavüle mahsus 
olan bir para da, ortadan kavbolabilecek bir 
mahiyet taşıdığı müddetçe, hiç bir işe ya -
ram az. 

Ancak, paranın piyasadan çekilemez bir 
mahiyeti olduğu z:ıman, bir devletin para iş
leri sağlam kalabilir. 

Kambivo ve paraya sekil vermek mesele
si, bir milletin ekonomi hayatı ve dolayısiy
le. harb güdiimü için de, fevkalade ehe
miyeti olan bir me~eledir. Harb güdümü, 
topyekOn harbm finansal temellen, hakiki 
olar;ık nasıl viicude getirildiğini bilmelidir. 

Yukarda sözü geçen şeyler arasında. 
"harb paniği., ve tekmil ulusun seve seve 
yanmış olacaktan maddı fedakarlıklar da 
vardır. 

(Sonu oar) 
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Ateş Kraliçesi 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Samsun Valiliğinden : 
Terme Kazasında yaptırılacak Mektep binası inşaatına aid i1an; 
1 - Ke if bedeli (17662) lira (21) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (1325) liradır. 
3 - 1hale 30 Mart /936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

onbes buçukta Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle 
Yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak §Unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C _ Fenni Şartname 
D - Keşif Hulasa cedveli 
E - Proje 
F - Nafıa 1şleri Şeraiti Umumiyesi 
İstiyenler evrakı Samsun Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilme k için ticaret odasında kayıtlı oldu

ğuna ve fenni ehliyeti haiz bulunduğuna dair vilayet Nafıa Mü
diirlüğünden alınmış vesika ibrazı şarttır. 

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

l'Ullu olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfta ola
caktır. 

8 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel imza mukabilinde 
Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde
rilecek Mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dı!? zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 
laznndır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 - İhale (2490) sayrlr artırma. eksiltme ve ihale kanununa gö· 

redir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni şartname, eksiltme şartnamesi vt 

ntukavele suretleri İstanbul, İzmir, Ankara Nafıa Müdürlüklerine 
gönderilmiştir. (584) 1-969 

ISTANBUL'DA DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMIS
\'ONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 27,225 lira olan 3,300 adet Battaniye 18 
fi.fart 936 gününe rastlryan çar~amba günü saat 11 de Kasımpaşada 
lr'lnli.syon binasında pazarlık suretiyle alınacaktır. Muvakkat te· 
ıninatı 2,041 lira 87 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler her 
fÜn ve pazarlığa iştirak edecekler belli gün ve saatte muvakkat te
lllinat makıbuz veya mektuplariyle komisyona başvurmaları. 

(585) 1-970 ------
Mektepler l\f uhaseheciliği Satı

lıalma l\.omisyonu Başkanlığından 
9-3-936 pazartesi günü açık eksiltmeye konulan beher tonu'nun 

lnuhammen bedeli (30) lira ve teminatı (270) lira olan yerli Gazha
ne Kok Kömürüne veril.en fiat uygun görülmediğinden bu ayın 
19 uncu perşembe günü saat 15 de Mektepler Muhasebeciliğinde 
tekrar eksiltme yapılacaktır. (560) 1-966 -

IS1ANBUL'DA DENiZ LEVAZlM SATINALMA KOMlS
;\'ONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 22,000 lira olan 20,000 kilo yataklık yün 
18 Mart 936 günür.t: rastlıyan çarşamba günü saat 10 da Kasımpa
tada Komisyon binasında pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat temi· 
t.atı 1650 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve pa
tarbğa iştirak edecekler belli gün ve saatte muvakkat makbuz ve-
~a meıktuplariy1e konıisyona başvurmaları (586) 1-971 

lSfAI-4.liUL'DA DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMlS
'.'iONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 6,875 lira olan 12,500 metre Patiska 18 
11.!a:t 936 gününe rastlıyan çar§aınba günü saat 15 de pa7arlık su
retıyle alınacaktır. Muvakkat teminatı 515 lira 60 kuruştur. Şart-
11atnesini görmek istiyenler her gün ve pazarlığa iştirak edecekler 
belli gün ve saatte muvakkat teminat veya makbuzlariyle komisyo-
na başvurmaları. (587) 1-972 

8amsun Valiliğinden : 
Çar~amba Kazasında yaptırılacak Mektep binası İnşaatına aid itan: 

1 - Keşif bede1i (17662) lira (21) kuruştur. 
ı - Muvakkat teminat (1325) liradır. 
3 - İhale 30/ Mart/ 936 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 

Orıbc~ buçukta Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle 
Yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C _ Fenni Şartname 
D - Keşif Hulasa cedveJi 
E ·Proje 
F - Nafıa İşleri Şeraiti Umumiyest 
lstiyenler evrakı Samsun Nafıa Dairesinde görebilirler. 

, S - Eksiltmeye girebilmek için ticaret odasında kayıtlı oldu· 
g~na ve fenni Ehliyeti haiz bulunduğuna lair vilayet Nafıa Mü
dı.irlüğünden alınrnıs vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bu eVTakr görmüş addolunurler. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları 

Pullu olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfta ola
C<ı.ktır. 

8 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel imza mukabiJindc 
~r:cümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde· 
l'\Jecek Mektupların nihayet üçüncü maddede yazıh saata kadar 
~l'lrnis olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 
il:tımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 - İhale (2490) sayılı artırma. eksiltme ve ihale kanurauna gö

redir. 
10 - Keşif hulasaları. fenni şartname, eksiltme şartnamesi ve 

blukavele suretleri İstanbul. İzmir, Ankara Nafıa Müdiirlüklerine 
~erilmiştir. (583) 1-968 

C. J\f er kez Banl{asından : 
f İzmitte 321-12 sicil numaralı Erkanı harp Miralayı Bay Musta
~" Sabri adına yazılı D sınıfından bir hisselik 4026 numaralı Ban
ilttıız aksiyonu kaybedildiğinden bu aksiyonun artık hükmU kal
~~ığı ve başka numara ile Bay Mustafa Sabri'ye yeniden aksiyon 

ı rıleceği bilc1iri1ir. l-974 

Pi.US 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet vekaleti 

iskan Umum l\1üdürlüğünden : 
1 - İskan Umum Müdürlüğünce cins ve miktarı ve fenni şeraiti 

ayrı ayn tesbit edilen tiplerden Trakyadaki göçmenler için on bin 
pulluk pazarlıkJa imal ettirilecektir. 

ı - Pazarlık martın 20 inci cuma günü saat 15 de Sxhhat Veka
letinde müsteşarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapılacak -
trr. 

3 - İstekliler buna ait sartnameleri Ankarada İskan Umum Mü
dürlüğünden ve İstanbul, İzmir, Çanakkale İskan Müdürlükleriyle 
Kocaeli Valiliğinden alabilirler. 

4 - fstekliler şartnamedeki şerait dairesinde ve muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaat etmelidir. (566) 1 - 940 

Yüksel{ Ziraat Enstitüsü l\liite
davil Sern1aye I\'uhasipliğinden: 

20 Adet Domuz (Ayakta canlı olarak 
(kilosu iizerinden 

146 Adet Muhtelif cins (Sığır , Dana. At 
deri (Koyun, Keçi. Ayı 

Yukarda isimleri yazılı domuz ve deriler 18 mart 936 çar~amba 
günü öğleden sonra saat üçte domuzlar, saat dörtte derilerin pa
zarlıkla Eski Ziraat Mektebinde mütesekkiJ satzs komisyonu tara· 
fından satılacağı ilan olunur. (529) · 1-873 · 

Tiirkive 
·' 

milli ithalat ve 
ihracat sirketin,len : 

' 
Şirketin 1935 senesine ait alelade hissedarlar heyeti umumiyesi 

senelik içtimarnı 31 Mart 936 salr gi.inü saat 15 de Ankarada Kına
cı hanında 19 numarada vapacakttr. İctimaa gelecek hissedarların 
içtima gününden bir hafta evel duhuliye varakası almaları rica 
olunur. 

• rnznamf"st 
1 - İdare meclisi ve muraki p raporlarının okunması. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki ile ida· 

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

ve müddetleri dolan]arrn verine aza intihabı 
4 - Murakıo intilı;:ıhı ve ücretinin teshiti. 1-926 

A) Eksiltmeye konulan iş Otobüs Garajı cephe kesme tas du· 
varr ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli (7273,23) liradır. 

B) Şartname ve proiesi Belediye Fen Direktörlüi!iinden getiri-
lecek oian ve bu işlerle meşgul mimar veya mühendis veya taşçı 
esnafı olduğuna dair vE>sfka mukabilinde Otobüs Direktöı Jüğün· 
den parasrz olarak alınır. 

C) İhalesi (28-3-936) günü saat (15) te Otobüs Direktörlüğün-
de yapılacaktır. 

D) İhale açık eksiltme usulile vaprlacaktır. 
E) Muvakkat teminat miktarı ( 545,50) liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği biitün evsafı haiz olmaıarr 

lazrmd ır. ( .'i.'i:n 1- Q?.2 

gılll ................................... lm!!!! 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
'\TTN ALMA KOMİSYONU İLANLARI : 

1 LAN 
M.M. V. Terccme şubesinde iki tercümanlık yel'i a~ıktır. Bu 

yerlere fransı.ıca, almanca, ingilizce bilenlerden, Ankarada Dil Fa
kültesinde, !stanbulda Üniversitede yaptırılacak imtihan neticesin
de kazananlar almacaktır. 

.. Verilecek para miktarı nihayet yüz yirmi altı liradır. 
İsteklilerin, bilgilerini gösterir ellerindeki belgelerle ve bon

seTvisleriyle M. M. V. kara müsteşarlığına müracaatları, imtihan 
günleri aynca bildirilecektir. (528) 1-896 

D. D. YOLLARI ve LİMANLARI UMUM 1 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI: 
lLAN 

Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif 
profil demiri ve demir lavba ile muhammen bedeli 46000 lira olan 
takriben 575 ton demir köprü malzemesi 24 /nisan/1936 cuma gü
nil saat 15.30 da sıra ile ayn ayrı ve kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikinci 
kısım içn 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ·kadar komisyon re
isliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele-
rint1" ...... l,.,.,:ıktadır. {490) 1-850 

' 

' ' A ı r ı ~!IJUIM~~ 

1<uru/ 

Daima o-eııc ö ~ 

daima güzel 
KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli seııt:lik bir mazıve ına!ik 
ve di:nvanın lıer tarafınd P tak. 
dir kazanmrs o ;; ·ellik kremidiı 

Cildiniıdn ~izellik ve t ıueliğinı 
daimz muhafaza eder . Bal~amİP 

cazilıl" ı,,,ı...,,.,fer Ruhnüva:ı: ko 
kusu ile ~vnc:;:ı ,öhret '. azıınmı. 
tn:. Hıılsamın kremı k;:ıfr•en ku 
ru qz ı'ı r.inizin liltif tazeli~i 
rı;, c:ilnini:>in ~., .. :, ta r;:ıvetini an 
cak krem R:ıl<;;:ımin ile m .. •ınan f' 

.- rk<ırahilirsiniz Bir ciefıı Ralsa 
rnin lfullanı;n haska krem \mll;:ı 

namaz. Tarıılmıs itrivat mal?az;:ı 
lan ilt" · :;.,;;tc er.7.<1 e\ lerinr'!t> hu 
'ıın•' 

SA) ı · A ; 

Kön1iirü 
Depomuzda en iyi Ka 

raköy kömürü ı ~rakcnde kı· 
losu üç buç..ık. toptan iic 
kuruş on paradır. Tel : 2791 

İstasyon mahrukat clc>n • 

Kiralrk oda 
Işıklar caddesinde bir ayle ya· 

nında yalnız bir Bayan icin mo
bilyalı. Karşılığına teminat ver
mek sartiyle kiralık piyano var. 
Tel: 1420 1-878 

Satılı_· arsa 
Ye.1işebir Can kaya caddesi 

'Jevlet mahdlksi Ka., nfiı soka
ğı. 

Müracaat: 
Harici yed<:" Çangırılı Kavas 

1-92~ 

HASTALIKLARI 
MÜTEH A. SSISJ 

f )rJ fRYad 1-\rif 
Atasagun 

Yenişehir Kızı lay kcı r ~ ıs ı 

ı\li Nazmi apartnnanı No: 3 
1 Veni~ehir eczanesi üstü 1 her 
gün sabahtan ak~ama kadaı 
bulunur. Tele fon 2728 

1- 7Rf> 

Ankara Memurlar Kooneratif Sirketinden: 

29- şubat -1936 cumartesi günün Belediye salonunda yapılan şir
ketin umumi heyet alelade ve fevkalade içtimaı~da. esas mukavele 
namesinin 46 ıncı madde~i mucibince nisabı ekseriyet temin edilme 
miş olduğundan toplantının 21- mart 1936 cumartesi günü saat on 
beşte l!alkevi salonunda yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

. 
Adi toplantı ruznamesı 

1 - 1935 senesi idare meclisi ve mürakipler raporlarının okun-
ması 

2 - ı 935 snesi bilançosunun ta~dikiyle idare meclisinin it •ası 
3 = İnhilal eedn idare meclisi azalıklarma yenilerınirı intihabı 
4 - 1936 senesi mürakiplerinin intihabı, ücretlerinin tay:ni 
5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında yapxlacak mu· 

amelenin tayini 

Fevkalade ictima rüznamesi 
1) Yedinci maddeye ilave edilecek kı~ım: 
(Hisse taksitlerini vadelerinde ödemiyenler hissedarlık h ak • 

ları -lan istifade edemezler. Her hangi bir taksit ... -aktindc odennıez
se diğerleri de muacceliyet kesp eder. Muacceliyet ktsp eden tak
sitler isin şirket tarafından taahhütl:i. mektupla verilecek iki ay
lık mühlet sonunda taksit bakiyeleri defa ten ödenmediği taktiı de 
ortaklık sıık"rt olur ve tediye edilen miktar iade olunmaz. 

Bu kabil sakit olan hisselerden kalacak paralar şirketin ihtiyat 
akçasrna ilave olunur. 

2) Temettüün dağılması başlığı, (kar ve zararın dagılmasr) na 
tahvil olunacak. 

3) Onsekizinci maddenin sonuna ilave edilecek kısım: 
Ancak kardan bidayeten içtimai yardımlar için bir pay ayrıla

rak geri kalanı bu şekilde tevzi olunabilir. 
Şirket zarar ettiği takdirde 17 inci maddenin son fıkrasına 

tevfikan muamele yapılır. Mevcut ihtiyat akçeı-i zarar mikdarını ka
patmaz ise bakiyesi müteakip senenin karı ile kaoatılnıak üı:ere 
devredilir. İki st"ne birden zarar olu.r ve mahsup edilecek ıhtiyat 
akçesi bulunmaz ise zararların yekunu serrr..aye ,pisbetlerine göre. 
ortaklara taksim edilir ve sermaye hesabından düşülür. 

4) 32 inci maddenin yeni alacağı şekil: 
Şirkt"tin büttln umumi muameleleri idare meclisi tarafından ted 

vir olunur. İdare meclisi hissedarlar arasından umumi heyetçe ikl 
sene müddetle seçilecek sekiz kişiden mürekkeptir. Heı sene kur'a 
ile azanın nısfı değişir. Kur'a isabet eden azanın tekrar intihab ı 
caizdir. 

5)İdare meclisinin vazife ve selahiyetleri meyanına ilave .. tJi· 
lecek kısım: 

Şirket emvali gayri mcnkulesinin teferrüğ veya ferağ ve ipo -
tek muamelelerine ait vesaiki tasarrufiyevi şirket namına imza ve 
kabule) 

6) 45 inci maddesinin tadil edilecek şekli: 
Şirket ortaklarına verilecek malların icap etti:;diği ~ek"lde idare 

mecli~ince tayin olunacak taksit, vade ve şartlarla ve en cok memu
riyet maaşlarının nısfı nisbetinde borca satış yapabilir. Bu suretle 
mal alacak ortaklara en az iki ortak kefalet eder ve daire mutemedi 
nin bu borcu bilakay<lü şart maaşlarından kat ederek şirkete tesvi· 
ye eyleyeceğini taahhüt eylemiş olması şarttır. Fakat asaleten ve 
kefaleten borç taksitleri tamamen ödenmeden kendilerine veniclen 
kredi ile satış yapılamaz. 

Şirket devairi resmiyeye, idare heyetinin tensip edeceği mties
seslere tesbit edilecek şeraite tevfikan borç mal verilebilir. 

Yeniden ilave olunan maddeler: 
7) Madde • 50: zararlı geçen seneleri takip -eden yıllarda yapı

lacak karlardan evveli, geçen senelerden devretmiş zararlar kapa
tılır; sonra zarara mahsup edilmiş sermaye ve ihtiyat akçası nok
sanları tamamlanır ve bundan sonra artan kısım olursa 18 inci m, d dc 
h:ikümlerine göre muamele yapılır. 

8) Madde - 51: Ortakların şirkete olan her nevi borçları alt ı ay 
zarfında tahriri mükerrer taleblere veya icrai takibata rağmen •e -
diye olunmadığı ve muztar kalındığı takdirde bilakaydü şart. t edi-
yesi lhım tarihten ba lamak üzere % 9 faiT.le birlikte höc:c:e 1,. 1 · I· 
lerinden mahsup edilir. , : 

Hiase bedelleri borcun itfasına küayet etmt-diği tak ,1 ı Y (··ı~ı-. .• • 
hakisi için ayrıca kanuni takibat yapıh.r. 

1 - ' ' 1 



SAYFA 8 ULUS 16 MART 1936 PAZ 

New Hampshire eya- ı 
leti Yüksek Mahkeme 

Her akşam A N i<. A R A P A L A S 

''i 
Paviyonuna gidiniz orada: 

Miiddı:t. EylCıl 1935, 
2 inci k5nun 3, 1936 

H illsborough Kantisinin Yük· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdlarrn aynı mahkeme dos
yalarında olup " hak" ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud mtseleler sunlardır: 

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

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde E banthia Demetrius 
Vlanava. 

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 
istifadelerinin tayini; vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 ısenesinde Yu
nanistanın Trikala seb rinde ika· 
met etntlş olduğu ~e oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır şehrine merbut vito
lio'suna gittiği ve me2kür Evan
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldüğü iddia edildi-. 
ği; 

Mevzuu bahis müdür Demet
rios Voliotis'in mezkür Evange
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo• 
do;tlo öldüğü' takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı günün· 
de Hillsborougb Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Yük· 
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkur Evangelia Papachristo· 
doulou'nun mahkemede bulun -
ması, ve mezkfır Evangelia Pa
pachristodoulou'nun ölmüş ol
duğunu ve Sophocles P apachris
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 
cdilemiyeceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hususunda e· 
mir verilmiştir. 

Yukardaki izahatın mezkur 
müdür tarafından ba celbname· 
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nUshasını Hillsbo· 
rougb Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte olan Manches
ter Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanistanda Atina'dı çıkan 
"Kathimerini" gazetesinde neşir 
e tt irilmesi ve Yunanistanm Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu· 
goslavy:- .,ın Bele~rad şehrinde 
çıkan "Politika" gazetesinde 
nesir ettirilip Yugoslavyanrn 
Vitolia kasabasında dağıtılması. 
ve Türkiyenin Ankara şehrinde 
ve Cankırı Caddesinde çıkan 

Ulus gazetesinde '!esit ettiril
mesi lazrm geldi:{i ve bu neşri· 

yatın üc hafta müddetle müteva· 
Yiyen gazetelerde çrkması ve son 
neşriyatın (veya ilanın'ı Nisan 
1936. ilk sah e;ününden 14 giln 
evel neeir edilmiş bulunması 
şarttrr. 

Tıısdik eden: Arthur S. Healy 
Kati o 

M. Aloysus J. Connor : Müdür 
Demetrios Voliotis'in dava ve· 
lcili. Ve S 'Phocles Papachristo
dou lou malikanesi. 

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

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihharn:ımenin hakiki bir nüc;. 
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Heaı, 
Katip 

1-789 
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: lıntıynz ı;ahibı ve Bıt§mu • 
: hıı.rriri Falih Rıfkı ATAY • 

• Umuını neşrıyah idare ,. 

~ den Yazı lşlerı Müdürü Na 
: suhi RA YOA R . . 

~anhıro caddesı cıuarında l 
Ulu~ IJaıırmcvrnde bosılmışfrı ~ 

. . ·················································: 

Hcyccanaver dans ve numaralariyle 
SEViMLi EN TANINMIŞ MACAR · ŞANTÖZLER{ 

RI.JACI( and BLO rnı 
Çok eğlenceli \'e neşeli şarkılariylc 

Görecek ve pek hoş \'Akıt geçiı·eceksiniz. 
939 

Anl{aı~a Haılisevi l\1üdürlü~ndeıı 
Ankara Hapis evi eski münferitler krsmı üstüne yaprlacak ça

tı inşas.ı : 999 • lira • 72 - kuruşluk keşifnamesi mucibince 1 mart 
936 tarıhınden itibaren 16 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi veya 
banka mektupJarile birlikte yevmi ihale olan 16 mart 936 tarih pa
zartesi günü saat 15 te Ankara cumuriyet müddei umumiliğincle 
müteşekkil komisyona ve şeraiti anlamak ü zere Cebecide Hapis evi 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (457) 1-790 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Esl{işehir Ba)Tındırlıli Direl{ · 
t(irlii~nd~n : 

19 Mart 936 perşembe günü saat 14,5 da Eskişehirde ilbaylık 
daimi Encümeninde 16143.11 lira keşif bedelli Eskişehir • Çifteler 
şosesinin 38+000 - 52+750 kilometreleri arası esaslı tamiratı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. 

Şartname, Keşif, Grafik ve ekleri olan evrak her zaman Bayın
drrlık direktörlüğünde görülebilir. 

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

bir mühendis veya fen memurunun işin mesuliyeti fenniyesini der
uhte ettiğine dair Noterden musaddak bir teahhütnameyi, Ticaret 
odasından mali kifayetine aid bir vesikayı, ihaleden enaz sekiz gün 
e~vel Bayındrrlık Direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasmr tek
Jıf mektuplarına eklemeleri şarttır. 

Teklif mektublarının 19 mart 1936 günü saat 13,5 ğa kadar il
baylrk daimi encümeni Başkanlrğına makbuz mukabilinde verilmiş 
olmasr lazımdır. (495) 1- 795 

Kocaeli Nafıa i\1üdüı-Iüğüncln: 
25-3-936 salı günü saat on beşte Kocaeli nafıa müdürlüğü odasın

da dokuz bin sekiz yüz on sekiz lira keşif bedeli Adapazarı - Hen
d.ek yolu '5zerinde altı adet beton köprü ve menfez inşaatı açık ek· 
sıltmeye konmuştur. 

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

Muvakkat teminat (737) liradır. İ:;teklilerin teklif mektupları ve 
ti.car~t odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesikasiyle laakal onbeş 
bın lırahk bu gibi köprü ve menfez inşaatı veya esaslr aksamı beton
arme bina inşaatını yapmış bulunduğunu vesaikle isbat etm esi ve 
yahut bu gibi inşaatı yapmış bir fen memuru ile şeriki mesai edece
ğini mübeyyin Noterden musaddak teahhüt senedini ibraz eylemesi 
ve bu vesaikin ihaleden sekiz gün evvel Nafıa müdürlüğüne ibraz 
edilmesi ve fenni ehliyet vesikası almış bulunması lazımdır. (510) 

l - 831 

Adliye Vekaleti Lv. l\lüdürlüğü 
Mahkemeler için lüzumlu olan 20 kalemde 3,550,000 matbua ve 

12 kalemde 4,800 adet defterin bir kısım malzemesi vekale te ait ol
mak: baskı cilt, numara, meşin, vedip bezi müteahhide ait bulun
mak üzere yaptırılması açık eksil tmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27/3/ 936 cuma günü saat 15 de Ankarada vekalet le
vazım müdüriyeti odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3,600 lira, muvakkat teminat 270 liradır. 
Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evrak vekilet levazım 

müdürlüğünde ve İstanbul adliye levazrm memurluğunda olup İs· 
teklilerin bila bedel bu dairelerden alabilecekleri. 

İsteklilerin ihale günü muvakkat t eminat ırJmak üzere verecek
leri nakrt ve nakıt mahiyetinde olan tahvilleri malsandıklarrna tev
di ile alacakları makbuzları veya bank teminat mektuplarını ha-
mil olarak komisyona müracaatlarr ilan olunur. (554) 1-91 ı 

Ankara Reisliiinden : 
1 - Su İşleri İ daresi için 50 çift laı.tik çizme ile 75 takım ba

lıkçı muşambası açık eksiltme ile alrnacaktrr. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve nümuneyi Su İşleri Di

r~k~örJüğ.ünde görebilirler. Şartnameler ve çiz:meler hep birlikte 
hır ısteklıye verilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 

3 - Bunların tasınlanmış tüm tutarı 822 lira 50 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 61 Hra 68 kurustur. 

4 .- ~ksiltme 28-3-936 günü. saat 15 de İtfaiye meydanında Su 
İşlerı D1rPı.•;;rı;;;, ;; ",ı n , ~r:ıktn (531) 1-876 

ASKERi FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLOCü 
SA T IN ALMA KOMİSYONU İLANLARI : 1 

MÜTEAHHİD NAM VE HEgABINA 1 TON GRAFİT 

Tahmin dilen bedeli (500) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum miidürlüğü satınalma ko _ 
misyonu~ca 30 - _nisan ~ 936 tarihinde perşembe günü saat 14 de pa
zarlrkla ıhale edılecektır. Şartname parasrz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3i) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkCır 
giin ve sa:ı tte komisyona müraca. ~! arı . (544) 1- 933 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMELERİ 

Evvelce itan edilip şartname· 
!erinde fü•ğ işiklik yaprlan ve 
tahmin edilen bedeli (30,000) li
ra olan yukarda cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum 
Miidürlüğü Satınalma komisyo
nunca 4 mayıs 936 tarıhindc pa· 
zartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecekt ir. Şart
name (Bir ) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir . 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan (2,250) lirayı havi tekli f mek
tuplarmı mezkl'ır giinde saat 14 

' 
. 

de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 

vesaiklc mezkur gün ve saatta 
komisyona mliracaatları . ( 563) 

1- 967 

Yeııiselıiı·de .. 
satıl1h: ev 

Görmek ve görüsmek için Ka
raoğlanda Diş Tabibi H~mdıyc 
müracaat. Telefon: 3232 

1- 975 
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• EMNiYET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için 
Her boyda kiralık kasalar - Se nelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Ma hrem dai~ 

.ı\nkara Askerlil{ Suhesinden: ., 
J - 332 doğumluların künyelerini havi cetvelleri evvelce köy 

'e mahalelere kadar gönderilmiş ve herkesin görebilecekleri yerle
ce astır~ln.uştı. B u doğumluların yoklamaları köy ve mahallelere 
kadar gıdılerek yapılacaktrr. Bu işe evvela kasaba mahallatmdan 
Lıa~lanılacak ve hangi mıntaka eratınrn yoklamaları nerede ve han
gi gün ya?ılacağı a~ağıya yazılmıştır. 

332 doguml ular yerli eratrnrn o günlerde tayin edilen yerlerde 
bulunacak olan yoklama memuruna yeni nüfus cüzdanlariyle mü
racaat ederek yoklamasını yaptırması lazımdır. 

2 .- Yaban.cı eratmrn 332 doğumluları Belediyeden ve yahut 
~~nıye.~ devaırl!'den alacaklarr ikametgah vesikalariyle ve yeni 
rrnfus cuzdanlarıyle şubeye gelerek yoklamalarını yaptırmalıdırlar. 

3 - 24 ~mart - 936 sair gününden itibaren Ankara kasabası ma· 
h~llatı yerlı ha~kı~rn 307 den 331 dahil doğumuna kadar olan yir -
m'. beş doğum ıhtıyat veruhsatlı eratiyle henüz askere sevkedilme
mış olan. e:atınm senelik yoklamaları şube binasında yapılacağın -
da.n .bu gıbıler de terhis tezkeresi niifos cü zdanı ve diğer ac;keri ve· 
s3ıkıle şubeye gelmelidirler. 

4 - Köylerin 307 den 332 dahil doğumuna kadar olan eratının 
yoklamaları köylerine kadar gidilerek yapılacağından köylülerden 
hic bir kimse bu iş İ«in şubeye gelmemelidirler. 

5 Kanunen tayin edilen :!amanda yoklamasını yaptırmıyan· 
tar para cezası vermeKe mecburdurlar. (564) 

16 • mart . 936 pazartesi günü : Yenisehir mmtakasr: Yenişehir 
oo!is merkezinde. · 

16. 17. 18 mart 936 pazartesi. sah, çarsamba Dumlupınar mınta -
k;. sı : Dumlupınar polis merkezinde, . 

19 - mart · 936 perşembe günü Demir fırka mm takası: Demir 
fırk:ı poli<ı merkezinde, . 

20 • mart - 936 cuma günü Anafartalar mıntakasr: Anafartalar 
polis merkezinde, 

~1 - mart: 936 cumartesi günü Doğanbey mıntakası: Doğanbey · 
polıs merkezınde, 

~3 : mart • 936 pazartesi günü Keçiören mıntaaksı : Gazi Çiftliğ i 
Etlık ıstasyon mıntakaları Ankara askerlik şubesi binasında. 

1- 0 '.H 

Kiı·alık 

apartımaıı 
Dört buçuk oda iki ba lkuJI 

banyo ve mutfak daireleri nıun· 
tazam bir daire kiralıktır Havııı· 

.ıaşr İzmir caddesi No :S 

A.lt kcıt~ "'nnr~.. ı-O!J. 

Kiralık Ev 
Yenışehirde Devlet şurası 

ittisalinde birinci kat ~ oda t>aıt· 
yo; hav~azı. elektrik, su .,e 
konforu 'havidir. 

Ucuz bir fiatla kiraya veı i • 
lecektir. Görmek 'stiyenler J(ı ' 
zılay yanında Yıldız bakkalivc· 
sine mürcaat t-90!_,_.. 

KiraJıJ{ koııfoı·ltl 

oda 
Ulus'ta R. Saı t:t e mLracaat. 

Satlık bağ arsası 
Kavkalıden: mevkünde Talı· 

takiiprü kar~ısrnda temyiz mahl<t• 
mesi reislerinden B. Abdutlahıfl 
oturduğu bağın üç dönümü sa· 
tılrktır. 

İsteklilerin A tpazarında J{ınıı· 
cı B. Şakir mağazasına müraca· 
Nhrı 1- ~70 

r SiNEMALAR 1 
f _Y_E_N i__.) 

rlUGUN GUNDÜZ 

ANNA KARENİN 
GRET A GARBO FREDRf C MARCH 

GECE 

KADİFE MASKE 
RUDOLF FORSTER ANCELA SALLOKER 

Aşki, hissi, fevk alade müheyyiç .dram 

f KULÜP) 
BUGÜN BU GECI:. 

SİYAH İNCİ 

JOZEPHINE BAKER - ALBERT PREJEAN 

Tabii dekorlar, ruh ol<şayrcı tatlı 
müziklerle süslenmiş zeng in bir revü 

FIATLARnA FF.' ' "' ALADJ:. TENZILA 1 
Cuma günü gündüz seanslarında Balkon: 60, ' . Perıembe günü gündüz seansında Ball.on : 60, 

Hususi : 40, Birinci ve Duhuliye: 30 Hususi 30, Birinci ve Duhuliye: 25 


