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B. V enizelos dün öldü 
Bütiin Yıınanistan yas içinde 

Paria, 18 (A.A.) - B. Venizelos'un 
ıaihk durumu Yahimletmektedir. 
Jyil41fbN•İ ijıa&dhri a11almıthr. 

B. VentoJt.elas, GiriJdeki. etJİnin 
balkonunda 

Atina, 18 (A.A.) - B. Venizelos'un 

aiJeıi, hastanın kendini kaybettiğine 

dair telgraf almı,tır. 

ll<t~betke 

VENİZELOS~UN ÖLÜMÜ 
F.R.ATAY 

Venizelos 73 yaşında ölmüştür~ 
Girid isyanlarından son seçiın~ ka
dar Yunanistan tarihi ile Vemzelo-, . d 
sun haltercümeıini biribirm en ayır-
mak imkansızdır. Osmanlı impa~a .
torluğunun ikinci meşrutiyet tarihı
ni yazanlar da, onun ismini sık sık 
hetırlamağa mecbur kalacaklardır· 

1910 dan 1916 ya kadar başve -
killik eden V en1zelos, osmanlı Rume
ltsinin büyük bir kısmı ile adaJan 
Yunanistan'a katti; 1916 da Kıral 
Koıtantin'in almancı politikasına is
yan ederek, Selanik'te ihtilal bükü -
metini kurdu ve anlaşık devletler sa
fına geçti. Büyük Harbtan sonra, za
fer hissesi olarak Garbi Anadolu'· 
nun en zengin parçumı Yunanis -
t•n'a verdirmeğe muvaffak olmuşsa 
ela, bu hareket ancak türk milll birli
iini yuğurmağa. Türkiye'ye Lozan 
barıtmı kazandırmağa, Küçükasya
nm yüzde yüz milli bir türk yurdu 
olmasına, ve onbinlerce vatandaşı
run ölümüne sebeb olmuştur. Kendi 
başlamış olduğu bu harbm umulmaz 
faciaımm mesuliyetlerinden kurtul
duktan gayri, Türkiye - Yunanistan 
dostluğuna çalışmak hususundaki 
cesareti, Venizelos'un ne kadar zeki 
bir politikacı ve realist bir devlet ada
mı olduğuna delil olarak alınmahdır. 
Nihayet Venizelos idarelerinin iyili 
kötülü, acı tatlı sergüzeştlerinin ye -
kunu Yunanistan için müsbet ve ka
zançlıdır. 

Uzun seneler onu miH'i dfüman 
timsali gibi hunyan türkler, aramız-

"'da dostluk kunılduktan sonra aym 
adamı t•n samimi' dost 1!'ibi bağırları
na basblar. Fak11t Baikau Paktma 
kaı-şı son karanlıkça hareketleri ile 
m emleketlerde itibar ve ilimaddan 
düstü. Son isyanı tenkil edildikten 
so~ra, kendi memleketinde de po!iti. 
ka hayalının nihayet bulmuş oldu • 
ğuna hükmedenler çok olmuştur. 
Düşmanlarının zafer bulmasına ve 
kıralhk rejimine dönülmesine ı·ağ -
men, son seçimde gene omm fM.rfi"i 
kazanmış, burıdan baska, k'\rşısmda 
en celin mukavemet~ unsuru olan 
Ko~diJis de ölzniiştür. Arhk devfot 
işlerine karışmıyacağr baklandaki 
sözlerine rağmen, en elverişli rol sa-

( Sonu 2 . inci sayfada) 

1 

Atina, 18 (A.A.) -Anadolu ajan-
11nın özel aytarından: Venizelos saat 
on buçukta vefat etti. Yunanistan yaı 
içindedir. 

Ve11izelos'wı lıal teı·ciimesi: 

EJeftiros Kiryako Venizelos Girid 
adasında Hanya'da Burine köyünde 
1864 senesinde doğmuştur. Tahsilini 
"-tina hukuk fakültesinde yaptıktan 
sonra genç yaşında siyasete atılmış 
Ye osmanlı hükümeti aleyhindeki bü
tün isyanlara iştirak etmiştir. 

1909 senesinde çıkan ihtilalin ba· 1 
fına geçtikten sonra parlamentoyu 
feıhettirmiş ve bu suretle açılan yeni' 
seçimde kazanmış, o tarihten 1915 
senesine kadar iktidar rnevkiinde kal- I 
ınış ve Balkan harblarında Yunanis
tan için çok karlı olan neticelerinden 
faydalanarak memleketinde ve mem· 

leketi dışında büyük bit- şöhret sahibi 
olmuştur. 1915 de Kıral Konstantin, 
harhı umumiye girip girmemek yü. 

zünden aralarında çıkan anlaşmaz-

( Sonu 5. inci sayfada) 

lTALYAN - HABE~ HARRI 

Şimalde italyaıı 

taarruzu 
devam edivor . 

Cenub cephesinde şiddetli 
bir bombardıman başladr 

Londra, 18 (A.A. ) - Şimal cep
hesindeki İtalyan taarruzu devam et
mektedir. Adisababadan haber veril
diğine göre, Amba - Alagi civarında 
büyük bir muharebe olmu~tur. Bu 
muharebeye giren babeş kuvvetlerine 
imparatorun kendisi kumanda etmek
tedir. Her iki tarafın ağır zayiat ver
diği söyle11mektedir. 

Öte taraftan Royter ajansı Adisa
baba muhabirinin bir telgrafına göre, 
bütün cenup cephesinde şiddetli bir 
bombardımanın başladığı resmen ha
ber verilmektedir. Habeş mahfilleri, 
bu bombardımanın, general Graziani-
1\İn yeni bir taarruzuna işaret olma
sından koı·kmaktadıralr. 

il <1l>e~ la::a/luu: tuyyare~i 
lurmb o/<111 

İmparatorun habeş kızıl haçına 
armagan ettiği ve uınumiyetle İsveç 
Baronu von Sosen tarafından idare e
dilen Fokker tayyaresi dün İtalyan 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilerek harab edilmiştir. Bu tayya
renin her iki kanadında bulunan kır
mızı haç işaretleri uzaktan görünebi
lecek bir büyüklükte idi. 

Royter ajansının cenup İtalyan or
duları nezdindeki muhabirinin bir 
telgrafına göre, bu cephede, gerek l..a 

(Sonu 3. üncü saytada) 

Harrar dükü olan Prens Makonnen'in 
hastane yapılan .sarayc 
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Son haberler üçüncr j 
sainfamı7.t/.adır 1 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Lokarno devletlerinin toplantısı 
Yük~sek: l•ir İngiliz devlet adanıı ,)iyor ki: 

" En nazik safhaya varılmıştır ve önümüzdeki 48 saat, bir anlaşmaya 
" 
varmanın ne dereceye kadar muhtemel olduğT nu gösterecektir. ,, 

.. ·=,......,,,;,_ ,.,.,.. 

Solda yukardan aşağıya doğru: Türkiye. Sovyetler Bir/iğ: ve Danimarka delegeleri - Yukarda soldan sağa: BB. 
Brus. Pol Bonkur, Bek , Nevil Çemberle yn - Aşağıda soldan sağa doğru: Polisler intizamı temin ederlerken. - B. 

Londra, 18 (A.A.) - Royter bildı. 
riyo: 

Lokaı·no devletlerinin dünkü toplan · 
tısı, gece yarısından sonra saat 1 e dog· 
ru nihayet bulmuştur. Lokarno devJet
leri delegelerinin bugün de saat 12.15 
te yeni bir topll\r• yapm"l""rı k1mw 
!aşmıştır. 

fransı:l delegeleri otellerine hoşnud 
bir halde dönınüşlerdir. Umumi kanaat, 
havanın bu gece ziyadesiyle iyileş tiği 

rnerkezindedir. Fransız delegeleri, hiç 
bir kati karar alınmadığını tebarüz eı. 
tirmekle beraber, bazı terakkiler vücu
da geldiğini bildirmektedirleı·. 

Yüksek bir İngiliz devlet adamı. 

Royter ajansına demiştit· ki : 

"- Bir toplantıda Avurpa meslele
rinin devamlı bir hal şeklinin bulunmiv 
cağı ve eski Lokarnonun yeni bir Lo 
karno ile yerinin doldurulamıyacağı ta. 

biidir. Toplantıda, Almanya'nın ve ba::· 
ka devletlerin de girmeleri ihtimali olan 
bit an!aşınaya varacak vaıntalar ara : 
r.lmıştn"· Geceki görüşmeler çok iyi yÜ· 

R. HPsin hir nutku 
Stutgard, 18 (A.A.) - Alman 

haherabna bürosu bildiriyor: 
B. Hitler'in muavini B. Rudolf 

Hes, seçim nutkunda ezcümle demiş
tir ki: 

" - B. Hitler önce alman ulusu
nun iç müsalemeti icin yaptığı gibi, 
bugün de alman ulusu ve Avrupa 
için barış lehinde savaşta bulun -
maktadır. 

Fransa, yeni Almanya'nm, en 
büyiik düşmanı olan bolşevizm ile 
bir pakt yapmakla Lokarno andlaş· 
masını yırlımıstır. Gereken tedbirle
ı-i almak B. Hiİ:ler'in yalnız halck1 de
ğil, aynı zamanda vazifesidir. F ran
sa buna sebeb olar<tk emniyetini ' . 
göz önünde tutuyorsa, Almanya 
kendisine su cevabı veriyor: yalnız 
Fransa'mn emniveti mevzuu bahis 
değildir. Aı. .... ~nvanm emniyeti me -

'lesi de varcl1r ... 
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I B. Receb Peker l 
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~ tarafından i 
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Grandi, lJ. Flanden resim aldırıyor. 

rümüştür. Bugün en nazik s<ıfh;ı ·a v.t 

rılmıştır. Ve önümüıdeki 48 saat, bir ı.ı 

laşmaya varmak için ne dereceye kadaı· 

.,.,., ~ ı'.\l" nıevcud olduğunu gösterecekti• .. 

8. Eden, bugün milletler cemiyeti 
lwnseyinde bir nutuk verecektir. lngi 
•· hükümeti, rneselevi hal İçin bir 

' ·~caya kadaı· konseyin Lond:· ; d• 
kıılmasını şiddetle arzu etmektedir. Çiin 
kü görüşmeler uzun müddet sürebile. 

cektir.'' 

lngiliz devlet aııdamc, sözlel·İne şıı ıu. 
'"etle devam etmiştir: 

( Sonu 5. ;nci. avfadt:t) 

Oil 

Sa.vı Anlamlı Kelimeler 
~ 

Türk dilinde akıl ve akıl işleri
ni anlatau bütün kelimeler, doğ· 
rudan doğruya, güneş veya onun 
ış-ığına ve aydınlığına verilen ad
lardan doğmuştur. 

Okumak, öğrenmek, anlamak, 
tanımak, bilmek, görmek, işitmek, 
söylemek ve saymak gibi akıl ile 
ilgisi olan kelimelerin ışık ve ay
t.unlık anlatan aym söz kökleriyle 
ortaklıklarmı ufak bir araşttrma 
ve karşılaştırma ile bulup anla
mak güç bir şey değildil·. 

Biz, bu yazımızla bunların ara
sında güneş ve ışıkla ilgisi uzak 
~örülebilecek son kelimeyi: (say
mak) anlam mı çözümlemeye çalı · 
şacağız. 

Saymak: Birden fazla olan şey · 
lerin ne kadar olduğunu bilmek 
ve bildirmek demektir. 

ilkel insanlar için çok kola'y bir 
~ey görütmiyen sayı işleri, bugün 
bizlerce de, yükselmiş bir bilgi bö
lü ~i.1 halinde, gene akıl işlerinin 
en güçlerinden sayılmıyor mu? 

Saymanın da anlama ve bilme 
gibi bir akıl işi sayıldığını göste
ren en büyük tanık, saymak ye
rinde kullanılan kelimelerin, an
lamak, telnkki etmek, sanmak an
laml t\rmda ortak olmasıdır. 

'l'ii ı la:f>tl,,: 

~'.ıymak: Hesap etmek = san
mak · savmmal<: mülahaza ve te· 
f t etmek 11 1 = sağınmak -
5aV!J"r""''\k: tetkik ve tefahhus et· 
meh 121. 

l 1 I Bi.i;iik ,,..iirk lii~ati Ill. (he
nih. bastlmamı5trr ). 

[ 2 I Radlol Sf)r fc /11.;c<>i . 

; 

1. 
l u~cırı: Naim ONAT 

San: Sayl, hesap [3 J. Sana: 
(Sonu 2. inci saylıula) 

[3] Divcınü Lugat - it - Türk. 
Fransızca Cens: Romalilarda hec 
be~ senede bir yapılan nüfus sa
yımı. (Censee): sanılan, sayılan. 
(Cent): Yüz. [Yakutçada sayı de
mek olan ( agıs) sayının başı sa
yılan f;ekiz dl' demektir ve gene 
Arapçada saymak anlamındaki 
(akit) on. yirmi gibı sayı başla.
unda da söylenirl. (Sens.: h;s, fi
kir. akll kelimeleriyle karş11aştr
rrf malrd11 

f)il. Tarih. ( :o~rafya , . 
ı~~aküllesi 

(Yazrsf 6. rncı •ayfamız4adır) 



''Ulus,, un Dil Yazıları 
( Bafı 1. inci •ayloJa) 

makaat, !uur, zihin [4]. Sanu, sa
m: fikir, hüküm (5]. 

Sanmak: Saymak [6) - zan -
netmek. 
Çağ: Sayı 

haza [7]. 
tasavvur ve müli-

Sağış: Sayı akıl, zihin [8]. 
Sahış: Sayı, hesap - zihin, fi. 

kir [9J. 

A rtıJJ{·wlu: 

Hisab (101: Saymak, sayı, his: 
idrak, Hass: bilmek, duymak. 

Hisban: Saymak zannetmek. 
I hsa': Saymak anlamak, dü

şünmek, ezber etmek (ihsa') ve 
(ıhsaı) ta: bilmek, duymak (ıh
sa') (Hı ile]: bir ilimde uzman ol
mak] demektir. 

Hasa: Sayı. (Hasiy) ve (Ha
sıf) : akıllı, zeki. 

Hasat (H): Say. Hasa: akıl. 
Gerek akıl, gerek sayı fikir): 

riyle birligi besbelli olan bu kelı
melerin ilk umurlan, Günq • Dil 
teorisinin bize gösterdiği (ağ) a
na köktür ki burada günq mef
humundan çıkan aydınlık anlamı
na gelmektedir. Bu ana kökün ye
rini tutan ve bunun fonetik değiş
meleriyle söylenen türlü tekilleri 
l:ıep aydınlık gibi akıl ve akıl itle
ri anlamında türlü türlü ve sayı 
ıız kelimeler doğurmuıtur. Biz 
burada bunların sahifeler doldu
racak örneklerini bırakarak ana 
köke en yakın olup aydınlık, akıl, 
hesap anlamlarında birleıiklik 
gösteren şu kelimeleri göz önüne 
getirelim: 

l. - Ağarma: fecir (11 J ... 
il. - Agın: anma, akla getir

me [12]. Agayu: akla uygun, ma
kul [13]. 

111. - Ag .. : sayı [14]. 
Y akutçada sayı anlamına gelen 

bu (agıa) sözünün bizim (ayas) 
ayaz ve bunun arapça söylenit 

tekli olan (ahau) kelimeleriyle 
birliği meydandadır. Aydınlıkla, 
doğrudan doğruya, bağlılığı olan 
(ayas): mehtap ve teffaf anlam
larına da gelmektedir (15]. 

Gece ve gündüz, havanın açık, 
mehtaplı veya günqli olmaımı 
anlatan bu kelime, kıtın, böyle 
havaların soğuk olması yüzünden, 
soğuk anlamına da alınmıştır. 
Aynı anlamda (abası) sözünün 

Kama• tercümesinde: '"günetli, 
besayet ayazlık gün .. " e ve leke
siz, gediksiz parlak kılıca da va
sıf olarak gösterilmesiyle beraber, 
Lisanülarap'ın yazdığına göre ba
tı •eya göğsü tüysüz (= parlak) 
aelamına de ıelmeıi, kökün par
laklık anlamından ahnmıt olduğu
nu daha çok aydınlatabilir. Bu 
kelimenin üçlü kökü olan (hası): 
batı tıraı etmek le demektir. Türk-

L 4) Radlof Altay, Teleüt, Şor 
lehçeleri. 

[5) Bürham Katı ve vilayetle-
rimizden bir çoğu. 

[6) Divanü Lugat. 
[7] Büyük Türk lugatı. 
[8] Radlof. 
[9] Radlol. 
[10] Arapçada hesap ( hisab) 

diye söylenir. Fransızca saymak 
demek olan calculer, compte de 
sanmak, düşünmek, tahmin an
lamlarına da gelmektedir. Arap
ça sanılan ( Hisab) sözüne şekilce 
daha yakın olan (Hizep) de Çu
vaşçada ayni anlamda görülmek
tedir. Çermiş lehçelerinde ( jep, 
jap) şeki/lerini de almış olan bu 
kelime, Türk Dilinin öz malı ol
duğuna §Üphe yoktur. Çuvaı dilin
de: (Hizeple): saymd, tahmin 
etmek, hürmet etmek anlamları
na gelmektedir. 

[Zolotnitslriy - Çuvaş Lügati 
s - 92]. 

bor 
4

1 •1 Lehcei Osman1, Anadolu. 
ı ır. , 

fstektkarski, Yakut dili liıgati. 
bu gibi in •ırlca • Uygur metin
bulunması v 
den enaz 8 gl. k" 
vcsik:ısını tek 1• 

)arının marle Courteille - Şark 

çede (yülük) hem başı hraılı, hem 
de tecelli [161, (yülü): tıraı (17), 
yula: meşale [18] (arapçada cili), 
(yüliğ): tıraş etmek [19] (arap-
çada: (calk halk) demektir. 

Baştaki saçların dökülmesi ve 
tıraş edilmesinin gene aydınlık 
anlamından almdıgı şüphesizdir. 
Bundan başka (hesap) köküne 
bağlı (ahseb) de arapçada: bir 
hastalıktan başının saçı dökülerek 
yerleri ağaran adam, beyaz ve 
kırmızıya çalar deve de demektir. 
Bu manada (ahseb) sözünün ya
nında (hesab) ı görürken aynı an
lamda (ahass) m yanında da ay
nı köke bağlı (hasis) kelimesine 
raslıyoruz ki bu da sayı demektir. 

Türkçede saymak ve sayı an
lamlar.na gelen türlü kelimeler 
gibi bugün batı tiirkçemizde kul
landığımız sayı söylenişinin de 
parlaklıkla doğrudan doğruya il
gisi olan kelimeler de vardır: 

Say: sayı [20] mücella (21], 
saylak: parlak [2Jl, saydam: şef
faf, saf [22). 

Naim ONAT 

[Bu yazının alt tarafı 
~yunı::ıdaclır). 

[16) Radlol Teleüt 
Türk dili. 

[17] Türk dili. 

yarınki 

lehçesi, 

[18] Divanü liıgat, Uygur en-
deksi. 

[19] Divanü lfıgat. 
[20] Aadlol. Çağatayca. 
[21] Türk dili. 
[22] Radlol. Çağatayca. 

Huşbeıllf• 

'E ızr:ı.OS'l öt..Ci\IÜ 
(Başı 1. inci sayfada) 

atini beklediğine şüphe yoktu. Sıh -
h ... i, zekası ve azmi yerinde idi. Pa
ris 'te tehlikeli mevsim değişiminin 
bir soğuk kazasına kurban olarak, 
ebediyen sahneden çekilmiştir. 

Her ne olursa olsun, yunan mille
ti Venizelos'ta eski ve yeni tarihinin 
başlıca şahsiyetlerinden birini kay • 
betmiatir. Kendisine başsağlığı dile • 
mek lazımdır. Ölüm, canlı politika 
ihtiraslarım soğuttuğu vakit, hatıra 
olarak, ancak hizmetleri kalacakbr. 

Kondilis'ten sonra Venizelos, Yu
nanistan' da en büyük politika nüfuz
larından ve parti liderlerinden ikisi
nin kaybolması demektir. 

F. R. ATAY 

Deniz yolları tarif esinin 
tetkiki 

Husuai kanuna göre her yıl mart a
yı içinde teabit edilmesi lazım gelen 
deniz yolları idaresi tarifesi için top
lanacak komis1on bu a:rm yirmisinde 
lstanbul deniz ticaret müdürlüğünde 
toplanacak ve tetkiklerine başlıyacak· 
tar. 

Komisyonda ticaret odaları kon
gresince seçilen üç, deniz yollan ida
resinden iki aza bulunacaktır. Ekono
mi bakanlıiı tarifeler komisyonu re· 
is vekili B. Muham heyete reialilıl e
decek ve liman qleri tube müdiirii B. 
lhrahiın de aza olarak bulunacaktır. 
iki murahhas dün akşam lstanbula 
~İbni~lerdir. 

Bakanlık, komisyonun martın otu
~ •ncu günü aktamına kadar itini biti· 
rerck raporunu vermesini emretmİf· 
hr. 

A vrupaya gönderilen 
talebeler 

Muhtelif bakanlıklar hesabına Av
rupada tahsil etmek için açılaa imti· 
hanı kazanan 18 talebe birer birer o
kuyacakları memlekete hareket et
mektedirler. 

Bir madde değiştirilmesi 
Bakanlar meclisi askeri muallim 

n hakim yetittirilmesi hakkmdaki ta· 
limatnamenin onuncu maddesini fu 
tekilde değiştirmittir: 

"Bunlardan üniversite talimatına 

göre kayıdları silinenler hakkında ge· 
dikli küçük zabit membalanna dair 
olan 2505 sayılı kanun hükümleri tat-

• 
iÇ HAB RLER 

IST ANBUL TELEFONLARI: 
. ~ 

Şehir meclisinde gürültülü 
bir toplantı 

İstanbul, 19 - Şehir meclisi, şu
bat deversinin en münakaşalı toplan
tısını yapmış ve bu ayın toplantı dev
resi bugün bitmiştir. 

Muhtelif mazbatalar okunarak ka· 
bul edilmiş, Şehir .iyatrosu büdcesi
nin müzakeresi sırasında hararetli 
münakaşalar olmuş, azalardan çoğu 

Şehir tiyatrosunun alaka uyandırıcı 

eserler göstermediğini sôylemişlerdir. 
Bazıları da Ücretlerin pahalı olduğun· 
da.;, herkesin bu yüzden buraya gele· 
memesi dolayısiyle tiyatronun bot kal· 
dığından şikayet etmişlerdir. 

Bunlardan birisi. Şehir tiyatrosuıı 

nasıl olsa 50.000 lira verildiğine göre, 
10.000 lira daha verilerek halka be· 
dava tiyatro seyerttirilınesini teklif et
mittir. 

Bunun Üzerine söz alan B. Muhit· 
tin Üstündağ şunları söylenıittir: 

"- Şehir tiyatrosu iyi işliyen bir 
müessesedir Maarif bakanlığının ge· 
tirttiii alman mütehassısla konuıtum. 
Bana Şehir tiyatrosundaki artistler ve 
rejisör hakkında tebriklerini bildir
di ve muhtelif memleketlerde Faus
tun temsillerini gördüğünü, buradaki 
kadar muvaffak olmu4 bir temsile 
rastlamadığını, operet kısmında da 
aynca İyi kabiliyetler bulunduğunu 

ve bunlar yetiştirildikleri zaman iyi 
artistler elde edileceğini söyledi.,, 

Operet ve tiyatro kısımlarmın ge· 
lecek yıl ayn ayTı temsil verebilmele
ri imkanı gözden geçirilecektir. Vali
nin İzahlarından .sonra şehir tiyatrosu 
büdcesi de kllbul edilmiş ve şehir mec· 
lisinin şubat devresi toplantıları bil· 
miştir. 

"Süreyya paşa,, fabrikası 

işçileri çalışmağa 

başhyacaklar 
lstanbul, 18 - Süreyyapaşa fahri. 

kasında gündeliklerini almadıkları için 
işlerini bırakan işçiler bugün bir grup 

halinde belediyeye girmişler. valiyi bu. 
lamayınca vilayete gitmişlerdir. Valı 

muavini bunlardan alh kişilik bir heyeti 
kabul etmiştir. Bunlar, yaptıklarının 
grev mahiyetinde olmadığını, para al 
madıklan için işi bırakdıklarını söyle 
mişlerdir. Vali muavini Üsküdar kav· 
makamı B. Haluk'a mesele ı---'·' J"' 

tahkikat yapmasını söylemiştir. 8. H · 
luk tarafından çağırılan fabrika dir~ 
törü, işçilerle idare arasında bir 
mazlık olmadığını, gündP-liklerinin ken. 
dilerine verileceğini bildirmİJ, bunun iı 

zerine iıçilere i'e başlamalan tavıiy~ 
edilmiftİr. İtçiler yarın çalışmaya baı 
lıyacaklardrr. 

Sevim vapuru acentası 
protesto edildi 

latanbul 18 - "Sevim" vapurunun 
köprüye çarpması üzerine belediye i 
le vapur acenteliği arasmda bir an 
laıma için yapılan müzakereler neti· 
celenmediğin~P" hf'lf'diye vapur il· 
centasını pr"•- -•miştir. 

Dahiliye kanununun ikinci 
maddesinin tefsiri 

Hükümet dahiliye memurları ka· 
nun911un 52 inci maddesinin tefsirini 
Kunutaydan istemiıti. Meseleyi tet· 
lıil& eden Dahiliye encümeni .-ı tefsir 
fıkraunı ha:urlamıt ve umumi heyetin 
tasvibine arzetmittir. 

,.Mülkiye mektebi ve Hukuk fa· 
küttesi mezunlan Dahiliye vekaleti· 
nin merkez ve vilayetler beşinci dere· 
cedki mmurluklarının bütün smıfları 
na tayin olunurlar ve stajlannı bu sı· 
nıflarda görebilirler. Ancalc yarıca 
batka istihkaklan yoksa kendilerine 
25 liradan fazla maaı verilmez." 

Çağrı 
* Arzuhal Encümeni bugün saat 

Atatürkle 
İran Şahiıışahı 

arasında teati ol un an 
telgraflar 

İran Şahinphı Riza Şah Pehlevi
nin doğumlarının yıldönümü dolayı
siy le Atatürk'le Şahinşah arasında 
aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Rıza Sahı Pehlevi Hazretleri
ne - Tnhran-

Veladeti şahanelerinin yıldönü • 
münü en sıcak Ye saygılı kardeşlik 
duygulariyle kutlular kudretli ve fe
yizli idareleri altında dost milletin 
her gün artan inkişafını gönnekle 
hissettiğim büyük sevinci bilhassa 
kaydetmek isterim. Türk - İran mü • 
nasebetlerinin sıkılıitı, menfaatleri -
nin birliği siyasetlerinde tam bir 
ahenk tevlit etmictir. Zati Şahanele
rine uzun ömür v afiyetler dilerken 
bu ayrılmaz dostluğun büyük bir ya- ' 
ratıcısmı derin ve sevgi ve saygı ile 
anmayı en zevkli bir vazife sayanm. 

Kamôl Atatürk 

Kamôl Atatürk - Türkiye Re
isicumhuru - Ankara -

T evellüdiimün yıldönümü müna
sebetiyle Zati Riyasepenahile -
ri tarafından vukuhufan tebr:ikatı bi
raderanelerine ve İran memleketi -
nin terakkiyatmdan dolayı izhar 
buyunılan meserretfere yürekten te
şekkürlerimi sunanın. 
. Menfaat birlikleri günden güne 
daha ziyade hissedilen Türkiye ve 
lran milletlerinin kardeşçe ilgileri
nin takviye bulması bizce de mem
nuniveti mucib olmaktadır. 

Ulu dostum olan Zati riyasetpena
hileri hakkındaki dostane hissiyatı • 
mı ve biraderane samimiyetimi tec -
dit eder, yüksek rehberliğinizle le • 
rakkiyatı her gün artmakta olan aziz 
Türkiye milletinin tealisini her vakit 
temenni eylerim. 

Rı::ıa Şahı Pehlec>İ 

Türkiye ve İran dış 
bakanları arasında 

Aym münasebetle Dış Bakanlan 
arasrnda da şu telgraflar teati o1nn -
mu,tur : 

Ekselans M. B. Kôz.e,.,,; - clıı 
bakanı - Tahran -

Maieıte Şahinşahın doğu' nnm 
v•'"önii"'ii 11ünasebetiyle en hara
retli tehriklerinıi kah11l etmenizi r1c. 
selımsınızdan rica ederim. Tü~kive 
ile f ran arasındaki kardeşçe dostluk 
rrıün:ıue~tleri müıtemir bir inkişafa 
mazhar olmakta ve majeste $ahinta
hrn Ankaravı zivaretferinden beri iki 
komsu ve dost memleket arasmtlı. en 
mütevemmen hir eörüs birliP.i teeı -
·· s etmis bulunmaktadır. Majeste 
Şahı PehlP.vinin mufahham sa.hısla · 
n ve rln~t lranm saadet ve refahı icin 
e-n samimi temennilerimi iblağ eder
ken. ı-"ıııuriyet hükiimetinin vükAelc 
banş dava!lı icin pek ziyade semere
li olan tiirk - İran teşriki mesai sıya · 
.asma d .. rin bavM..Y,m hir kere d11ha 
kaydetmekle bahtiyarım. 

Dış Bakanı Vekili 
Saraçoğlu 

Ek.elan• Saraçoğlu - Dıs Ba· 
kanı vekili - Ankara -

Mufahham hükümdanm Majeste 
;nqhın doğduklarınm yıMönü • 

mü münasebetiyle Ekselan11mızm 
çektikl~ri telgraftan samimi bir su -
rette mütehassis olarak. en hararetli 
teşelrlriirlerimi arza müsaraat ede -
rim. Memleketlerimiz arasında t• -

· · edilen ada teariki mesai aıyuut
ntn yüksek barq davası için ciddi bir 
<amin olduğuna kaniim. lran ile 

· · e'yi birlestiren karde 1·1c mü • 
nasebet' inin inkitafmı görmek! ... 
ı:evkahide bahtiv,.rım. Kô:remi 

" ... _, -~· 

Vilayet çittçiıere araba 
dağıttı 

ıı\nkara vilayeti tarafınd;ı., '•c;i-

Pari • • 
ser!!t:·ıııc 

lıazırhl~ 
Bir komisyon çalı§nıağa 

başladı 
1937 yılında Pariste kült:.-cl mn· 

hi,·ette bir sergi açılacağmı ve hülcü. 
m~timizin bu sergiye iştirake lrnrarı 
verdiğini evelce yazmıştık. Kültür ha
kanlığı bu sergiye hazırlanmak Ü7e· 
re bir komisyon kurmuştur. BB Sad· 
rettin Celal, Celal Esad, Selim Nli.z
het ve Münir Raşid bu komi ) onda 
çalışmak üzere dün lstanbuldan şeh
rimize gelmişler ve çalışmağa başla
mışlardır. 

• lıııl. • 

Y erlerı degışen sanayı 
müfettişleri 

Ekonomi bakanlıiı, lstanbulda bu
lunan, sanayi müfettişlerinden B Mü
fidi merkezde çalışmak Üzere, Anka
raya çağırmışır. Ankarada bulunan 
müfettiş B Niyazi Köste.m de lstan
':>ula gidecektir. 

Müteahhid alacaklıların-

dan hava vergisi 
Müteahhid istihkaklarından hava 

kuvvetlerine yardım vergisi kesilrliği 
haber alındığmdan Finans bakanlığı 
bu istihkaklardan vergi kesılmemesi. 
ni kararlaştırmıştır. Yakında ilgilile
re bildirilecektir. 

Üç deniz müessesesinin 
plançosu 

lstanbulda, deniz yolları, Ak Y ve 
Havuzlar i relerinin bilançolarını 

tetkik etmekte bulunan heyet, bu haf. 
ta içinde itini bitirecektir. Bu heyette 
çahtmak üzere Ekonomi Bakanlığı ta• 
rafından lstanbula gönderilen deni• 
nakliyatı umum direk örü B. Ayet 
Altuğ pazartesi günü işinin başına 

dönmüş olacaktır. 

Y enişehirden İstasyona 
gidecek yola başlandı 

Y enişehirde Demirtepeden ista• 

yona açılacak olan 2.5 kilometre. ~ 
zunluğundaki asfatl yol, muteabhıdi 
nt- ihale edilmitti. Müteahhid, toprak 
tesviyesine baılamak Üzere, ka:ukl~
r çakmaia batlamışw. Bu yol, Yen•• 
şehiri doğrudan doğnıya istasyona 
ba21rvacaktır. 

Mersinde Atatürk günü 
Menin, 18 (A.A.) - Dün ~~ ~ 

yük Önderimiz Atatiırk'ün Meraını 
ilk defa tereflendrrdilderi günün yd 
dönıimü olmak oolayısiyle buhın ı:Se
~İr baştan ~ donahlmJt, ~ da 
halkevinin büyük salonunda bınler· 
ce halkın bulunduğu bir toplanb ya
pılmq, biT hitabe ve bir müs~re 
erilmi,tir. Mersinliler Ulu Şefiınne 

ka111 olan sevgi ve saygdannı ~e ~
sılmaz bağlılıklarını bu vesile ıle bir· 

daha tekrarlamı.tardrr. 

Jrta mekteb ve liselerde 
lhirıci yokuımalar ba,lı)or. 
Kültür bakanbp, yeni iıntihan loı. 

hmatnameaine göre, ikinci yoklaınala· 
nn nasd yapdaQjını orta ınekteb, ise 
ve muallim mekteblerine bilc:lirnÜ§tir. 

Orta okullarda her ders için talel»e 
ye verilecek ikinci kanaat notları mar
tın son baftaunda idareye ,,eri)ecektir" 

Lise ikinci devrenin ikinci yazılı İm· 
tihanlanna nisanın ilk günü IMltlanacak 
ve '1ıer dersin imtihan sualleri bakanlık
tan gönderilecektir. 

ikinci clevrecle felsefe ve içtimaiyat. 
jimnastik Ye askerlik darılerinin imti. 
han sualleri melrteb muallimleri tarafın. 
dan yapılacaktır. 

Muallim melrtebleri mesleki sırufJa
n ikinci yazılı imtihanlarına marf:r"' 23-
Üncü ~nü &a,lanacak ve imtih ~ ~
alleri mt"kteL muallimleri tarafmd n 

yan•lıt~ktır. 

Y1t.,.ılı imtihan giınlerinde derder ke. 
silecek muallimler dersanelere girerelC 

.et :,çin yaptarrlan, 168 sap aı l>aın, talebelerin miitkilleriui halWeceklerdiJt. 
<t~lara göre yapılan cedveı Üzerin. ~er dersin İmtihan günü ayrıea bilc1iri• 

..ı...~------~~~~-~~--'~~P:.u...a.ı:ıı.a.mı.ı.ae~~Ull!!!.Lil.!.!.l.:._~-~--=---'~e~ce~k~t~ir~.~~~~~~~-~~~~~ 
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r .. ;oN DAKİKA : 

Lokarno devletleri dün yeni bir 
gizli toplantı. yaptılar 

Görü~melere gece yarısından sonra devam edilecek 
Havas Ajansının diplomatik muhabirinin söylediiine 11öre, B. E· 

den taralından yapılıp meali güli tutulan planda Alman)'aıun •on 
hareketi takbih edilmektedir. Almanya ve Fran•a gÖrüflerinİ İ%ah için 
La Hey adalet divanına çağırılacaktır. Plcinda, Almanya divaııın ha· 
kemliğini kabul etmemesi halinde, ayrıca hükümler bulunduğu sanı· 
lıyor. Lokarno ve Frarısız. • sovyet andlaşmaları ibka olunduktan sonra 
Ren sınırınrn emniyeti için bir proje düşünülecektir ki bunda arsıulu· 
sal bir askeri heyetle sınırın iki taralında askerlik dışı bölgeler ku· 
rulması gibi tedbirler vardır. 

Fransı~ mahfilleri bu son şekli düşünen kimsenin Fransız psiko· 
lojisine yabancı olduğunu, fra11sız topraklarında yabancı delegeler 
tarolından inz.ibat temin olunmasının ise, fransu nasyonali%minin bu
günkü vaz.iyetinde imkansız. bulunduğunu soylemekte ve Almanyanın 
da buna yanQ§acağını §iipheli görmektedirler. 

Royter geç vahit arsıulusal bölge meselesinden kati surette vazge• 
çilmediği lakat bunun şimdilik bir tarala bırakıldığını bildirmekte 
idi. Fransanın böyle bir şekli terviç etmesi için, lngilterenin arabulucu 
vaz.iyetinden çıkıp Lokarnonun .zômını vaziyetine girmesi laz.ım gel· 
diği de ayrıca söylenmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Lokarno dev· 
letleri arasında., bugün öğleden sonra 
yapılacak toplantıda BB. Eden, Mak· 
donal, Halifaks, Flanden, Pol Bonkur, 
Grandi ve Van Zeeland bulunmkata· 
dır. 

Londra, 18 (A.A.) - Lokarno dev
letlerinin gizli toplantısı, dıt bakan
lığında saat 12.25 de başfamıf, B. E
den ve Lord Halifaka'dan başka, B. 
Nevil Çemberleyn de iştirak etmittir. 

B. Ramsey Makdonald, Lokarno 
devletlerinin bugünkü toplantısına 

tekrar iştirak etınittir. 

Londra 18 (A.A.) -Royter ajan• 
I A 

sı bildiriyor: Lokarno 1ıonferansı a-
zaları görü,meleri, öğleden aonra de· 
vam etmek üzere Öğle yemeği za.ma· 
nında tatil etmişlerdir. 

Arsıulusal bir bölge kurulması hak· 

kmdaki İngiliz planının, İngiltere ile 
Almanya arasındaki görüşmelerin is
tinad edebileceği iğreti bir tedbir ol· 
duğu söylenmektedir. 

Vaziyet, son derecede gÜçtür. 

Londra, 18 (A.A.) - Fransız ve 
Belçika tekliflerinin görüşülmesine 

devam, veya bunu perşembeye bırak· 
nıak hususunda bir karar verilmek Ü· 

zere yapılan gizli konsey toplantısın· 
da, Arjantin, Şili, Danimarka, Polon· 
Ya ve Avusturalya delegeleri görüş
melerin geciltmesi lehine rey vermiş· 
lerdir. İngiltere ve Öteki yedi devle· 
tin delegeleri ise menfi rey vermit
lerdir. 

İtalyan deleg~i reye girmemiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Lokarno dev· 
letlerinin müzakereleri gece yarısm
dna sonra devam edecektir. 

1\'lilletJer Cemiyeti konseyin in toplantısı 
B. Flanden Almanyaya görüşmeye 

sirişmeden önce Lokarno andlaımasırun 
Almanyaca bozulduğumın konseyce tes. 

bitini istemektedir. 
Konsey toplantısında söz alan B. Bek 

Polonyanm Fransa, Belçika, Alınanya 
ile olan durumunu anlatJlll§, Sovyet pak· 

tının Polonya için claha önceki teahhüd
lerden dogan vecibe ve hakJarı da değı§
tirmediğini söylemiş, Sovyetler birliğine 
karşı vecibeleriniıı de adenıi tecavüz 
pakh ve mütecavız;in tarifi hak· 
kındaki Londra paktı ile tesbit edil· 
miş olduğunu söyliyerek, bir ulusun, 
görüşmelere iştirak etmeden ve ken
disi dinlenmeden hakkında bir mu
amele yapılamıyacağını anlatmııtır. 

B. Bek'den soura ispanya, Arjan· 
tin ve Danimarka delegeleri söz al
mışlardır. 

8. Titülesko da ıöz alarak küçük 
anlaşmanın, almatl tekliflerinin fran
sız ve Belçika şartla ına göre görü
§Ülmesine aleyhtar olmadığını, Lokar
nonun baki olduğ'41ıu, bölünmez barı· 
şm yeni garantilet"le kuvvetlnediril· 
mesi lazım gel~ği-.i söylemiştir. 

En son söz alatt Portekiz delegesi, 
konseyin A vrupanın sulhu çaresini a
raması gerekeceğİ1ıi &ÖylemiJtir. 

Görüşmelere btıgiin saat onda de· 
vam olunacaktır· 

Milletler cemiYetİ konseyindeki de· 
legasyonlar azasntclan bir çoğu kıral 
tarafından kabul olunmuştur. 

B. Fon Ribenltop'un dün öğleden 
sonra Kroydova teleceği ve akşaına 
doğru B. Eden'le gorüıteceği bildirili· 
vordu. 

"'*"' 
Londı·a, 18 CA..A.) - Saat 17 de 

buraya gelmesi ~fonilen alman dele. 
gasyonu, akşama loğru milletler cemi· 
yeti konseyinin ahni celsesinde buluna· 
CAktır. 

Londradaki alman elçisi Fon Höş, ou 
toplanhda mÜ§ahid aıfatiyle hazır bulu. 
nabilecektir. 

Kuvvetli bir ihtimale göre andlaş. 
maların Almanya tarafından ihlal edil
diğinin tanınması meselesi yarın görü
şülecektir. 

B. Flanden, yarın saat 16,30 da Pa
r4e hareket edecek, milletler cemiyeti 
konseyi de toplanhlarrnı büyük bir ih. 
thnalle, bu ayın 21 veya 23 ne bıraka
caktır. 

l<onsey yeniden toplandığı zaman 
Önce Lokarno devletlerinin telkinlerini 
dinleyecek, sonra Almanya aleyhinde 
hüknıünü vererek, meselenin La hey a
dalet divanına gönderilmesi kararım tas
dik edecek ve Lokarno devletleri tarafın. 
dan teklif edilen planın öteki kısımlan. 
nı tasvib eyliyecektir. Bu arada, eksper. 
ter, Lokarno devletleri tarafından ileri 
sürülen tekliflerin kat'i ınetnini kaleme 
alacaklar. dış bakanları da hük:imetle
riyle danışacaklardır. 

Kısa Dış Haberler 
* Berlin - Şubat ayı tecim muva

zenesi 40 milyon mark ihracat fazla
siyle kapanmıştır. 

* Belgrad - Atman • yugoslav ti· 
caret anlaşması gereğince, iki memle· 
ket koıniteleri konferansı dün Agran· 
da toplanmıştır. 

* Belgrad - Senato dış bakanlığı 
büdcesini kabul etmiştir. 

* Bükreş - Yeni ceza kanununun 

metni k.ırala törenle sunulmuştur. Ad
liye bakanı bir söylev vererek, mem
leketin her tarafında kanun birliğini 
temin edecek olan bu metnin ehemi
yetinden bahsetmiş, kırat da bu nut
ka cevab vermiştir, 

TfRK HAVA ·KURUMU AN KARA ŞUBESiNiN BAl...OSU 

21 MART CUMARTESİ AKŞAMI 

HALl{EViNDE 

ULUS 

DIŞ 
ITALY AN - HABEŞ HARBi 

Şimalde italyan 
taarruzu 

devam edivor . -----
Cenub cephesinde şiddetli 
bir bombardıman başladı 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
ra ve gerek havada büyiik bir faali· 
yet hüküm sürmektedir. 

General Grazianinin bir enıri. 
General Graziani Negelli bölgesi 

kumandanı general BorguzoWye §U 

emri vermiştir: 
"NegeUi tahkim edilmiş bir mevki 

ve bir depo olmalıdır, fakat İtalyan 
kuvvetleri burada uzun müddet yer· 
le§memelidirler." 

Her gün Negelli'den keşif kolları 
hareket etmekte ve aynı zamanda bir 
hava Üssü olan bu bölgede büyük bir 
tayyare faaliyeti hüküm sürmektedir. 

Habet askerinin en ufak bir top· 
)anma hareketini görünce İtalyan tay
yareleri bunları 4iddetli bir bombar· 
dımana tutmaktadırlar. 

Vçii.ncii defa İştfal edilen bir yer 
Adisababanın 360 kilometre cenu

bunda ve Allata'nın 130 kilometre ce· 
nubu şarkisinde bulunan Madara, mu· 
hasematm başlangıcındanberi üçüncü 
defa olarak işgal ediJmiş ve aşılmış· 
tır. Canaledoria nehrinin yukarı böl
geleri ile bu nehrin şimal bölgesi tay
yareler tarafmdan tetkik edilmiştir. 

Damoparama nehrinin civarı İtalyan 
ko11an tarafından daimi surette kesil. 
mektedir. Maga bombardıman edil
miş ve babeş muhariblerini iaşe etmek 
üzere yola çıkan kervanlar göller böl 
gesinde İtalyan tayyareleri tarafmdnn 
şiddetle bombardıman edilmiştir. hal. 
yanlar, habeşleri hoyuna İzl\Ç etmekte
dirler. MPrkezi böll!'ede, İtalyan k•n·~ 

kolları, habeş generali Bevnmered kuv
velPtrini'l'I arkrı1anna k"'ldar ı1okulmu<ı 
lardır. Atf;ıı'l'bttbavR doğru P'i-len yolun 
ehemivetli hi1' mevkii o1R1'1 M:vırrı1o , İtal. 

yan tayyareleri tarafın"''" <ıiddetli bir 
surette bo"'h~r~"ITIRn editmistir. 

A.~ıbız bir lınher 

Londra, 18 (A.A.) - Royter ajan· 
sı, Adisababa muhabirinin bir telgra 
fma göre, ha bet hükÜmeti, imp-. ..... ,.. 
run sulh görüşmelerine giris,....~'· .... 
şebbüsünde bulunduğu hakkın~,_ı.· 

haberleri yalanlamaktadır. HabP" ı,;; 
kümeti, miHetler cemiyeti statüsi' 
prensiplerine uygun olmayan hicb;, 
görüşme teşebbüsüne yanaşmıyacak· 

tır. 

Rik·et Cibıtti'de 
Londra, 18 (A.A.) - Maliyeci 8. 

Rıket, tayyare ile Khartum'dan Cibu. 
ti'ye gelmiştir. Söylendiğine göre, B 
Ri\...et, diplomatik bir vazife ile Adi 
sababaya gidecektir. Riket'in bu zı 
yareti kısmen petrol imtiyazı ile de a · 
lakalıdır. 

iki hal)eş wyyare!fi tahrib edildi. 
Roma, 18 (A.A.) - Mareşal 

158 numaralı resmi tebliğde bil 
diriyor: 

İtalyan tayyareleri, Aşang 
lünün cenubunda görülen iki ha· 
beş tayyaresini tahrib etmişlerdir. 

Bir çok habeş şefleri, bu ara· 
da bilhassa Eski T embier valisi 
Ras Seyyum'un oğlunun mürebbi. 
si Dedjaz Amare Chere SilJa , j 
mutavaat etmiştir. 

Şimal cephesinde kayda değeı 
bir şey yoktur. 

'/Jtulugeıta ordusunun yeni im· 
mandam kinı olacak? 

Dessie, 18 (A.A.) - lstefo 11 
Ajansı bildiriyor: 

Sanıldığına göre Mulugetla· 
nın ordusunu tensik etmek vazı

fesi, Eski Dessie valisi Ras Eta
denı'ye havale edilmiştir. 

Bu cumartes: akftımı bu baloya gidecek olanlar hem Hava Kuru
mumuza yardcm ,fmİf hem de halta sonunda çok güzel eğlenmif 
olacaklardır. 

• İtalyan ileri hareketini dur· 

1 
durmak için, kuvayı külliye ku
mandanlığını imparator kendi ü
zerine almıştır. 

SA'\fA 

HABERLER 
Salı günkü konsey toplantısında 

BB. Litvinof ve T. R. Aras 
beyanatta 

Londra, 18 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyinin dün öğleden 
sonraki aleni celsesinde sovyet de
legesi B. Litvinof, cemiyet pren
siplerinin tatbiki lehinde hararet· 
li müdafaada bulunmuştur. B. Lit· 
vinof, son 18 ay içinde, andlaşma
ların her ihlal edilişinde, R ya· 
nın şiddetli protestolarda bulun
duğunu ve enerjik tedbirler aldı
ğını hatırlatmış ve o '.adisc~~ri 
şöylece saymıştrr: 

1 - Versay andlaşmasmm as· 
keri hükümlerinin Almanya tara· 
fından ihlali. 

2 - İtalya - habet anlaşmazlı· 
ğı görüşmeleri. 

3 - V ersay ve Lokarno and
l~malannm Almanya tarafından 
feshi. 

B. Litvinof demiştir ki: 
"- Sovyet Rusya, kendi men· 

faatlerine dokunulmuş olmadığı 
için ternamen hasbi hareket etmiş· 
tir. teahhüdleri hilafında hareket 
edenlere karşı müsterek tedbirler 
alınmadıkca müşterek emniyet 
teşkilatı için savaşılamaz. Müte
caviz karşısında müsaadekariık 
göstermeği, yahut teahhüdlerine 
sayğı göstermemesine müştereken 
teşvik etmeği, veyahud mütecavi 
ze tecavüzünün meyve~inden r .y· 
da temin ettirmeğe matuf müşte· 
rek hir anlaşmavı müşterek bir ted 
bir sayamayız. Milletler Cemiveti, 
prensiplerini tatbik etmiyecek o
lursa istihazava hedef olacaktır. 
Ve bu takdirde, cemiyet yalmz 
beyhude bir kurum değil, hatta 
teh1ikeli hir hale pP(ec-:el<tir. C;;., 
•;ü, m111etleri, ken-laerini müdafaa 
edecekleri yerde uvumağa teşvik 
etrn1c; olacaktır. 

B. Litvinof, bundan sonra, 8. Hit· 
ler'in fransız - sovyet paktı alevhin· 
delci iddialannı münakaşa etmiş, bu 
paktın. valn1z tedafiii oluo Alrnl'\nya 
tarafından, Fransa'va veya Sovvet 
Rusya'ya taarruz olmadıkça asla ha. 
re1<"ete geçmiyeceğini sövlemiş ve de. 
•1İstir ki: 

" - Almanya, Ren bölgesinin as
kerlik dışı vaziyetinin, milletlerin 
müsavatı prensipi ile telifi imkins1z 
ve alman Smll'lannm tamambğı na • 
mma tehlikeli oldu!!unu sövliyerek 
kuvvPt:e müra<:aat etmiştir. 

B. Litvinof, Sovyet Rusya'nm 
" tmanva'vıt vükletilen müsavatst:z 
lıklarr ortadan kald"'"1ai'!a matuf her 
teltlifi, Almanva sulh arzusu besle · 
dH:ine dair deliller gösterdiği tnkdir
df' hemen terviç edec~ini söylemış, 
Vf' B. Hitler'in tekliflerini tenkit 
etmistir. 

Londra, 18 (A.A. - Türkiye 
dı!; 1~ler bakam doktor T .... ı;tr 

bulundular 
Rüştü Aras, Milletler Cer.ı1vPl i 
konseyinin dünkü toplant1S111rla. 
d.Şağıdaki beyanatta bulunıııu.ş

tur: 
"- Bugün bazı gazete sutnn

larmda, bir mücadelede bulunmuş 
olduğum hakkında bazı yazılar 
gördüm. Bu, düşüncemden çok u
zak olan yanlış tefsirlere yol aça
bil!r. Bunun içindir ki, hütün sui
tefehhümleri bertaraf etmek m~k
sadiyle derhal izahat vermek ar-
2usundayım. 

Müdafaa ettiğim fikir aynen 
şu idi: 

Ren hakkındaki Lokarno pak
tının ihlali işinin havale edildıği 
konsey, aynı paktm ahkamı muci
bince, vazedilen meselede bir ha
kem vazifesini haizdir };i bu miına. 
kaşa götürmez bir keyfiyettir. 
Fakat konseyin rolü yalnız buna 
inhisar etmez. Bizzat mahiyeti i
tibariyle konseyin kendi bünyesi
ne dahil daha iki rolü vardır, ve 
ilave edebilirim ki Lokarno devlet
leri, konseyi bizim burada toplan
mamrıa sebeb teşkil eden bu ha
kem rolünü verir iken konseyin bu 
rollerini gayet iyi bir surette bıl
mekte idiler. Bu roller beynelmi
lel ihtilaflarda uzlaştırıcı rolü ile 
emniyet zammı rolüdür. Bugünkü 
müzakerelerde, tevdi edilen karar 
sureti projesi hakkında, Fransa ve 
Belçikayı konseyin tam surette tal 
min etmesinden evvel yerinde ol. 
mıyacak bir uzlaştırma me'fZUu ha· 
his değildir. Fakat diğer bir uzlat
tırmaya mahal varsa, bu İfİ konse
vin yapmasını diğer her türlü hal 
suretlerine tercih edeceğim. Fık
rimce konsey, rolünü Ren paktı· 
nm kendisine verdiği hakemh ... e 
inhisar ettirmekle, bu İptİt1aİ 
iki rolünü ifa etmiş olmaz. Kon
sey, bu iki rolünün kendisine tah· 
mil ettiği vazifeyi, ihlal hakkında
'd teklif üzerinde nasıl olursa ol· 
sun almak mecburiyetinde bulun
rfuğumuz karardan müstakil bir 
surette ifa edebilir. Bence bu v~ 
7.İfe, Lokarno muahedesinin zamio 
oi olan devletlerin teahhüdlt:ıinin 
tamamiyetinden hiç bir şey eksilt· 
memek üzere ve fakat buna kendi 
yardımımızı da ilave etmek sure
tiyle, bu zamin cfovletlere iltihak
hr. Bu suretle, Milletler Cemiyeti 
paktının ruh ve metnine riayet 
edilmiş olunacaktır. Gene bu su
retle, konsey, üç büyük Avru)>ll 
memleketinin münasebetlerine a
it olan ve Avrupa emniyetinin bel 
kemii{ini teşkil eden bu kadar mü
him bir meselede bütün vazifes1ni 
-~ .. -;;._ olacaktır .•. 



(Yaban~~ g~~~~;lerde okuduklarımız Lodendoref 
ve gelecek harlı 

G-eneral 
I 

Fransız müstahkem mevkilerinin eheıniyeti 6 mart 1936 tarihli Mançester Gar
diyen gııu:tesinin bir muharr:irı, ter
cümesini tefrika etmekte olduğumuz 
(Topyı:kim har'b) eseri hakhındc.. 1u 
aatırlan )'QZ:~)or: 

ta k<!ndisi, milli benliğin yüksek ifa
desi; bir metod olarak değil, r.lc1n 

muhafazası için znruri biyo!oj ık bir 
hadise olaı·ak ele alıuakta ' e Nazile· 
rin ırk teorisini kabul ederek gelecek 
ı arbın bir "ırk harbı Der Völkisc
lıe krieg" olacağını söylemektedir. 

Fransanın, harbtan sonra, garb vi
lo.>'- ·•ı.:ı .ni herhangi bir alman istila
suıc-.an horunıak için milyarlar pahcı

s.na buyük askeri hcualıklcır yapmış 
ve bu tıırattakı bölgelerini en kuvvet
lı mustahkcm mu.Jkilerle şedlemı§ ol
d ugu m a.umdar. "Moginot" hattı ismi 
ı;c .ıen dunyanın ha en çetin istihkam
ları silsilesınden birini gezmiş olan 
franszz. yazarı Jean QuatremaTTe, bu 
husu:;!akı ıntibalannı Ercelsior gaze
tesıncle .)ıa~yur. Bu makale serisinden 
bcz.ı kı ım .... rı, okudanmız.a modern 

har.:ı tcknı.gmdeki tera'kkiler hakkın
da kıiçük bir fikir oennelı maksadiy
le, mtunlaruıuza alıyoruz: 

1914 harbından önce, askeri tekni
ğin vaziyetı, süratli kıtaların kendi
lerine gerekli vasıtaları beraber gö
türmelerine imkan vermiyordu. Mü
him neticeler ancak, cihazlanmaları 
için ge rilerinde demiryolu bulunan 
sayıları kabank ordular tarafından 

alınabiliyordu. Dcmiryollarını daha 
sınır boyunda durduracak ve bu su
retle herhangi bir ilerleme te§ebbü
sünc engel olacak durdurucu müstah· 
kem mevkiler nazariyesi buradan çık· 
mıştı. 

Otomobilin inkişafiyle vaziyet de
ğişmiftir. 

Demiryolları. hatta milli yollar bi
le orduların tek bealeyici damarları 
olmaktan ç.ılı:mışlardır: Şimdi, hatta 
en geçilmez maniaları bile aşarak, as
ker ve cihaz kafileleri, bütün yol şe· 
bekcsinden geniş ölçüc!e faydalana
bilmektedir. 

Demek oluyor ki düşman için ge· 

çilmez hale konması istenen hat Üze· 
rinde bütün sahaya, motörlü Va$ıtala
rm Üzerinde ilerliyebileceği bütün 

yerlere hakim olmak lizımdır ve ge

çilmez hale getirilecek yerin ilerisin
deki bu bat bile, dü~man motörlü kı· 
talarının yanlannı 9evirerek geride
ki mühim noktalan eline geçirmesine 
engel olmak için kafi derecede uzun 
olmalıdır. 

Bu düşünceyledir ki atman ordu
larının üzerinden ceçebileceği bütün 

yerler. ta timalcle denizdee baılıya
rak, Belçika, Lilluemburg ve alman 
amırları boyanca uzayan müstabkem 
mevkiler fflbeke&iyle muhafaza alb

na al.mmı,tır. Harh tekniaiyenlerinin 
tÖyledilderine gire bu~ pra
tik olarak .zapt -.e iatila edilmesine 

hiç bir ordu için. laatta fennin en ile
ri ailalalanna malik Olaa da, imkan 
yoktur. Bu istihkimlann bulunduğu 

bölgelerde, yani Franııanm bütün 
garb aıntrlarını kaplıyan uzun bir 
hat üzerinden yer altma yerleştiril

mit '"' icabtnda meydana çıkarak 

atef açaca'k olan toplarm ateşinden 
masun bu1una~ak <en kikiilt bir nokta 
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bile bırakılmamrıtır. Ve bu alet, ye
rine göre o derece kesif olacaktır ki, 
bu yerlerde değil canlı insanların, 

hatta çelik makiııalarm bile ilerleme
sine imkan olmıyacaktır. 

Bütün bat boyunca biribiri.nden 
muayyen aralıklarla betondan yapıl
mış olan ka:unatlar (atq yerleri), te
pelerin düşmana bakan sırtlarına gö
mülü olarak inta edilmişlerdir. Fakat 
tepe bulunmayazı düz. yerlerde bu 
kazmatlar, beton mikaplar halinde 
ve bir asansör harekctile yere gömül-

~::::.:;·~=2 İst/h kdml.-r 
mı,,.l4k.ısı 

5 L<. oafl Ht o/11 6ırii/(lj,. 
IJ1lec12A. lo/'r4kJ.n· 

bir sükut hüküm sürüyor: Bu gecenin 
siklıtu değil, daha fazla bir mezar sü
kutu. En ufak gürültü karanlık kubbe. 
)erde derin akisler bırakıyor. Demek ki, 
demin Üzerinden geçmiı olduğumuz a. 
ğaçh tarlalarm, yazın buğdayların bü
yüdüğü tarlaların altında, böyle bir es
rarlı yet"a1tı ıehri bulunayOT'. Bana ar
kadaşlık eden RıbaJ' hayretimdea aşikar 
bir aırette zevk duyuyor. Ba :ze..-ki art. 
trrmak istiyormuş gıDi birdenbire hıiber 
veriyor 

- lataıyon! 

Fransan.ın fark .. ınırmda yaptığı tahkimatı gösteren bir lrtımn:c haritcr11« 

mekte, icabında, yer yÜzÜne çıkarak Solda çok -.ydınlık bir galeri açılıyor. 
ateş etmektedir. Tanklar ve zırh· Borada elektrikle İ§liyen küçük trenle. 
lı otomobiller için toprağa amuai ola· uyuy.>r. Biraz sonra fabrikadayız. lçin-
rak raylar dikilmiştir. Tel örgüleri de de motörler, elektrikli kaynak makine 
askerlerin geçmeısine mani olmakta- lcri, bir çc;.k diğer mı kincler. Burada her 

dır. şey ekktrikle işliyor. Elektrik, istihka-'l 
Metz civarında x... müstahkem adlı bu yernltı şehrinin kıraliçesidir. 1 

mevkiindeyiz. şığı ve sıcaklığı Neren och&r, ihtiyat de· 
Bana arkada§lık eden subay, gel- po'lannı suyla dolduran tulumbaları u 

dik diyor. Fakat etarfta, içinde kilo- işletir, lıavayı dcği§tİren vnntilatörlt:. 
metrelerce uzayan bir galeri, elektrik- 0 çevirir, küçük treni ve atıı odalarına 

li bir mut.fak, bütün konforu ile bir -.ermi yüklü arabaları götüren , '> 1· 
kııla, birçok kazmatlar ve hatta kü- Biraz sonra la§ladaY.ız. Kapı çelikten 
çük bir tren bulunan bir müstahkem 
mevkii haber verecek hiç bir alamet 
yok. Birdenbire bir yol dönemecinde 
müstahkem mevkiin kapıaı meydana 
çıktı. Tepenin içine gÖmülmÜf ağır bir 
beton kütlesi. Yüz elli metre öteden 
geçen yoldan hiç bir ıey gör ye im 
kin yoktu. 

Kapı önünde bir nö çİ bekliyor. 
Bir dehlize giriyonı~ yol derhal bü
yük bir köşe yaparak dönüyor, geni§ 
basamaklı bir merdiven toprak altma 
İniyor. Uzak araldd rla konulmuş et· 
rafı telli ampuller oz.ayrf bir ışık veri· 
yor. 

Merdiven bizi bir metro istasyonu 
kadar geniş bir gnleriyu götürüyor. 
Sağda ve solda, toprnk iç;nde, ka.ran
•'tl ağızlannı ~çıvorlar Ai{rr ve dE>.rin 

dir Her hangi bir iatilan karıı ihtiyat 

te"' · ı-i mi? Hayır, içeri atılabilecek gaz 

lerden korumak için. Doğrudan doğru-

ya fabrika tarafından yeraltı iıtihkimı
nrn her tarafına gönderilen hava icabın
da mtılır ve her türlü gazlerden temiz 
lcncbilir. 

Odalara gırıyOl"um. Subay, yar su 
ay ve asker odalıın eski kııJa!ardan 
k daha temiz ve konforlu. M tfaldaı 

'\yran oluyorum: Heı JCY burada, 
vaz, parlak, nikelli. Büyük bir ocak, de 

po büyüklüğünde su ısıtma kazanlaı ı 
Bur dıı da her ~,. ,., eldrikle i~ler. Bu:ı
l?r hakikaten örnek olacak \'e •iç bir 
otelin, biç bil· evin henüz sabib 0 1 

<l •ğı kndnr mükemmel ıey1-· 
Ha11tane de tamamivle .bevaz. en ımc 

Biiyük harlrta Ahnanyanın genel 
kurmay başkanlığını yapmıt olan ge· 
neral Ludendorf, son zamanlarda 
.. Topyekiiıı harb • tüm savat" isimli 
bir kitab neşretti. Bu eser, yalnız 

Ludendorf askerlik ilminde biiyÜk bir 
üstad olduğu için değil, aynı zaman. 
da kendisinin Almanyada yeniden 
mevkiini ve nüfuzunu kazanmıı bir 
adnm olması doJayısiyle de dikkate 
deiYer . 

Almanlar tarafından geni~ bir mik
yasta okunan bu eser aleyhinde fikir 
vr •"itülmediğine bakılacak olursa 
iç.ındeki tezin bugünkü Almanya ta· 
rafından uygun bulunduğu da anla· 
sdınaktadır. 

General Ludendorf'a göre Fred~

··lc ve Napofyon seferlennin verdiği 
deı sler üzerine kunılmut Olan Clau· 
sewitz telakkilerinin bugün artık. mo· 
dul geçmi,tir. O günlerde harb, 1nİ1-
letle.r ar&11rıda oJnıaktan .Lİyade ~clu
lar ~da bir çekipne idi. 

Oausew,Lc. bir ··ıop:v~kun h<1rb" 
tasavvur .etmişti. Fakat onun için bu 
bir idealdi ve ı-.ealite 61\hasmdaD uzak 
bulunuyordu, 

O. barba bir sıya&a aleti göziyle 
baı.- m~ her ne bdar dIJ aıyaeayı 

mi•:~ zaruretlere bağiı gönniqae <le 

gene lbir bütün halinde harbı B'l)'aS&· 

na• n ltmda tutmuştu. 
Ludendorf, büyük harbta bu dok

terinin Almanya için mepım sonuçlar 
verdiğini, çünkü bu yüzden aya&al li... 
derlerle ordu ıefleri ara&ında devam· 
lı ihtilnflar çıktığını, birincilerin ağır 
basması üzerine sonuncuların felce 
u~·adı<Yını .iddia etmektedir. General, 
.,una misal olmak üzere denizaltı 

harb1 11.rmı göateri,.or. Ludezdnrf'a 

göre Pf!er bu iş yüksek kumanda be 

vetinin istediği gibi yiirütülse o za
man .s.ivillerİA gecikmeleri •e tered· 
düdlerini menedecıek, muvaffakıyet 

basıl olacaktı. 

Ludendorf, harbı bir gayeye erif. 
ti"°'c"ı. J.ı> .. v.uıta gibi cfe.ğil. «&yenin 

dern bir klinik .kadac temiz. 8-ada bek
leme odalar .. operuyon uJoma wı ya

takaneler var. 

Yavaı J'aftf '}'ibelerdt bzmatJm-& 
çıkıyonaz.. Etrafta bir Rrii kaba, otı>

matik. ağir çelik ıbpllaa- nr. Dii1111a;ı 
kazmat!ardlla '9irini -..ılsa eline geçir
se bile, ı:ııııintaDkem ~İn içine im. 
1ay1 lda gittmiyecek. Ba ~dirde, gör. 
dü;;ümiiz dar dehlizler, her '-azırlığı 
müdafilerin lebine olan nriidhif lto
ğuımaJara sahne olac:akbr. 

Bütün "'1 nantardan, 'ba müstahkem 
mevkı1erin zabtı ne güç Ye hatta im
e..:: - •• ,. ,,ıJ,.c;,ı kolayca an1aşdır. 

Böyle bir harbın ınakı;adı iç;n had 
yoktur; bu bir ölüm • dirim sav~ıclır. 
Böyle bir harb, kar.şılıklı ordular ara
sında bir fili muhuaına değil dir, bun. 
da harb sahnesi. karııln.şan rnemlf!

ketlerin bütün topraklarıdır. 
Muharebe, dÜ§mao memleket hnl

kının vücudlanna kar~ı olduğu kadar 
ruhlarına kar§ı da yapılır ve bu harb
ta propaganda., .zehirli gaz kadar 

tesırlidir. 
Harb, bütün milli gayretlerin aarf

edilmesidir ve bu sebeble bütün mad. 
oi kaynaklar gibi bir milletin fizik 
• kafa enerjilerinin hepsini mns$e• 

dPr. 
Ludendorf'a göre hıırb, bir milletin 

hayatında en yüksek realitedir. On
d n başka her şey, barba bir 'hazır
ı k devrinden başka bir şey olmıyan 
s•·'h zamanlannda da, bu realiteye 
• ·'>i olmalıdır. Harb politikanın l:ir 
illeti değildir; politika harbm bir a

letidir. 
Bir milletin en ilk ihtiyacı bir iç 

birliğidir ve bu Olmadıkça milletin 
organik tarafı Olan orduda birlik 
vardır, denilenıez. 

Bu birlik için de bir iyman birliği 
ve ahengi l&zmıda. Bu bir tek din 
halinde görünmelidir; lakin bu din 
hrristiyanlık değildir. 

Ludendorf'a göre "hırUtİyanlık,, 
ithal edilmit bir ma.tağ ve Cermen ır
kma bir ihanet ve zayıflamasına yol 
açan bir kaynak" tır. 

General Şintoism'i hıristiyanlıktan 
üatün görmekte ve alman ırkına uy

gun bir dinin kabulünü ileri sürmek· 
tedir. (Ki aazi d9kta.,...__n de yap

mak ıistediii dar.) Ludendori bu
nun sağlanmasmı diktatörlükten is
tiyor ve ona göre iyi dİJıy harbsever
lik kalitelerini yüceltmelidir. 

BiT mil\etia myasal, ekononnk, fi. 
n.ı.nsa1 ve dini lmrammı ancak ııüel İh· 
tiyaÇlar karartafbnD&).ıdır. 

Dqarc!a temin edilebt1ecek Mitiin 
lıammaddeler Rlh za.manmcla -
leket içinde biriktiribneli ve laarb :ıı:a
mam için hazır bulunclunalmahchr. 

1 
General, bay1ik ordalara m-naak.. 

ta ve ~yı hesabiyle dolpıa olmanm 
bir orda için lkifi gelmediiini eöJle
mektedir: 

Vücudca elverişli olan herkes harb 
patlak Terince fili hizmete alınmalı
dl1'. Bir acemi nefer, bir sene içinde 
bütün modem silahları kullanabile

cek bir halde yetiıtirilebilir. 
Ludendorf, harb ilanınm yatnız lü-

2umsuz olduğuna değil, zafer için 

bir en~el o110c1lğına da kanidir. Onn 

IA'tJ ANKARA 

Bu suallere, Sadn azam da bir cevab vere
mivor<lu. Sadrazam, onlara, haklı olarak di
yordu ki, Türkiye kendini toplayıp fözumlu 
ırıefonn an vaoabilm,.J· ·cin hansa muhtaçtır. 
Sorsa idiler. doğrusu Enver de başka bir şey 
sö i cmiyeoekti. Cünkü o ela o sıralarda 
başka bir şey bilm;vordu. Enver'in bildiği 

bir~ şey vardı. B11 ıela. nöbetler geçirmek
te Olan dih1vanm ya bn yıl ya engec gelecek 
yı1 bir harb hamianıakta olduğu jdi. Ne har
bı olursa olsnn, bir harb. Ve hu harb Enver
in harbı. haıfılarnı harbı olaca'{tJ. Bir harb 
ki. Enver onda, aralığı şan ve şerefi buJa
.caktı. 

rupa'da kaybolan topraklann yerine başka 
topraklar gelecek ve bütün Türklerin doğu 
imparatorluğu hu suretle hasıl olduktan son-
1'.a, .Avnıpa'daki toprakların ilerisi düşünüle
C"',·+i. 

büyüklüğe benzer biı taraf vardır çünkü bu 
hareketiyle, imparatorluğun başına .. musal
lat ettiği kanlı felaketin günahIJll ödemek 
istemiştir. . 

İmparatorluğun kendisi _ise, m~lsız, 
parçalanmış ve yabancı emrınin ~Dıkka~) 
inhilal ettirici boyunduruğuna teshm edil
miş bir toprak parçası idi Öyle ki. Lord Al
lenby, büyük Tuthomosis'in yolunu takib 
ederek ordusunu Samaria vadisinden Megid
do~da fsreel ovasına soktuğu taman, yalnız 
cenub ordusu değil Osmanlı fnıparatorluğu· 
nun kendisi de inhilal etmişti. Karşı gel· 
mek imkanı kalmamıştı. Bütün Suriye, ingi
lirlerin ve müttefikleri Feysal'm önün~~ 
ac:ık bulunuyordu. Şam. müdafaasız düştu. 
A~b kırallığı ilan edildi. Eğer aşağıdan 

r.uaa: Norkrf oon BISCHOF:F 
Tiirırpe,,_ ~: B,.,._, BELGE 

Onun Serasker kapısına yerleşmesi il~ 
Türk politikasının ışığında tChdidkar bir tit
reme hasıl olur. Balkanlılar Rumeli'yi al
dıktan sonra, Anadolu'dalri eyaletleri arala
rında kağıd üzerinde güpgüzel paylaşmış o
lan hüyük devletlerin elçileri. artık öldüğü
ne hukmedilen imparatorluğun bu askeri 
faar yetlerine hayretle bakarlar. Aynı impa
ratorluk, baksarnza . savaş gemileri bile sa
t almaktadır! Türkiye kime karşı silahlan
m ·tadır? Elden çıkardığı adilar h~ 
Yunanistana karsı Ull? Batı Trakyasmı ge
ri almak için Bulgaristana karşı mı? Ama
v dluktaki Prenc:; Wied'e karsı İstanbuldan 
b slenen mfu:lfunan mukavemetindeki gaye 
1 edir? Hem Türk politikasının acaba istika
meti nedir? Türkiye Almanya ile Avustuıya-
ın gerçekten dümensuyunda yürümekte 

t _rdevam mıdır? Başka imkanlar yok mn
dt r? Bircok tahammiırler kaydeden 1914 ilk
b hannda, İstanbuldaki elçilerin zihnini bü-

' hu smılle-r isgal etmekte idi. 

Dünya. !Env~e. beklediği harb'ı, 1914 
ağustosunda verdi. Ve birden, Enver, kimin-
le ve ne için barba gireceğini tesbit ediver 
mişti Bu harb birkaç tane kayalık ada ya
hut Trakya"daki birkaç vüz kilometre top
rak: için yaprlmıyacaktı. Bir muazzam impa
ratorluk fethedilecekti. Ege'den Çin'e kadar 
arman bir imparatorluk. Bütün Türklerin 
imparatorluğu. Böyle bir şey, o zamana ka
dar, nasyonalist birkaç hayalperestin bey
ninden öteye gidememisti. Şimdi halbuki, 
can düsmaru Moskof'un, içi sarnandolu ve 
kof devin Enver tarafından yere serilmesiy
le, hayal, hakikat olacaktı. Bu suretle. Av-

İşte F.,·1er'in İskender rüyası, bu idi. Ve 
Osman11 İmparatorluğu, en son seferine 1914 
ikincitesrininde bu uğurda çıktL Ermenista
nm buzlu klsında. ordunun secme kıtalarım, 
harbiye naZtr.r, iste hu rüya uğruna kurban 
vermistir. Doğu'daki harb, Enver'in bizzat 
kendi harbı ;di. vegane gercek harbtı. Galiç
ya topraklan, Arahiı::tan çölleri. Filistin dai
lan ve Tiirk askerlerinin ckseriva alınan 
kumandasında vuruştuk.lan boz Gelibolu te
peleri, bütün bunlar. Doğttdaki harbı yapa
bilmek üzere, umumi savaş durumwıun icab 
ettircliği ikinci derece cephcleroi. Öyle ki, 
savaşın sonlarına doğru, zayıf Filistin cep
hesi tehlikeye girerken ve takviye bekler
ken dahi. docrı ordusu, Car ordularının Rus 
ihtilali üzerine inhilali sayesinde kabil olan 
ileri l'!areketne devam etmekten ceknmemiş 
ve Kafkas llerinde imparatocluğ'~ bütün bu 
kanlan döktürmüş olan hayalin peşinden 
ko~mu tur. Ve bu hayal, bir gün, Uzak Tür
kistan'm bir tarafında ve laz!llarla beyaz
lrınn dolanrk ve kanh <"~roışmalarmdan bi
rinde. avantürvenin kpr.,. .... ln.i de yutmuştur. 
Onun bu havale kendini kurban vermesinde 

· ·ı· 1 1 rabla· ilerlemekte devam eden ıngı ıt er c a 
mı önüne geçmek isteniyorsa, Bağdad ~er. 
besini çabucak tahliye etmek ve bur3 a 

1 

··a faasına 
kıtalan kurtarıcı Anadolunun mı~ 3 b bı 
tahsis etmek lazımgeliyordu. ~ger "'l~~i
ilan ederek memleketi kork\UlÇ bır ınaf! ve 
yete sürüklemis olan hükümet c:ki1':'1~~azı 
so alkteşrin 1918 de imparatorlu~n 1? -~za~ 

•• kt>~1 111 •. 
manasına ~elen Monnoros mutare sira-
Janrnasa id~ Haleb'in il.zerlerine kacla~ıları
yet etmiş .olan bozgun. İstanhul'un k~ 
na kadar devam edecekti. 
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B. V enizelos düıt öldü Spor . 

Eskrim teşvik 
müsabeıtaları 

Lokarno devletlerinin 
toplantT~ı Bütün Yunanistan yas içinde 

E8krimciler Olimpiyadlara 
hazır)anıyorJar. 

(8tı§ı l. inci .aylatltı) aeyine, ne de Almanya'ya kati teklif· 
Jerd bulunmıyacaklardır. (BGJı l. inci aaylada) 

Irk dolayısiyle baıvekillikten çekilmit· 
tir. O ıuralarda Avrupaya, oradan Gi· 
ride ve Giridden de Selaniie .-eçmit 
ve kurduğu muvakkat hükünıetin te§· 
kil etfiii ordu ile ammni barba ittirak 
etmİ§tir. itilaf devletlerinin Pire'yi İf· 
gaf etmeleri üzeriae Veaizelo6 da A· 
tinaya gelmit ve hüküıneti ele almıı, 
bu suretle Yunanistanı bilfiil harba 

..... Ufhlr. 

1917 mayumdaa 1920 ikinci tqri. 
nine kadar iktidar meYkiinde kalan 
Vaüzelos, bu tarihte yapılan seçimde 

Sevr muahedesi ile A vrupadan dön
nnq olduğa halde • mebus çıkamaym. 
ca barekillikten çekilmiıtir. 

] 923 senesine kadar iktidardan u· 
zala kalan Venizelos o l'llrn ilk kanu
nunda Plastiras'm yaptığı ihtilal ne
ticesindeki seçimde 5 seçim dairesin
den birden mebus çıkmrı, parlamento 
reisi ve biraz sonra da başvekil olmQf· 
hs. 

1924 ıubatmda parlamentoda ge· 
çi1'diği bir kalp buhranı üzerine siya· 
setten çekilmiş ve Avrupaya gitmiştir. 

1928 de gene Atinaya dönmiif, parti· 
sinin idaresini eline almıı "Ye ağu.atos
ta yapdan seçimde bÜyÜk bir çoğun
lukla parlamentoya gelerek 1928 · 
1932 teşrii devresi devamınca hükü· 
met reisliğinde butımmuıtur. 

1932 seçıminden sonra kurulan 
Ça1daris kabinesini diifiirmÜf ve onun 
yerine geçerek 1933 .eçimini açmq
tır. Fakat bu seçimin neticesinde par
lamentodaki çoğunluğu kaybettiği İ· 

çin son ihtilale kadar muhalefet tara-

======================~-=== 
göre 1914 yılında Rusyaya ve Fran. 
aaya karşı h:ı.rb ilanı kötü bir hata 
olDmftur. Harba karar veren bir dev
let, dü~man ordalarmm toplannıaaı· 
na mani olmak üzere, hanen, hava
yı egemenliği ve kumandası altma al
malıdır. Dü,manm endüstri merkez

leri emen bombardıman edilmeli· 
dir. 

Fakat hava silahı, kati neticeyi a· 
la111a2. Soa zaferi kazanacak l'ene 
kPra ordulandrr. 

Bir istila vukuunda sivil halk bar
ba girmeli Ye düpnanm arkamu Ym'· 

mahcbr. 

Harb zamanmda gerek memleket 

içiade, •erek dqmda genel UJ'as&J'1 

b.Jkumanclan idare etmelidir. Aynı 

zamanda milletin •lıaaomik kaynak
lan da oomı kontrola altında bulma.. 
mahchr. 

21 ... ,... 1935 tariı.Ji ........ b
D-U, Ludendorf'aa İstediği ..,...... 

dea çoğunu SÜ bakanma "Yel melrtedir. 
l.adendorf diyor ki: 
.. Bir topyekôn Urba cirifmek aa

retiyfe haklarım tanıtmak iatiyen hir 
millet, bir bütün olarak emriae gİr· 
medikçe büyük bir kamandana la)'lk 
oLm.az." 

Telrilıa: Na. 12 

fmcla kalmıı f.'. ihtilalden -_oma, iti· 
lindiği gibi, .Af1ııpaya gitmiı ve dün 
Pariste öJmütth'· 

Kıral Cor,Bayan J1 enizelo1<1 
ta.ziyjrini bUdircli. 

Atina., 18 /A.A.) - JC .. al p_.-e 
buluna Bay.- Venizelos'a aıağıdaki 
telgra ı çek~tir: 

"Uğradıi-'ı: büyiik kayıptan .t. 
layı samimi U-CiJetlerimi ve derin mu· 

habbet hisl~ bildiririm.'' 
BaJbakan Peınircis de Bayaa Ve· 

nizeloaa fU tPafı çekmittir: 

Btı§b~nın taziyesi 
"Hüküme~ lrıodern Y....UStaam 

en büyük ~sal adamı obauş olaa 
büyÜk ada~ Ölümü dolayısi7le, Ü· 

ze ve aileniJ,11! hürmetkarane tazi:Jet· 
lerini bildirir•' 

Kıralm adl&al büro direktörü Prf. 
Angelopulos fl. Sofulisi ziyaret ede
rek liberal p1biye kıralm taziyetleri
ni bildirmişbf· 

Parti reuletinhı dii1ü11ukri 
Halk pa.rti&i baıkanı Çatclaris, ga

zetecilere blfaııatmda, V eniseloaan 
ölümü dola1"İyle teessürlerini ba,dir. 
dikten sonr• denıiıtir lı:i: 

.. _ Venifelosun eseri hakkmdaki 
hükmü tairlı ~erecektir. Bu ölümle 

kanıık ve velc:etli bir dene sona er
mektedir . .,._.ıeıen bütün sryaaal a
damların ~ Iı:arşı vazifelerini 

yapacağına~lllıiinı." 
Milli paıtİ baıkam Teotokis, Ya. 

naniatancld eıı dikkate değer bİl' il· 
yasal çehr~ll kaybolduğunu ve mem. 
leketin norl'al ve sakin sıyasal haya
ta döneceğiİİlııidini izhar eylemiştir. 

BB. Kafll'daria, Papanastasyu ve 
öteki parti tefleri f~kalade heye
canlı old~ ve aıyasal ihtiraslar 
bundan bö:ıfe yabfllllf olduğundan, 
bütün Elenltrin vatana ka~ı olan va
zifelerini yfPacaklan ümidinde bu
lunduklarm aöylemiılerdir. 

Liberal ~ delegeleri, Veni. 
zelosı.ın cedleaine Yananistana kadar 
refakat etmd< üzere Pariae gihnekte
dir. 

Kırat B. Politi•'i, cenazeye hir p.. 
lenk ko71Dlf• n kendisini P• i.tıelD 
cenaze ~ temsil ebnep _. 
111111' etıniı~· 

Yenüeld aleyhtara .,,-lelerin 
fikirleri v--.. aleybcları ...W. f'I fi.. 

kirleri JiirlÜYorlar: • 

l.Ca~ gazetesi yulyGI': 

.. Elfteril' Venize.los, mem1e1ret ta. 

ribİDcle çoll biiyük bir adam olaralı ya

pJ'llC&kbr. E.n büyük diqınanlul tllıbi 
talaatanaa iniincte eğilmektedir." 

Proia ptetesi yazıyor: 
"'V ~ •• tarihimi.zia lliitiia dene. 

aini doldur'!' kudretli siyasal çehre icR.'' 

Eıkrim federas7onunuD Macaris· 
tandan setirttiği aDtrenÖr, dört ayda.n· 
beri, Ankara hnlkevindeki jimnaıtik ıa

lonunda, derslerini veriyordu. içlerinde 
kadınların da bulunduğa amatörlerin aa
yıaı 30 - 40 ı bulmaktadır. 

Haber aldığmma göre 23 mart pa. 

zartesi, 31 mart sala n 3 nisaıı cuma 
günleri aktam aaat 20 de halkeYİ salo-

nanda bu amatörlerin (A,B,C) gruplan 

arasmda teşvik ve takım 1eçme müsaba

kalan yapı1acaktır. Bu müsabakalarda 

ıeçilenler nisanın ikinci haftasında An

kara'ya gelecek l•tanbul eskrimcileriyle 

kartılaşac:aklar n bu karJdaşmalarda 
iyi netice alanlar içiıulea milli takım se-

çilecektir. Bu aeçimden sonra olimpiyad 

lan ıönderilmeleri taıa..,,,ur edilen es

krim milli takımının hazırlıklarını Peş· 

te'de yapması düşünülmektedir. Maca
ristan, orta A vrupanın eskrimde en ileri 

<riden bir memleketidir. Yalnız Peşte' ie 

60 den fazla eskrim kulübü vardır. Bu 

balomdan eskrimcilerimizin Pqte'de ça· 
hşmalarından büyiik fayda umulmakta
dır. 

Tepik müsabekalanm görmek is. 
teyenler giriş kartlanm halkeTinden • · 
la bilirler. parasızdır. 

KiraJık 
aparbman 

Dört buçuk oda ilri balkon 
banyo ve mutfak daireler mun· 
tazam bir daire kiralıktır ... •· 

.>aşı lzmir caddesi No :5 

Alt kata nıliraca .... t-9i7 

"- Daha Lokarno devletleri arasın· 
da, tutacakları prognım üzeriade uyuı
ma basıl olmamı§tır. Bu program üze
rinde bir anlaımaya varddığı zaman, 
program milletler cemiyeti konseyi. 
ve Almanya'ya bildirileektir. 

Lokarno devletleri öteki meseleler 
aruuıda Ahnanya'run ileri sürdüğü ıs 
senelik pakt projaia.i de ıörüımektc
dirler. Görütmeler garbi A nupa mese. 
Jeıi üzerindedir. Ba ıöriitmeler clah:ı 

batlangıç safhasında lıuhımnaktadır. 

Bundaa dolayıdır ki, yapılacak daha!: 
it vardır. Fransız bükümetİ de bizim ı. 
zu ettiğimiz sibi bir bal suretine var· 
maiı tiddetle arzu etmektedir. ŞDn 
halde göriipneler hakkında umumi b 
propam üzerinde uyuımaia çahpnak
tayız. n 

lngifu d~legelerinin projesi 
Royter ajansının öğrendiğine göre, 

bu programm meydana cetirilmeü i
ıi, eaaalı aurette, ancak milletler cemi

yetinin toplantısından sonra, peqem· 
be günü bqlıyacaktır. lngiliz delege
leri tarafından ileri sürülen projenin 

e .. atan hakkında akı bir ketumluk 
muhafaza edilmektedir. Bugün ÜÇ 

heyet de projelerini vermiılerdir. Lo
karno deTletleri, ba Üç projeyi büyük 

bir dikkatle gözden geçirmektedir· 
ler Lokarno devletleri, bu eaaslar iİ· 

zerinde, .. garbi Avrupada yeni. udaı
ma" ismi verilen bal aaret.ine varmak 
Üzere bir program hazsrlamağa uğ· 

raımaktadırlar. 

Jngiliz mahfillerinde tebarüz etti· 
rildiğine göre, Lokarno dnletlerinin 

1 
takib ettikleri hedef, yalDD bu prog

amn vücuda getirmek.tir. Lokarno 
devletleri. ne milletler cemiyeti kon· 

= 

&romural .1eno11. 

4\ 
sinirkrı yalı$1ırır, ,ykuyu ıctinr, ıarxsız. tesiri lıat ~ cmnfydli '* -
olup sımrlerinızın sükünun11 çok lusa bir za•..-b bek "bu sayede sm 
ytnidH dinçle$1irt"ttll olan uykuaaı• tosİll eda. 

.. ft » ...... flHJI ...... 
ı.dct<ıatıelenlc~-- ....... 

Knolf A.-0., kimyevi maddeler fabrflcaları, ludwfgsnafm atRhta. 

Üç safha 
Bugünkü buhranın halli ıçin üç 

safha göz önüne alınmaktadır: 
1. - Başlangıç görüımeleri, 

2. - Almanya ile bir görüşme esa· 
ama varmak, 

3. - Hakiki ve asıl görüşmeler. 
Lokarno devletlerinin bugüne ka

dar olan konuımaJarı, daha ilk safha
yı apnamıştır. Bir görüşme esasına 

varmak suretiyle Loka .. no devletleri, 
timdi gözden geçirilmekte olan üç 
projeden çıkanlacak bir tek proje Ü· 

zerinde uyuşmağa çah'8caklard1r. 
Yukarda beyanatı bildirilen aynı 

yüksek İngiliz devlet adamı. Royter'e 
-vrıca fU sözleri de söylemiştir: 

Lokarnonun Relçika için 
hayatiyeti 

.,_ lngılız kamoyu, bugünkü gö

riiımelerin Belçika için ne derece ba
yati olduğunu çok iyi anlamaktadır. 
Lokamonuıı. bütün öteki Lokarno 
devletlerinden ziyade Belçika için bü
yiik bir ebemiyeti vardır. Bu, ciddi 
surette dikkate almmağa değer bir 
keyfiyettir. Almanyanm fran•ız • sov
yet pakb hakkında Fransaya karp fİ· 
ki.yetleri ~e olursa olsun, Belçika, bu 
pakta girmemiıtir. Fakat bununla be
raber Alinanyanm ~elçikadan hiçbir 
şikayeti olmamakla beraber, olan 
{eylerden en ziyade müteessir olan 
Belçikadır ,. 

lngili~ muhtırasının 
esa.dan netlir? 

Dün mgihz delegeleri tarafmdan 
&ansız delegelerine verilen muhtıra· 
nm esa•lan hakkında birçok şayialar 
dolapnaktadır. lngiliz devlet adamı, 
lngiltel'e'de bu vesikanm muhteviya• 
b hakkındaki şayialar karşısında çok 
dikkatli davranılmasını istemektedir. 
Esasen bu muhtıra, zamanında neı

redilecektir. 
İngiliz delegeleri, franaız - Belçika 

ve ltalya delegelerinin verdikleri 
mahbralan gözden geçirmektedirler. 

fngiliz dnlet adamı, g;;n;pnerer 
esnasında, Fransaya fransız emniye· 
ti Belçika ve İngiliz emniyeti derecesin· 
de dikkate alındığı hakkında İnaDcll ftr

miJtir. 

Arap nasyonalistleri 
Milli bir ordu kurna.ağa 

(Ghpyorlar 
Kallüa, 18 (A.A.) - Şamduı rıe-

' - haberlere pe, arab nasyonalist
leri Suriye için onbin kişilik bir miili 
..wda lrunnaya çalıpnaktadrrlar. Bu 
ordu nasyonalistler blokunun adı al
tmda olacaktır. 

Frama fevblide komiseri B. dö 
Martel 1926 İsye.omda Sunve'rl~n 
çıbnlan üç ui reisin ,.ffmı Fransa 
Camur Reisi Löhrön',. imza ettiret. · 

· -adi"-'- J... '··--·••hlr. 

verven dökerek sokağa fırladı. vam etti: 

EvDoDok ve Otesi 
Yüksekçe basamağa erişmek için araba

ııın kenarına yapışırken sordu: 
- Mari Luiz gelmedi mi? 

nirdi. Bütün yaz bahçeden çıkmazdı. Boynu 
kalınlaşmıştı ve yürürken parmaklariyle g~ 
nişletmeğe çalıştığı yakalığı onu rahatsız 
ediyordu. Yüksek boyu, tıraş edilmiş çehr~ 
si, kırlarda. kaha bir kuvvetlilik ifade edi
yordu. 

- Sizi dün sabah bekledim. Çarşamba 
günü Amire iJe konuşmuştum. Zannedersem 
fırtına sizi korkuttu ... bu sabah gene sizi bek-

Yazan: }ak ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Andre, yanındaki Terez'e de yer vermek 
için Alber,e sokularak: 

- Beni korkutuyorsunuz, fakat sizi din
liyorum, söyleyini7.. 

Mari Luiz de, yanında, ağaç da1Ianndan 
pek sanatkarane işler yapan Loran'la bera
ber geldi. 

- Sizi dinliyorum. 
- Söyliyeceklerimi size sonra söylerim. 
- Öyle ise burada işimiz ne? Haydi gel 

T eı ez, tenis oynıyalnn. Ya siz, Bert ne dü
şünüyorsunuz? Rüya mı görüyorsunuz? 

"* 
Bert, yeni ütülenmiş eflatun keten elbi-

sesini giyiyordu. Keder1endirmek1e kendisini 
itham ettiği kızını avutacak her şeye müsaid 
davaranmakta olan Madam Dögui bu gezin
ti ye izin vermişti. Andre'nin pek beğendiği 
beyaz şapkası altında saclarını düzeltirken 
Bert, aynanın karşısında: Alber'in muhitin
de göreceklerini merak ederek, bugünkü ge
zintide nası1 eğleneceklerini düsünüyordu. 
Bir araba sesi işitti; mendiline bir damla 

Bert, yanma yerleştikten sonra dizginle
ri çeken Antire: 

- Mari Luiz sersemin birisidir; Pakari' -
leri tanımadığını ileri sürerek gelmedi. 

Hafif bir rüzgar yüzünü okşıyor ve Bert, 
güneşli yolda, bir beşik hareketiyle kendini 
saıtıyan arabada, zevkli bir kaçış içinde, alı
nıp götürülüyormuş sanıyordu. • 

- Babasını da göreceğimizi zannedennı
siniz? dedi. 

- Tahmin ederim. Görmek de isterim. 
Ben, şöhretli adamlan görmekten boslanı
rnn. 

- Avukat değilmi o? 
- Evet, büyük bir avukat. 
Mösyö Pakari'ye rastlamak ihtimali 

Bert'i birdenbire şaşırttı. Şimdi o, eve dön
ıtıeği, kendine manasız gibi görünen bu yol
culuğu yanda kesmeği düşünürken A~dre 
de, terbiyelerin üzmüş olduğu kalın denden 
eldivenli parmaklariyle, bir küıne ağaç ara
sındaki Pikodöri şatosunu gösteriyordu: • 

Mösyö Pakari saat on birde parka mıp 
postayı beklerdi Mektub almaktan hıç 
hoşlanmadığı halde her sabah, Postacının 
gelişini gözctliyerek parkın yotıarında gezi-

Alber babasına yaklaştı; Bert'le Andre'
yi göstererek mmldandı: 

- Sana bahsettiğim dostlar bunlardır ... 
Katröfaj'lann yeğenleri ... 

Mösyö Pakari gözlerini Bert'e dikti ve 
Viicudu dimdik, Andre'ye kocaman elini u
zattı: 

- Delikanlr, postacryr gördünüz mü? 
Andre serbest bir tavurla: 
- Hayır efendim, postacıyı görmedim. 

Fakat buralarda o kadar kese yollar var ki f 
bir çaldık görmemeğe kafi ... Ne güzel ağaç
lar ... buralara hiç gelmemiştim. .. 

Kendisiyle bu derece serbest konuşmak
ta olan bu çocuğa bakarak gözlerini T~jyon
donör nişanmm rozetine çevirdi ve eski pan
tolonuna baktı. 

Alber Bert'e yaklaştı: 
- Bu gördüğünüz bahçenin bahçivanı 

yoktur; sahibi masraf etmeği istemiyor. Fa
kat bahçenin güzel kö eteri vardır... bizim 
de bir tenİ9 kortumu~ var, fakat yalnız et
rafının telleri kalmış... 

Sonra Bert'le birlikte uzaklaşrrken de-

lediğim yere gittim ... arabada eflatun elhi-
senizi görünce!... Mari Luiz'in nazlanması 
ne iyi olmuş!... Andre babam pek ivi anlaş-
mışa ben?.ivor ... bakınız. iki eski dost gibi 
konuşuvorlar ... şasılacak bir çocuk .•. 

- Babanız insanı öyle korkutuyor kil 
acaba benim gelişimi tuhaf bulmadrmı ki? 

- Pek tabii bir şey ... kendisine izah ede
rim. 

Bert geri dönerek: 
- Saat on bir buçukta gitmeliyiz. Aca· 

ba şimdi kaç? 
- Daha 11:imdi g("ldiniz ... bakınız, burası 

sebze bahcesi · fakat he sedenberi sebze e
kildiği yok. A'1cak. mevsiminne. bu ktc;TTim 
kenarında çıkan hevaz karanfiller öyle gü
.zel kokar ki! siz incir sever misinh:? Su ağa
cın tepesinde iki ü~ tane kalmış. Bu zavallı 
limonluğun merdivenine çıkyp koparayım. 
Geldiğinize esef etmiyors zya? 

- Hayır, pek hoşuma gi t • 

Bir meşe kümesinin arkasına geldikleri 
zaman tekraıJadı: 

- ZannP1ersem Andre'yi gidip bulmak 
zamanı geldi. 

(Sorıu ·.ıar) 
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Dil, Tarib Coğrali a ııtesi 
Fakülte üç ayda yedi. yüz elli kız ve erkek talebe topl<ınııştır. Daha bıı gün,den zengin bir 
kütüphanenin temtlleri atılmış bulunu11or. Ehemiuetli m.evzular üzeriıtde yapılmakta olan 
etüdlerin. neticeleri seri halinde nesredilerektir. GPleceı· yıl 40 ıtrılılı talebe dalıa alınacaktır. 

Tü.rh yüksek tahsil kurumları ara.s:nda, uğrt .. ştığı mevzuların değe
ri bulıımrndan kendine üstün bir yer a ııran Ankara Dil, Tarih, Coğraf
)n Fakültesinin talebe sayısı 750 yi lmlmuştur. 

Kültür hayatına karı§alı daha üç ay olmıyan bir ilim müessesesi 
için bu dolgun sayı, aydın ve &>erimli bir çalışmu tarihinin kuvvetli bir 
sembolüdür. 

Fakültenin 70 i bulan yatılı talebe sayısından 21 i hızdır. Önümüz· 
deki yıl 4(J yatılt talebe daha alınacaktır. 

Fakültenin porfeaör kadrosu tamamlanmıştır. Profesör Laııts Berger 
ümeroloji; profesör Rode latince ue yunanca (klasik diller); profe. 

aör Lui coğrafya; profesör Fröylayn Fon Gaben sinoloji; profesör 
Ruben hindoloji; profesör Refanu Hungaroloji; profesör Gııterbock 

flititoloji; fakülte dekanı Konya Mebusu profesör Muzaller Göker ye-
11i ve son z;amanlar tarihi; Kars Mebusu profesör Fuad Köprülü 
ı>rta zamanlar tarihı; Sıva.s Mebusu profesör Şemseddin Günaltay ea• 
lıi .zamanlar tarihi; Çoruh Mebıı.su profesör Dr. Saim Ali Dilemre 
filoloji ieneral; Manisa Mebusu profesör Hikmet Bayar Hind tarihi, 
lJoktor Şevket Aziz: Kansu antropoloji; Burdur Mebusu profesör /b. 
rahim Necmi Dilmen, Muı Mebusu profesör Hasan Reıid Tankut ve 

Abdülkadir inan Türk Dai Bilgisi; arabçayı Konya Mebusu B. Naim 
Onat vermektedirler. Almanca muallimliğini Doçent Doktor Melahat 
t•e Doktor Ştoyer Wald; Latince Doçentliğini B. Hamid, ingilizce mu· 
<Jllimliğini Doçent Bayan Saffet, Tarih Doçentliğini B. Bekir Sıdkı, 

Coğrafya Doçentliğini Doktor Danyal, Fransızca muallimliğini B. Purıı 
)apmaktadır. 

Fakültenin en za talebe toplıyacağı umulan Sinoloji Hindoloji Hun
goroloji gibi kısımlarına bile umulmıyacak derecede çok rağbet vardır. 

Coğrafya kısmına devam eden talebe profesörleriyle beraber etüd 
gezileri yapmaktadır. Coğrafya profsörü ve doçentinin iki uzun tet• 
kik yolculuğu, fakülteye oldukça değerli bir koleksiyon temin etmiftir. 

Bu sömester için profesörlerin lüzum gördüğü kitabların hepsi satın 
alınmıştır. Fakülte, muntazam bir neıriyat serisine başlı;yaca.htır. Bu 
neşriyatın ilk değerli eseri olacak olan ''Türk Dili Bilgisi" Devlet Mat• 
baasında basılmaktadır. Bugün üzerinde çalışılan orijinal ve ehemi· 
yetli mevzular ilerleyip neticelendikçe nefredilecek ve bunlar Atatürh 
Türhiyesinin ilim ve bilgi kitaphanesini zenginleıtirecektir. 

Tahmin edildiğine göre f akiilte bir yıl daha şimdi bulun
makta olduğu Evkaf apartmanı binasında kalacaktır. Anka
ada kurulması karar altına alınmış bulunan üniversite mahal· 
.esi yapıldıktan sonra yeni ve asd binasına ttl§ınacak, o zaman 
bütün teknik ihtiyaçlara göre yapılmış olan kurağı içinde da
ha geniş ve verimli bir çalışma imkanı bulacaktır. Fakültenin 
iiç ay içinde 750 talebeyi toplamak gibi, türk mekteb tarihinde 
e§İne az rastlanır bir alaka görmesi, onun böyle bir binada 
~alışmaBını zaruri kılacak olan mııtlıı bir hadisedir. 

.Resu. •imı::: .)oLda )'ukaı·dan O§aiıya: fakülte binası, okuma •alonunda fale6efer, Dr. Saim i4.li Dilemr.e der•inİ ile rirken 
A! · ' .,... irnrerimizden ikisi antropoloji en$titüsünü, Prl. Rahde'yi ve kütüpanede çafıtan taleh~ eöaternıelıtedir. 

Sağda yukor"°" aıaic: lakültenin yata khanea, fak be der•~· 
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t; liholu Belediye Riyast!tiııd~: 
ı - ı 0-3-936 tarihinde ihale e<lileceğı ilan edilen Elektrik tesi

ı. tına muvafık talip çıkmadıgından ev~el~i şartlar dairesınde ek· 
bl tme kanununa tevfikan temdid edilmıştır. 

2 - Temdid müddeti 11-3-936 tarihinden başlar. 15 güll devam 

~de;S-3-936 çarşamba günü saat on altıya kad~r. taliplerin teklifle
. · Gelibolu Belediye Encümenine vermelerı ılan olunur• (588) 
rmı 1-979 

ANKARA BİRİNCİ SULH MAHKE.!-U~SlN~EN: . 
Hacıbayramda Ay ... alı su deposunda Kamıle varısi kar~§ı Mus-

tafaya. b" · k 
Müştereken maliki bulunduğunuz ır gayrı men ulün fY.uunun 

ızalesi zımnında Emlak ve Eytam Bankasının aleyhini:.:t ıkamet 
ettigi davanın cereyanı sı.rası~~a gelip hir defide bulu!1r:1'ıııza d_?ir 
çıkarılan davetiyedeki miıbaşırm meşruhatından adresını:ı n rnalum 
olmadıgı anlaşılmış ve yen~ yapılacak tebliğa~ın .us~lün 141 inci 
maddesine tevfıkan ilanen ıcrasına karaı verılmıştır. ~ahkcme 
16-4-9.36 saat 9,5 a mualaktır. Yevmi muayye~de mahkemede bulun
manız veya bir vekil göndermeniz aksi. taklırd~ ~akkınııda gıyap 
kararı verileccbi yirmi gün_ müddetle~e~ldırilir. I-1020 

1"ürkiyt· is Bankasından : 
.. ' Don oma Cemiyetı İkramiyeli Tahvilatı :iyangosunuıı. lG Mart 

1936 giınu yapılan 60 ne; keşidcsinde ıkr~mıye ve amortı ısabet 
cdt'n taln il numaralarım gösterir cetveldır. 

Kcşidede İtfa olunan tertıp numaraları: 
9. 767. 1400. 2120. 2884. 4189. 4532. 6213. 7419. 7733. 94 9494. 

JKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR 
İkramiye TL. Tertip No: Sıra No 

1200 1400 50 
300 9 09 34 
100 

IO 
10 
10 
ıo 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2120 16 
767 5 
45~2 26 
6213 56 
}l()() 33 
9409 3 
9409 78 

9 7 
2190 34 
7419 67 
2120 7 
7733 28 
6213 22 

767 9 
6213 2 
2120 20 

Baladaki tertiplerin hizalarında gösterilen sıra nuınıfal.,rından 
mutebaki aynı tertiplerin diğer sıra. ~umaraları?a . ve z884. 4189. 
9494. No: lu tertibe kamilen arnortı ısabet etmıştır. . 

İkramiye v amorti bedeller~ 23 Mart 936 .t~rihi~dtllıir ıtib~rc'.1 
t diye edilecektir. Amorti bedclı beher tahvil ıçın Bır 1 k JJırası 
On kuruştur. 1-1022 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Satış 
Memurluğundan : 

Miralaylıktan mtüekait Bay Osman Nuri'nin Emlal. ve Eytam 
Bankasından ödünç aldığı paraya mukabil ipotek eyle 1~ \'e borç 
od nmediginden açık artırma ile satılmasına karar •e:ılen v~ 
9. 2. 935 tarıhinde yapılan artırmasında muhammen be elın &(ı 7 5 ~ 
ni'ibetinde alıcı çıkmadığından satışı 2280 sayılı. kanu~ göre gc.rı 
bırakılıp borcun bu sene verilmesi icabeden taksıt ve r.ızleri verı!· 
mediği için t-ckrar ve kati olarak satılmasına karar verilen gayrı· 
menkulün 

EVSAF VE MSŞTEMİLA'rl 
Ankaranın 1smetpaşa mahallesinin ince Y?l &okaJ1~da kaın 

ı 'i5 ctre murabbaı arsadan bir kısmının üıerınde melını tapunun 
330 kütiık 5 pafta ve 23 ada ve 10 pa~selinde mukayyec gayriı:x1en~ 
lrullerden birinci haneye 4 ayak merdıvenle so~ak kapıfJndan ıçe~ı 
gjrildikte dar bir koridor üzerinde sağda ikı ?da blr ba?yo b~r 
mutbak ve merdiven altı bir halB, üst kısmında ıse yiııe hır kon· 
dor üzerinde üç odadan ibarettir. . 

İkinci hane bir numaralı hanenın clynı olup h:ınedt elektrık, 
ha,•agazı tesisatı var. İşbu iki hanenin bodrum kısını bir metre.. 
seksen santim irtifaında aynen birinci kat tarzında iııŞa edilmış· 
tir. İki kısımdan ibaret mezkur hanelere 9000 dokuz bin lira kıy· 
~t takdir edilmiştir. 

1 - Mülkiyet açık artırma suretiyle ve 844 sayı~ F..mlak ve 
Eytam Bankası kanunu mucibince bir defaya rnahstıs. olmak. v~ 
kati artırması 21.4.936 salı günü saat 14-16 da Anka.ra ıcra daıresı 
gayri menkul satıs memurluğunda yapılmak üzere bır JY müddetle 
atıhğa konuldu. 

2 - Talipler takdir cdilmış <> lan yukardaki muhanınen kıyme 
tin yüzde yedibuçuğu nisbetinde pey akçesi veya mi}~ bir banka
nın teminat mektubunu ve yahut kanunen teminat Jarak kabul 
edilen Hazine tahvilleri getireceklerdir. 

3 - Bu artıraıa neticesinde Htış bedeli her ne olursa olsun 
kıymetine bakılmıyarak en çok artıranın üze:i?e iha~eti .. yapılacak
tır. 1şbu satış pesin para ile olup s~tış .bedelı ı~~~eyı ıııu~eakip v~
rılmedigi takdirde üzerine ihale. e.dılena? tal~bı. uzeriııt •hale tarı7 
hinden itibaren kendisine bedelı ıhaleyı teslınu vezııt eylemesı 
için yedi gün kadar mehil verılecektir. İşbu mÜddt z'1'.fında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bo~~lacak. ve bu ttfıhten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe tekhfı veçhıle almağ' razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra t eklif veçhile al~ğ~ r1zı i.se iha!e 
farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talıbe ıhalt edılecektır. 
Şayet teklü veçhile almağa razı olma7.sa gayrimenkul }'en iden. o~ 
beş gün müddetle ikinci artırmaya çıkarilarak en çok ırtıran talıbı· 
be ihale edilecektir. 

4 - Gayrimenkul talibine ihale edildikten sonra rapu harcilc 
dellaliye resmi mü,teriye. ihale tarihine kadar lan ın8terakim ver-
gi ve resim ise borçluya aitt ir. . . 

5 - İşbu gayrimenkul üzerinde herhangı bır şekPde hak tal.e
binde bulunanların ellerindeki resmi vesaik ile bir}il(te yirmi giın 
zarfında Ankara icra dairesi gayrimenkul satı' mcm~rluğuna mü
racaatları lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilline' ınaırun ol
madıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 

6 - Artırmaya iştirak edecekler 30 Mart 936 tarihi11den itibaren 
934/40 numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık l>lllundurulan 
§artnamemizi okuyabilirler. ı ...... ı 019 __________________________________________ _........ ______ __ 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sicilli 
Ticaret Memurluğund~n: 

Ankaranm saraclar çarşısında ve 107 numaralı dulı:kanda otu
ran ve sicilli ticaretin 2 numarasında Manifaturacı 'Çördük zade 
Mehmet İhsan" unvanı ticarisini evvelce tescil ettittniş bulunan 
Mehmet İhsan bu kere Çördük soyadın~ aldı~ı ~ihetlt. Unvanı tica
rısını İhsan Çördük olarak tadilen tescıl ettırdıği gilı1 bu unvanın 
imza şeklini de buna göre tanzim ederek Notere tasdilı: ettirıni~ ol. 
makta hususu mezkiırun dairede mahfuz vesaike rnüstenıden 
13 3. 936 tarihinde tescil edilmiş olduğu il!in olunur. 1-1017 

ULUS 

.. 

• EMNiYE T 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

Satılık apartıman 
Emlak ve Evtam Bankasııulan : 
Bankamıza ait, Ankarada Işıklar caddesinde -kain Turhanbey 

apartımanı denilmekle maruf büyük apartıman kapalı zarf usulile 
ve pesin para ile satılacaktır. fhalesi 30 .. 3.1936 pazartesi günü saat 
)nbirde Ankaradaki idarei merkezıye bınasında toplanacak satış 
kc.mısyonu huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye İstanbulda istirak 
etnıek istiyenler teklif mektuplarını mezkur tarihte nihayet saat 
ona kadar İstanbul şubemiz ıııüdürlüğünc vermiş bul~nma.hdır .. 

APrtRTIMAN: (187.50) rnetre mura~uaı arsa tlzerıne hına edıl· 
miş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bır iıst katı havi olmak üze
re yedi kattanibaret olup senede (8.000) sekiz bin lira irad temini
ne müsait mükemmel bir akardır. 
mevcuttur. 

ZEMfN KATTA: ı ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısımda her bir daire üç oda bir mutbak, bir hela ve banyodan iba· 
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4. tKtNCİ K~T: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KAT: 
BODRUM KATTA: Apartıman daırelerinin odun ve kömür de

poları ile motörlü su mahzeni. bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıe41 ika. 
mete elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
7 ve 8 DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve 10 nc1maralı daireleri muhtevi o
lup her bir dairede beş oda bir mutbah bir hela bir banyo ve bir 
koridor bulunmaktadır. 

ÜST KAT: Önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu
maralı dairelerden mütesckkitdir. 

Bu kısımdaki daireler: :Oç oda bir mutbah bir hela ve bir banyo· 
dan ibarettir. 

Apartımanm bütün daireleri su, elektrik. havagazı ve banyo te· 
sisatını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfezi mcvcuddur. 

Müzayedeye girmek için ihale g~nünden evvel dokuz bin lira 
depozit yatırılması veya buna muadıl bir teminat gösterilmesi ıa. 
ztmdır. Apartrmanı görmek istiyenlerin kapıcıya ve fazla matnmat 
edinmek ve satış şartnamesini al~ak istiyenlerin de ihale gününe 
kadar Ankarada Genel Direktörllik nıuamelat Direktörlüğüne ve 
yahut f stanbulda şu' emiz müdiirtüğüne müracaatları ilan olunur. 

(561) 1-950 
*~*- -

IJ N ll T ~I A BENt 
BENJAMlNO GlGLl - MAGDA SCHNElDER 

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

İLANLARI: 

Afyon nakliyahna tenzilat 
1 

1. 4. 936 tarihinden itibaren seyrihafifle taşmacaic afyonlardan 
seyrihafif ı nci ıınıf ecretleri ahnacalrt,Jr. 

Fazla tafsilat için istasyonlara ınü caat edilmesi. ( 593) 1-1012 

Sa(•ları 
> 

d()k Ü lcn lt11 r 

1'0MOTF.N KAN7.UR 

Sac; Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke. 

p•klenmesine mflni olur. Kom~ 

ien saclarırı kiiklf'rini kuvvetlen. 
dirir ve hı-cJer. K ımoien sacla· 
rın ~ıdasıdu. Tabii renklerini 

bozma1 Hlt=t '·. ·ilı::ısı vardır 

Komoien kan1 ·~ saç ekslrf ma. 
ruf ecıanelf'rle ıtrivııt mabzalı· 
rında btı1ıınur. 

LfNtM ANTOL KANZUK: 
ROMATf?.MANTN VATf 

nru A <"T'r'TJ? 

HASTALIKl,,ARI 

MÜTEHASSISI 

rlr . ( Rvad ~rif 
Atasagun 

Yenişehir Kızılay karşıaı 
Ali Nazmi apartımanı No: 3 
1 Yenişehir eczanesi ilıttil heı 
gUn aabahtan akşama kadaı 
bulunur. Telefon 2728 

1-786 

SAYFA l 

New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeıne 

Miıddet, Eylul 1935, 
2 inci kanun 3. 1936 

Hillsborough Kantismin Yuk
sek Mahkemesinde ılgili partiler 
veya dava vekilleri tarafın~an 
tetkik edilebilecek ev.ak a hye 
ile kavıdların aynı mahkeme dos· 
yalarında olup "hak" ve kanu
ni'' ddvalaı münasebetile mcv
cud mes,.leler şunlardır: 

Hak (Equıty) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malik nesi 
miıdiırü D metrıos V oliot · s'un 
Victorıa Ventroura. Evanthia D. 
Vlahan ve Evan e i Papachris
todou!ou aleyhinde 

Sıvil (Cıvıl) 10107 Sophoclcs 
Papachristodouiou malıkane i a
leyhinde E nthia n mctrius 
Valh. va 
- Bırınci 1 e rin 6,ıç,28 d mez
kur Hıll borough Kanti ınde ve 
New Hampshire Eyaletındeki 
Manche<oter'de y kı:ırda ism ge
çen, Evan e a Pa achrıst dou
lou'nuıı sa veya ölu oldu unun 
tahkikıle k n isınin veva vans
lerinin bu m ke ve servet nrlen 
istifadelerını tavın · va ıvetna
mc bırakmıy n mezkur F.v n e
lia Papachr todoulou'nun on 
defa olarak, 1897 en ınd,. Yu
nanistanın Trı'kala şehnnde ıka
mct etmı olduğu ve oran n la 
aynı sene icinrle M kedony nın 
Mana tır ~ehrine merbut vito· 
lio'suna gittı i ve mezkur Evan
gclia Papac ri todoulou'nun cok 
zaman evel · d ·· lİ ıdrfüı ert J<lj.• 
ği: 

Mevzuu b hıs mudut l>emet
rios Vo'intis'in mezkur E .. n e
Iia Papachri todo lou'ya, ve 
mezkur Evangelıa Papachri to· 
do ılo ölduın.ı ta k<l irde- varısleri
ne Nısan ayının ilk salı giınun-
de Hillsborough Kantisind". 
Manctı ster'ne toplanacak Yük
sek Mahkemede b ılunması. ve 
mezkur T~v ngelia Papachrı to· 
doulo'nun mah emede bulun· 
ması. ve mezk\ır Evangelia Pa
pachrıbtodoulo nun olmuş ol
duğunu ve Sophocles Papachris
doulou'nun malinı taksimde 
kanunı varislerin olmadığı farz
edilerck mezkur SophocJes Pa
pachrıstodnuleıu'nun mahnın Vic 
toria Ventr ura ile Evanthia D. 
VlahaV11 arasında neden tak ım 
cdileır•y"('f' ını gös•eren sebeb· 
terin göstcnlmesi hususunda e
mir verilmıştıı. 

VuifdrdaJ,j izahatrn mezkur 
müdur tar hodan bu celbname
nin .. , ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchı-ster'de 
neşir edilmektt- olan Manches
ter Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanı standa A tina'da çıkan 
"Kathı•ııerini" gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri
kalıı şehrinde dağıtılm::ısı ve Vu
goshıvvanrn Bt-legrad sehtinde 
çıkan "Pnlitik~'' ga7etcsinde 
nesir ettirilip Vugoslavvanm 
Vitoli~ 'kasabasında dağıtılması 
ve Tiirkivenin Ank::ırıo sehrinde 
ve Çankırı Caddesinde çıkan 
Ulus gazetesınde neşir ettiril
mesi lfü~ıın ıe;eldi~i ve bu nesri. 
vatın ile hafta milddetle müte
valiycr ~azetelerde çıkması ve 
son neşrvatın (veva ilanrn) Ni
san 1Q3fi ilk salı l!Unünden 14 Piin 
eve} nesır edilmis bulunması 
şarttır. 

Tasdik eden; Arthur S. Healy 
Katin 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Voliotis'in dava ve
kili. Ve Soı>hocles Papachristo
doulou mali'lcanesi 

M. Samuel A. Margoliı: Vic
toria Ventuoura'nin dava vekili. 
Posta adreii: Manchester N. 
HU.SA. 

Biii.d;;ıki ıuhat, celbnamenio 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik edfn: Arthur S. Healy 
K:ltin t-789 

Ucuz ve temiz 

la n uaJ 
~ 

Kön1iirü 
Dt"pomuzda en iyi Kcı 

raköy kömürü • rcıl ~nde k 
Jc.1111 iic; buç _l·. l:optaıı iit ı 
kuru~ on paradır. Tel: 27Q' 

İstas;ro rı•k"t ~ ..... 

T irahk ve . at1 ı-. ı 
Ruı sefattthane!Iİ arkasınıi•· 

ki bahceli evin üst katı ki~ ık 
ve vanrndakı ba~ tılrktır 

" 
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Türl{ Hava Kurumu 

Biiyük Piyangosu 
k~adar binlerce kişiy7 

30 adet domuzun avakta canlı olarak kilo üzerinden 24 mart 936 
:.ah günü öğleden son;a saat üçte pazarlıkla Eski Ziraat Mektehin
de müteşekkil satıs komisyonu tarafından satılacağı ilan olunur. 

(596) 1--1014 

Anliara Jandarma f~nel l(oınu
tanlığı Satıııalma l(omisyonundan 

1 - Elde bulunan plan umumi, hususi şartname ve mukavele 
projelerinde yazılı vasıflar dairesinde Jandarma Mektebi için 
8758 lira keşif bedelli otuz iki çeşit ve müstakil tabur için de 3481 
lira keşif bedelli on çeşit (şartnamelerinde etraflrca yaırlı yazıha
ne, koltuk, masa, kanape ve saire). 

Mefrtışat ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mekteb mefruşatma ait kapalı zarf eksiltmesi 31 _ 3 - 936 

salı günü saat onda müstakil tabur mefrusatı açık eksiltmesi aynı 
gün saat on beşte yapılacaktır. 

3 - Mektebe ait mefrusat şartnamesi 43. tabura ait şartname 18 
kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. İlk teminat 656 lira 85 
kuru§ ve 261 liradır. 

4 - İsteklilerin kanun ve şartnamede yazılı belgeler icinde bu
lunacak teklif mektuplarınr ve açık eksiltme için de vesikatarmı 
eksiltme vaktinden en az bir saat evvel Komiııyona vermi<> olmala-
rı. (534) 1 - 932 ------
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kütahya vilayetinden : 
936 senesi Mart Ayının 31 inci Salı günü saat 15 de İlbaylık 

Daimi Encümeninde 19432 lira 23 kuruş keşif bedelli Kü
tahya Vilayetinin Simav kazası merkezinde yapılacak 5 dersaneli 
İlk Okul binasının inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Fenni ve Eksiltme şartnameleri, keşif ve projeleri 'ITC ekleri 
olan evrak Baymdnltk Direktörlüğü ile Daimi Encümen kalemin
de görülebilir. ve 97 kuruş mukabilinde Daimi Encümen kalemin
den alınabilir. Muvakkat teminat 1457 lira 42 kuruştur. 

İsteklilerin bu gibi inşaat yapmış diplomalı Mühendis ve Mimar 
olması veya işin devamı müddetince inşaatın mesuliyeti fenniyesi. 
ni kabul edecek aynı vasıfta Mühendis veya Mimar istihdam ede
ceğini musaddak senetle temin etmek ve Ticaret odasından mal1 
kifayetine aid vesika ibraz etmek ve bunları ihale gününden enaz 
sekiz gün evvel 'Bayındırlık Direktörlü~üne ibraz ve kabul ettire
rek alacağı ehliyet vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri ve 
teklif mektuplarının 936 senesi Mart Ayımn 31 inci sah günü sa
at 14 de kadar ftbavlık D:ıimi Rnriimen Rac:k::ınlığına verilmesi 
~arttır. ( 570) 1-9.'i2 

Ankara Ticaret Odası Sicilli 
Ticaret l\lemurlııiundan : 

Resi1. 
Al · ' 

Ankara Vilayetinde Yenişehiı semtinde mahallesinde Onuvluk 
sokağında 8 numaralı evde oturan Alman tab'asmdan olup Ankara
da Yenisehir semtinde 8 numaralı mahalli ikametgahı ticari itti.haz 
ederek tarihindenberi komisyonculuk ticaretiyle iştigal eden ve 
Ticaret odasının 1824 sicil numarasında muakyyet bulunan Mühen
dis Valter Kihentalnm Unvanı ticareti Mühendis Valter Kihental 
olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanu~ 
nunun 42 inci maddesi mucibince dairece 18. 3. 936 tarihinde tes-
cil edildiği ilan olunur. 1-1016 

Seyhan Vilaveti Daimi . ~ 

Encümeninden : 
34880 lira 88 kurusla eksiltmeye konulan Adana - Misis yolunun 

o+ooo - s+ooo arasmlaki şose inşaatına istekti çıkmadığından 936 
senesi Martının otuz birinci salı günü saat onda pazarlıkla ihale 
edilmek üzere eksiltme müddeti 31-3-936 tarihine kadar uzatrlmış
tır_ İsteklilerin bu tarihte Vilayet Daimi Encümenine ve keşfini 
almak için de Nafıa Müdürliiğüne müracaatlen ilan olunur. 

(610) 1-1018 

t Odası Sicilli 
t J\ılemurluğundan : 
ıpazarı semtinde Musabey mahallesin
•ralı evde oturan ve T. C. tebaasından 
llesinde 27 numaralı mahalliikamet
Utindenberi manifatura ticaretiyle 

1958 sicil numarasında mukayyet 
Salih Yaluğ olarak tescil edildiği 
-:aret kanununun 42 inci maddesi 
1e tescil edildiği ilan olunur. 

ı-uns 

ULUS 

A. F. M. M. 
S. A. KOMİSYONU 

iLANI_.ARI 
İKİ BAS ARABA KOŞUM 

HAYVANI SA TIŞl. 
Beherine 25 lira fiat tahmin 

edilen yukarda yazılı iki baş 
hayvanın 31 Mart 936 tarihinde 
salı günü saat 7 de Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü satın
alma komisyonunca Akköprüde
ki pazar mahallinde açık artır
ma ile satılacaktır. Bu hayvan
lar her gün öğleden sonra umum 
müdürlük tavlasında görülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat o
lan üç lira elli kurus ile yukar
da sözü geçen gilnde pazar ye
rinde bulunacak olan Komisyo-
na miiracaatları (.'iRO) 1-964 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
1 - 500 Adet battaniye açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

4006 ve ilk inanç parası 300 lira 
3 - İhalesi 25/ 3/ 936 çarşarn

ba günü saat 10 dadır. 
4 - Sartname ve nümunesini 

görmek istiyenlerin her gün 
saat 15 den 16 ya kadar eksilt
meye gireceklerin de 2490 sayı
lı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen bilgelerile ihale gü
nü M. M. V. satın alma kornis
yomına vermeleri . (504) 1-851 -

ANKARA İFLAS MRMUR
LUGUNDAN: 

İstarıbulda Merıase Kanza Ha
nında 4-5-6 n:.ımarada ve subesi 
Ankarada Kınacı Han 9 numara
da Komisyoncu ve elektrikçi Ha
yim Albukrek ve Biraderi Sir
keti hakkındaki iflasrn 1stanl1ul 
Ticaret Mahkemesince kaldırıl
mış olduğu mahal İflas Memur
lu~unun isarına atfen ilan olu-
nur. 1~1023 

Kiralık daire 
Havuzbaşı Necatibey Cad. No. 

7 evde elektrik, gaz, hanvn1•· 
daire kirahktrr. Ü stkatt:ı s · " ı ilı 
ne başvurulması. Teı:-..ıı• • 

--------...;t;;..-. .,O? 
- j 

Ank.ara liöto-e Sanat Okıılu 
ıo., 

Direlitörlüğünden : 
Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdau yazılı oksijen 

cihazile teferrüatı alınacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere Okul Direktörlüğilne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde 
yedi buçuk nisbetiııdeki pey akçelerile birlikte 30-3-1936 tarihine 
tesadüf eden pazartesi gilnü saat 15 te Kültür Bakanlığındaki O
kullar alım astım komisvımunda hazn bulunmaları. (575) 

Cinsi ve nevi Muhammen Muhammen Pey akçası 

A) Yüksek tazyikli 
bir oksijen cihazı 

ve teferrüatr. 

Fiyatı ;futarı 
810 lira 810 lira 

B) Manometreleri, ~lo
mcleri. hortumlarr ve 
yedek aksamı beraber. i-955 

61 lira 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanr 

Kiitalıva vilavetinden: 
936 senesi Mart Ayının 31 ınci Salı günü saat 15 de İlbaylık 

Daimi encümeninde 14578 lira 7 kuruş keşif bedelli Kütahya Vila
yetinin Kediz ka?.asına bağlı Şabhane _Nahiyesi merkezinde y~pı
laca k 5 dershaneli İlk Okul binasının ınşası kapalı zarf usuhyle 
eksiltmeye konulmııştur. Fenni ve eksiltıne şartnameleri. keşif ve:_ 
projeleri ve ekleri olan evrak Bayrndrrlık Direktörlüğü ile Daimı 
Encümen kaleminde görülebilir ve 73 kurtış mukabilinde daimi en
cümen kaleminden alınabilir. Muvakkat teminat 1093 lira 36 ku
ruştur. 

İsteklilerin bu gibi inşaat yapmıs diploına)ı Mühendis ve Mim~r 
olmast veya işin devamı müdd'ftince inşaatın mesuliyeti fenniyesı
ni kabul edecek aynı vasıfta Mühendis veya Mimar istihdam ede· 
ceğini musaddak senetle temin etmek ve l'icaret odasından mali 
kifayetine aid vesika ibraz etmek ve bunları ihale gününden enaz 
sekiz gün evvel Bayrndırhk Direktörlüğüne ibraz ve kabul ettire
rek alacağı ehliyet vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri ve 
teklif mektuplarının 936 senesi Mart Ayının 31 inci salı günü sa
at 14 de kadar İlbayhk Daimi Encümen Baskanlığına verilmesi 
şarttır. ( .'i69) 1-951 

19 MART 1936 PERSEMBE . -

TUAM 
AN TR Ali Ti 

1 
• 

1\falive '' ekaletinden: 
l - Pazarlığa konulan iş (Hariciye Vekaleti ~i?a:smın üst 

1

ka.t·• 
ta mevcut bölmelerin tadil ve tavana kadar temdıdı). 

2 - Keşif bedeli (292) liıradır. 
3 - Pazarlık 16-4-936 perşembe günü saat on beste Maliye Ve .. 

le.ileti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
5 - İstivenler bu işe ait evrakı görmek ve fazla tafsilat alma!'= 

için Maliye Vekaleti Mint Emlak Müdürlüğüne müracaat edebı .. 
lirler. 

6 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 22 lira m_uv~kkat t~mi
nat akçesini vermiş ve Nafıa Mühendisliğinden venlmış ehlıyet 
vesikasını hai?. bulunması Jazımdır. (576) 1-977 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ulucanlarda ağaç oğlu camii karşısında l 7 numaralı evde ?•fa. 
direye. 

Müştereken maliki bulunduğunuz bir gayrimenk~l~n ~üyuunun 
izalesi zrmnrnda Emlak ve Eytam Bankasının aleyhınıze ık.aıni: et~ 
tiği da'lranın cereyanı srrasında gelip bir defide bulu?~ıza d~ir 
çıkarılan davetiyedeki mübaşirin mesruhatmdan adrest~ıztn ma~u~ 
olmadığı anlaşılmış ve yeni yapılacak tebliğa.tın. u~ulun 141 ınct 
maddesine tevfikan ilanen icrasına karar vcrılrnıştır_ Muhakeme 
16.4-936 saat 9,5 a muallakttr. Yevmi muayyende mahkemede bu
lunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi takdird~ h~~ınızda gı
yap kararı verileceği yirmi elin müldetle ilanen bıldmhr. 1-1021 

Ankara Valiliğinden : 
4 Ni:;an 936 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 11 de . An.. 

kara Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak olan eksıltme 
komisyonunda Ankara Çubuk barajı yolunda yapılacak olan 5~00 
lira muhanunen bedelli 6 bin m3 toprak hafri ve imli maballerıne 
nakli tesviye ve tanzimi işi açık eksiltmeye konmustut •. Eks~ltme 
şartname mukavelename projesi nafıa işleri şeraiti umumıy~s•.. ~~ 
keşif evrakile planlar buna müteferri diğer evrak Nafıa Mudu~lu· 
ğünde görülebilir. Muvakkat teminat 405 liradır. İsteklielrin hca· 
ret odası, teminat mektubu Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikalarile birlikte 4 Nisan 936 cumartesi günü saat 11 de 
eksiltme komisvonıına g-elmeleri. ( 595) 1-1013 

Acele Satılıl{Ev 
Eşyası 

--------~~--------------------S l NEMALAR 
Havuzbaşı Ali Nazmi apartr

man No. (9) müracaat. 
1-981 

lnıtiyu sahibi ve Başmu~ 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Utnumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus BasımevinrlP hmıılmıflu. 

ı 
BUGÜN BUGECE 

KADİFE MASKE 
Rudolf F orster - Angela Salloker 

Kadife tnaske filminin devamınca. Muazzam s.aheser 
Yalnız 4,45 seanslarında 

BUGÜN BUGECE 

Tamamen Türkçe sözlü 

ANNA KARENİN A T E s K R A L İ c E s İ 
Umuıni arzu üzerine gösterilecekt~r. .~ -

FIA TLARDA FEVKA f Aoz TE.NZ!LAT 
"Cuma günü gündüz seanslarmda Balkon: 60, Perıcmul! !';fo~a ;:ünôlü.~ :ıOi:ül,tı'\';r,J.ı Balkan: 61), 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 lh:au:Jt 3\1, Birinci ve l>uiau[()-e: 25 


