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Londra konuşmaları 
Alman hiikümetiııiıı Lol{arno Koıısey, 

andlaşmasını bozduğunu müşahede etti 

Karar andlaşmayı imzalıyan devletlere, bildirilecek 

Lokarno devletleri anlaştılar 
Hazırlanan metin bükümetlere sunulacak 

S;-,Ja ltöıede B. Ribbentrop, ortada BB. Halilaks, Nevil Çemberleyn, 
Van Zeeland, saida: B. Eden 

Londra, 19 (A.A.) - 8. fon Ri
bentrop'la alman delegeleri dün saat 
17.10 da tayyare ile Koydon tayyare 
ista&yonuna getmi~lerdir. Baıka bit· 

Hcışbetke 

l C);J() HÜOCE PROJ ESl 

Kemal ÜNAL 

Cumuriyet maliyesinin kuvve· 
ti; yalnız denk olmasında değil
dir. Bunu söylerken büdce denkli
ğinin çok çetin uğraşmalarla ku
rulmuş olduğunu unutmuş olmu
yoruz. Ondan ayrılmamanın bir 
ana prensip olduğunu ise, hiç ha
tırımızdan çıkarmış değiliz. 

Cumuriyet maliyesinin bir kuv
veti de, yurdun ekonomik hareket
lerine uyabilmesindedir. Büdcele
rimiz ötedenberi ulusal gelirin 
hacmine ve mahiyetine göre blin
~·e değişiklikleri yapmıştır. Ve bu 
değişiklik onun başarma kud
retini biraz daha arhrmııtır. Hü
kümetin Büyük Meclise sunduğu 
1936 yılı büdcesi de hem hacim, 
hem de mahiyet itibariyle geçen 
y1ldan çok farklıdır. 1935 yılı 
büdcesi l 95 milyondu, halbuki ye
ni büdce projesi 217 milyona ya
kındır. 

Arada 22 milyona yakın fark 
göı"ülürse rl'! bunun 10 milyonu 
geçen yıl büdceye konulmayan 
buğdayı koruma ve hava kuvvet
lerine yardım vergilerinin hükü
metçe bu sene büdce içine alınma
sındandır. Şu halde hakiki artış 
12 milyona yakındır. 

Yurdun 1935 yılı ekonomik du
rt.alOunu gösteren rakamlar elimiz
dedir. 1933 denheri her yıl artan 
dış ticareti 1 ·.1.35 yılında 6 milyon 
daha yükselmiştir. Bu yükselişin 
1936 yılında da devam edeceğini 
gösteren rcıkamlar vardır. Dış ti
caretteki hü arhş; yurd içinde de 
r~f.,hm dah2'. geniş bir ölçüde yük
seldiğini gösterir. Şu halde 1936 
yılı büdce projesindeki artış ulu
sal gelirin hacmine uyan bir ha
rekettir. 

Yeni hiick·· mizde mahiyet iti
bariyle de buyiık değişi-klikler gö
rürüz; gelir kısmntda '\·aırtaaız ver
giler biraz dRha indirihniftir. ini! 

(Soı.u 5. inci •ayl.ıa) 

tayyare ile alman delegasyonunun 16 
~ekreteri gelmitlerdir. 
, B. fon Ribentrop konseyin dünkü 
toplantısına yetişemediğinden alman 
-elçiliii -kreteri milphld srfatlyJe 

Kon:.eyJe müıahid olarak bulunacall 
olan Fon Höı 

konsey toplantısında bulunmuştur. 
B. Fon Ribentrop lord Kramborn 

ve B. Brus'la konuşmuş ve akşam üs
tü de dış bakanlığında B. Edenle gö
rüşmüştür. Haber alındığına göre in-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

(,eııeral l(azım f)irik 
gidi}70t• 

T rakyaya ait işlerle meşgul olmak 
üzere Ankaraya gelmiş olup bir haf
tadanberi şehrimizde bulunan 
Trakya umumi müfettişi General 
Kazım Dirikin cumartesi günü ak
şamr T rakyaya hareket edeceği 
öğrenilmiştir. 
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B. Peker, sıyasal ihtilallerin 
tarihini anlattı 

Dün Ankara halkevinde C.H.P. 
Genel Sekreteri Receb Peker seçkin 
bin dinleyici kalabalığı önünde inkı
lab dersini vermi,tir. 

ilk insanların aktif ve pasif hayat 
telakkilerinden ve ferd hayatından 

çıkıp feodal devlet tipinde cemiyet 
kurmalarının tarihini anlatan Peker, 
bu insan yığınlarının büyük devlet 
haline geçmesi esnasında da feodaliz
min ahlak ve idaresini de tevarüs et
tiğinden, kıralcılığın geniş ölçüde bir 
despotizm olduğunu söyledi. 

Edirnede su hasl{ını 
Bir çok mahalleler su 

al tında kaldı 
Edirne, 19 (A.A.) - Balkanlarda 

Edirne ve havalisinde günlerdenberi 
yağmakta olan ıiddetli yağmurlar 

yüzünden sular dün gece birdenbire 
yükselmeğe başlamış ve kısa bir za
manda etrafa yayılarak nehir boyun
daki yerleri ve mahalleleri basmıştır. 
Feyezan saat 23 de başgöıtermiş ve 
bunu hisseden halk vaktinde tedbir 
alan polisin yardımı ile büyük bir he
yecan ve korku içinde evlerini boşalt-

insanların canını, malını, ırz ve 
şerefini despot kıratların tesir ve nü
fuzundan kurtararak idareye kendile

ri tarafından çizilen yollar vermek 
husuıunda, üç birleşik kuvvet olan 
kıral, zadegan aımf ve kiliseye kartı 
ayaklanma devrinin gelip çatarak el
de edilen neticenin dünyanın medeni 
formülü. olarak devam edip gittiğini, 
haklarına ııahip olma yolunda ayak-

lanan inaanların bu ihtilal hareketi ti

pine "hürriyet ihtilali" ismini verdi
ğimizi söyliyen B. Peker hürriyet ih
tilaliyle beraber milletin devlet teşki
li.tında yer almasının sıyasal partileri 
doğurduğunu anlattı ve sınıf ihtilali
nin ilk doğuşunu, bu ihtilalin gayele
rinı izah ederek dedi ki: 

"- Denizlerde yelkenli, karada 
hayvan vasıtasiyle yapılmakta olan 
ticaret buharın makinelere tatbikin
den sonra devasa diyebileceğimiz bir 
hamle ile genişlemeye, ilerlemeye 
başladı. N.tkil vasıtalarının çabukla,. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

"l Tlıı~:. un 
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1''ıkrtt: 

Fal 
Kitap raflarından biri üstün

de on iki cilcllik bir Revue tleı 
cleux mondes kollekıiyonu var. 
1897 tarihli cilcllerden birini al
dım ve, eıki usul lala bakar gibi, 
herhangi bir saylaıını açhm. 

Yazının bQ§lığı rakiblik ve 1,. 
sizlik'dir. Bazı cümlelerine ba
kınız: "l htiyar ve parçalanmıJ Au 
rupa, geçen sene ele burada bala
ıettiğimiz rakiblik tehlike.ine kar
fı koyabilecek midir? Avrup« dı
şında yeni memleketler birçok 
mahsullerimize ltapdarım kapa
dıktan bQfka, bizim piya.alanmı
.za mal bile göndermektedirler. 

'' ..• Bütün Avrupa, yalnız F ran
sa veya /atin ve katolik Av,..,,. 
cleğil, lngilt.ere, Almanya hat
ta Ruıya ile birlikte bütün A11-
rupa bu meıeleyi halletmek için 
birle,melidir .,, 

Aynı muharrir •ai olıaydı, 39 
sene sonra bugün aynı yazıya im
za koyabilirdi. Hattô., Milletler 
cemiyeti yerine dörtler birliğini 
koyarak, bütün Avrupayı Ji.iplin 
altında bulundurmak ve onun 
topyekun kuvveti ile Avrupa - dıff 

(Sonu 2. İnci savlada) 

maya başlamışlardır. Birçok mahal
leler su altında kalmışlardır. Feyezan 
di.in gecedenberi boyuna artmaktadır. 

Vali, polis muduru ve 2:abıta her ta
rafa kotarak feyezanın fazla zarara 
sebeb olmaması için elden gelen her 

Sa.vı Anlamlı Kelimeler ..., 

türlü tedbirleri almaktadırlar. Sular 
Edirne - Karaağaç yolunun büyük bir 
kısmını hemen bastığından Karaağaç
la Edirne arasındaki münakalat dur
muştur. Zarar büyüktür. Hava kapa
lı, yağı' çisinti halindedeir. Suhunet 
derecesi sıfırın Üstünde üçle beş ara
sında değişmektedir. 

Ehemiyetli 
Aya~ kazasında 

paleontolojik 
bir istasvoıı 

.: 

huluııdu 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya. 

fakültesi antropoloji disiplini tale
belerinden B. Rıza Tümer Ayaşın 
llhançayı civarında Ağılkaya adı 
verilen bir yerde bir takım fosil 
kemiklerin bulundğunu, antropo

loji profesörü Dr. Şevket Aziz 
Kansuya haber vermiştir. Bunun 
üzerine 14 mart 1936 tarihinde 
profesör Şevket Aziz Kansu ta
lebesi ile bu yere gitmiş ve orada 

incelemede ~u!unmuştur. Ağılka
yada bir de m.m mevcud olduğu
nu görmüşlerrhr 11\de ilk bir son-

Şimdi sayı anlamına gelen 
(agıs) ile aydmlık anlamında 
(ayas) ve (ahas) sözlerinin eti-

molojik şekillerini karşılaştıralım: 
(1) (2) 

/. - Agrs: (ag + ıs) 
11. - Ayas: (ay as) 

ili. - Ahas: (ah + as) 

bir keşif 

n 

Fu~illerin bulun.luğu yederin göı·ÜnÜ§t: 

daj yapılmış ve kumla dolu oldu
ğu görülmüştür. İnden enteresan 

olarak bir çakmak taşı çıkarılmış-
(Sonu 5. inci sayfnda) 

F o~llcri tetkik eden profesörler bir arada 

l cızmı: Ncıim ONAT 

Görülüyor ki bu kelimelerin bü 
tün unsurları biribirinin aynıdır. 

Y akutçada saymak ve okumak 
anlamlarında ortaklığı görülen 
(ah) sözünden çıkmış olup (agıs) 
gibi gene saymak demek olan 
(ahsa - ahsı) ile arapça (ihsa'). 
[fiil şekli: ahsa] ve başka sayı an
lamlarına gelen hisab, hasa, ha
sis) kelimelerinin etimolojik e
killerini sıralayalım: 

( 1) (2) (3) 
l. -Ah~a: (ah + as + ağ) 

il. -Ahsı : (ah + ıs+ ığ) 
111.-lhsa : ( ih ıs+ ağ) 
TV. - Hisab: ( .h + is) + ah) 
V. - Hasa : ( .h as + ağ) 

VI. -Hasis: ( .h + as + ıs - ıg) 

Gerek birinci, gerek ikinci seri
deki bütün tekillerin biribirinin 
aynı olduğu işgil bırakmıyac:l ·, 
kadar açıktır. Hepsinde de birin
ci unsur, ana kökü temsil eden 
(ağ) dır ki birinci serideki ikinc.1 
şekilde (ğ) aynı anlamlarda (akıl 
= ayla) [1], (ağır = .: ayar) (2j 
sözlerinde olduğu gibi scsç~ değit
miştir. Y akutçaJCl ayr.t anlarr.d'l 
(ahsı - ag11) .Oı:le-rjnde oldnğu gi
bi diğer şekillerde de (g h) de
ğişmesi olmuştur. 

Son iiç şekilde İs!:! vo!.aller düş
müştiir. 

Vokallerin di.i:imcsi orijinal ve 
ana dil olan Türl cemizdcn d:ıha 
ziyade ondan varl;k almıs lndo -
Öropeen ve semitik dillerde gö 
rülmektedir. 

Diliınizdşki bircok kelimelerin 
başlarında. burün dahi yaşamakta 
olan vokaller bu d!llerJe dü~:nüş 
olarak g6r0lür. 

uGüttcş Dıl'' teori.tinin: "kök
ler, bir ,•okaUe başlat ' esa•ı, dil 
bilgi~ini aydınlatcın yepyeni l:ir 
ışıktır. 

Farır.ç.ada kelimelerin birçoeu 
ayrıı anlAmda hem voka ili hf"m 
vokrılsizdir. Seın!tik dillerden a

- Scıy1ayr Çi!vinniz • 

[1] Radld - Kırgızca. 
[2] RıHllol - Tcleüt. 

• 



r;;.AYFA 2 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
(Ba§t 1. inci sayfada) 

rapçada vokal düşmesinin sayıla
ımyacak kadar çok örneklerinden 
yalnız bir iki tanesini göz önüne 
ıelir~lim: Türkçede bir aksak -
ağsak [ Y akutçada ahsah] sozu 
"Yardır ki bunun arapçada ve aynı 
~nlamda söyleniş şekli (eksah) 
araplarm söyleyiş şekli [aksah] -
Ôr. Arap gramercileri bu kelime
yi aksaklık demek olan (kesah) 
kökünden çıkmış ekli bir sıfat sa
nırlar. Halbuki i~, tamamiyle ter
.inedir. Kök sandıkları kelime, 
hunun kısaltılmış ve vokali düş
mÜJ şeklidir. 

Gene bunun gibi eski Türkçede, 
[bugün (eyi - eyü) diye konuş
tuğumuz] (ezkü) [3] aynı anlam
da gene arapçada (ezka) olarak 
IÖylenir. [Bunu.1 yumuşak (z) 
- ile ki Türkçesinde de böyledir. • 
(aziy) ve {azık) söyleni~i de var
dır]. Bunun kökü sanılan (zekv, 
zeki) da işte hu, bizim: iyi, 
ıüzel, temiz anlamlarına gelen 
(ezkü) den çıkmıştır. (İhsa) da 
ayniyle böyledir. Yakutların (ah
N.) sı arapçaya (ahsa) fiili şek
linde girmiş ve bundan sayı anla-

mda (hasa) sözü çıkmıştır. (İh
ıa) nın ekli bir mastar olmadığını 
cösteren bir tnaık ta bu kelime
nin üçlü fiil kökünde saymak an
lammın bulunmamasıdır. Arapça 
eksiz ana kök sayılan (faale) üç
lü köklerinden birçoğunun anlam
ca hiç farkı olmıyan bir de ( ef'a
le) ıekli vardır ki arap dilinin 
bir çemdeş (müteradif) lugati o
lan (el. muhassıs) m on dördün
cü cildinde bunun yüzlerce örne
ği gösterildiği gibi vaktiyle bu çe
tit kelimeleri toplıyan: 

(Faale ve af'ale, faaltü ve ef'
altü). 

Kitapları diye beş altı da eser 
yaz.ılnuştır. 

Dil bilginleri aynı kelimenin 
baımda sonradan eklenmiş sanı
lan bir vokalle de söylendiği hal
de, anlamca hiç bir değiıiklik gös
termemesinin sırrına bir türlü ere
memİflerdi. İ§te büyük teori asır
lardır çözülmiyen bu düğümü açı
Yerdiği gibi hangi Türk kelimele
riyle bağlı olduğu ilk bakışta se
zilemiyen ve yabancı sanılan söz
leri de aydınlatacak şaşmaz bir 
kanun kuruvermiştir. 

.!(.:(.. 

Hesap anlamına gelen Türkçe 
~e Arapça kelimelerin akıl ve o
nun da aydınlığa dayandığım gör
dükten sonra aynı kelimelerin taş 
ve çakıl gibi arada hiç bir ilgisi 
1ok sanılan kelimelerle de bir 
bağlılık göstermesinin sebebini de 
ar~tıralım: 

Türkçemizde olduğu gibi başka 
dillerde de (hesap) anlamına ge
len kelimelerin taş ve çakıl da de
mek oldukları görijlmektedir. 

TiirkçNlt•: 

Say: sayı. Say: kayalık [taşla
n yanmış, ufalanmış şekilde gö
riinen kayalık] [ 4]. 
Çağ: sayı. Çakıl: ufak taş. 
Sakı§: sayı. Saka: dağ eteği, 

kaya [5). 

'.,4 ra I' t,.:m fo : 
Hasa: sayı taş, çakıl. 

Hi•ab: sayı - hC' ah: çakıl. 
Fransızcada da ( calcul} hem 

Leaap hem de taş, çakıl demektir. 
Eskiden taş ve çakıl, sayı işlerine 
yaradığı gibi düımanı koğmakta 
kullanılan [6] ki.hinlerin gelecek 

[3 J Divanü J(ıgat. 
[4], [5 J Divanü lugat. 
[6] Taş gibi ok ta en eski savaş 

silflhıydı. Bunu yapmak ve kullan
mak en büyük akıl İ§İ sayılırdı; 

• bunun için akıl anlamına gelen 
(ok - uk) ile (ok) arasrnda bir il
gi görünmektedir; netekim arap
çada (nebel): taş, (nebel): ok, 
(nebil): akıllı demek olduğu gibi 
(sehm): ok ve aslan avında kulla
nılan taş, (sühüm): akıllı, erdem
li sanat adamları demektir. Fran
sıuada da (sagette): ok, (sage): 
akrllı, uslu demektir. 

ve olacak işleri bilip anlamaları
na da yardım eden bir vasıta (7] 
olduğundan aynı kelimelerin bir
leşik anlamda kullanılmasına se
bep olmu~tur; bununla beraber 
çakıl ve taşların biribirine çakıl
masiyle çıkan ateş ve aydınlığın 
da bununla ayrı bir ilgisi vardır. 
Çakmak gibi çakıl ve taştan ge
rek ateş ve aydınlığa gerekse say
ma ve bilmeye yardımcı olması da 
onun akıl anlamında da ortak ol
masının pek açık bir sebebidir. 

Yukarda taş ve kaya anlamla
rına geldiğini gösterdiğim kelime
lerin yanında: 

1'iirk{'etle: 
Saygın: fikir ve mütalaa [8), 
Saylağ: üstat [9], 
Sak: akıllı, agah (10 J, 
Sag: zeka [11]. 

A rapt;uda: 

Hasat: çakıl akıl. 
Hasab: çakıl, hasıf, hasiy: akıl

lı. 
Hacer: taş hıcr: akıl, bunun gi

hi hıca: hem akıl hem sayı, mik
dar ve bunun fiili olan hacv da: 
sanmak anlamlarına gelmektedir. 

Türkçede ( ag, ak, ah, ug, uk, 
ük, ök) unsurlariyle başlıyan ke
limelerimizden bir takımı hem ay
dınlık hem akıl ve bilgi anlamla
rına geldiği gibi yukarda sayı, ta
savvur ve mülahaza anl..ımlarma 
geldiğini yazdığımız (çağ) da 
aynı zamanda: parlamak, bir şe
y: anlatmak, açığa çıkarmak ta 
demektir [12]. Çoktu da: zeki 
demektir [13]. 

Çakmak sözünün hem şimşek 
çakmak, hem cakmak çakmak 
hem de bir §eyi · çakmak sez
mek, anlamak demek olduğu da 
düşünülürse Türkçe bir kelime ol
duğunda hiç §Üphe olmıyan (akıl) 
ile (çakıl) arasında da bir bağlı
lık aramak uzak olmaz sanırım. 

Naim ONAT 

[Bu yazının son kısmı yarınki 
sayımızdadır ]. 

[7] Lisanülarap C. 12, S. 85. 
[8] Pavet de Courteille. 
[9], [10] Türk Dili. 
[11] Divanü liıgat. 
[12] Büyük Türk Jiıgati. 
[13] Radlol, Altay, Teleüt, Ka

rakrrgız lehçeleri. 

Fıhra 

l''al 
(BClf, 1. İnci sayfada) 

alemle ıaVQfmak İıtiyenler oldu
ğunu bilmiyor muyuz? 

1897, J aponyanın henüz sö

mürgelik bir memleket olduğu za
mandır. Ruı devini yenmemİ§Iİr. 

Genç Amerika, ne Cenup Ameri
kasının piyaıalarını zaptetmiştir, 
ne ele Berlinde buğday, Bükre1te 
traktör satmaktadır. 

1897 de, o da bir müddet için, 
dünya, Avrupa kıtasrnın cihangir
liğine müsaiddi. Şimdi iki kıtayı 
hemen hemen hesaptan çıkarmak 
lazım geliyor. Afrika ise z;aten 
avrupalıların elindedir. 

Fakat 1936 nın da kurtarıcı bir 
fikri var: kıta ve ırk farkı gözet
mekıizin bütün milletler arasında 
el birliği, ıükiin ve ban§ nizamı! 
Bütün dünyayı, iiıtünde YQ.fayan 
bütün İnıanların ıaadeti için daha 
iyi itlemek, kıymetlendirmek! 
Milletleri harb maırallarından 
kurtarmak! 

Fakat bugün bu likirde bulu
nanların ne kadar doğru gördük
lerini, 1975 tarihinde herhangi bir 
kimse benim gibi mecmua /alına 
baktığı zaman anlıyacak! Yalnız 
inıanlar arada bir veya birkaç 1914 
faciaıtnın ııtıraplarını çekmi§ ola
caklar! 

ULUS 2ü MAR1 1 ~~ \..V. 

• 
iÇ HABERLER 

Çaııa)d{aleııiıı 

yıldönü.mü 
Yurdun her tarafında 

kutlanıyor 
Çanakkale, 19 ( A.A.) - Dün 18 ınaı-t 

915 Soğrız zaferinin yıldönümü iyi ha
zırlanmı~ bir programla ve pek bü
yük bir halk yığınının İştiraki ile hal 
kevi salonunda anılmış, şehitlerimi

zin hatıraları taziz olunmuştur. 

" " ,, 
Konya, 19 (A.A.) - 18 mart Ça

nakkale deniz muharebesinin yıldö
nümü dolayısiyle dün, bu muharebe
de topçu kumandanlığını idare etmiş 
olan miralay Talat'ın mezarında bil' 
tören yapılmıştır. 

Askeri ve bazı ilk mektepler tale
beleri ve büyük bir hnlk kütlesi tö
rende hazır bulunmuştur. 

Cumuriyet Halk Partisi Başkanı 

Kaleli ile Mesud ve emekli miı·alay 

Hakkının nutukları dinleyiciler üze
rinde kahraman ordumuza karşı du
yulan sevgi ve muhabbet duygularının 
tazelenmesine ve bu zaferin ve bütün 
zaferlerin imili Atatürk'e olan minnet 
ve şükran hislerinin izharına vesile ol
du. 

Birinci umumi müfettişlik 
Ekonomi Müşavirliği 
Ekonomi Bakanlığı müfettişlerin

den B. Ziya birinci umumi müfettiş
lik ekonomi müsavirliğine, resmi ve 
hususi gemi işİeri müdürü, B. Ke
malettin Apak müfettişliğe tayin e
dilmişlerdir. 8. Ziya lznıirde bulun
maktadır. Bir kaç gün sonra Anka
raya gelecek ve işi başına gidecek
tir. B. Kemalettin de o zaman yeni 
vazifesine başlıyacaktır. 

Kültür Tayinleri 
Ünye ikmal mektebi direktörü Kad

ri Tunceli kültür direktörlüğüne, El
bistan orta mektep direktörü Hamdi 
Bitlis kültür direktörlüğüne, Sıvas 

muallim mektebi terbiye ve ruhiyat 
muallimi Nuri Çoruh kültür direk
törlüğüne, ilk tedrisat müfettişlerin

den Nureddin Haki.ri kültür direk
törlüğüne, ilk tedrisat müfctti§lerin
den Bahri Bingöl kültür direktörlüğü
ne tayin edilmitlerdir. 

Suni tohumlama ve meri -
naslar için bir kurs 

Tarım Bakanlığı, Karacabey ha
rasında at ve sığırlara mahsus bir 
sun'i tohumlama kursu açmışbr. 15 
martta başlıyan ve 30 martta bite
cek olan kursa muhtelif vilayetlerde
ki baytarlar iştiri.k etmektedirler. Ba
kanlık sun'i tohumlama mütehassısı 
ve seksiyon şefi B. Fahri, haradaki 
fen memurlarile birlikte kursu idare 
etmek üzere Karacabeye gönderil
miştir. 

Bir nisanda 15 günlük ikinci bir 
" ... rs işe başhyacaktır. Kursta meri
nos koyunları üzerinde çalışılacak
lır. Bakanlık, hu kursta yetiştirile
cek ve ihtı6a.sı ziyadeleştirilecek hay
tarlarla haziran başında Bursa mer
kez kazasında geniş ölçüde merinos 
tahvil işine başlamak üzere lazım ge
len emirleri vermiş bulunmaktadır. 
Bunun için lazım gelen program ya
pılmış ve her türlü aletler ile malze
me ve damızlıklar hazırlanmıştır. 

Afyon nakliyatında 
tenzilat 

Devlet demiryollan idaresi af yon 
nakliyab tarifesinde % 65 nisbetin
de bir tenzilat yapmıştır. Yeni tarife 
bir nisandan itibaren yürürlüğe gire~ 
cektir. 

Söğütte bir kooperatif 
Söğütte o mıntakanın ekonomik 

gelişmesine geni' ölçüde hizmet e
decek bir sulama kooperatifi kurul
mak üzeredir. Teşebbüs sahibleri 
Ekonomi Bakanlığına baş vurmuş
lardır. Alakalı servis işin mevzuu ü
zerinde tedk1kler yapmaktadır. 

Kamutay bugüıı inlıisarlar tekaüt 
sandığı ve daltili11e nıenıurları kaııııtı· 
larının birer maddesini görüşelıek 
Kamutay bugün toplanacaktır. 

Dahiliye memurları kanununun ikin
ci maddesinin tefsiri hakkındaki hü
kümet talebini tetkik eden Dahiliye 
encümeni umumi heyete maddenin §U 

şekilde tef~irini teklif etmektedir: 

"Mülkiye mektebi ve hukuk fakül
tesi mezunları Dahiliye vekaletinin 
merkez ve vilayetler beşinci derece
deki memurluklarının bütün sınıfları
na tayin olunurlar ve stajlarını da bu 
sınrflarda göerbilirler. Ancak ayrıca 

başka istihkakları yoksa kendilerine 
25 liradan fazla maaş verilmez., 

* *. 
lnhis.rlar umum müdürlüğü teka-

üc. sandığı kanun layihasının 6 §Ubat 
laı'ihli celsede görüşülmesi sırasında 
projenin 3 üncü muvakkat maddesi
nin A fıkrasında yazılı yüzde 5 aidat-

la muadili yÜ;ı.de beş y rine, yalnız 

yüzde be~ aidatın yüzde beş faizle 
1 · • sili •.. pt'rilme 

si hakkında Isparta saylavı B. Kemal 
Ünal ve Kütahya saylavı B. M. Somer 
tarafından verilen takrir büdce encü
menine gönderilmişti. Büdce encüme· 
ni mesele hakkında şu mütalenda bu
lunmaktadır. 

Bu hususta takrirde yazılı teklif 
ile encümenimizin teklifi arasındaki 
farkın sandığa ne kadara mal olacağı 
tetkik edildi. Cümrük ve İnhisarlar 

vekaletince yapılıp encümenimize i
fade edilen hesaba göre encümenimiz 
tarafından teklif edilen yüzde on he-

.. -~onıırlann san ' · b"Jrclana. 

cağı para 2.080.000 lira raddesinde
dir. Takrirdeki teklife göre ise bu pa
ra takriben 1.040.000 lirası resülmal 
-ve 509.600 lirası da faiz olmak üzere 
1.549.600 liradır. Bu suı·etle takririn 
tervici halinde sandık takriben 530 
bin lira kadar varidattan mahrum ka
lacaktır. 

"• -ıurlardan her ay kesi' -~k 
ra aylıklarının yüzde heıinden ibaret 

olduğuna göre bu muameleye tabi tu· 
tulacak memu..larm hc:ıli hazırdaki 

maişetleri Üzerinde her iki takdire göre 
bir fark olmayacaktır. Ancak paranın 

hesnb edilecek faizlerile birlikte tahsj. 
li şekli faiz hesablarımn her memar için 

ayrı ayrı takibini İntaç ve bu da bir çolc 
muameleyi istilzam edeceğine binaen 
tatbikatı teshil noktasından bu hususta 
faizii formüllerden vaz geçilmesi esaao 
itibariyle muvafık görülmüştür. 

Su halde teklifin mahiyeti yukarıda

ki rakamıara göre memurların vas ti 
olarak yüzde yedi buçuk nisbetinde 
bordandırdması neticesiııi vermektedir. 
Halbuki bu memurlardan norm•l ola. 
rak sandığın alacağı parn taksitle öJe
ncc .. ..,;ne göre evvelce nld:klan maat 
baliğinin yüzde on beşinden fazla ol. 
duğun •. binaen, esasen bu borcu yüzde 
on oları:ık tesbit etmekle bu me:ı ırlar 

leJ. • • :ıdıktan tahriben ~""! 000 lira 
raddesinde bir fedakarlık ihtiyar edil
miş bulunmaktadır. 

Bunu yüzde yedi buçuk niıbetinde 

indırmek ilfweten ve takriben 530 000 
liralık bir külfeti sandığa ve diğer tô. 
birle 1934 den sonra idarede çahıan 

asd hak aahible.rine yüklemek neticesi· 
ni verecel.t:. ki bunun YükleL Meclis. 
çe madelete uygun görülmiyeceği ta • 
biidir. 

Her ne kadar gümrük ve inhisarlar 
vekaletince yapılan hesaba göre sandıgın 
hükümet projesinde yazılı esaılıtr da. 
ire&indeki hizmetleı i ifaya imkan \'ere· 
ceği anlaşrhnakta ise de tatbikat sıra· 

sında tecelli edecek vaziyetlere ve bun. 
ların netayicine ıöre a111 hak sanib1eri
ni haklarından kısmen ın. hrum etmek 
gibi vaziyetler hadis olabileceğinden 

yüzde on niıbetinin eski teklif veçhile 
mahalazası uyğun olacağı kanaatinn 
varılmıştır." 

Bundan başka giindem'de dış ha
k.ıınlık büdcesinden 40 bin liralık bir 

rr ün"k"le teklifi vardır. ---------.. ··----------
Sıhhat Tayinleri 

Manisa sıhiye direktörlüğüne Af
yon sıhiye direktörü Zihni, Urfa sı

hiye direktörlüğüne İçel aıhiye direk
törü Fazıl, Bilecik sıhiye direktörlü
ğüne Samsun aıhiye dikertörü Saffet, 
Tunceli sıhiye direktörlüğüne Elaziz 
sıhiye direktörü Mahir, Elaziz aıhiye 
direktörlüğüne Malatya sıhiye direk
törü Hikmet, Kars sıhiye direktörlü
ğüne Ordu sıhiye direktörü Dervif, 
Mardin sıhiye direktörlüğüne Ezine 
hükümet doktoru Nihad, Çoruh sıhi
ye direktörlüğüne Çorlu hükümet 
doktoru Mustafa, Afyon sıhiye direk
törlüğüne Antalya hükümet doktoru 
Rem7.İ, Birinci umumi müf P.ttişlik sı· 
hiye müşavirliğine Çanakkale sahil 
sıhiye baş tabibi Hıfzı, üçüncü sınıf 
sahiye müfettişliğine Balıkesir sıhiyc 
direktörü Faik tayin edilmişler v.
Kırklareli Mhiye direktörü Gafur bir 
derece terfi ettirilmiştir. 

Doktorlar arasında 
Tıb talebe yurdu doktorlarından 

cild hastalıkları mütc~assısı B. Hasıo 
Diyarbekir hastanesi cild hastalık 

mütehauı!ilığına, Samsun ııtma müc ,_ 
dele laboratuvar şefi B. Refet Ahmet 
Ankara sıtma mücadelesi laboı-atuvcıı· 

şefligiııe, Sivas firengi mücadelesi dok . 
toru b. Rifat Samsun zührevi hasta -
lıklar muayene doktorluğuna, Çcş .:: 
hiıkümet doktonı B. Raif Edirne mer _ 
kez: hükümet doktorluğuna, Eğ:. ··, 
hükümet doktoru B. Mehm t Ali Ispar
ta merkez hükümet doktorluğ··na, l s· 
tanbul sari hastalıklar hastanesi esKi 
asistanı B. Hilmi Erzurum nüınune 

hastanesi laboratuvaı· şefliğine, t ·k
li doktorB. Haydar Gemlik hükünıt!ı 

doktorluğuna, İnegöl hastanesi d~kto. 

ru B. Ziya Gaziantep nümune hastanesi 
kulak mütehassıshğına, eski fire-r:-i -·j. 
cadele doktorlarından B. Emin Şarkışla 
hükümet doktorluğuna tayin •e nakl•· 
dilmişlerdir. 

Edirne Haberleri 
Edirne, 19 (A.A.) - Köy kanunu

nun onaylanıp meriyete konulmasının 
yıldönümü dolayısiyle Trakya umumi 
müfettişlik bölgesindeki bütün köy
lerde toplanblar yapan köylülerimiz, 
kendilerinin bütün haklarını tanıyan 
ve kendilerine çalıtmak imkanı Ye
ren cumuriyet idaremi:ıe karıı duy
dukları §Ükran hislerini açıfa vur
makta, şenlikler yapmaktadırlar. 

Trakya'mn her tarafına sürekli 
yağmurlar düşmektedir. Haftalardan
beri devam eden yağmur, yazlık ekin. 
lerin ekilmesine engel oldufundan 
köylülerimizi kaygıya dütürmekte
dir. 

Her yıl yapılmakta olan 26 mart 
ihtifali için ~imdiden bir program ha
zrrlanmı§tır. Program baslınlarak 

halka dağıtılacaktır. 26 mart, Edime
nin düşman eline düıtüğü kara ve fe
laketli günlerden biridir. 

Edirne, 19 (A.A.) - Edirnenin spor 
sahasiyle kapalı atış poligonunu ve ya • 
pı işini kıırarlaıtırarak programlaştır • 
mak ve Örneğin meydana ge1• .-: 

alakalılara yardım etmek üzere dün ak -
şam atletizm federasyonu baıkam Bur • 
han Felek ile Mimar Rebii fChrim:~ft "d
miş ve alakalılarla temas ettik• -... son
ra parti başkanı lbrahim Akrncı ff id • 
man bölgesi başkanı Hulusi ile hirlikt~ 
idman sahalarını dolaşmışlar ve incele • 
melerine başlamışlardır. 

Bir öğretmenin 43 üncü 
yılı 

Kayseride Talas nahiyesi ilk okul 
öğretmeni B. Dervişin meslek haya
' ına baı}adı~ının 43 üncü yıldönü
mü dolayısile geçen pazar gecesi hal
kevinde bir şölen verilmiştir. Şölen
de, ilk ve orta okullar öğretmenle
rile Kayseri valisi B. Nazmi Toker 
buhmmuştur. 
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Lon ra konuşmaları 
Alman hülcümetinin Lolcarno Konsey, 

andlaşmasını bozduğunu müşahede etti 

Karar andlaşmayı imzalıyan devletlere, bildirilecek 

(Başı 1. inci sayhıda) 
giliıı: bakanı yapılacak görüşmelerde 
Almanyamn ne gibi müsaadekarlık
larda bulunacağl hakkında muhata
bmı iskandil etmiştir. 

Londra, 19 (A.A.) - Royter A
jansı bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti konseyinin a
leni toplantısı saat 10,37 de yapılmış
tır. Önce Fon Ribbentrop söz almış
br. 

B. Fon Ribbentrop, nutkunun bi
rinci kısmını, Ren bölgesinin işgali 

hadisesinin hukuki safhasına ayırmış, 
ifgal keyfiyetini haklı göstermek İ• 
çin, "fransız - Sovyet paktının Lo
karno paktını ihlal mahiyetinde'' ol
duğunu iddia etmiştir. 

Nutkun ;kinci kısmı B. Hitlerin 
Nlh tekliflerinden bahistir. 

B. Ribbentrop, Londraya geldiğin
denberi bir çok defalar Berline tele• 
fon etmiştir. Binaenaleyh bugünkü 
nutku Hitler tarafından tamamen 
tasvib edilmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü konsey toplantlsmda 
fransızlarla belçikaldar tarafından 
mÜ§tereken verilen ve Versay andla§• 
maıunrn Ren bölgesine ait olan kırk 
üçüncü maddesiyle Lokarno andlat· 
masmın Almanya tarafından ihlal e· 
dildiğinin ifade ve tasdikini isteyen 
karar gözden geçirilecektir. 

Royter, bu hususta, bugün öğleden 
aonraki konsey toplantısında bir ka
rar verileceğini sanmaktadır. 

Londra, 19 (A.A. - Alman dele• 
geai Fon Ribbentrop nutkunu bitirdik
ten sonra alınan delegasyonundan 
bir zat bu nutkun İngilizce tercüme
ıini ve ondan sonra da genel sekre
terlik memurlarından birisi, fransız
ca tercümesini okumuş ve azanm bu 
nutku gözden geçirebilmesine imkan 
vermek üzere celse saat 15,e bırak
mı§br. 

Londra, 19 (A.A.) - Konseyin 
toplantısının başında başkan B. Brus 
Avusturalya namına söz alarak al
man şanı;öliyesiyle delegesinin öteki 
memleketlerle sulh ve dostluk içinde 
yaşamak arzusunu izhar ettiklerini, 
Fransa ile Belçikanın da büyiik bir 
uysallık gösterdiklerini söylemi§ ve 
Belçika - fransız karar suretini reye 
koymu§tur. Ekuatör delt>gesi namev
cud idi. Şili müstenkif kalınış, Alman• 
ya aleyhte, öteki büküınetler lehte 
rey vermişler, reis karar sure • 
tinin ittifakla kabul edildiğini, Al· 
manya Lokarnoyu imza eden devlet• 
lerden olduğu için reyinin hesaba dahil 

olmadığını bildirmiştir. Lokarnoya im
za koyan öteki devletler de reye gir· 
mit olmakla beraber, bunların reyle· 
ri de hesaba katılmamı§br. 

Konseyin kararı 

Londra, 19 (A.A.) - Milletlerce
miyeti konseyi öğleden sonra yaptığı 
aleni toplantıda, Lokarno andla§ma· 
smm Almanya tarafından ihlali hak· 
kında Fransa ve Belçika taraf mdan 
sunulan karar suretini tasvib etmi§tİr. 

Şili delegesi müstenkif kalmıştır. 

Konseyin kabul ettiği karar sureti fU· 
dur: 

"Milletler cemiyeti konseyi, Belçi
ka ve Fransa tarafından 8 martta ya· 
pılan taleb Üzerine, Versay andlaşma
smm 42 ve müteakib maddelerini ali
kalandıran bir tedbire başvurarak 7 
mart 1936 tarihinde askerlik dışı 

bölgeye askeri kuvvetler sevk ve ika· 

mesini emretmek suretiyle Versay 
andlaşmasmm 43 Üncü maddesini ve 
Lokarno andlaşmasım ihlal ettiği mü
şahede eder ve genel sekreterliği, İf· 
bu andla~manrn ikinci bendinin dör
düncü maddesi gereğince, milletler 
cemiyeti konseyinin bu kararını mez
kiir andlaşm.ayı imza ebniş olan dev· 
Jetlere bildirmeye memur eyler.,, 

Lokarno devletleri anlaştılar 
Hazırlanan metin hükümetlere sunulacak 

Londra, 19 (A.A.) - Dün akşam sa. 
at 22 de toplanacak olan Lokarno dev • 
&etleri konferansı, biraz gecikmiştir. 

Saat 22,30 da B. Ribbentrop, yanm • 
da iki arkadaşiyle birlikte, dış işleri ba. 
kanlığına gelmiştir. Biraz sonra BB. 
Flanden ve Pol Bonkur, ondan sonra da 
ııra ile B. Grandi ve B. Van Zeeland 
gelmişlerdir. Saat 21,45 de BB. Halifaıı;s 
ve Nevil Çemberleyn B. Eden'le buluş -
muşlardır. 

Toplantı sabalıın ikisinde bitti 
Londra, 19 (A.A.) - Lokarno · 

letleri konferansı sabahın ikisinde niha. 
yet bulmuştur. Konferanstan sonra neş
redilen resmi tebliğ şudur: 

" Toplantıda, yeni bir tetkika ihti -

yaç gösteren bazı noktalar hakkında ih. 
tiraz kayıdlan ile umumi bir anlaşma 
projesi gözden geçirilmiş ve şayanı ka • 
yıt terakkiler elde edilmiştir. " 

Olduk{u mülıim ıerakkiler 
elde edildi 

Londra, 19 (A.A.) - Royterin, lo -
karoncularm toplantısının sonunda öğ • 
rendiğine göre, oldukça ehemiyetli te -
rakkilere varılmışbr. Teferruat üzerinde 
uzlapna için bugün lokarno devletleri 
delegeleri yeni bir toplanb daha yapa • 

c:aldarda. Bununla beraber bugünkü İtl. 
siliz kabinesi toplantısından Önce kati. 
olarak hiç bir şey yapılamıyacağı gih'., 
fran&IZ hükümetinin muvafakat ve tas -
vibi alınmadan da biç bir karara vanla

ımyacakbr. 

Umumi duygular, bu sabah vaziyette 
tok kati bir ıalab vücude geldiği merke. 
sindedir .. Öğt•enildiğine göre, B. Fon 
Ribbentrop İyi temayüllerle doludur. 

1 htiraz kayıdları 
Lokarno devletleri delegeleri, sonra

tt.n tesbit edilecek olan bazı noktalar 

üzerinde ihtiraz kayıtları ileri sürmekle 
beraber umumi bir anlaşma projesini 
gözden geçirmişlerdir. ihtiraz kayıe ·ı 

serdedilen noktalar·üzerinde bugün ye. 
niden görüşmeler yapılacaktır. 

lngiliz kabinesinin bugün yapacağı 
toplantE ile milletler cemiyeti konseyinin 

toplantısında, en fazla cumartesi günü
ne kadar herhangi bir noktaya varılabil 
meyi .nümkün kılacak yeni terakkiler el. 
de edileceği umulmaktadır. 

Öğrenildiğine göre, B. Flanden'in 
hareketi, İngiliz delegeıerinde hoşnud 
luk uyandırmıştır. Ve sırf bu sebeb ı 

dolayıdır ki ıon toplantıda bu derece tt1'.ı 
vaffakiyetler elde edilebilmiştir. 

Lokarno devletleri delegelerinin bu
günkü toplantısı, güdülecek usulün in • 

giliz kabinesi tarafından tasvibinden &- ı
ra yapılacaktll'. lngiliz cevabı, lokarno 

devletleri delegelerine bildirildikti!n son 
ra bir toplantı yapılacak ve sonradan B. 
Flanden tayyare ile Paris'e dönebilecek
tir. 

Royterin öğrendiğine göre, Lokar • 
no devletleri konferansında vücuda '· 
len anlafma, üç nokta üzerindedir: 

1. - Fransız - $OVyet paktı hakkın. 
da bir karar vermek üzere La Hey - rsı
ulusal aJalet divanına başvurulacaktır. 

2. - Arsrulusal bir kuvvet idaresine 
verilecek olan askerlik dışı bölge mese. 
lesi. 

3. - İngiliz ve fransız genel kur -
mayları arasında işbirliğini istihdaf eden 
bir anlaşma yapılacakbr. 

Sanıldığına göre, konuşulan planın 

bir kısmı üzerinde tam bir uyuşma ya -
pdnuşbr. 

Fransız delegeleri mahfillerinin fik • 
rine göre, her §ey , İngiliz kabinesiniıı 

takınacağı hareket tarızına bağlıdır. 
Franıa, fimdiye kadaı hiç bir zam3" 

ULUS 

Fransa ile lngiJteı·e aı·asınca askeri bir 
ittifak ve yahud anla~mayı çak iyi su· 
rette karşılıyacağım katiyen gizleme • 
miştir. 

Dört ingiliz bal.anı arasındaki 
görüşnıe 

Londra, 19 (A.A.) - Royter bildiri 
yor: Lokarno devletJeri delegelerinin 
toplantısından sonra, 4 ingiliz bakanı, 

BB. Eden, Halifaks, Ramsey Makdonald 
ve Nevil Çemberleyn uzun müddet gö • 
rüşmüşler ve dlş işleri bakanlığından sa
bah saat 3,15 de ayrılmışlardır. 

İngiliz mahfillerinin fikrine göre, va
ziyette duyulur terakkiler kaydedilmiş 
olmakla beraber, daha yapılacak biı·çok 
işler vardır. 

Lokarno devletleri konferansı niha
yete erdiği 7"rıan, görüşülmesi lazım • 
gelen d:ilia birçok plan projeleri vardı, 
Delegeler, vörürij'memi5 ohm projelerin 
kopyelerini, gözden geçirmek üzere be • 
raberlcrinde getirmişlerdir . 

Londra, 19 (A.A.) - Lokarno dev
letleri aralarında bir anlatma elde ehnİf
lerdir. 

Lo.ndra, 19 (A.A.) - Lokamo dev. 
Jetleri delegeleri saat 13 de hususi 
bir toplanb yapmışlardır. Delegele· 
rin, Lokarno paktı yerine konulacak 
yeni bir plan kabul ettikleri sanıl

maktadır. Fransız mahfilleri, Flan
den'in bu gece fransız kabinesine bir 
plan sunacağmı ummaktadırlar. 

Londra, 19 (A.A.) - Saat 15.15 
de, Lokarno devletleri toplantrsmm 
sonunda, Flanden, gazetecilere tunla
rı söylemiştir: 

"- Aramızda tam bir anlaşma el
de ettik. Hukukçuların timdi son bir 
defa gözden geçiercekleri metin, hü
kümetlerin tasvibine sunulacakbr.,, 

Londrcı, 19 (A.A.) - Fransız mah · 
fillerinde, dört Lokarno devletinin mü. 
zakere netileleri hakkında müştere.,,. ' · -
meL • hazırlamış oldukları b.ldiriliyo 

Fransızlar, elde edilen neticeden hoş -
nuddurlar. Bugünkü toplantıda ing:· 
lerden BB. Eden, Nevil Çemberle~· 

Ramaey Makdonald ve Lord Halifa!<• 
bulunmuşlardır. 

Londra, 19 (A.A.) - Fon Ribben
trop akşam üzeri B. Eden'i ziyaret 
etmiştir. B. Eden'in kendisine Lokar
no devletleri arasında bugün yapılan 
aniaşma projesi metnini bildirdiği sa· 
nılmaktadır. 

BB. Flanden ve Van Zeeland 
Londradan ayrıldılar 

Londra, 19 (A.A.) - Fransız dış 
kanı B. Flanden bugün saat 17 de tay • 
yare ile Parise hareket etmiştir. B.Flaa· 
den, kendisinden şimdiki durum hakk n. 
da bir şeyler söylemesini rİça eden 
İngiliz gazetecisine, bu hususta daha ~.Jk 
şeyler söyliyebilecek olan İngiliz dış t;, .. 

kanlığına gitmesini tavsiye etmiştir . .8. 
Flanden, ne zaman Londraya d.. ebile • 
ceği henüz belli olmadığım ilve etm:~tir. 

Belçika Başbakanı da Brüksel'e hare· 
ket etmiştir. 

Anlll§ma projesinde sonradan 
yapılan değişiklikler 

Londra, 19 (A.A.) - Royterden: 
Dört Lokarno devleti arasındaki an
laşma projesinde başka bazı deği
şiklikler yapıldığı öğrenilmiştir. Pro

jenin esasları şimdi şu şekli almak
tadır: Lokarno andlaşınasının fran
sız - sovyet paktiyle telifi mümkün olup 
olmaoığı meselesi La · ley divanına veri· 
lerektir. Divanın karanna bütün \kit' 

için uymak zaruridir. İngiliz l ·· 
fransız ve Belçikaya bir taarruz vukuun. 
da yardım hakkında teminat veriliyol·. 

Fransız • alman sınır mmtakar 

arsıutusal bir polis kurulması H~ ncok 

lik dışı bölgenin alman kıtaları tarafın 
dan boşaltılması hakkındaY fransız tak 
bi bugün öğleden sonra dış bakanhğınc!ıı 
parafe _dilen projPden kc.ldırılmır ·. 

Bununla beraber, fransızlar, La 
Hey divanınm kararı kendileri lehine 
çıktığı takdirde, askerlik dışı bölge
deki vaziyeti bundan Önceki haline 
koyacaklaı·ını umuyorlar. Çok uzun o
lan anlaşma projesinde, bilhassa al
man 'barış tekliflerile orta Avrupa me-

AB ERLE 
iyf Al.YAN· HABES HARBi 

' 
Cenupta taarruz yakın 

hü,·un1 t-'fH-> 

k.eseccl{mis 
General Graziani tanklarla 

Cihuti demiryol unu 
~ 

Habeıleri sıkqtırmağa bClf layan italYan dağ toplan 

Londra, 19 (A. A.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

Şimal ve cenup cephelerindeki 
§İddetli bombardıman devam et
mektedir. Harrardan Royter ajan
sına gelen bir telgrafa göre, İtal
yanlar Ogaden cephesinde büyük 
bir faaliyet göstermeğe başlaınq
lardır. Ogaden bölgesinde yağmur
ların durması bu faaliyete imkan 
venniştir. Addis • Aababada düşü· 
nüldüğüne göre General Grazia
ni uzun zamandanberi beklenmekte 
olan büyük taarruza pek yakında gi
rişecektir. Harrar ve Cicigaya karşı 
yapdacak olan bu taarruz motörleş
tirilmiş kuvvetler vasrtasile Cibuti 
demiryolunu kesmek maksadını gü
decektir. 

Datg:ıbur 1.'e Sasahaneh yeniden 
bomhardonan edilmiştir. 

En :r~ mahfiJlerinde söylendiğine 
göre, General Gra7.iani pek yakında 
Ras Nasibu ot'c1usuna karşı bir taar
ruz hareketine girişecddir. 

Habeşisıanda iç karışıklıklar mı? 

Habeşistana gelen son haberlere 
göre, bazı habeş vilayetlerinde ve 
ezcümle cephelere yakın bulunan 
bölgelerde dahili kanşıklıklar baş gös-
termiştir. Habeş nasyonalist cemiye
tinin dün Addis - Aababada yaptığı 
toplantı, bozgunculara karşı şiddetli 
ted!Jirler alınacağı ilam bu haberi te
yit eder mahiyettedir. 

Habeş nasyonalist cemiyetinin 
dün Addis Ababada yaptığı toplan
tıda, habeşler yakın bulunan oymak
lar şeflerile Addis - Aababa eşrafı 
hazır bulunmuşlat'dır. Propagandacı
lara karşı şiddetli tedbirler alınması 
k:uarlaştmlmıştrr. Menfi haberler 
yaymak suçuvla yakalananların şid
detle cezalandırılacağı bildirilmiştir. 

Ras Destanın mahpus bulunduğu 
haberi Addis • Aababada resmen ya
lanlanmaktadır. Bu kumandanın şiın
di Sidamode bulunduğu ve Somali 
cephesine yollanılan yardımcı kuv
vettlerin başında olduğu söylenmek
tedir. 

ltalyanl<ır gazlı bombalar 
kullanıyorlar 

Resmi bir habeş tebliğinin bildir
diğine göre, bir İtalyan tayyare filo
su dün yeniden Goranı'ı bombardı
man etmiş ve üç saat süren bir bom
bardnnanda pazli bombalar da kul-

selesinin sıJahları bırakma işinin ve 
ekonomik meselelerin görüşülmesi İ· 

çin arsıulusal bir konferansın toplan
ması ve gelecek hafta milletler cemi

yeti konseyine andlaşmalarm bozul· 
maz mahiyetlerine, sovyet - fransız 

paktının La Hey divanına verilmesine 

ve konseyin bu Lokarno anla~ma pro· 

jesinden malufu:nat almasına dair ka· 
rar suretlerinin verilmesi göz önünde 

bulundurulacaktır. Bu teklifler fon 
Ribbentropa ı·esmi olmaksızm bildi
rilmiştir. 

B. Ribbentropun Edenle görüşme· ı 
si kırk beş dakika sürmüştür. 

B. Eden, B. Flandene, yarın sabah 

lanmrşbr. İtalyan tayyareleri öğle
den sonra tekrar gelerek bir kaç 
bomba daha atmışlardır. Hallan bü
yük bir kısmı, şehri boşalttığından 
ve gerek Goram ve gerek şehir böl
gesi dahilinde yatmakta olan yüz
lerce yaralı emin yerlere barmdmldı
ğmdan gazin tahribatı mühim de
ğildir. 

Bununla, İngiliz kız.dhaçma men
sup bazı kimselerin gazlardan müte
essir oldukları söylenmektedir. 

lsveç ita/yayı proteaıo etti 

Cenevre, 19 (A.A.) - lıvr- ' • ba • 
kanlığı, bir kızdhaç tayyareainin it 
lar tarahndan tutulmasını milletler ee 
miyeti genel sekreterliği nezdinde pro • 
testo emiştir. 

lıal_van resmi ıebliz; 

Roma, 19 ( A.A.) - MareoaJ Ba
dogliyo telgrafla bildiriyor: 

iki cephede de kayda değer bir ha
dise olmamıştır. Eritre cephesinde ha
beş hava toplannm ateşi kar§tsmda 
kalan bir İtalyan tayyaresi, içlerinden 
biri müstesna olmak Üzere bütün ra
kipleri yaralandığı halde İtalyan hat
larma inebilmiştir. 

I talyanlur habeşlere ne/es 
aldırmıyorlar 

Roma, 9 (A.A.) - Stefani: Yaban. 
cı muhabirlerin haber verdiğine J!Öre 
İtalyan resmi tebliğleri, birkaç günden -
beri, cephelerde yeni bir hadise 
ğmı bildirmekte ise de bundan vaziyetin 
tevakkuf halinde olduğu neticesini çı 

karmak doğru değildir. Baş kumandan. 
lık, her iki cephede de düşmana nefes al· 
dırmamaktadır. Yapılan büyük ölçüdeki 
harekat hedeflerin ehemiy .. tli olduğunu 
göstermektedir. Şimal cephesi, sanıldı 
ğından çok rlaha fazla yer değiştirmiştir 
Muhabirler Asmara oymağının .... -V 

dığına dair olarak Adisababa'dan ve-; • 
len haberin katiyen asılsız olduğunu ila

ve etmektedirler. 

13 ler bugün toplam:, !Jr 
Londra, 19 ( A.A.) - İtalyan 

• habeş davasında muhtemel bir 
uzlaşma meselesini görüşmPk üze
re dün toplanması İcab eden 13 
)er komitesinin önümüzdeki cuma 
gi.inü toplanacağı haber verilmek
tedir. 

toplanacak olan İngiliz kabinesinin 

kararmı kendisine yarın öğleden son

ra frarunz mebuslar mei:lisinin toı>
lantısmdan ön..:e bildirmeyi vadetmit
tir. 

8. Van Zeeland henüz hareket et
memiıtir. Yarm sabah saat 8.16 d~ 
Brüksele gidecektir. 

Lokarno anlaşma projesi §İmdi· 

den Londra borsasında tesirini gös-

termit ve bütün esham üzerinde faa· 
liyet tekrar başlamıştır. Nevyork bor
sasında d" bövlP- o1mucıtur. 

Dış lıaberlerinıizin deııamı 

5. inci sn:dadn 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız J 
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Ren hadiseleri etrafında düşünceler 
Lokarno devletleri oe kon•ey toplantı•ında, Almanyanın Ren'i İfgali dolayıaiyle Fransa 

ve Belçikanın vaziyetini gerginleftirecek bir hareketlerini önlemek vazifesi, İngiliz diplomat
larına dügmüıtür. 

/ngilizler alman hareketini nasıl kargılamı§lardar ve Lokarnonun bozulmcuı lngiltere'yi 
harba 6iirükliyebilir mi? 

Bu üç yazı, bu üç sualin cevabını vermeye çalıpnaktadır: 

Hitler, Sulh yapıcısı 
14 mart 1936 tarihli Deyli Tele

Bral gazeteai, "çapr"flk yollar içinde 
Arırupa" baılığı alhnda yaunıı oltlu
iu bir bCJf11lakalede diyor ki: · 

Bugün, \..ondra'da toplanan, Mil
letler Cemiyeti konseyi, açıldıiı gün
denberi en enteresan celııea.ini yapı· 

yor. Onun vereceği karara Avrupa• 
nm ve Milletler Cemiyetinin alın ya
zısı bağlı bulunmaktadır. 

Milletler Cemiyetine baıvurmak au
retiyle Fransa, Avrupa'da umumi bir 
kanunun egemenliğini kabul etmiıtir. 

Eğer bunu kabul etmemit olııay
dı, Milletler Cemiyetine baıvuracak 

yeı·de Ren'in İ§ialine asker gönder· 
mek suretiyle karşılık verebilirdi. 

Bu vaziyet, Milletler Cen 
prensipi için Önemli bir zafer o. 

kaydolunmalıdll'. Bu hareket, tc .,,İr 

almakta biraz gecikmeyi ve yapıla
cak teairlere sükun vermeyi imkan al
tına aokmuttur. Eier Almanya, tak
dir edecek oluraa o zaman bu hare
ketin teairi daha büyük olacaktır. Ge
ne bu hareket, Bay Hitler'e tarihte 
büyük ve şerefli bir mevki almak fır
satını da bağışlıyacaktır. O, hiç bir 
devlet yanaşamadığı halde Milletler 
C<!'miyctine yaklaşabilecektir. Bu va
zi~ et, A vrupada bir milletin milli gu
ruru dolayısiyle, diğer millete göste
rcmiveceği durumu sağlıynbileccktir. 

Hitler, Karlsruhe'de söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

" - Bir sul!ı yapıcısı töhreti kazan
"" k için içimde bir ihtiras besliyo
r '"· Adıma bir sulh abidesi dikilme
&İni i'tivonım. '' 

Onun vaziyetinde, mevkiinde bu
l n n bir insan için bu arzu, pek gü
zd bir şeydir. Bu da Londra'da Mil
letler Cemiyeti toplanmağa devam 
ederken sağlanabilir. 

Basit bir jest, B. Hitler'i, kendi 
neslinin gözünde bir tehdid kaynağı 
olmaktan daha yüksek bir me
deniyete doğru yürüyen Avrupanm 
bir önderi olmağa götürecektir. 

Ren boyunca yürüyen askerlerin 
tebdid ettiği aulh, onun ıahai gayre
tiyle korunabilecektir. 

Bu meaelede bütün dünya, Fürer'
in hareket •e kararmr bekliyor. 

O, müzakeerlerin yapıldığı sıralar
da Ren'deki askerlerin artmlmıyaca
ğmı •e ileriye doğru hareket ettiril
miyeceğini söylemek suretiyle bu yol
da bir adım atmıştır. 

Fakat kendisinin görmesi lazım

dır ki bu adım, kOtl\şulannm telaşla
nnı yatıştırmak için kafi delildir. 

Bir adım daha lazım: Alman ege-

menliiini aar .. cak deiil, fakat mua
hedelerin kutsallığına saygıyı göste· 
recek •e batı Avrupaama aükGn •e 
huzur verecek bir çekiliı. 

Bunu yapmak, 1914 yılındanberi 

ta,alamıf bir halde bulunan Avrupa
da ümid kapılarını açacaktır. 

Hitlerin bu sözlerinden sonra Mil
leotler Cemiyeti, daha aerbeat olarak 
davranmalıdır. Lokarno devletlerinin 
Londra'daki murahhaılan, son alman 
hareketlerinin hem Veraay, hem de 
Lokan.o muahedelerini çiğnem ~k 

mahiyetinde olduğunu kabul etmiı
lerdir. Konaey, bu vaziyet Üzerine 
kararını verecektir. Eğer bu karar, 
haklı bir karar olacak olursa o za
man, Fransa bunu dinliyecck, yok bu 
luuar, onu tatmin etmiyecek olursa 
o zaman Milletler Cemiyeti ve Avru
panın kollektif emniyet sistemi niha
yet bulacaktır. 

O zaman biz, eski ittifaklar aiate
mine dönmek, emniyeti aağlıyacafı 
sanıldığı halde bir türlü sağlıyamı
yan silahlanma yarı§larma girmek 
zorunda kalacağız. 

Bu dakikalarda fngilterede Alman
yaya kartı büyük bir sempati vardır 
ve İngilizler almanlan a§ağı bir vazi
yetten kurtarmayı bütün gönülleri ile 
isterler. Burada Almanyanın Millet
J, r Cemiyetine dönmesi ve yeni pakt
hr yapılmnııı suretiyle açılacak yeni 
aiik\ın ve huzur devri için büyük bir 
özleyiş duygusu vardır. 

Fakat gelecek zamanlarda huzur 
\'e &ükiinun korunması, ancak muahe
delere hürmet beslemekle kabildir. 

Lokarno devletlerinin biribirlerine 
bu kadar yakla§tıkları bir sırada Hit
ler, ihtiraslarını biraz çekerek kendi
sini sulh yapıcılar araama katmab
dır 

İngiliz diplomatlarına 

düşen nazik vazife 
13 mart 1936 tarihli D•yli Tel.

gral'tan: 

lngiliz diplomasisi, bu hafta Lon· 
d.·adaki Lokarno devletleri ve Mil
letler Cemiyeti konseyi toplanbsı do
layısiyle üzerine aldığı rol kadar na
zik ve ehemiyetli bir it yüklenmemit
tir. 

lnailtere bir taraftan Ren botaltıl· 
madıkça hiç bir müzakereye giritmi-
7eceğini aöyliyen Franaa ile öte ta• 

raftan kendi toparkları üzerindeki 
tam egemenliğini bırakmamak kara· 
nnda ayak diriyen Almanyanm biri· 
birine tabantabana :zıd duran ıöriit •e 

diifüniiflerinin ortaauu bulmak mev
kiindedir. Bu sırada B. Hitlerin Ren 
bölgesinde bulunan aakerlerini artır· 
mamak hususunda verdifi vaid bu 
kör düğümü çözmek hwusunda atıl
mıı bir adım gibi telakki olunmuıtur. 

lıgal tamamlan.mııtır. Ancak bu 
karar ve vaid, kapalı bulunan kapıyı 
biraz açabilecek gibidir. 

••• Almanyanın İngiliz teıebbüsüne 
verdiği cevab, son ve keıin cevab ... 
yılamaz. lngilterenin üzerine alacağı 
aracı vazifesini kolay ve basit bir ha
le getirebilmek için bu karann kesin
leşmesi lazımgelecektir. 

Fransanın Milletler Cemiyetine 
başvurmak kararı henüz sarsılmıt de
ğildir. Ancak bu kurum, aciz kaldığı 
takdirde Fransa konseylerden çekile
cektir. 

Milletler Cemiyeti, böyle bir dar
beye tahammül edemez. Milletler Ce
miyeti nihayet bulunca da Avrupa· 
nın bütün kollektif emniyet umudla
rı suya düşecektir. Aynı zamanda Al
manyayı bu çevre içine dost bir mil
let olarak sokmak imki.nı da orta
dan kalkacaktır. O zaman, if, emni· 
yeti bulabilmek için silahlanma yan· 
şına dökülecek ve bu iş tiddetlene· 
cektir. 

Bu hafta içinde ıulhu, Bay Eden
in şayet Fransa ve Belçika almanlar 
tarafından bir taarruza uğrıyacak o· 
lursa lngilterenin verdiği şeref sözü
nü tutarak yardıma kotacağını söy
lemesi üzerine kurtarılmıt bulunu· 
yor. Bu aöz, İngiliz diplomatlarına 

yntııtmcı ve teskin edici bir rol oy
namak imkan ve kuvvetini vermiş

tir. 

Bugün için me&ele mübhem olarak 
ortaya konulmu~tur. Halbuki bunla· 
rm gayet açık ve sarih bir hale gel
mesi çok önemlidir. 

B. Hitler'in son Memorandum'u 
Almanyanm saldırganca bir dilek 
beslemediğini gösteriyorsa da banan 
son kısmı dostça karıılamıyan 
mahfillerde bir tehdid gibi telakki o
lunmU§tur. Eğer Almanyanm yeni 
paktlar için ileriye aürdüğü tartlar, 
öteki hükümetler tarafından kabul 
edilmiyecek olursa o zaman, Alman· 
ya "şerefli bir inziva" siyasetine dö
necektir. Bu dönüf, onun vaktiyle 
Milletler Cemiyetinden çekilmesi gi
bi, kendi ihtiyariyle olacaktır ki Al· 
manya, gene kendi ihtiyariyle, Mil
letler Cemiyetine yeniden girmek ar· 
zuauna göstermiştir. 

Üzerinde durulmak İcab eden bir 
nokta daha var: B. Hitler, geçen haf
ta içinde yapmış olduğu işleri doğru 

göstermek , 1 gene fransız • sovyet 
paktını ileri sürmektedir. 

O, bu pakt aleyhinde bütün Lokar· 
no devletlerine olduğu gibi Almanya
ya da açık olan La Hey hak yerine 
başvurabilirdi. 

Halbuki Hitler, böyle yapmamıf, 

Ren bölgesini askerle İşgal etmeyi ter· 
cih etmi~tir. 

Alman iddiası değil, bu alman me· 
todu, Avrupanın istikbalini, büyük 
diplomatik gayretlerle yerine getire
bilecek bir surette altüst etmiş bulu· 
nuyor. 

İngilizler harbe 
girmiyecekler 

13 mart 1936 tarihli Deyli Herald
tlan: 

Bugünlerde yapılan konutmalar 
içinde en ziyade ağır basbğı anlatı· 
lan bir amil vardır. Bu amil de İngi
liz halkmın düşünce&İ ve dileğidir. Bu 
dütünce ve dileğin ne olduğu da u
zun bir mesele değildir: Ren hadise· 
leri bir harb için ne bir fırsat, ne de 
bir bahane olmıyacaktır. Ortada böy
le bir çılgınlığa atılmak zoru yoktur. 

Bununla beraber, yalnız mesuli
yetsiz mahfillerde olmamak Üzere, 
Londra konufmalarmm sonundan bir 
barb çıkması ihtimalinden bahseden
ler de yok değildir. 

lngiliz halkı için böyle bir sonuç 
ve ihtimal yalnıa arzu edil.miyen bir 
ıey olmakla kalmaz; mesele tamami
Je dıtmdadır. 

Eaasen kanuncular bunu tetkike ve 
muahede kelimelerini tefııire başla· 

mıı bulunuyorlar. 

Almanyanm Ren yöresini ifgal et
meaini Franııa'ya ve Belçikaya kartı 
bir taarruz batlangıcı sayanlar var· 
dır. 

Biz, Lokarno paktları mucibince 
böyle bir hücum ve taarruz vukua ge
lirae o zaman ordulanmızı alman aı· 
nırma göndererek, tayyarelerimizi 
alman tehirleri üzerinde uçurarak ve 
kendi memleketimizde almanlarm 
yapacaklan mukabeleyi bekliyerek 
harekete geçmek zorunda bulunaca· 
ğız. 

Böyle deliller kanuncu bir kafayı 
tatmin edebilir. Onların akıl ve man· 
bğı bunları böyle kabul eder. 

Fakat kendi teahhüdlerini bütün 
terefleriyle yerine getirmek iıtiyen 

İngiliz milleti hukukçuların çıkardı
ğı neticeler yÜzünden barba atılma· 
fa hazır değildir. 

Kanun baknnmdan ince elenir, 
sık dokunursa muahedelerin içinden 
Almanyaya bir hücum mecburiyeti 
çıkarılabilir. Fakat barbın meıru ola
bilmesi için bu hukuki lüzumJar ka
fi değildir; bizzat barb metru olma· 
lıdır. 

Ortada bunu m-:ı:;,·u kılacalı, har
bı vicdan ve fUUr bnkımmda:ı dürüst 
gösterecek ne gibi delilJer var.dır? 

Eğer Almanyanın bu hareketi ce
zaaız bırakılacak oluraa o zaman IRa 
devletin bir, iki yıl tonra bir Lı:.ş?!;~ 

taarruza girişeceii aöyleniyor ve İJ 
böyle olunca ona o zamana kadar 
beklemektense, bugiin hücum e~il

mesi muvafık olur deniliyor. 
Ortada prevantif bir harb yapıl

ması dokterini dolaşıyor. Halbuki bu, 
militarist ruhun en kötü bir gösteri
sinden baıka bir teY değildir. Bu, 
bugünkü günde sulh adına mı yapıla
cak? 

Yirmi sene evel "harbı bitirmek 
için harb'' bahanesi öne sürülmiiıtü; 
bugÜn de "harbı durdurmak için 
harb" ortaya atılıyor. 

Bu, çılgmhğın ta kendisidir. Bu 
hareket, ölüme kartı gelebilmek için 
İntihara kalkışmak nevinden bir ıey
dir. 

Gerçekten, alman hükümeti kanu
nu bozmuş; yasak olan bir it iılemit· 
tir. 

Fakat İngiliz halkınm vicdanına 

göre bozulan kaide, zaten yerinde 
bir §ey değildi ve bu tecavüzde kimse 
zarar görmemiı, bir tek inaanm bar
nu kanamamıftır. 

Şimdi alman ordaları R...tedir, 
diye Alınanyaya açıktan açıla llii
cum edip almanlan ölcl6rmek mi la-• 
zımdır7 Bunu hiç Mr kimle, açık lııir 
vicdanla müdafaa edemez. 

Dahası var: Harbe airifecek ol_.. 
.. k. bunun fayd .. •• IOD11C11 De ola• 
caktır 7 Bu ıuretle hangi me•I• hal· 
ledilecektir? 

Edilecek muraflara sk ~ 
bir zafer kazamldıtmı farzedelim; 
bunun neticeaincle yeni bir ..ıh .... 
ahedeai dikte ettirilecek. Peki daha 
aonra ne olacak? 

Onun için, ingilb halkmm dütiia
cesine tercüman oldufumuza emia o
larak, harbrn asla bahse meYZ1I ol .. 
mıyacağmı söyliyebiliria. 

Bir yurd sevgisi jesti 
Pariste, içinde en meıhur karikatör. 

cülerin eserleri teıbir edilen bir galeri
de, §İindiki fransız batbakam 8. SaroJU 
gülünç vaziyetlerde taıvir eden bir kaç 
tablo da bulunuyordu. Almanyanın.Reni 
filen iıgal etmek suretiyle ortaya koy• 
duğu vaziyet karpımda, Bu karikatör. 
lerin aahibleri, bu ka.t.r ..- lıir .. 
manda, Franıayİ temıil eden tabai:retiıa 
vekar ve bayaiyeti, laer tirli pu1İ .... 
§Üncelerinin üstünde tatalmaaı li7.'.3 
ıeldiii fikriyle, pleri,. siderelE, lııa hi
civ eserlerini on.la ................... 
Artistlerin, fikir lriiriyetindea fedıtt""' 
bk tetkil eden lııa ,,...d ....W ;.tle
rini franaız p:ıetlleri awıı .,J,ede 
kaydetmektcdir1-. 
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liği altında muzaffer olan arab milli hare
ketinin poFtik ve tabii bir neticesi idi. 

Fakat Sevres muahedesiyle Anadolu ve 
Trakyaya verilen şekil, milliyetleri korumak 
behanesinin kaba tiyeline rağmen, Entente 
devletlerinin kendi politik ve ekonomik e
melleri uğruna hoyratça bir imhayı ve .zafer
lerini hududsuz bir surette istismar etmek 
istediklerini gösteriyordu. Doğu Trakyası 
ile İzmir, Yunanlılara düşüyordu. Trabzon 
ile Erzincan'm doğusunda kalan yerlerde 
müstakil bir Ermenistan yapılıyor<lu. Bunun 
cenubunda ve Frat'm doğusunda bir müsta
kil Kürdistan doğuyordu. Adana ile civan, 
İtalyanlara veriliyordu. Bundan başka İtal
yan nüfuz mıntakasma, Anadolu'nun batı ve 
cenubu garbi kısımlan ve Bursa'clan Afyon'a 
oradan da Kayseri'ye kadar uzanan bir hat
tın ihtiva ettiği par~alar dahil bulunuyordu. 
Bunun doğusunda kalan yerler ise ta Sıvas 
ve Sıvas'm şimaline kadar fransız nüfuz mın
takasına giriyordu. İstanbul ile Boğazalr ve 
Marmara denizinin çevresi askerlikten tec
rid ediliyordu. Gerisi, Türklere kalıyordu. 
Ekonomik bakımından hayat ve inkişaf im
kanlan göstermiyen, bozkırlardan ve çalrlık
lardan ibar"lt 120.000 kilometre murabbalrk 

bir saha. Bir saha ki, sade kapitülasyonlara 
değil, ayrıca Parisli efendilerin düşündükle
ri kayıtlara tabi olacak, mali istiklalden ve 
milli müdafaa imkanlanndan mahrum kala
cak, ufacık, mecalsjz.. görünürde müstakil 
fakat hakikatte muzaffer devletlere tama
miyle tabi bir Anadolu devleti. 

ni düzeltip memleketini kuvvetlendirmeğe 
daha vakit bulamadan müdahale ederek u
zun zamandanberi güzelce hazırladıkları im
ha ve taksim planlarının suya düşmesine 
mani olmak. Osmanlı devletinin büyük sa
vaşa girmek hafifliği. batı devetlerinin im
ha işlerini kolaylaştınnıttır. Padişahın hü
kümeti, imparatorluğu zafer ile mağl(ibiyet' -
in insafsız kaidesine teslim etmekle, kendi 
iylamını adeta bilerek yazdmnııtır. 

Mondoros mütarekesinde ise, memleke
tin silahtan tamamen tecridi, boğazlann tes
limi, müttefiklerin diledikleri şehirleri işgal 
eylemeleri, demiryollarını, posta ve telgraf 
merkezlerini kontrol eylemeleri şart koşul
muş ve kabul olunmuştu. 

Entente devletleri ve bilhassa Fransa ile 
dost gecinen adamlar bu inkıraz şartlarını 
tadil ettirerek Türk milletine asgari bir ha
yat payı ayırtmağa çalışmışlarsa da, muvaf
fak ol:mamıslardır. Cünkü Paris'te toplan
mış olan dünyanın s~hibleri, karan başka 
türlü vermiskrdir. Tıpkı Habsburg İmpara
torluğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu da iyi
ce parcalanmahdır. Arab vilaytelerinin im
paratorluktan alınarak "Hicaz" a müstakil 
bir idare verilmesi. ''Filir'<n'' "Seria ötesi" 
ve "Irak" m İngiliz ve "Suriye"-nin fransız 
mnn'1~ ı altına konrıasr. İngilizlerin rehber-

İşte Osmanlılar devletinin sonu bu ol
muştu. Altı yüz sene, Anadoludaki toprakla
rından başdöndürücü bir irtifaa çıktıktan 
sonra Osmanlı Türkleri, eşsiz bir kapaklan
ma ile, gene aynı topraklarda, Ertuğrul'un 
soyuna otlak olarak verilmiş olan Sakarya 
boylarında son ve şüpheli bir sığınak bulu
yorlardı. Modern tarihin kaydettiği en bü
yük devletlerden biri, çetin bir mücadeleden 
sonra, parçalanmıştı. Binlerce senedenberi 
Doğu'nun hükmü altında yaşamış olan A
nadolu'yu Batı devletleri geri almışlardı. 

Bu hadisedeki trajik ve tarihi haksızlık 
şundan ileri geliyordu ki, imparatorluk, tam 
Türk milletinin görülmemiş bir heyecanla 
evini düzeltmeğe başladığı ve doğu milletle
rinin dünyasına ve cemiyetine katılmağa 

hazırlandığı bir zamanda zeval buluyordu. 
Fakat batılı emperyalizmler için de, zaten, 
Hizım olan hu idi Yani. Türk milleti, işleri-

Bundan başka, Entente devletleri, impa
ratorluğu esasen taksim etmek istedikleri 
gibi, A vrupanın ötedenberi bir kibusu ?lan 
"şark meselesi" ni hazır fırsat çıkmış tken 
ekonomik ve politik bakımdan ortadan kal
dırmak istiyorlardı. İmparatorlutun hain 
Ermenilere karşı tatbik etmiş olduğu ceza, 
bu sefer, Entente devletlerinin a~zına. esa
sen karannı vermiş olduktan eseri, in
sanlık ve hak namına yapmak irldias1m kov
muştur. Rusya'nın, Almanya'nın ve Avus
turya'nın nüfuzunu, mağlubivet ile ihtilal, 
alıp götürmüştü. Binaenaleyh muzaffer En
tente devletleri, Osmanlı f mp~ratorluö-unun 
tasfiyesine, hiç kimseye hesab verme~e mec· 
bur olmamanın ceberutu ile bac;lıyabit:rterdi. 

(Sonu var) 



DÜNKÜ iNKiLAB DERSİ 

B. Peker, sıyasal ihtilallerin 
tarihini anlattı 

(BOfı 1. inci .,.y1.ıa) 
mw ~ motorlapnaaı, inaaıalar ara
amdaki münasebetleri aıklattırdı. Fab
rikaların imal kabiliyeti arttı. Aynı 

ııaman içinde mikdar itibariyle pek 
fazla ve aynı kalitede istihsal. omo
jen manifaktür doğdu Ye fabrika de
diğimiz müessae önce birkaç tezgah
la çalışırken buharın İşe karı§masiy
Je büyük bir hacim aldı. Büyüyen İ§ 
ıaisbetinde İfçİ yığmlan tekasüfü bat
ladı ve ilk çalışma devirlerinde bol 
kaznaç temin eden sermaye sahiple
rinin iıçi hayatı Üzerindeki taz.yikleri 
ba;ladı.,, 

B. Peker sermaye st ~ibi ile işçi a
arsındnki karşılıklı vaziyetlerin tarih
çesini yaparak, uzun çalışma 11natleri 
ve az Ücretin i§çİler arasında yeni fi. 
kirler do~urduğunu, işçi hakJarınm 
ödenmesi yolunda patronların kıskanç 

davrandığını ve bunun hala uzayıp 
gitmekte olan işçi - patron davasını 
doğurduğunu; sınıf ihtilarinin genç, 
kuvvetli, aynı içtimai muhit içinde ya
fayan, hakları mÜ§terek insanlarda 
patron tazyiki ile doğmakla beraber, 
ifçi sınıfı şuuru edebiyatını yapan ka
lem sahiplerinin bunlara bir takım 

zararlı unsurları aşılamaktan geri dur
madıklarını ve nihayet meselenin İş· 

çi • patron davası olmaktan çıkıp, 

proletarya - burjuvazi; nihayet fakir 
• zengin kavgası haline geldiğini, fa
kat sosyalizm nazariyelerine göre iş
çi sınıfının mukadderatı bütün sınıf
ların Üstünde olduğunu, cumuriyetin 
hürriyet jhtilnli hareketinin en müte
kamiJ, en radikal gayesi bulunduğu
nu, sosyalizmin liberal devlet tipi j. 

çinde büyüyüp muvaffak olduğunu, 
yoksa despotizmde mÜ§terek ıuurun 
tekô.süf ve inkişafına imkan olamıya
cağmı, hürriyet ihtilalinin getirdiği 

aerbest kazanmak, serbest ça -
lıımak, serbest konuşmak, ser -
beşt yazmak, serbest toplanmak, 
eerbest gezmek, serbest yazışmak gi
bi hakların devletin hiç bir karı§111ak 
hakkı olmadan devam edip gittiğini 
ve eoayalizmin kendini bütün bu hak
larla beslettiğini fakat yalnız kendi 
hakimiyetini kurmayı istediği zaman 
hürriyeti asla düşünmediğini, ve ide
al devlet tipinin ulmal devlet tipi ol
duiunu izah eden B. Peker, libera 
devlet tipi hürriyetlerinin insan yığın· 
larmı çıkmazlara sokduğunu, mqru

tiyet ve kalkan barbı yılları aıraaın
daki hadiselerle izah ederek ve hadi
senin kendinden önceki bir hadisenin 
aksü!ô.meli olduğmıu, harbdan yenmİ§ 
çıkan ltalyanın sulh konuımalan SJ· 

raaında iç karışıklıklar dolayısiyle 

hiç değeri olmadığını, nihayet bu ka
nııklıklar arasında faşizmin devlet 

otoritesini sarsan sınıf hareketine bir 
reaksiyon, bir kuvvet halinde doğdu
ğunu, buna ikinci bir ömek olarak da 
harbsonrası Almanyaaınm gösterile
bileceiini, alman askeri cephe • 
lerde hayat ka•gası yaparken birinci 

Rayh'm sosyalisleri çıkardıltJarı kar
ıraplıklarJa sarsıldığına, ikinci Ray-

hm dıf tesirler altında Ahnanyanın 

İç durumunu düzeltecek bir vaziyet 
yaratamadığını, o zaman JDÜ§terek 
gururlarile dünyalara sığamayan al· 
manlann hatları önünde bir mücrim 
gibi yaşadıklarını ve nasyonal sosya· 
lizmin bu karı§ıklık içinde milli bir 
devlet kurmak zaruertinden doğdu
ğunu anlattı. 

B. Peker dersine bugün deYatn e· 
decektir. 

B. Adolf Hitler 
Königsberg' de bir nutuk 

daha verdi 
Königsbcrg, 19 (A.A.) - B. Hitler, 

dün akşam bir söylev vererek, alman 
milletinin naııyonal sosyalizmin k .ırulu • 
şundan sonra güddüğü yolu izah el. · ş 
ve bunun alman milletinin yükselmesi 

için eş!iz bir hıımle olduğunu sö1'emi•· 
tir. 8. Hitler, Almanya'nm Aımrpa'm 

hic kimsey~ taarruz etmek niyetiade ol
m:ı.-'ı<Yınr, fakat haksızhklara da hiç · · 
ı1r.kilr1 .. haşeğmiyeceğini ehemiyetw • _,. 

detmİ!:tir. 

Muhtelif ehemiyette milletlcı · • 

müteşekkil ayrı, ayrı gruplarla hakifıi 

bir milletler cemiyeti kurmanır. imkan. 

sız olduğunu söyleyen Hitler, alman 

mill.:tinin devamlı bir uzlaşmaya var 

mak için öteki milletlere el uzattığını 

söylemiştir. 

Veııizelos1 q cenazesi 
Girid adasına 

gönderilecek 
Pari$, 19 (A.A.) - Vefat eden Ve.. 

ninizcloı'un istirahati nıhu için Paris 

rum kilisesinde bir ayın yapılncakbr. 

Bundan aonra cenaze, aıkeri ihtiramat

la kaldınlarnk Brindiz.ı"'ye götürülecek 

ve oradan bir kruvazör ile Salamin'e ta. 

ırnacakbr. Venizelos, kendi arzusu üze.. 

re, Girid adasına gömülecektir. 

Orduda elektirik ve 

mezbaha 
Ordu belediyesi elektrik santralı

m büyübnek üzere 20950 liraya ye
ni bir lokomobil ve parçalan müte
ahhidine ihale etmiıtir. Yeni makina 
yerine yerleıtirilince Ordu elektriği 
bu günkünün bir misli artacaktır. 

Belediye Kiraz limanında yapıla
cak yani fenni mezbahayı da sekia 
bin dokuz yüz liraya müteahhide 
vermiştir. 

ULUS 

Spor 

FenerJ,ahçe 
Ankaraya geliyor 

F enerbabçe kulübü birinci ta
knnının iki maç yapmak üzere 
Ankaraya gelmesi brarlaı1D.1Jtır. 
Takım 3 nisan cuma günü hareket 
edecek ve cumartesi sabahı bura· 
da bulunacaktır. 

Fnerbahçe, Gençler Birliği ku
lübü ile uynşulduğu için müsaba
lcalardan birini Gençler Birliği ta
lnmiyle yapacağı muhakkak ise 
de ikinci maçı Gençler Birliği ku
lübünün göstereceği takımla oy
nayacaktır. Bunun Ankara Gücü 
olması ihtimali vardır. Fener takı
mı tam kadrosiy?e ve 16 kişilik bir 
heyet halinde buraya gelecektir. 

Vaşington şehri 
Su baskını tehlikesi 

altında 
Vaşington, 19 (A.A.) - 1500 İşçi, au 

baskını tehlikesine ciddi surette maruz 
bulunan hükümet merkezini bu baııkm • 
dan korumak için, bütün gece kum tor -
baları İstif etmekle meşgul olmuşlardır. 
Beya2 sarayın m..bafUMJ için bu-.i 
tedbirler alım.mıtır. Potomae nehri aü • 
ratle yükselmekte Ye V~.ington'dan aa. 
cak sekiz mil ötede., sullır normal MTİ • 
yeden yirmi altı kadem taşkın buhın. 

maktadır. 

Hükümet merkezi, barb zamamncla 
müdafaa tertibatı almıt llir tehrİ andır. 
maktadn-. Viling-Virciniden bildirilcliğin • 
göre Obio nehri tapnı1 'le Vilin aclaaını 
basan sular altı kişinin ölümüne aebeb 
olmuştur. 

B. Gömhö~ 
Romaya gitti 

Budapqte, 19 (A.A.} - Başbah • 

ve Bayan Gömböı ile dıı bakanı B. clö 
Kanya bu akşam saat 1~30 da Viyan 
yolu ile Romaya hareket ettiler. Kendi
lerine ltalya'nın Budapeıte orta elçisi 
Prens Kolonna ile cbı bakanhğından ba. 
zı yüksek memurlar refakat etmektedir. 
Y okular i11ta11yonda hükümet azası · • 
Avusturya ve ltalya elçilikleri erü.u 
tarafından aelimlanmqlardır. 

Kısa Dış H~herler 
* Va§ington - B. Ruz•elt l tem

muzda batlayan büdce yılı içinde iı
sizlere yardım için yapılacak iflere a
yırmak üzere kongreden bir buçuk 
milyar dolar tahsisat istemiştir. 

* Nevyork - ŞArk vilayetlerinde 
su baakmlannm verdiği zarar birkaç 
milyon dolan bulduğu aanılmaktadır. 
Muhtelif yerlerde 30 kİ§İ yaralanmıt1 
bir baraj yıkılmıştır. 

* Milano - F aıiat kültür kuvvet· 
)eri umumi toplantısı Skala tiyatro
aunda bütün serbeat meslekler dele
geleri hazır bu1unduldan halde açıl
mıştır. Toplantıdan aonra kırala ve 
B. Musoliniye aaygı telgrafları çekil

miıtir. 

1 
Ayaş kazasıııda 
JJ3)~()1JtOJ()iiJ{ 

bir istasy()n 
hu1uııdu 
(BQfl J. inci aayfoJa) 

tır. Profesör Şevket Aziz bu ilk 
araıtırmadan antropoloji enstitü
süne birçok fosil malzeme getir
mit Te işin önemini göz önünde 
tutarak bu yere 16.3.1936 da 
"faDDlda fakültenin coğrafya pro· 

Foftllnin balrmcfaia yaler 

feaörü Lui ve doçenti B. Danyal 
olduğu halde tekrar sitmiJtir. Ay
nı tarihte ha yerin genel jeolojik 
tabiati tesbit edilmiş ve gene 
birçok fosillerle dönülmüıtür. 

Fosillerin antropoloji enstitü
sünde ilk incelemeleri yapıhmt ve 
bu fosillerin bir kısmının üçünc.ü 

Foaillmn balundafa yerlerde 
ilk ka~dar yaıxlalcen 

zamanın orta ve sonlarına doğru 
yqamıf bir nevi at olan Hippari
on diıleri oldukları tesbit edilmit
tir. Bu fosil malzeme içinde dik
kate değer olarak eski öküz f oail
lerine de tesadüf edilmiıtir. 

Profsör Şevket Aziz meselenin 
böyle bir mahiyet aldığını görün
ce bu malezmenin bir komisyon 
tarafından da incelenmesini doi
ru bulmuıtur. 

Bunun için dün fakültenin an
tropoloji enstitüsünde jeolog pro-

f esör Salmoncalvi, profesör Şev- ı 
ket Aziz Kansu, profesör Richter, 
profesör Lui ve doçent Danyalin 

SAYFA 5 

Huşbetl~e 

1936 BUDCE PROJESi 
(Bcqı 1. inci •aylada) 

niabeti, bina vergisinde yüzde yir
mi be~ir. Hayvanlar vergisinde i
se bu niıbet yüzde altmış beşle yir
mi aı-.... s.ndadır ve bu son vergide
ki İnif, büdceye beş milyon liralık 
bir tesir yapacaktır. 

Geçen yıl, doğrudan doğruya 
istihsale yarayan veya halkın müb
rem ihtiyacım karşılayan bazı 
maddelerin (!eker ve tuz) istih
lak vergileri indirilmişti. Yeni yıl 
hüdcesinde bunlara iliıilmeden is
tihlak vergileri artırılmıştır. Yurd
datların refahı, istihlaki de geniş
letmektedir. Bundan alınacak ver
gi ise, vas:tasız vergilerin eksiğini 
tamamlıyıu·ak ve büdcedeki artı
tı karııbyacak ölçüdedir. 

Ana hatlannı çizdiğimiz 1936 
büdce projesi; vergileri yurdda~ 
lann geliri mikyasında ve vasıtalı 
olarak almak prensipinin her yıl 
daha kuvvetlendiğini gösteriyor. 

1936 büdcesinde, hükümetçe, 
geçen yıldan fazla olarak 6 mil
yon lira milli müdafaaya, 3.5 mil
yon lira ziraat işlerinin ıslah ve 
inkişafına, t .8 milyon lira maari
fe verilmesi düşünülmüştür. Görü
lüyor ki büdcemizin yurdu koru
ma kuvveti artırılırken yurddas"n 
refahını yükselten tedbirler de bı
rakılmış deR:ildir. 

Kemal ONAL 

iıtirakiyle bir komisyon toplan
mıştır. Komisyon bu fosillerin bü
yük önemini ve Anadolunun jeo

lojik ve paleontolojik tarihi bakı
mından ilk bir keşif olduğu netice
sine varmıştır. Bu keşfin diğer bir 
önemi de Anadolunun bu kısımla
rının tarihten evelki çağlardaki is
kanı meselenin büyük bir ihtimal 
dairesi içine girmesidir. Bu hu
susta da önümüze çalıpcak, ar&J
tınlacak mevzular çıkmaktadır. 

Bu fosillerin ilk tetkiki aynı de
virlerde yaıamı§ olan Yunanis
tandaki pikermi F onası ile de ala
kadar bulunmuştur. 

Hulasa, Ankara civarında ya
pılan paleontolojik bu keşfin öne
mi bir taraftan Anadolu yaylasın
da bu vadide ilk bir bulut olması 
Te bu itibarla milletleraruı j~ 
loji Ye paleontoloji haritasına o
rijinal bir iataa10nun ilive edil
mesi, diler taraftan da büyük bir 
ihtimalle paleolitik insanın bu f o
ıillerin yaıadığı zamandan sonra 
bu alanda yapmış olmasıdır. Pro
fesör ŞeTket Aziz Kanamun tel· 
kiklerinin ilk notunu Kültür ba· 
kanbğına ve Türk tarihi arqbrma 
kurumuna vermittir. Bu yerde da
ha çok ve etraflı incelemelerde bu
lunulacaktır. Bu malzeme tarih fa
kültesinin antropoloji enstitüsün
de güzel ve orijinal bir paleonto
loji galerisinin ilk çekirdeğini ya
pacaktır. 

Tefrika: No: 13 

IE'4Döfiölk V'~ C-\tesö 
şe ile dolduran bu yolun üzerinde, mahiyeti
ni tayin edemediği bu ağır yürüyüşle Alber
in ardısrra, daha uzun zaman, böylece yürü
mek istiyordu. 

leye çıktılar. Birçok koridorlardan geçtiler. 
Bir takım kapılar açıp kapadılar. Kocaman 
kubbeli, karanlıklarla dolu mahzenlere in
diler. Sanki bir şeyin önünden kaçıyorlar
mış J{ibi hızlı hızlı yürüyorlardı. 

olmuştu. Dudakların dudakları ezmesı ara
sında süzülen gözleri gördü. 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çcvıren: Nasuhi BAYDAR 

-·-
- Hele durunuz. Şimdi şu yoldan gen 

döneceğiz. Buralarda dolaşırken kaç defa 
sizi düşiindiım. 

Alber durdu: 
- İzin veriniz de size bakayım ... 
Sonra yanma yaklaşarak: 
- Sizi çok seviyorum. Size söylemek is

... diğim bundan ibaretti ... Fakat bunu ha
tırlamamanız lazımdır... İnsan bundan hiç 
bir vakit emin olamaz. Siri pek beğeniyo
n1m ... mesele bu ... Buraya geldiğniiz takdir
de bunları görüşeceğimizi düşünmüştüm ..• 
halbuki şimdi başbaşa bulunduğumuz halde 
ikonuşmağa cesaret edemiyorum. 

Bir kameriyenin altından geçiyorlardı. 
Bert, yer yer yaprakların gölgelerinin titreş
tiği kumlara gözlerini dikmiş yürüy:ordu. 
Bilmediği bu bahçede, Alber'in yanında tat
lı bir emniyet ve ikisini de kavrıyan bir dü
şünce birliği hissediyordu. Bert, ruhunu ne-~ 

Şatonun arka tarafına vardılar. 
- Babamla Alber şatonun merdivenle

rindeler ••. Evin içinden geçelim; yemek sa-
lonundaki ocağı size göstereyim... . 

Yemek salonunda, büfenin üzerinden hır 
üzüm tanesi alarak: 

- İşte, dedi, güzel bir ocak, değil mi? 
Size salonu göstenniyeceğim. Fondbo'daki
nin eşidir. Merdivenleri çok haşmetli değil 
mi? 

Sonra, basamakları göstererek: 
- Arkamdan geliniz. Bu koridorlar bi

tip tükenmek bilmezler... görüyorsunuzya, 
bütün bunlar güzel değil, geniş ... burası be
nim odam ... (Alber bir kapı açıp hemen ka
padı.) Burasr ela babamın odası ... kilidi pek 
acayiptir. Bütün kapılar çok kalındır. Kule
nin icinde bir merdiven vardır ..• 

Bir sandığın üstüne oturdu: 
- Biraz dinlenelim. 
Bir şey söyliyecekmiş gibi Bert'e baktı, 

sonra sıkılarak başını öte yana çevirdi. 
Tekrar gezintilerine devam ettiler. Ku-

Alber şaka etti: 
- Sakın buralarda kaybolmıyalım ! Ba

kınız, şu gördüğünüz ışık avludan geliyor. 
Aşağıda üşümedinizya? 

Bert alçak sesle: 
- Hayır, dedi. Aşağıda çok kalmadık ... 
Alber durup Bert'e baktı ikisi de bir şey 

bekliyorlamu~çasma hareketsiz duruyor
lardı. 

Alber, Bert'in elini eline alarak sordu: 
- Sahi üşümediniz mi? 
Sonra, kolunu tuttu: 
- Bu kumaş ne karlar ince ... 
Gözlerini önüne indirdi, tereddürUü, de

ğişik bir sesle~ 
- Pek ince ... elbiseniz ne güzel... sizi 

Öpeyim olur mu? 
Kolunu Bert'in omuzuna atmıştı. Bert 

knnıldanmıyordu. Heyecan ve utançtan tit
riyordu. Br.klemediği bir sarılış içinde; kuv
vetini, kabalığım, kokusunu hissettiği bu ko
caman erkek vücudunun sarılışı içinde hapis 

Sonra kurtuldu. Ve, ikisi de yanyana, 
kapıya doğru, bütün koridor uzunluğunca, 
konuşmadan, hızlı hızlı yiirüdüler. 

~·· Antuvanet'in yıldönümü dolayısiyle Dük-
roke'ler birçok kimseleri öğle yemeğine ça
ğırmışlardı. Yağmur yağıyordu ve büyük 
yemek salonu, duvarların içine gömülmüş 
dar pencerelerivle o gün çok karanlıktı. 

Yinni mu~·un aydınlattığı pasta Antu
vanet'in öniine getirildiği zaman Mösyö 
Dükroke: 

- Ha, İı?te ısık, dedi. 
Bütün misafirler, Antuvanet'in pembe 

yüzünü aydınlatan ttüçük alevlere bakıyor
lardı. 

Alber uzun masanın ötesinde oturan 
Bert'e gizlice b1ktı. Fakat Bert yemek müd
detince sanki onu hiç görmemişti. 

Mösyö Dükroke. arkasında Eduar oldu· 
ğu halde cigara salonuna e:irdi. Bert de bi
lardo odasına geçip raflardaki kitabları sey-
re daldı. · 

(Sonu 'ar) 
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Zongaldağın yeni iş pliaı 

Bayındırlık - Köy yolları - Kültür - Tarını - Çilekçilik -
Yurdsever bir bayan - Türlü. şehir işleri 

.. 

Zongııldaltta Atatürk oltulu 

Zonguldak genel meclisi 11·3-936 
günü valinin güzel ve canla bir söyle. 
viyle açılarak çalıtmalanna baıladı. 
icraat raporuna göre ilin 935 yıla ça· 
lıımaları: 

FiNANS JŞLERI: 

691 bin lira büdceaine naza
ran ikincikanun 936 sonuna kadar 
645112 lira 34 kurut tahakkuku 
olup yıl bitiminde tahsilat nisbeti yüz
de doksan geçecekti. ilin tediye kud
reti çok yüksek ve düzgündür. 

BAYINDIRLIK: 

Muhtelif yollarda müteahhitlere 

163405 liralık it yapıtırılmıı ve 16901 

amelei mükellefe çalııtırılmııtır. Ha· 

zırlanıp evrakı keıfiyesi tasdike gön. 
derilen bu iılere de yakında baılana
caktır. Zonguldak - Devrek • Kozlu 
yolunda 117,6 kilometre yeni tamirat 
yapdmıı ve 1957 metre ham ve 1545 
metre kırılmıt taf bazırlanmıf 17727 
metre toprak kazılmıt. emaneten 
3323 lira ihale auretile 1156 lira ve 
tamiratı mütemadiyede 3570 lira har
canmııtır. 

KOY YOLLARI: 

itin her kötesinde esasla program· 
lara dayaDAD köy yollan çalaımalan 

büyÜk batanlarla doludur. Hemen 
hemen bütün köyler arasında otomo· 
bil itliyen yollar açılmıt ve umumi 
yollara ve ıimendifer istasyonlarına 

kolaylıkla gidip gelme aağlanmıttır. 
Birçok köprü ve menfezler de yapıl
mıttır • Köylülerimiz biribirlerine re
kabet edercesine varlıklar göatermek· 
te ve bu işleri zevkle ve sevinçle gÖr· 
mektedir. 

KOL TOR: 

Köy ve kasabalardaki okullarda 
bulunan fakir ve yoksul çocuklara 
600 liralık kitab ve kırtasiye dağıhl. 

mııtır. 

Bu yıl içinde birçok okullar tamir 
ettirilmit ve 1260 lira para yardonı 
yapılarak köylerde geçen yıllarda ya
pılanlardan başka yeniden verilen 
plana göre 17 köy okulu yaptırılmıı
tır. Bu yapılarm her biri köylerimiz
de cumuriyetin yüce varlığını göste
ren birer abide halinde göze çarp
maktadır. il içindeki 195 okuldan 
119 u birer ve 61 i iki~er kere teftiı e· 
dilmek suretiyle okullar teftiş ve kon· 
trol altında bulundurulmuştur. 934-
935 ders yılı sonunda üç smıflı köy 
okullarından 151 kız 653 erkek ve 
bet ımıflı köy ve ıehir okullanndan 
107 kız 300 erkek talebe aehadetn,. 

Zonguldakta yeni hükümet konağı 

me almıştır. 935·936 ders yılında ilin 
bütün okullarında 4956 kız 10080 er
kek öğrenici ve 285 öğretmen vardır. 

TARIM: 

Bartın ilçesinde tarla sınır:arına 

muntazam bahçe halinde 8 bin yaba
ni ağaç dikilmiş ve yabani ağt:çlara 
6 bin aıı yapılmış ve güzelce Hisarda 
60 dönüm zeytinlik yeniden açılmıt
tır. Anason, susam, pirinç ziraatinin 
denemelerine de devam olunmakta· 
dır. Safranbolu'da memleketin başlı· 
ca aervetini teşkil eden bağcılık bil
haasa mildiyö hastalığı ile gereken 
mücadelelere giritilmit ve icap ede" 
tedbirler alınarak bağlar büyÜk feJa. 
ketlerden ve halk zarardan korun
muştur. Satın alınıp köylüye verilen 
kalbur makinaları faaliyete geçiril-

i mit ve tohum tathir İstasyonları açıla
rak türlü tohumlar temizletilmiştir. 

Ereğli ilçesinde bet hektar bağ ve 
fidanlık üç hektar fındıklık yeniden 
vaptırılmııtır. Bu yıl bu mmtakaya 

Zonguldak valw IJ. Halid Alt.oy 

otuz bine yakın fidan almmıt ve on 
bine yakm atı getirilerek meyvacılığa 
önem ve htz verilmiıtir. 

ÇiLEKÇiLiK: 

Ereğli balkının en batta gelen ge· 
çimi olan çilekçiliğin ihyasına özel 
bir ehemiyet verilerek bir iki yıl önce 
ancak bir iki bin kilo çilek alınırken 
bu yılki iatihaalat mikdarı 250-300 bin 
kiloya çıkanlmııtır. 

Devrek ilçesinde de böcekçiliğin 

inkişafına çalııılmaktadır. 

ilin her tarafında muzır hayvan
larla da mücadele edilmiş yapılan 

ıürek avları sonucunda bir yılda 3121 
domuz 73 ayı 118 kurt 1019 çakal 39 
aakaağan 12 tilki 17 sansar 1517 kar· 
ga öldürülmüıtür. 

BAYT AR iŞLERi: 

Türlü hayvan haatalıklan ile aavaı 
yapılmıf, bilhaua ıap hastalıiı için 

Nazilli kombinaıının yapılma işi üerlemektedir. Ekonomik W
kınmamızın büyük bir kolu olan pamuk dokuma endüstrisinin 
ikinci büyük ueri olacak olan kombinanın temel kısmı bitmif 
gibidir. 

Asıl bina kıımı ile beraber, mütenvnim hısımlar da yapılmak
tadır. Resmimiz kombinanın bitmek üzere olan temel kmmlanm 
göatermektedir. 

önceden alman tedbirler sayesinde 
935 yılında ilde bu hastalık hiç çık· 
mamıthr. Damızlığa elveriıli olmıyan 

birçok haJ'Vanlara da ilkah ameliyatı 

yapılarak hayvan ırkınm ıslahına ça· 
hıılmııtır. Bartın, Devrek, Ereğli, il· 

çelerinde sıfat istaayonları açılmıt ve 

istasyonlarda 314 sıfat yapılmıştır. 

Şimdiye kadar teabit edilen vaziyete 
göre yüzde albnıt bet niabetinde yav
ru alınmaktadır. 

SAGLIK iŞLERi: 

Frengi mücadelesi için 1360 &eri 

neoaalvaraan alınmıştır. On bir ayda 

Bartın, Ereğli, Safranbolu hastanele

rine 229 basta girmit 735 hasta teda

vi görerek çıkmıt 187 ameliyat ve 
2529 poliklinik ve 126 laboratuvar 
muayenesi yapılmııtır. 

iLiN TELEFON TESiSATI: 

il içindeki telefon tesiaab için de 

birçok malzeme getirtilmiı ve ilcieki 

bütün jandarma karakollan biribiri· 

ne telefonla bağlanmııtır. Mahalli 'İs

tek ve yardımla 15 bin metre uzunlu. 

ğunda yeni tesia edilen bir hatla E

reğli merekzi Kandilli'ye bağlanmıf 

ve Zafranbolu ilçesi de Daday ile mu

habereye bqlamıftır. ildeki genel te
lefon ıebekesi 997 bin mtre uzunlu
iwıdadır. 

-- ---
ll'e bağlı ilçe ve kamunlarda par

ti ilyönkurulca ödevlenenler bu kon· 
feransları vermeie bqlamışlardır. 

Parti ba~kanı Mitat Altıok Üzülmez 
.,ölcesinde bir konferans .ermiş " 

yakında Ereğli, Denek. Safraabolu 
ilçelerinde de verecektir. Avukat 
Tevfik Bilgin Kilimli kamununda 
konferanslarını vermi,tir. Bu konfe
ranslar bütün halkm üzerinde derin 
ıtlaka ve tesirler uyandırmaktadır. 

BALOLAR: 
Partice Kızılay menfaatine bir ba· 

lo verilmiş çok güzel olmut ve iyi ne
ticeler alınmııtır. Gençlikle ıürel ola· 

rak ilgili ve girginli olan parti keneli 
yapılarından birisini muhendisler ku. 
rumuna tahsis etmi, ve buraaı çok 

güzel tamir ve tefrit olunarak törenle 
açılını§ ve o gün Halkevi salonunda 
müh~ndisler kurumu 250 kifilik bir 
çaylı dans tertip etmittir. 

BiR TÜRK ANASININ ORNEK HA· 
REKETI: 

Safranbolu'da yeni açılan Halke
•İne eklenecek ......... için parti 
yapısınm yanında C. H. P. ilçe yöne· 

tim kurulu Üyesinden Hakkı Ağar'm 

anası bir arsayı bu tema duysuJu 
kadın ~artiye teberru etmek auretile 

inkılaba ve memleketin kültür çalat
maJarmda derin bajbbk ft Öl'Dek bir 
yardım 1töatermittir. 

Zongııldak amuını mec lia toplantı haıınd• 

Tefrika: No: 24 

TOPYEKUN HARB 
Ya.zan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Böyle bir iaşe durumunda ve ithalatın tı
ıcanması karşısında, harb başlar başlamaz, 
muzayekanın da başgöstennesi tabii bir şey
di. 

İlgisi olan herkesin büyük gayret sarf et
mesine rağmen, işçi, beygir ve gübrenin 
eksikliği dolayısiyle, ekimin adamakıllı ya
pılamaması yüzünden, mahsul de gitgide 
azalmağa başlamış, ve bunun sonucunda, in
san, beygir ve sığır hayvanlarının muzaye
kalan artmıştı. 

Vaktiyle benim tarafımdan himaye gör
müş olan Leuna fabrikalarının (x) topyekun 
harbta ulus kudretinin idamesi bakımından 
çok büyük ehemiyeti vardır. 

Mesela, sebze, mercimek, bezelya, pirinç, 
kahve, çay ilh ve bahusus, süt, yumurta, yağ 
gibi diğer yiyecek ve içecek şeyler, harbın 
başlangıcında, ulus ve ordunun beslenmesi 
için, uzun müddet dayanıp yetecek mikdar
da mevcud değildi. 

Sulh zamanında, ordu ve donanma idare
sinin, hem sulh ve hem de seferberlik için, 
bellibaşlr bir iaşe ve yem malzeme stoku ha
zır bulundurmuş olduğuna hiç şüphe yok
tur. Böylelikledir ki, ilk iaşe tevziatı güven 
altına ahnmıs ve müdafaa ordusunun ihti
yaçtan, gene ilk günler için planlı bir suret
te temin edilmişti. 

şehirlerin ve endüstri merkezlerinin iaşe 
meselesi de, keza itinalı bir muameleye ta· 
bi tutulmuştu ama, fazla bir şey başarılama
mıştı, ki vaziyet korku veriyordu. Ekmeği 
vesikaya bağlamak gibi doğru ve domuzlan 
öldürmek gibi de, yanlış tedbirler alındı. Ni
hayet, tıpkı muhasaraya ahnmış bir müstah
kem mevkideki halk için düşünüldüğü gibi, 
bir askerin, bünye kuvvetine tazım olan mik
darda aldığı aynı porsiyon, ağır işlerde ça
lışan bir işçiye de verilerek, ulus, geniş öl
çüde bir rasiyonalizasyona tabi tutuldu. 

ya kadar, giyilecek şeylerin yapddığı ham 
maddeler hususunda ve hele, yün ve pamuk 
bakımından, tamamiyle yabancı memleket
lere bağlıyız. 

Müdafaa ordusunun, 1914 de giyecek şe
yi vardı: bellibaşlı bir stok mevcuddu: hal
kın giyinmesi için de imalithan!lerd~. ve 
piyasada kumaş stoku vardı.. Hıç degıl~ 
her ferd bir müddet için ihtıyacmı ttmın 
edebilecek vaziyette idi. Aynca, dokuma 
fabrikalarında da üç aylık kumaş stoku var
dı. 

Bu bakımdan bugünkü vaziyetimizin, 
dünya harbmdaki durumumuzdan daha el
verişli bir halde olması, ordunun gittikçe 
daha ziyade motörleştirilmesi dolayısiyle, 
beygirlere verilecek yem ihtiyacının eski 
günlere göre daha küçülmesinden ve ziraat 
için gübrelik azot yapılması imkanlarından 
ileri gelmiştir. 

Aylarca sürecek olan bir muhasaraya da
yanabilmeleri için, bilhassa müsathkem 
mevkilerin iaşeleri, muntazam bir program
la göz önünde tutulmuştu. 

Dünya harbı ba~lamadan az önce, büyük 

(Jt) Almanyada Halle ıehrinin cenubunda 
Almanyanın en büyiik amonyak labrilıalan. 

- Mütercim -

Fakal:, muzayeka, bu tedbirde de kendini 
hissettirdi; hele, hakiki ulus duygusuyla ha
reket ederek. yalnız devletin verdiği ile ka
naat eden geniş halk tabakalarında, bu mu
zayeka daha c::ok hissediliyordu. 

Başkalanmn başka türlü davranmalariy· 
le, umumun zararına olarak, kendilerine fay
da temin etmeleri, ulusta, en derin bir hoş-
nudsuzluk kaynağı oldu ve, ulus birliğini 
ciddi surette sarstı. 

İaşe ve levazım meselesinde, giyilecek 
şeyler, insanın hayatını idame için en ehe
miyetli bir ihtiyaç halini almaktadır. Aı 
mikdarda istihsal ettiğimiz keten'e vanncı· 

Giyinme işlerinde, harbm tesiri sonra
dan kendini hissettirmeğe bapadı. İtha
latın yapılamaması ve cephede üniformaya 
olan büyük ihtiyaç dolayısiyle, .e~e~ harb 
basladığı zaman, çoğu, gündelık ıhtiyaçla
rın'a göre givinmiş ve yedeği olmıyan çalı
şan yoksul halkta kumaş m~yeka~ bat
gösterdi ve, bu sahaya da rasıyonalızasyan 
girdi. 

Yün ve pamukla karışık yapılan elbise
lik erzats kumaştan hakikaten dayanıklı de
ğildi; çabuk aşmıyordu. O devirde, yiln ve 
pamuğun yerini tutacak başka elyaf heniz 
voktu. (Sonu var) 
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ğaf: Meraklılarına 

~füjde 
Ankarada Orman Çifliği fidanlıklarında yetiştiri

len her nevi fidanlar satılığa çıkarılmıştır. Ağaç dik
me zamanı gelmiştir. 
Fidanlarının tutmasını ve menfaatmı istiyenler çif-
1iğe veya Ankaradaki çiftlik satış mağazalarına mü
racaat etmeJidirler. 

Telefonlar: 
1824 Orman çifliği 

Satıs mağazaları, 3755, 3680, 3576, 3633. 
1-807 

Sıhhat ve Içtin1ai Muavenet vekaleti 

iskan Uınum 1\füdürliiiünden 
' 

1 - İskan Umum Müdürlüğünce cins ve miktarı ve fenni şeraiti 
ayrı ayrı tesbit edilen tiplerden Trakyadaki göçmenler için on bin 
pulluk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık martın 20 inci cuma günü saat 15 de Sıhhat Veka
letinde müsteşarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapılacak · 
tır. 

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

4 - İstekliler şartnamedeki şerait dairesit de ve muayyen gün 
-ve saatte komisvona mürac:ıat l'tmelidir. (566) l - 940 

Samsun Valiliğinden : 
Çarşamba Kazasında yaptırılacak Mel$:tep binası İnşaatına aid ilan: 

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

onbeş buçukta Vilayet Daimi Encümeninde kapalı z.arf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardff. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Fenni Şartname 
D - Keşif Hulasa cedveli 
E - Proje 
F ·Nafıa İşleri Şeraiti Umumiyesi 
lstiyenler evrakr Samsun Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ticaret odasında kayith oldu

~una ve fenni Ehliyeti haiz bulunduğuna lair vilayet Nafıa Mü
diırliığünden alınmış vesika ibrazı şarttır. 

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

pu11u olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfta ola· 
raktır. · 

8 - Zarflar ihale saatmdan bir saat evvel imza mukabilinde 
Rr.ciimen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır, Posta ile gönde· 
l'ilccck Mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 
lazımdır. 

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

redir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni şartname, eksiltme şartnamesi \'e 

mukavele suretleri İstanbul, İzmir, Ankara Nafıa Müdürlüklerine 
gönderilmiştir. {583) 1- 968 

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

İLANLARI: 
İLAN 

Ankara istansyonu peronu üzerindeki büvet bir yıl içinde pa
z..arlıkla kiraya verilecektir. Yıllık kirası 1440 lira tahmin edilmiş
tir. Pazarlık 6 nisan 936 paza.rtesi günü saat 15 de Devlet Demir
yolları Hareket müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. Pazar
lığa girmek istiyenlerin kanuni vesaiki ve %7,5 muvakkat teminat 
makbuzunu o güne kadar Harck!et komisyonuna vermeleri lazım· 
dır. Şartnameler Hareket dairesinden parasız alınabilir. (617) 

1-1036 

Samsun Valiliğinden : 
Terme Kazasında yaptınlaca.k Mektep binası inşaatına aid ilan: 
l - Keşif bedeli (17662) lira (21) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (1325) liradrr. 
3 - İhale 30/Mart/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

onbeş buçukta Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle 
) apılacaktır. 

4 - Bu işe ah evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C _ Fenni Şartname 
D - Keşif Hulasa cedveli 
E - Proje 
R - Nafıa İşleri Şeraiti Umumiyesi 
İstiyenler evrakı Samsun Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için t icaret odasında kayıtlı oldu

ğuna ve fenni ehliyeti haiz bulunduğuna dair vilayet Nafıa Mü
ıförlüğünden alınmış vesika ibraz.r şarttır. 

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

pullu olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfta ola
caktır. 

8 - Zarflar ihale saatmdan bir saat evvel imza mukabilinde 
Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. P osta i le gönde· 
ı:ileoek Mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve drs zarfın mühür mumu ile iyice kapanmr§ olması 
lazımdır. 

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

redir. 

ıo - Keşif hulasaları. ttnni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
»ıukavele suretleri İstanbul, İzmir, Ankara Nafıa Müdürlüklerine 
E' ndcrilmistir. (584) 1-969 

u L U S 

Y enişelıirde 
satılı { ev 

Görmek ve görü~mek için Ka
raoğlanda Diş Tabibi Hamdiye 
müracaat. Telefon: 3232 

1-975 
~~ .... ~ ~~~. 

Ucuz ve temiz 

l\fano·al 
~ 

l(ömürü 

iLAN 
Ankaranın a~ağı Övenç yata

ğı rr~vkiinde kain olup vergice 
318 larihinde Topal Ahmet ve 
yeni kaydında kalçı oğlu satıl
mış adına yazılı bir ktta bağın 
tapuda kayıtlı bulunmadığmdan 
Süleyman oğlu Ahmet veresesi 
tarafından namlarına tescili is
tenmiştir. 

Bu yerin mülkiyeti hakkında 
tahkikat yapmak üzer 5-4-936 
pazartesi günii saat 9 da yerine 
memur gönderileceğinden sözü 
geçen taşıtsrn malda benim hak
kım var diyenlerin ellerindeki 
belgelerle birlikte mahalline va_ 
racak memura veya Ankara bi
rinci mmtaka Tapu sicil muha
fızlığına baş vurmaları bildiri-

1 
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SAYFA 7 

ıt 

li r. 1-1034 

Kiralılc ve Satılık EMNİYET 
Rus sefarethanesi arkasında

ki bahçeli evin üst katr kiralık 
ve yanındaki bağ satılıktır. 

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

1-982 
........................... ı ..... -.EtWJpl!lll!l!ll""""' 

1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MüDURLÜGÜ 1 
SA TIN ALMA KOMİSYONU iL ANLARI : 

MÜTEAHHİD NAM VE HESABINA 1 TON GRAFİT 
Tahmin dilen bedeli (500) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazrlr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma ko -
misyonunca 30 - nisan - 936 tarihinde perşembe günil saat 14 de pa
zarlıkla ihale edilecektir . Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat t eminat olan (37) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müraca. lan. (544) 1-933 

MUHTELİF ELEKTRİK name (Bir) lira (50) kuruş mu-
MALZEMELERt kabilinde komisyondan verilir. 

Evvelce ilan edilip şartname- Taliplerin muvakkat teminat o
lerinde değişiklik yapılan ve lan (2,250) lirayı havi teklif mek
tahmin edilen bedeli (30,000) li- tuplarını mezkur günde saat 14 
ra olan yukarda cinsi yazılı mal- de kadar komisyona vermeleri ve 
zeme Askeri Fabrikalar Umum kendilerinin de 2490 numaralr 
Müdürlüğü Satınalma komisyo- kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
nunca 4 mayıs 936 tarihinde pa· vesaikle mezkfir gün ve saatta 
zartesi günü saat 15 de kapalı komisyona müracaatları. (563) 
zarf ile ihale eriil,.c:eHir ~art• 1- Qll7 

l 'iirk Hava 1\ uru rTiu 

Büyük Piyanf!osu 
k_aclar hinl~ree l{işiy· 

zengin etmiştir. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Bü)riik ikramiye : 200.000 
J.ıiradır. 

Ayrıca : 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 

10.000 liralık ikramiyelerle ( 50.000) 

liralık iki mükafat vardır .. 

daire Satılık Arsalar " 
Havuzbaııı Necatibey Cad. N o. 

7 evde elektrik. gaz, banyolu 
daire kiralıktır. Üstkatta Sahibi
ne basvurulması. Tel: 1841 

· Yenişehirin Kibar ve merke
zi yerlerinde 40 kuruştan 15 li-
raya kcıdar Telefon: 2992 

1-1007 

ANKARA lCHA DAİRESI GA YHI MBNKUL SATI~ ME. 
MURLUGUNDAN: 

ı - ızalei şüyu dan dola} ı satılması na 1 • ver·· 

pafta 26, ada 292, parseı l No: lu kaydında Ankaranın Doğanbey 
mahallesinde İbadullah caddesinde kain bir ahşap ev i1c önündeki 
arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştu. 

2 - Evsaf ve mü~temilat: Ev, bir oda, altında bodrumu ve ya
nında pek küçük bir kiları havidir. Önünde murabbauşsekil bir ar
sası vardır. Bv, çok eski, tavansız ve tabanlıdır. Çatısı eski yerli 
kiremitle örtülüdür. Heyeti umumiyesine 674 lira kıymet konmuş· 
tur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 21-4-936 tarihine miisadif 
salı günü saat 14·16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me~ 
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın temi
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdr. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
7 5 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkUr gü
nün 16 ıncı saatinde en çok artıran talıbıne ihale olunacaktır. 

6 - 1şbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 şini bulmadığı takdırde 6-5-936 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
(keza muhammen kıymetin yüzde 75 şını bulmak şartile en çok ar
tıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 
2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle 
tescile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli iha\eyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta· 
rihinden i tibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil veri1ecktir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığr sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipden tahsil edilmek uzere bu talibe ihale edile· 
cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 
on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine 
ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. ı 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair o1an 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün icinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardn. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler Her gün tarihin le 936 18 
numara ile dairemlıdcki yerinde herkeşc açık bdundunılan şartname. 
mizi okuyabilirler. 1-1033 
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y 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan i~ (Ankarada Çubuk Barajmda yeni· 

don yapılacak methal inşaatı). 
Kesif bedeli 
Tahmin edilen bedel (12215) lira (84) kuru~tur. 
2 - Bu işe aid ıartnameler ve evrak sunlardır: 
a - Eksiltme sartnamesi 
b - mukavele projesi 
c - Nafıa işleri şeraiti umumivesi 
d • Fenni şartname 
e - Keş_if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
f ·Proje 
İstiyenleı· bu ~artname ve evrakı (61) kuruş bedel mukabilinde 

Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3_ - .Ek_siltme 6-4.936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Nafıa 

Vekaletı bınasında Sular Umum Müdürlüğü odasında su eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 916,19 lira muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Diplomalı Mimar veya mühendiı> olmak veya Yapı Umum Mü
dürlilğünden ehliyet vesikası almak sarttır. 

6 - Bu iş için alınması lüzumu yukarda yazılmış olan fenni 
ehliyet vesikası için eksiltme gününden en az 8 gün evci Nafıa 
Vekaletine müracaat eOilmesi lazımdır. Bu müddet geçtikten son
ra vaki olacak müracaatlar nazarı itibare ahnmıyacaktır. 
. 1 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 

hır. saa.t evvel~n~ kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
Daıresıne getırılecek eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabi~~nde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 ~cu mad~ed~ yazılı saate kadar gelmis olması ve dış zarfın mü
h~r mumu ıle ıyice kapatılmıs olması lazımdır. Postada olacak ge-
cıkmeler kabul edilmez. (550) 1-976 

Di:anı 1\1uhasebat Reisliğinden : 
.. Dı":anı muhasebatta münhal bulunan 3000 • 3500 kuruş maaslı 

mura~ıp muavinliklcri için imtihan açılacaktır. ~ 
Mürakip muavinliğine istekliler arasında Mülkiye Hukuk veya 

bunlara d"l ··k k İk ' . .~ua ı yu sc trsat mekteblerinden mezun bulunanların 
a~edı munh~l adedinden fazla olmadığı takdirde bunları kabul im
tı.han~?a tabı t_utn:ıaksız.ın veya idarenin tensip edeceği mevzulardan 
bır n:ıusab~ka ımtıhanı ıcrası suretiyle tayinde idare muhtardır. An
cak ısteklıler arzuhallerinde kabul imtihanına gireceklerini behe • 
mehal tasrih etmelidirler. 

Mürakip muavinligwi k b J • • • . . a u ımtıhanı mevzuları hakkında Dıvanı 
Muhasebat Zat ışlerı m"'d'" l•·w·· d · . . . u ur ugun en ızahat alınır. İmtihan günü 
ayrıca ıst.eklılere teblığ edilecektir. 

l 5 • nısan - 936 tarihin k d · . . 
d ·ı k n· e a ar vesaık suretlerı bır arzuhala rap-

te ı ere ıvanı Muhasebat Riya~ ... t· ·· d"l l'd" A 
k ı "kl · · b" . . -. ıne muracaat e ı me ı ır. s _ 
er ı erını ıtırmemış olanlar namzed 1 k t · d"l" ı 
k l"kl · · · . o ara ayın e ı ır er ve 

as er ı erını bıtırmedikkçe memur· ti · d'k 1 . ıye erı tas ı o unmaz. 
Arzuhala raptedılecek vesaı"k suretle . N'"f h"" . .. d . . ı ı: u us uvıyet cuz anı, 

askerlık vesı kası, tahsil vesikası ve · b 1 1 1 . • . . memurıvette u unmuş o an ar 
ıçın buna daır vesaık, memuriyet 1"fas " · h ı kl ı • ~ . . . ına veya sarı asta ı ar a ma-
lul olmadıgına daır heyetı sıhhıye rap ı 1·d ı d lh 

h t . hh" orunun as ı • are e e ace 
ayrıca eye ı sı ıyeve sevked• k · re muavene ettırmekte muhtardır. 

(SfiS\ 1 -- 938 

_ nlcara lıPl~divesi Reislifrinden : 
1 -- Su İsleri İdaresi icin 50 çift Ja"~tı'k · ·ı · 7S k b . • ~ cı~me ı e ta ım a-

lıkçı muşamba~ı açık e.ksılt~e ile alınacaktır: 
2 - İsteklıler bu ıse aıt sartname ve n·· · s t 1 • n· 

k ·· l""ğ'" d ·· bT.J ş· umuneyı u ş erı ı· 
~~ ~or ~)"un e ~~r~.1

1 ır e_r .. ~rtnameler ve çizmeler hep birlikte 
ır ıste ıye ven e ı eceğı gıbı ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 

3 - Bunların tasınlanmış tüm tutarı 822 lira 50 k t M _ 
vakkat teminatı 61 lira 68 kuruştur. uruş ur. u 

4 - Eksiltme 28-3-936 günü saat 15 de İtfaiye meydanında Su 
İşleri Direktörlüğünde olacaktır. (531) 1-876 

nkara \'aJili~nden: 
2 nisan 936 tarihinde perşembe günü saat on beş te Ankara vi _ 

layeti daimi encümen odasında 522955 lira 73 kuruş kesif bedelli 
Stadyom ve Hipodrom sahasında yapılacak bina, sulama ·tesisatı an
trenman yerleri. manialı koşu pisti ve sair miiteferrik inşaat ka~alı 
zarf usııliyle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname, pi.in ve projeler mukavelename projesi ve buna mü • 
te ferri. diğer evrak 26 !ira mukabltinde Ankara vilayeti Nafıa da
iresinden verilecektir. Muvakkat teminat 24668 lira23 kuruştur. İs
teklilerin teklif mektubları Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasını 2 nisan 936 tarihinde 
perşembe günu saat 14 de kadar Ankara viHiyeti daimi encümen re-
isli ı> ine vermeleri lazımdır. (551) l - 935 

iLAN 
l"iirkiy(~ is Banka~ından : . ' 
Bankamız hissedarlar umumi heyetinın toplanması dolayısiyle 

26 • mart • 936 perşembe giinü saat 12 den itibaren gişelerimizin 
kapalı bulunacağını sayrn müşterilerimize bildiririz. ı - 989 

M. M. VEKALETİ 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
BİLİT 

1 - Hepsine b~çilen ederi yir
mi altı bin sekiz yüz on dört lira 
olan yirmi dört bin altı yüz met· 
re çantalık bez kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. 

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

3 - İlk teminatı 2011 lira 50 
kuru§tur. 

Şartnameı;i 135 kuruşa M. M. 
V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

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

BİLİT • 
. 1 -. 71 kalem tıbbi cezaya ve

rıle:ı fıat gali görilldüğünden 
yenıden açık eksiltmeye kon
mu~tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2511 lira ve ilk inanç parası 189 
liradır. 

.. 3 .. - İhalesi 2-4-936 per§embe 
gunu ı>aat 10 dadır. 
. 4 - .Şartnamesini görmek is
tıyenlerın her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
~~ri~ de 2490 sayılı kanunun 2,3 
uncu maddelerinde istenilen bil
gilerile ihale günü M. M. Veka
leti satın alma komisyonuna ver-
meleri. (564) 1_954 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen eder 2728 

lira olan 3100 metre ekmek tor
balık bez açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

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

3 - İlk teminat 204 lira 60 
kuruştur. 

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

(506) 1-857 

tuzu 

En hoş me.yva tuzudur. 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsu:
lrkları önler. Hazmı kola>·laştırır. 

İngiJi?: Kanzuk eczanesi 
Bevoiilu f.,t"rıhııl 

Türk Baytar lar 
Cemiyetinden 

Türk baytarlar cemiyeti 1935 1 
yıllık kongresini 21 mart 1936 
cumartesi günü saat 14 de Türki-
ye tiftik cemiyetinin benddere
sindeki umumi merkezi toplan-
tı salonunda yapılacaktır. Bütün 
üyelerin iştirakini saygı ile di-
lerim. Reis Vekili 

1-1032 Salih Zeki 

((iralık 

aı)artıman 
Dört buçuk oda iki balkon 

banyo ve mutfak daireleri mun
tazam bir daire kiralıktır. Ha
vuzbaşı İzmir caddesi No: 5 

Alt kata müracaat. 1-947 

imtiyaz sahibi ve Başmu . 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı f şlcri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında l 
Ulus Basrmevinde basılmıfhr. 

Nafıa Bakanlığınd~111: 
1 - Aydın hattı üzerinde Burhaniye istasyonu civarmııa 2il9 

uncu kilometredeki Feslek deresi yatağından temin edilmek füme 
16. 6. 936 tarihinde Ankarada Nafıa Bakanlığında demiryollar in
şaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasında aç.ık eksiltmeye 
konulan 66982 metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden aym 
şartlarla on gün daha uzatılarak 27. 3. 936 cuma günü aynı mahal
de ve saat on besde pazarlıkla teminedilecektir. 

2 - Mukavele projesi. pazarlık ~artnamesi ve Nafıa işleri umu· 
mi şartnamesi 84 kuruş mukabilinde bakanlık demiryollar inşaat 
dairesinden verilmektedir. 

3 - Muvakkat teminatı 2511.83 liradan ibarettir. 
4 - İsteklilerin pazarlık şartnamesinde yazılı vesikaları ve 

2490 numaralı kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o 
gün aynı saatte mezkür komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(616) 1-1035 -------
Anliara Belediye Reisliğinden : 

Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan otobüs 
garajı cephe duvarı inşaatına ait ilan iptal edilmis ve keyfiyetin 
aşağıdaki şekilde yeniden ilanına lüzum görülmüştür. 

A) Eksiltmeye konulan iş Otobüs garajı cephe ve yan duvarı 
ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli 11615,54 liradır. 

B) Şartname ve projesi Belediye Fen Direktörlüğünden bu is
lerle meşgul Mimar, Mühendis veya taşçı esnafı olduklarına dair 
getirilecek vesika mukabilinde Otobüs Direktörlüğünden parasız 
olarak alınır. 

C) İhalesi 4-4·936 günü saat 10.30 da Otobüs Direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
E) Muvakkat teminat miktarı 871,17 liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı haiz olmaları 

lazımdır. 

G) Teklif mektupları 4-4-936 günü saat 10 da Komisyona ve-
rilmiş olmalıdır. (598) 1-1026 

İstanbulda Deniz Levazım Satrnalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 19477 lira 50 kuruş olan 19 kalem muhte-
lif .: " \'~ ehi •lcla lastik 21 mart 936 tarihine :;an cur: 
günü saat 10 da pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat teminat 1460 lira 
81 kuruştur. Şartnameyi görmek istiyenler Komisyona müracaatla 
görebilirler. Pazarlık için belli gün ve saatte muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplariyle isteklilerin komisyonumuza başvurma-
ları. (612) 1-1028 

Dahiliye Vekaletinden : 
. . ı - Vilaye~ler evi garajı önünde yapılacak 13,5 metre boyunda 
ıstınat duvarı ıle 39,45 metre .boyunda asfalt yol inşaatı açık ek-
siltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Keşif bedeli 3044 lira 6S kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 228 lira 35 kurustur. 
4 - Kati teminat ihale bedeli üzerinde~ 3 15 nisbetindedir. 
5 - Eksiltme 9-4-936 perşembe günü saat 15,30 da Yenişehirde 

Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak satın alma komisyonunca 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 3 üncü maddede yazılı muvakkat te
minatı vermekle beraber Ankara Nafıa Müdürlüğünden alınmış eh
liyet vesikası göstermeğe mecburdurlar. 

7 - istekliler bu işe ait proje ve fenni ve mali sartnaı'ne ile 
keşifnameyi her gün vekalet vilayetler idaresi levazı~ bürosunda 
görebilirler. (605) 1-1027 

Şehir Düdüğü Eksiltmesi: 

Bursa Belediye Reisliğinden·: 
Bursıı şehrine bir Canavar düdüğü, açık eksiltme ile alınacaktır. 

Düdüğün sesi. sakin havada 8 ve rü?.giira karsı 3,60 kilometreden 
is:tilt cektir. • 
. . Muharrımeni 1200 liradır, şartname bedelsiz verilir. Dışarısı 
ıçır. 6 kuruş posta pulu lazımdır. istekliler, şartname için her iş 
satttında Uray muhasebesine ve 2. Nisan 936 perşembe günü saat 
15 tc ~490 sayılı kanuna göre 90 lira muvakkat teminatlarile Uray 
daıresınde komisyon odasına gel~inler. (613) l-1029 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - Samanpazarı caddesinin 12 harita numaralı diikkiin Mayıs 
937 sonuna kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen 1 senelik kira bedeli (400) liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4-:: Şartnamesini görmekve daha ziyade izahat almak istiyenler 

her gun muhasebeye gelebilirler. 
5 - İhale 8-4-936 çarşamba giinü saat on besdc artırma ve ek-

siltme komisyonunda vapılac:ıktır. (614) • 1-1030 .... ................. . 
ANKAHA LEVAZIM Al\ıllRLıuı 

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
İLAN 

1 
1 - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 262 bin kilo yulaf kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mezkur yulafın muhammen tutarı 
16375 lira olup muvakkat teminatı 1229 liradır. 

Eksiltme 4 nisan 936 cumartesi günü saat 15 de Konyada Kor 
satın alma komisvonunda vaprlacC\ktır (()15) t-1031 

Buı:ün son olarak yalnız 4.45 seansında 

ANNA KARENiN 

Ne-:..ııı Hanıpsi:ıire eya -

leti Yüksek M<-ıhkenıe 
Jwfüoc!et, &yi>'.11 :935, 
2 i:tcı kanun 3, ı ~36 

Hil!s.·cro.1~!1 K•oti.:r.:.n Yuk
sek M<ı.h~<:.:nte!.:~tle ılgili pt>1iler 
veya rl<!\"a voıdtiet i tara fotc!tM 
tetkik edilcbil:-;::~k evı.·alı as!i,..ı: 
ile kayrdlann aym mcıhkcme tloıı
yalarrnd2 ol:ıı; ''hc.k'' ve kamı. 
ni'' davalar ınünasebetil~ mcv
cud me.;;eleler ş:.ınlctrdır: 

Hak (Equity) 3100 Sopho::lca 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura. Evanthia D. 
Vlabava ve Evangelia Pap:ıchri• 
todoulou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophoclea 
Papachristodoulou malil:anesi a
leyhinde Ebanthia Demetriua 
Valhava. 

Birine( Teşrin 6,1928 de mez
kfır Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen, Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis
lerinin bu malike ve servetinden 
istifade !erinin tayini: vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu• 
nanistanm Trikala şehrinde ika
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır sehrine merbut vito· 
lio'suna gittiği ve mezkur Evan. 
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evet öldüğii iddia edildi
ği: 

Mevzuu bahis müdür Demet
rios Voliotis'in mezkur Evange
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangclia Papachrist<>
doulo öldüğü takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı günün· 
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
Vlahava arasında neden taksim 
edilem1yeceoğini gösteren sebeb-
mezkur Evangelia Papachrist<>
doulo'nun mahkemede bulun
ması, ve mezkur Evangelia Pa-
-pachri~todoulo'nun ölmüş ol-
duğunu ve Sophocles Papachris
doulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz.. 
edilerek mezkfir Sophocles Pa
pachristodoulou'nun mahnın Vio 
toria Ventroura ile Evanthia D. 
lerin gösterilmesi hususunda e
mir verilmiştir. 

Yukardaki izahatın mezkur 
müdür tarafından bu celbname
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte olan Ma.nches
ter Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathımerini'' gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu
gosl:tvyanın Belegrad şehrinde 
çıkan "Politika'' gazetesinde 
nesir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılmasc 
ve Türkivenin Ankar;• sehrindc 
ve Çankırı Caddesinde çıkan 
Ulus gazetesinde neşir ettiril
mesi lazım geldiği ve bu n~sri. 
yatın üc hafta müddetle mütc
valiyer gazetelerde çıkması ve 
son neşryatın (veva ilanın) Nı
san l Q36 ilk ~alı e;üoiinden 14 diii 
eve! neşir edilmiş bulunma ı. 
sarttır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Katip 

M. Aloysus J. Connor: Mudür 
Demetrio.s Voliotis'in dava ve
kili. Ve Sophocles Papachrist<>
doıılou malikanesi. 

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

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Kiltio 1-78Q 

GECE (Baştan başa türkçc sözlü) 

UNUTMA BENl Mua.:zam dekorları, hayr•.:t verici s, ı,. 
Benjaınino Gigli • Magda Schncider 

{isli ve özlü nefis bir eser 
ncl :yircilerini büyük bir :ıla~a 

ile .;ürükliyen emsale.;, · 

FtA TLARDA FEVKALADE TENZfLA T 
Cuma günü gündüz seanslarında Balkon: 60, Per§eınbe günii gündiiz ııeanslamıdn B;ılkoa: 6() 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 Hususi 30, Birinci ve Dul-.uliye: 25 ' 


