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Fıkra I"'ONDRA KONUŞMALARI BiTTiKTEN SONRA 
Eski hikayeler .. 

Almanyanın Lokarno devletlerine vereceği cevab hakkında 
bir nutuk 

Bilmem vakanüvüleri olnım"' 
ğı •ever mİ•iniz? Zamanın en k·ı 
~iilt hadiselerinden balautlen bra 
lıitablar tırtuında, hazan, uyan"',_ 
ncı, yalaud ürkütücü, ve1t1.ui bu
,Unünüzle avutan ne lıltralara le
Ntlül eder.iniz. 

tahminler yürütülürken B. Hitler • 
yenı 

söyliyerek alman 
Londra, 21 ( A.A.) - Deyli Meyi 

cazeteainia diplomatik .,._._ Lond
ra' da alman delesas,.onu,.la ada temas-

Diin Hamburgda bir nutulr dah• 
veren B. Hitler 

(Nutkun metni 5. lnci aayfamuıdachr.) 

ta bulunan mahfillerden öğrendiğine gö. 
re alman bükümeti, Beyaz kitabta ya
zılı teklifleri baştan başa reddettiğini 

YENİ V ZfYET 
F. R. ATAY 

LokarnocuJarm kararları hak· 
kında dün gelen telgraf haberle -
rini herkes merakla okumuıtur. 
Bu aabrlan yazıncaya kadar he
nüz İtalya ve Almanya cevab ver-
memiıler i. Fakat Hitler'in, ~~v 
sembolik de olsa, Almanya sınır -
ları içinde yeni bir ecnebi İfgalini 
k•bul edeceğinden, ve askerlik 
dqı bölge içinde egemenlik hak
la'rının tahdid olunmasına boyun 
etecefinclen tüphe edilmekte idi. 

Düllllıi telcraffar aruuada en 
miihim izahlarda bulanan zat. 
Mösyö Flanden idi. Almanya•ya 
kartı zecri tedbirler teldifiae, eli • 
ğerlerini bırakınız, Belçika tara
f mdan bile mukavemet edilmit -
tir. Andlaşmalann metni ile İngi
lizler, fransızlar kadar ve onlar 
gibi, alikalı değildirler. 

lnıiliz alikasının ne kadar da
ha umumi olduğunu, tasarlandı
ğını okuduğumuz mayıs konfe
ransı programında görüyoruz. Bu 
konferansa gazete ve ajanslar 
timdiden sulh ltonleransı adını 
vermitlerdir. Konferansa bütün 
dünya milletleri çağrılacaklar -
dır. Milletler Cemiyetinin, ailih-
sızlanma konferansının, Londra 
dünya ekonomi konferanamın te
ıebbüsleri, derdleri, iddialan bu 
yeni organizmanın içinde bir da
ha tetkik olunacaktır. Sulhu teh
did eden tehlikeler nelerdir ? Po
litika buhranı, ekonomi buhram, 
ıililılanma yarıtı ! Bunların hep -
ıi birbirlerine bağlıdırlar. Birbitıi
ni doğurmakta, yahud biribiri üs
tünde tesir göstermektedirler. 
Eier umumi bir güvenlik elde 
edilmek İateniyoraa, bütün millet· 

(S... '· ıneı wqlalll) 

busiin bildirecektir. Ayaı mahfiller, bu 
teldifleria A..._ya aleyhine tlııillıtlılr •· 
rasmcla farlc sösetir mahİJette ....... 
dan ve Almanya'nm Ren böı...m•ıki 
bakimİ:retİllİ tahdid e,.lemesiaden dola. 
,. recldıllilclitini iliYe etmektedirler. 

Alman bükiimeti, askerlikten a,n
lacak 20 kilometre derinlijindeki 1.11.p. 
ye İtalyan ve İngiliz kıt'alan söacleril· 
mesine kartı gelmekte, bundan bqka, 
fran11z • aovyet pakbnın Lokamo and.. 
lqmuiyle telifi kabil olap olmadıiı me
selesinin La Hey adalet diftlllnm ha. 
kemliğine havalesini de kabul etmemek
tedir. 

1 ngiliz hükümeti mahfilleri, Alman .. 
ya'nsn bu teklifi reddetmesini l»ekle· 
melde idiler. 

Bununla l»eraber, • ·en gece, söriif.. 
melerinin devamına in kan verecek iki· 
si orta11 bir teklifin ileri sürülebileceii 
ümid edilmekte idi. 

Deyli Telegraf gazetesinin öğrendi
ğine göre Von Ribbentrop, Lokarno 
devletleri teklifleri hakkındaki raporu· 
nu vermek üzere bugün tayyare ile Ber. 
lin'e hareket etmİftİr. Alman delegesi, 
yarın Hitler'in cevabı ile birlikte dpne
bilecektir. 

*~* 
Londra, 21 (A.A.) - Salibiyetli in. 

giliz mahfilleriajn aöylecliiine P.., Al
manya hükümeti, Lokarno clevlederinia 
tekliflerini kat'i surette reddedecek o. 
lursa, bu devletlerin yeni tekliflerde bu· 
lunmaları çok imkanlıdır. Bununla l»e. 
raber bu tekliflerin Almanya tarafından 
kat'i surette reddi beklenmemektedir. 
Diğer taraftan Lokarno devletlerinin, 
Almanya tarafından yapılması ihtimali 
olan kartıhldı teklifleri üzerine sörüt· 
meyi kabul edecekleri aö1lenmektedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Gazeteler ıu 
fikirdedirler ki. eier alman'lann tek ta. 
raflı bitaraf bir bölgenin kurulma11na 
itirazlan uzlqmaya enıel oluyorsa, 
Fransa hükümeti 1-tka bir hal çeresinin 
bulunmasına yardım etmelidir. Meseli 
bu bitaraf bölce iki tarafb olabilir ve 
Franaa'ya tesadüf eden kısmında ela İn
giliz • İtalyan askerleri bulunur, diyor
lar. 

Deyli T elesraf sazetesi fÖyle yazı

yor: 
'

1Lolcar.e •Yletı.i. Alm.ap'am 
meydaa okumuına U.... çok büJ'i)r lair 

(S.- s. inci__,.,,., 
IA>karno devletleri 
proje inin yazılış ve 
dağılış tarzı tenkit 

ediliyor 
Vartova, 21 (A. A.) - Pat ajan

sı bildiriyor: 
Polonya gazetelerinin Londra ay

lan, Lokamo devletlerinin projesini 
ve bu projenin Milletler cemiyeti kon
seyine verme prtlarou pddetle ten
kid etmektedirler. Vereceji neticeler 
itibarile çok ebemiyetli olan ba pro
je konsey ••ama toplantıdan uıc:ak 
ilci saat önce verilmit ve bu auretle 
der;n bir tedkikin önüne geçifmittir. 

Bu suretle hareketin sebebi, pa· 
zartesi günü projenin tasvibini im
kan içine sokmaktır. 

Bununla beraber, Fransa ve ln
gi)terenin kendi kararlarım konse
yin diğer azalarına kabul ettirmek 
niyetleri konsey azasının çoğunluğu
nun ciddi bir mubalefetile karfdat
mqtır. Konsey azalan, bu derece u-

(5-a 3. Mcü •Y*-'•' 

•• •• •• anlattı. 

Toprak bayramını bugiln 
törenle kutlayacağız 

Bugün köylüler misafirimiz olacaktır. - Ziraat 
Enstitüsünde 600 kişilik bir yemek verilecek 

Halkevinde konferans ve müsamere var. 

-

Geçen yıtlıi toprak bayramrntlo '1nvlül erimiz Yültaelr ziraat enaritüii önünde 

21 mart bütün dünyada topr-' 
bayramıdır. Bugün ilkbahara girj .. j. 

Toprak bayramı günü yurdumu
zun i>ir çok yerlerinde törenler ya
pılır. Bugün Ankarada binlerce köy
lü ve tehirli yurtdq, Halkevi Köycü-

mizin ilk günüdür. Kültür sahibi bü
tün milletlerin bir taraftan toprak 
ile uğrqan fertleri, diier taraftan te- ler ıuhesinin önayak olmuile ha

kild bir bayram günü yapyacaklar
dır. 

hir halla bir araya gelerek bu mutlu 
günü hakiki bir bahar n~ .6İ içinde 
birlikte geçirirler. (Sonu 6. ıncı .ayı/od•) 

ile 

"Ulus,, un Dil Yazıları 

Türk· Dili 
Yunanca arasın da münasebete dair 

( "Giinfe • DiJH t.an.inin llfhfı «enİf oe IHlf'İmlİ tlil lcarpla,
iannoları metodu. yardunuu:dalü dil rneralelılanıwı yeni bir ça
l"'*! alanı ~ntlflır. Tiirlı DiU Kura,,. ileri gelirlerinin !ıa )'Ol-
tlıılri rızıları, lnırum J.,.,.4alıi dilseverler üurinle de mer 61-
r~kfagam, bugün nqrettİfİ.rnİz fU )'CIZI fNferİyor. ldanbalda 
Jile merakf ı bir göz laelıimin in yaptıiı bu dil etütlü, teoriyi hv
ramamn ~~ler arannda mukayesede ne büyülı bir laydaaı oldu
ğuna açıoq;a meydana plrarmalrtaJır]. 

Türk Dilinin Yunancadaki izle-

lıte •İze 1244 tarihinden bir 
lıôt:lüe: Aurupa lııyaletine gir
melı i.tiyoruz. Fakat acaba lıı: :ı 
dimi:i ltalka hazmettirebiler i 
miyiz? Kar"'qmeli Hcuan Bey
le Aoni Beyi 90iınyorlar. Setrfl 
pantalonla. yeni lrdıf• -
yorlar ve Ramtuan günü ~r ( 

ıalıveriyorlar. Halk bunlara nasıl 
bolııyor, diye arkalarınd• tla le • 
ceuii• memurlan var. M.,,..,,ar
Jan )•eni kıya/etin laallıa pelı çir
kin göründüğü haberi geliyor. N• 
yapcalar beğenirainiz: Karuçet
meli Hasan Beyle Avni Bey niha· 
rı ramazanda alenen eklii fÜrpten 
maada diğer kebairi irtiki.p eyle
dikleri aebeble biri lzmite, diğeri 
Bursa'ya nefyolunmu~tur.,, 

Bu fıkrayı okuduktan aonrcı 
inaanın ıöyle bir kıravahm Jii
zeltmek, pantolon ve calıet de • 
ği1tirmek, antre mkısınJaki fG~ 
kalarını gözden geçirme/ı laatın• 
na geliyor. Gömleklerinizi, yolıa
larınızr, beyaz lırak yelelderini· 
zi kucaklıyocak oluyor.unuz. 

Aradan yedi sene geçiyor. Hal
kı resme alıflırmak lazım. Sırma
lı ağır ünilormalarını giyen ku
mandan ve ıubaylar hana mü~ii
rüniin yal.ısında toplanmıttır. Ppy. 
lerbeyi Nrayı ötesinde bir tabur 
'--ahriye, iiç tabur hcusa aalıeri i'e 
üç top ve mızıka yer/qtirilmiftir. 
Nuh kuyusu ctuldeainde bir tabur. 
Mehmetptlfa köıkünJe iki tabur, 
kıtcla iri~de harbiye ,,.J. .. r•r ve ' ı 
top ve bir alay süvari, saray ile 
kışla arasında da lıırluır atlım ara 
ile süvari ve yaya karakollar, va-
kanüvuin sözü ile, "muntazan ta .. 
vir" dirler. Resim bir laytona bü
yük törenle konulmuıtur. Hu
N /eriği Fethi Pcqa ile Mn .. 
tala Nuri PQfG ve ltaaa 
ve mansııre müfiirleri layı,,, .. ,,. 
öniinJe ve izzet Beyle Seraahr 
Hürev Poıanın arlttuınJa olarnlı. 
Sfllimiye lnılaına gidiliyor. Pa-
difala bile kqlaya ~"1miftİr. Mii
fÜı'ler ve PQfalar rumi lıacalda • 
nna alarak inJ;ı;vorlar. Karbon
lar kailiyor. Hüdayi ıeyllİ forca
lından ılutı. sümbüli fevMerinılPfl 
Yarma Ellllllli t,.,../uwltllll lllfi'
olranclakt"" sonra vinni .6ir ;.re 
top ahlıyor ve biiHin ahr ta -
min öniint/e geçid yapıynr. Vak• 
nüvis diyor ki: "Birkaç giin aon .. 
ra Babıiliye gönderilen tasvir 
alayı dahi P.örülecek ıevdi. Duası
nı adi auhlerinden Haurcısacle 

(Sonır 6. ıneı MIYdatl• ' 

ri çok eski ve esaslı münasebetlere 
delalet edecek mahiyettedir. Kü
çük bir tetkik bu kanaati dofura
cak bol ve güzel neticeler vermek
ten geri kalmaz. O kadar ki bazen 
birçok Türkçe ıinonim veya omo-

Edirnede sular gene .. l .... 
yır · ~(' Jl .. J 

nimlerin aynen Yunan dilinde de 
mevcut bulunduğu görülür. Mese
li "anu" mefhumu etrafındaki 
medlulleri ifade etmek üzere tea
bit olunabilen Yunanca kelimeler· 
den sekiz tanesinin Türk dilinde 
yaşıyan sözlerden baıka bir fey ol
madı~ı müşahede edilebilir. 

Yalnız şu var ki her iki dilde 
yer almıs bulunan bu kelimelerin 
her biri Türkcede ayrı bir mana 
inceliğini ifade etmek vazifesini 
üstüne almıs bulunurken, Yunan
cada bunların arasında öyle bir 
it bölü"'ü ~örülmivor; her keli-

fSonrı Z. inri aaylaı/11) 

Dört, beş ınahalley i yeniden u ha~h 

Salar altoedo 1t.ı.,. Bdinwden Wr göriiAif 
rv ... ı ..... ,.,., 



"AYFA 2 

' '.Ulus,, un 

'Başı 1. inci sayfada) 

me, az çok birbirine yakın, biı·
çok mefhumlar ifade ettiği gibi 
her mefhum da aynı zamanda bir
kaç kelime tarafından temsil edil
mektedir. 

Sonra, dikkate layık diğer bir 
nokta daha var: Güneş-Dil teorisi
nin gösterdiği yolda yapılan tahlil
ler türkçede bu kelimeler arasırda 
görülen İş bölümünün tamamen 
fonetik sebeplere istinad ettiğini, 
yani manadaki en ince farkların 
bile kelimelerin bünyesinde mev
cut hususiyetlerden doğmus olup 
İptidai olmadığını açıkca gösterir. 

İki dil arasmd;\ki istiraki temin 
eden maddelerde Tü;kr.,.nin kay
nakltğmı gösteren bu iki nokta. 
yanı 

1 - Kelıme ile melhumun mü
tekabil ve inhi.arcı bağlılığı; 

2 - Mananın, itibari değil, va
zifeleri muayven olan su unsurla
rından doğmu§ bulunmaaı. 

s;mdi gözden geçireceğimiz ke
limelerin tetkiki sırasında tebarüz 
edecektir. 

l - TPI ( e) - o. ıelo 

Güneş - Dil teorisine göre ke
limedeki asli maddenin etimolo
jrk şekli: 

dir. 

(1) (2) (3) 
et -L el 

(4) 
eğ) 

( 1) Ei: Sıcaklık manasına a1:1a 
köktür. Buradaki sıcaklık arzu 
fikrine d~lilet eder. Hararetten 
ı.rzu mefhumuna geçilmesi uzun 
bov)u İzahlara muhtaç bir mesele 
teskil etmez. "Hararetle kar~ıla
mak, bir iıe ısınmak, birisinden 
wğumak" gibi tabirler arzu, sev
gi ve sair bir takını duygularda sı
caklık JYÖrmenin hala devam eden 
hir tela1<ki olduğunu gösterir. 

rı) Et: Ana köke müspet, y P• 
hnr.ı bir vastf verir. " 

( 3) El: Ana kökün yaptırıcı 

va.,fmı uzaklara, belliıizliğe atar. 
(4) Eğ: Fikri tamamlar. 
Şu hahle bu kelimenin manası, 

t eriye CTÖre, "yaptırıcı, fakat müp
Jı,..m. nr•ktan tesir eden bir arzu'' 
d 4 T""•k olur. Buradaki yaptrrıcılık 
vasf mm roliinü anlamak icin ( di
lrmek) ile (özlemek) mefhumla
rını mukavese etmek icap eder. 
J\unl~nn her ikisi arzu fikrini ifa· 
de eder; su fark ile ki ''clilemek"
te yapılmc>s1 hek1em•ı-n btr şey ol
du!!u halde, "ö~lemek" te sadece 
arzu hissinin beyan ve hikaye3İ 
var. Denebilir ki "dilemek" dinc.
mik. ''özlemek'' ise statik bir mef
humdur. 

Bellisizlık va.sf ını da belirtmek 
için yine (dilemek) mefhumunu 
bu sefer (istemek) ile karşıla.ştıra
ca~Tz. "istemek" te arzu fikri sa
rih, mutlak ve adeta. aculdür. Hal
hu ki "dilemek~' te müphem, acele
siz ve beklerneğe tahammül göste
ren bir hal var. İşte, (tela) nun 
t;oJ.ıJ:finrle bulduğumuz iki mühim 
Ye karakterİ!tik vasıfla beraber, 
bu kıı>Jimenin tam manası ''dina
mik fa k"t bati bir arzu" olm ki 
d;Jjrnt7d,. (dile · mek) Teya (tile
m ... I. l sö7.Ü ile temsil ediliyor. 

F:'hıı kika "tel ( e) • o'' nun fo
ne•ik-re "tfle. melr" den başka bir 
~PV olm .. dıih etimolojik mukayese 
iJe ap""rrk irörillmektedir: 

( 1) . (2) (3) (4) 
( iğ + it + il J.. eğ ) 
( eğ + et + el + e~) 

~elimenin Türkçede on1ınal ve 
ta b'i manası muhafaza edilmiş bu
lundn~u halde, Yunancada "talep, 
muvafakat, emir, iddia" gibi ba.f· 
lc:a manalara da gelerek kelime 
uH hüviyetini şaşırmış bir halde
dir. 

2 - lite - o 
Kelimenin Etimolojik ,ekli fU 

dur; 
(1) (2) (3) (4) 

( iğ + iz + it + eğ ) 
( 1 ) iğ: Arzuya delilet eden sı

calcl•k manasına ana köktür. 
(2} iz: Ana kök n:..:fhumunun 

o~ ' · · 1·ra geniş bir saha.ya taştığını 
r -· r. 

Dil Yazıları 

(3) İt: Geniş sahalı arzunun di
namik olduğuna işaret eder. 

(4) Eğ: Fikri tamamlar. 
Yani "dinamik ve oldukça ge

niş mikyasta bir arzu". 
Arzudaki genişliğin mahiyetini 

anlamak için yine bir mukayese 
yapacağız: "Sizden bir ricam var'' 
dediğimiz vakit şöyle bir fikir kas
tetmiş oluyoruz: yerine getirilme
sini sizden umduğum bir arzum 
var. Fakat "sizden bir isteğim 
var" diyecek olurs.'.\k mücbir bir 
arzu ifade etmi~ oluruz. Yani "ye
rine getirmeğe mecbur olduğunuz 
bir arzum var'' demektir. İşte ar
zunun genişliği, ta~kmlığı budur. 
Şu halde (ziteo) nun manası 

"taşkın ve dinamik bir arzunun 
ızh:uı" olmak lazım gelir ki bizim 
(iste - mek) tamamiyle bu mefhu
mu ifade eder. 

Bu iki kelimenin etimolojik şe· 
killeri bunların aslında aynı şey 
olduğunu gösterir: 

(1) (2) (3) (4) 
( iğ + is + it + eğ ) 
( iğ + i.z r it 1- eğ ) 

Kelimenin Yunaııcadaki mana
sı: ''istemek, dilemek, özlemek, 
aramak, araştırmak, sormak'' tır. 

3 - lt>leı - o 

Kelimenin Etimolojik şekli şu
dur: 

(J) (2) (3) (4) 
( eğ 1 ez - el + ev ) 

(1) Eğ: Arzuya delalet eden 
sıcaklık mana.sına ana köktür. 

(2) Ez: Ana kök mefhumunun 
oldukça geniş bir sahaya taştığmı 
göıterir. 

(3) El: Geniş mikyastaki ana 
kök mefhwnunun uzakta.ki bir ob
jeye taalllık ettiğine ita.rettir. 

(4) Ev: Fikri tamamlar. 
Bu takdirde (zelev - o) nun ma

na.sr: "uzakta kalan bir objeye 
karşı oldukça genis mikyasta arzu 
duymak" olur ki Türkçede hu fi
kir (özle - mek) sözü ile ifade edi
lir. Btı iki kelimenin de dii{erleri 
gibi aslında hir olduğuna etimolo
jik şekilleri S?ı hittir: 

(1) (2) (3) (4) 
( ö~ ..ı. öı 1- öl ..ı eğ ) 
( eğ + ez ..ı. el + ev ) 

K~limenjn Yunancada manası: 
''özlemek imrenmek. ist~mek. h""
ves etmek, gıpta etmek'' ve bil
ha cıı;a ''kıskanmak" tır. 

I - lmı>it - o 

Etimolojik şekli ~udur: 
(1) (2) (3) (4) 

( iğ + im + eğ + ir ) 
(1) iğ: Ana köktür. Anlamı 

''arzu'' dur. 
(2) İm: Arzunun "mülkiyet" 

istihdaf ettiğini gösterir. 

(3) E.ğ: Fikri tamamlar. 
( 4) lr: Fikrin yani istihdaf edi

len mülkiyetin belli, kesin bir nok
tada, bir objede tekarrür ettiğini 
i'aret eder. 

O halde bu kelime ''belli bir · 
noktada. tekarrür eden mülkiyet 
uzusu" manasına gelir. Bunu baı
ka bir ifade ile ele tarif edebili
riz: "Muayyen bir şeye malik ol
mak arzusun. Türkçedeki muka
bili (İmren - mek) orijinal mana
yı muhafaza ettiği halde Yunan
cası sa.dece "arzu etmek'"' mana.sı
na gelir. 

Kelimenin iki dildeki tekilleri 
arHmda afak bir fark görülüyor. 
Türkçede kelimenin sonunda Yu
nancasında bulunmıyan bir (en) 
elci va.r. Bu, süjenin en yakın mu· 
hitini itaret eder ki mefhumun 
noku.ıısız ifade edilebilmesi için 
vücudü elzemdir. Çünkü imreni· 

' len teyler dalına süjenin çok ya
kınında. bulunan feylerdir. O iti
bar ile bu anlamın tarifi "süjenin 
bitişiğinde bulunan muayyen bir 
ıeye temellük arzusu" olmak la
zım gelir ki bu mefhum kelime
nin ancak dilimizdeki şeklinden 
çıka.bilir. Yunanca şekli eksiktir. 

.=; - Aksi - o 
Türkçedeki (öksü - mek) keli-

ULUS 

• ç HAB 
Dün, hukuk ilmini yayma kurumu
nun on dördüncü kont er ansı verildi 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 
tertib ettiği konferanslann dördün
cüsünü dün, Ankara Halkevinde, Ma
liye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisi B. 
Cezmi Erçin vermiştir. Konfeı·ansın 

mevzuu "mali kanunlarda makable 
şümul, vergi ve resimlerde müruru 
zaman" idi. 

Konferansta İnhisarlar Vekili, Me
buslar, Profesörle• ve Divanı Muha
sebat Reisi ile azaları ve Devlet Şu
rası azaları ve vekaletlere memıub 

birçok zatlar bulunmuştur. 

Konferanscı, mevzulannı zaman· 
da ihtilaf Ünvanr altında toplanan 
meaelelere v.e bunların sureti halle
ri hakkında şimdiye kadar ortaya ko
nulan esaslara tenıasla izah edebile
ceğini söyledikten sonra, kanunların 

tatbikatında zamanda ihtilaf mevzu
unun yakın zaman1ara kadar hukuku 
medeniye prenıiplui arasmda yer tut
makta olduğunu, zamanda ihtilafın 

hukuku hususiye ve ammeye teallük 
eden kısrmları üzerindeki neşriyatın 

bir kütüpane tesis edecek kadar zen
gin olduğunu, son 7.amanlarda buna 
hukukun bir şubesi ismi verilebildiğinj 
ıre bu ismin geçici, muvakkat hukuk 
veya intikal hukuku diyebileceğimiz 
(Droit Transitair) tabirinin ilk defa 
;talyan müelliflerinden A. Cavaglieri 
tarafından kullanıldığmı izah etmiı
tir. Zam oda ihtilafm ilk önce mük
teaeb hak nazariyesine istinad etti
rildiğini n bmıun aebebler:iııi anlat
mış. bu nazariyeye karıı fransada 
ve Almanyada yapılan hücum.lan bu. 
kuka hususiye ve imme cephesinden 
tetkik etmi• ve alman müelliflerin
den Affolter ile frans.ız alimlerinden 
Prf. Duguit ve C.. Jcse'in görüşlerini 
izah eylemiştir. 

Konferanscı mevzua umumi bir 
bakııtan sonra makable ıümulün n:ıev
zuımdan kanunu medenimizle alaka
lı hükümlerini anlatmış ve mali ka
nun! rda da makable tiimul ve ademi 
şümul meselesine temas ederek bu 
hususta da ecnebi müf'Jlifler:in müta
laalarm1 nakl~mıiştir. B. Cezmi, biJ. 
haua tefsirlerin ırıa.kable şümulü ü
zerinde. kuvvetle durmut, bu mevzu
da Roubier, G. Jcse, L Duguit, Tro
talas gibi müelliflerin mütalaalarını 

elra.fhca İzah etmittir. Bundan sonra 
kendi mevzuatrmıza geçerek makab
le fi.mil olmak üzere yeni hükümler 
ihtiva eden tefsir kararlanmız Üze
rinde krymetli izalılarda bulunml,lş· 
tur. 

Müruru zaman bahsinde kanunla
rın müruru zamanın makable şi.imu) 

ve ademi tümulü davasmm bağlandı
ğı prensipler haricinde bir pren&ip ol
madığını, kanunu medeniınizin mer
iyet Ye şekli tatbikine dair kanunda 
bu hususla al&lıı:a.11 maddeleri izah ile 
mali hukuktaki mevkiine temas ede-

mesine tekabül eder. 
(1) (2) (J) 

( Ök + ÖS T fiğ) 
(ak+ as + iğ ) 

Bu keliınelerde kökten sonra ge
len (ö•, a•) eki, "i•temek'' ve "öz,.. 
le~lt'' le olduğu gibi, oldukça 
ıenit bir sahayı göstererek arzu.. 
nun Tilsatine ita.ret eder. Kelime
nin Türkçe manaaı "'tiddetli arzu 
etmek'', Y unuı dilinde i.e .. tensip, 
tasvip, talep, arzu, ümit, temenni 
etmek" tir. 
6- Aite - o 

Türkçedeki ( ötük) sözü ile kar· 
,.ıa.şfl". 

( 1) (2) (3) 
( öğ +öt+ ük) 
(ağ + it+ eğ) 

( 1) Ôğ, ağ: Arzu anlamına ana 
köktür. 

(2) Ôt, it: Arzunun dinamik ol
duğunu gösterir. 

(3) Ok, eğ: Fikri tamamlar. 
Bu kelimede arzunun sadece di

namilı: olduğu kaydedilmekle ilC
tif a edilmiş. Demek ki bunda ne 
"istemek.'' teki ~kınlık ne de 
'dilemek', teki belirsizlik ve ha-

rek Prf. (Myrbach Rheinfeld) İn 

noktai nazaı·ını anlatmış ve tahakkuk 
ve tahsil mürtır ıamanlarından ba
hisle bunları vergi kanunlarımızdaki 
hük .. _. ferle izah ve bu husustaki 
mahkemei tem.yı7 ve şürayı devlet iç
tihadlarını nakletmiştir. 

B. Cezmi konferansına, Gaston 
Jes'in şu sözlerini eklemiıtir: 

rHukukun tetkiki, hayatın tetkiki 
demektir. Hukuk yaşar, her yaşayan 
gibi, muhitin tesiri altında mütemadi
yen tekamül eyler. Bu muhiti dikkat 
V<' itina ile tetkik etmektedir ki, hu
kuku daha iyi anlamrş oluruz . 
Muhiti tetkik demek içtimai, ik
tısadi ve siyasi vaziyetleri ıı-öz

den geçirmek demektir. Muhiti 
İyice tetkik ve mü~hede edebilmek 
de, muhiti anlamak, bu muhite hn· 
kim olan zihn'yete nüfuz eylemekle 
kaimdir. Muhtelif memleketlerin mev
zuatınaa görünen •e yekdiğerinin ay
nı olan bir takım kaidelerin, muhte
lif auretJerle telilıı:ki ve tefsir edildiği 
ve farklı İçtihadlara sebebiyet verildi
q.1 ma.ômdur. Bu keyfiyeti, ancak 
içtimai, iktrsadi ve siyui telakki fark
ıarile izah edebilmekten ba~ka çare 
görülemez. Bir memJeketin hukuk~ 

mevzuatı, muayyen bir zamanda o 

memlekette tatbikatçılar ve mahke 
meler tarafından fiten tatbik Ye icra 
edilm,.kte olan kaic•elerin heyeti umu 
miysi demektir. Mutlak bir adaler 
yoktur. Böyle bir adaletten mafıim 

ve muayyen bir ~yden bahsedi • 
lir gibi bahsolunamaz. Mutlak 
bir hukuku tabiiye de mev • 
cud değildir. Binaenaleyh, adalet 
muayyen biT zamanda muayyen bir 
memler<ette doğru olduğuna İnanılan 
kaideler demektir. Şu halde hukuku, 
bir zamanı muayyende, bir heyeti İç· 

timaiyenin, ekseriyetle do~ru ve içti
maen faideli telakki eyledikten kai
delerin heyeti umamiyesi olarak ka
bul eylemeliyiz. Bir memleketin hu
kuku rnev2uubahs olduğu zaman. b\. 
rinci ferecede ele alaeağn:nr:ı mevzu. 
o memlt·~t"'tte doğru olduğuna kanaat 
edilerek tatbik edilmekte bulunan 

kaideler olacağı tabiidir. Huku -
ki mevzuatı, ifmi bir g~rüşre tetkik 
etmek, tenkidi terkibferde bulunarak 
prensip l1jkümletini mevdann çıkı11·
mak ve memlekette, bu prensip hü 
kümlerınin tatbikatının hangi şerait 

altınd::t yü .. üdüğün •J ve ihtiyaçra ·'l 
derecei muvafakatini ve diğer mem· 
leketler mevzuatiyle oFan alaka ve a
hengini taharri ve tetkik eylemek de 
lazım ve :ıaru-:-idir. l 

Konferanscı Gaston Jt:se'in tav· 
siyelerini yerine getirmek, memLelıe· 
tin hukukçularına düşen değerli ve 
şerefli bir v&Zife olduğunu söylemi~ 

1 

ve demiştir ki: 
" - Atatür'k'ün Türkiyesindeı- her s 

taet var. Şu halde bunun tam ma
nası "talep'' ile "temenni" ara.srn
da yer alan "rica" gibi bir mef
hum olmuı icap eder. Filba.kib 
(ölük) Türkçede rica demektir. 
Yunan dilinde "i•t.emek, lalep et
ınek, istida etmek'' manasınadır. 

7 - lkiteı·. o 

Bu da etimolojice ( ötük) •e 
(aite . e) sözleriyle eştir: 

( 1) (Z) (:1) 
( öğ + öt .ı ük ) 
(ağ + it + ~ğ) 
( ik + it +ev) 

(/ kitf!'fJO): "niya:z etmek, yal
varmak. istirham etmek" manala
nnda Trullanılryor. 

8-Glih- ome 
Türkçe ''özlemek'' !ozunun 

bir variyanh olan (öğle - mek) SÖ· 

züne tekabül eder. 
(1) (2) (J) 

( öğ +öl+ eğ) 
( ig+ il+ ih) 

( J) Öi, İg: A.nu anlamına ana 
köktür. 

(2) Ol, il: Arzunun uzaktaki 

22 MART ıs~~ p~z 

R 
Kızılay 

Ankara Merkez heyetinin 
birinci toplan tısı 

Kızılay cemiyetinin Ankara mer· 
kez heyeti dün birinci toplantısmı 
yapmıştır. T oplanhda Kızılay Anka
ra genel heyeti tarafından seçilen 
isimlerini aJağtya yazdığrmız yeni 
merkez heyeti azaları bulunmuşlar
dır. 

Naki Cevat, Emlak bankası direk
törü Cevdet, Rauf Baykan, ccz.ıcı 
Muzaffer Növber Kazım. daktor "" .ı
ayp, Sümer bank direktör muavinle
rinden Osman Nuri, İş bankası mer
kez direktörü Sadi, Mecdi Sayman, 
Naşid Toygar, Devlet ~urası daire re
islerinden Ali Riza, Kültür bakanlı
ğı umum direktörlerinden Cevat, 
Reşat, doktor Ragıp, Vehbi Koç. 

Bu toplantıda genel heyette veri
len kararfardan merkez hevetine ha
' .:r verilmu ve bu c:ümleden olm .. k 
üzere !Cf"ıca't yurdundaki fahri vazi. 
f e ve hizmetlerinden dolayı genel he-
yetin tqeldcürlerinin kendisine bildi
rilmesine karar verilen Edime Me
busu Fatma Memik'e keyfiyetin ya
zi ile tebliğine ve handan başka ge
nd heyete bqlcanlık eden Erzu. 
rum Mebusu Şükrü Kocak'm 
Kızılay merkez idare heyetinin geç. 
n~ sene faaliyetinin okunan ra
pora göre teşekküre değer olt:lu. 
ğundaıı genel heyetçe kendilerine 
tqekkür edilmesi hakkmdaki tekli. 
finin kabul edildiği merkez heyetine 
bildirilmiıtir. 

Bundan soma yeni idare heyeti 
seçimi yapılmq ve başkanlrğma Na .. 
ki Cevat, ikinci başkanlığına Cev
det, muhasebealiğe Rauf Baykan, 
veznedarLğa eczacı Muzaffer, sekre
terliğe Osman Nuri ittifakla seçilmiş
lerdir. Merkez heyeti her ayın ilk cu
n: :.r .. esi günl~ toplanmıya karar ver
miş ve çalışma. programı et:rafmda 
görü~meler olduktan soma toplaıı
tıya. son verilmi!tir. 

ÇAGRI 
Arzuhal encümeni yarın saat on 

da toplanacaktır. 

hada olduğu gibi., hukukun bütün şa
abatında da büyiik arzular tahakkuk 
ettirilmiştir. Y pılaıı işlerin bazı tek· 
nik noksanları kaldı ise bunların dahi 
kısa bir zamanda muv~ffakiyetle ik. 
mal olunacağında hepimizin. inanı ta• 
mamdır." 

Tamamen ilmi hiı: hüviyet ta§lyan 
konferans, geni§ bir a.lak.a içinde din_. 

lendi. Esasen &enq olan mevzu,. çok 
İyi tasnif ve hükümler tek.sif edibn..i.t
ti. Birçok deierli mali eserlerm aahibi 
olan B. Cezmi, dünkü konferansi-le 
maliye ilmimize kıymetli Te toplu b1r 
•sercik daha ilave ebniılerdir. 

bir objeye taalluk ettiğini göste... . 
r1r. 

(3) Ei, ih: Fikri tamamla•. 
Burada, yaptmcılılda alilrau 

olmıyan, muhitine t&fmıJ&D bir 
arzu kastediliyor. Bwıun tefi m 
vasfı var: vzak.la.ra taallUk etme-
11. 

Türkçesinin manası ••han«'• tir. 
Dilimiz de btı kelimede orijinal 
manasmr saklam11tır. Yunaneuı 
umumi manuiyle .. arzu,, demek· 
lir. GörülüyGI' ki Yanan dilinde 
aynen bulduğmnuz (dilemek, is-
temek, özlemek, İmrenmek, ökae
mek, öğlemek, ötük) kerımeleri 
Türkçede her biri kendi bünyesi• 
ne göre tek, diğerlerinden tama. 
men ayrılmış •e orijinal birer 
mefh\1m ifade ederken, aynı keli .. 
meler Yunancada yanlrş anlaşıla
rak, daha doğrusu inceliklerine 
nüfuz edilmeden geliti güzel ku~ 
Ianılmışhr. Bu hal uzun boylu tet
kikata zemin olacak ayrı bir mev
zu teşk•T eder. 

Göz He:kimi 
Dr. Mehmet Ali 
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~U1V DAKiKA : 

1 talyan -- habeş har hı 
Ra.s Seyum ve Kassa taarruza geçtiler 

Adi5ababa, 21 (A.A.) - Haber ve
rildiğine göre Rns Kassa ile Ras Sey. 
yum Uarri ovasında geniş ölçude bir ta
arruza ""!"erek italynnlnn gerilemeye 

mecbur etmişler ve bunlara ağır zayiat 
verdirmişlerdir. 

Diğer taraftan Dekazza Hailunun da 
Eritrcde Endatsakaru aldığı bildiriliyor. 

İtalyan tayyarelerin in bombardımanı. 
Adis:ıbnbn, 21 ( A.A.) - iki bombar. 

dıman uçai:., Şidamo vilayetindeki lr
ga-Alar.1 iı:r.er

0

r." gazlı bomba atmış· 
lardır. 27 sivil yaralanarnk Norveç kızıl-

1 
haç hastanesine yatınlmışlardır. Norveç 
kızıl haçı zehirli gaz kullanılmasını mil-

r letler cemiyeti nezdinde protesto etmek 
düşüncesindedir. 

Deniz ko feransı bir anlaşma 
• • 

ı oıesı kabul etti 
Londra, 21 (A.A.) - Deniz kon· 

feransının bir!.nci komitesi antla§ma 
projesini ko .. .ıl etmiştir. Antlaşmanın 
metni, ağlebi ihtimal p zarteıi günü 
neşrediJecektir. Anlaşmada şu hüküm
ler vardır: 

1. - Deniz progrnmlarının tebli-
ği: 

2. - Düşünülen inşaat hakkında 

aenenin ilk dört ayı içinde haber ve· 
rilmesi lazımdır. Bu anlaşmayı imza 
eden devletl~re, senenin ilk dört ayr 
ıçinde. tebliğ edilen inşaattan batka 
hiç bir inşaat yapılamaz. 

Y apııacak tebliğlerde tonaj, si· 
lah, sürat, tayfa sayısı bildirilecek, 
tayyare gemileri için de, t&şıyacakla· 
rr tayyare adedi ayrıca kaydedilecek· 
tir. 

3. - Keyfiyet bakımmdan tahdit
ler: 

a • Va§inglon deniz antlaşmaemı 
imza eden iki devletin de bu anlaş· 
maya 1 ikinciknnun 1937 den evel gir· 
meleri şartile, hattı harb gemilerinin 
tonajr 35 000, bu gemilere aid top
ların çapı da 14 inç olarak tahdit e· 
dilecektir. 

b • Hattt harb gemilerinin tonaj. 
larını daha zivııde azaltmak için 1940 
sc- ~in~ .. ..,::-itıülmive P.İri~itf!cektir. 

c • Kruvazör tipleri 8.000 ton ola• 
rak tahdit edilecektir. 

Toplannın çapı 12 1/12 inçten faz· 
la olmıyacaktır. 

d • Eldeki 10.000 tonluk kruva• 
zörler muhafaza edilecek, fakat bu 
anlaşmanın yürürlükte bulunduğu 

müddetçe yenileri yapılmıyacaktrr. 
e • 8.000 ile 17.500 ton arasmda 

gemiler inşası yasaktır. 
f - Hattı harb gemilerine çaplan 

1 O inçten az toplar yerlettirilmesi ya· 
saktır. 

g - Denizaltı gemilerinin tonajı 
2.000 olarak tahdit edilmiştir. Top 
çapları 12 İnçten fazla olmıyacak· 

trr. 
b • Tayyare gemilerinin tonajı 

23.600, silahlarının çapı da 6/1/12 İnç 
olarak tahdit edilmiştir. 

4 - Aşağıdaki güvenlik tartları 
kabul edilmiştir: 

a • Harp veya harb tehdidi, 
b • Bu anlasmayı imza etmeven bir 

devlet tarafından yapılacak kuvvetli 
silahlanma 

c • Başka devletler tarafmc\an, an· 
!aşmanın mÜal'lade ettiqi gemilerden 
f11'7lll ve dAha kuvvet1' geMHer in11,.ı;ı 
halinde, imza etmiı devletler bu an
la~manın deği~tirilmesini istiyebile
reklerdir. 

Ri · r: f 
IPr.ni 

d~vletler l_Jokarnocnların teklif
alevhincle ol duk.larını llildirdiler 

' 
Londra, 21 ( A.A. > - Havas ayta-

nnrn öğren~İ;;.İne göre, bitaraf dev
i '"r, L.-t ..... ,.,,.. ~ .... 1,...ı .... :r;n h•klifle. 

ri aleyhinde olduklarını bildirmişlerdir. 
B't rot d,..v•'tler, milletler cemiyeti 
konseyi tardınd"n kabul edildiği tak· 
di .. itc, tsııt'-:ı.; .. ; t .. ...,:n me"'burivetinde 

lmanyanın yeni 
,eçimi nasıl olacak ? 

Berlin, 21 (A.A.) - Gelecek 
aaylav seçiminde kullanılacak o -
lan rey pu:mlaları, seçmenlerin 
resmi liate dışında rey verebilme -
lerine manidir. Seçmenler yalnız 
rey vermekten geri duracaklar ve 
yahud ki hükümsüz bir pusula 
atacaklardır. 

Resmi bir tebliğde bildirildiği
ne göre pusulalar, eski nisbi temsil 
sistemine göre tanzim edilecekse 
de, yirmi parti yerine ancak bir 
tek parti gözününe alınacaktır. 

Her seçici, pusulanın altındaki 
dayrenm içine bir haç işareti çize
cektir. Bunun dı~ında olan rey 

rı hükümsüz sayılacaktır. 

B. Kammerer Tokyo'ya 
gidiyor. 

P rıs, 21 (A.A.) - Kabine, Fran. 

a 'nın Ankara büyük elçisi B. Knmme

rer'in, japon hükümetinin muvafakftt 

ccvnbı celir gelmez, Frnnsa'nın Tokyo 

büyük elçiliğine tayinine karar vennİf. 
tir. 

Kabine l'Oplantrsı saat ondan 12.45 

e kadar ıünnü,tür. B. Flanden. dış ıiya. 
•a dı:ınunu "e B. Deat' da tayyarecili
iı<t teoı!ki p!lamı izah etmişlerdir. 

bulunacakları bu teklifleri ağır mes· 
uliyetleri taşımasından dolayı tehli
keli saymaktadırlar. 

Londra, 21 (A.A.) - B. Von Rib
bentrop, Berlin'e hareketinden evvel 
B. Bek ile gÖ.-Ü§mÜştür. 

Bükreş elçimiz 
B. Tanrıöver 

geliyor 
Bükreı, 2t (A.A.) - Hususi aytarı· 

mız bildiriyor: 
Dün batvekil tarafından kabul edil. 

mit olan Türkiye elçiıi Hamdullah 
Suphi Tannöver bugÜn clq bakanlık da. 
iresinde dıt bakanlrğı genel sekreteri 
ve diğer ilgili bakan] klar delegesinin 
de hazır balanduğu bir toplantıya itti. 
rak etmiştir. Bu toplantıda göç iılerine
dair iki hükiimet arasında geçen görü~
melerin neticesi tesbit edilmiştir . 

Türkiye elçisi, esaslan teıbit edilen 
anlaşmayı hükümetine bildirmek Ü%ere, 
çarşamba akşamı buradan hareket ede
cektir. 

Romanya gazeteleri, göçüıı 15 ni. 
sanda tekrar başlıyacağını ve yalnız ge
çen sene mallarım satmış olanların gide
bileceklerini yazmakt_!ldırlar. 

Sovyet rejiminin 
Gürcistan'daki on 

be~inci yılı 
Moskova, 21 (A.A.) - !;ürcis

tan'da Sovyet reiiminin 15 inci 
yıldönümü cloll\vısiyle Kremlin 
sl\rayı"dl\, BB. Stalin. Molotof ve 
Vorosilof, KAl,,.nin, Orr.••nikidze, 
Kaı?Pnnvic, MikovP\n ve ~İğer par- ı 
ti v~ hükümet şefleri bir gürcü 
heyetini kabul etmişlerdir. 

ULUS 

DIŞ HA E 
Yeni İtalyan taarruz ı 

Taarruz iki 
Hedef 

cepheden olacal{tır 
Addis · Ahaha dır 

Londra, 21 (A.A.) - Royter bildi
riyor: Eritre kaynaklarından veri
len haberlere göre, hareket dur
mu§ değildir. Ufak bir durgunluk de\1-
reai geçirmektedir. Şimal cephesinin 
bütün bölgesinde İtalyan kolları &on 
başarılarından faydalanmı§lar ve ol
dukça ehemiyetli ileri hareketler yap
nışlardır. 

Sulll llonuprtaıarı yapmak ıçin Adıaa
babaya gittiii söylenen B. Riket 

İtalyan bava kuvvetleri durmadan, 
dinlenmeden çalıımaktadır. Somali 
cephesinde Cocam eyaletinde ve o. 
gadende birçok uçuılar yapmıılardır. 
Birkaç İtalyan tayyaresi dün Harrar 
yakınında habeş kıtalarına hücum et
mişler bunlan bombalamışlar, ondan 
sonra makinalı tüfek ateşine tutmU§· 
lardır. Tayyare toplarının ve makina
h tüfeklerin ateşlerine rağmen tayya· 
relerin hat'eket üslerine sağlam ola· 
rak döndükleri sanılıyor. 

Yabancı müşahitlerin zannına gö
re bu son tayyare fa li··eti İtalyanla
rın hedefi Adinababa olan ve gerek 
§İmal gerek cenup cephelerinin her 
mıntakasmdn birden başlıyacak olan 
bir umumi harekete hazırlıktır. Böy
le bir planın İtalyanlar için çok iyi ta
rafları. vardır. Zira habe§ler bu tarz· 
da bir taarruzun asıl hangi noktadan 
ba§lıyacağını kestiremiyeceklerdir. 

ltalyanlar yeni taarruzlar için 
muntazam surette çalı~trken habetli· 
ler silahlannın azlığı ve taşm vaaıta
larmm nisbetsizliği sebebiyle her ta
rafta a§ağı yukan müdafaada kal
mak zorunda bulunmaktadırlar. Ha
beşler §İmdi az mikdarda askerlerle 
ufak çete baskmlan yapmaktadırlar. 

Sullı konuşmaları ve 
peırolcu Rikeı 

Londra, 21 (A.A.) - Royter bil
diriyor: 

Resmi yalanlamalara rağmen sulh 
görüşmelerinin ve yahud hiç olmazsa 
barba son veya ara vermek için ko
nuşmalarm ba§lamak üzere bulundu
ğu yayıntıları Adiıababada dönmek· 
tedir. Royter muhabirinin bildirdiği
ne göre Adiaababadaki habet mah· 
filleri bu hususta hiç bir §CY söylemi
yorlar. 

Vaktiyle bir petrol imtiyazı itine 
kanşmıı olan B. Riket, Cibutiden A

dİsababaya gelmit ve herhangi bir 

ıey söylemekten geri durmuıtur. Sa

nıldığına göre 8. Riket yakmda §İmal 
cephesinde imparatorun yanma gide. 
cektir. iyi haber alan habeş mahfille

rinin fikrine göre. Riket İmp .. ratorun 
yanma diplomatik bir vazife ile gel· 
mi~tir. 

Ha es harbı 
J: 

tedbirler 
bitiyor ve Zecri 
kal [Iyor mu ? 

B. Flanden in I~ransız parlamentosunda 
söylediği Cenevrede heyecan uyandırdı 

Paris, 21 (A.A.) - B. Flandcn, fran. 
sız mechsinde dün verdiği nutukta İtal
yan - habeş anlaşmazlığından bahsede. 
rek Habeşiıtan'daki harbın ve ltalya'ya 
kartı tatbik edilen zecri tedbirlerin ya • 

kında nihayet b.ılacağını hissettirmiştir. 
Londra, 21 (A.A.) - B. Flanden'in 

ltalya ile Habeşiıtan ara11ndaki ıulh 
görüşmeleri hakkında yapbğı telmih 
milletler cemiyeti konseyi mahfillerinde 
büyük bir heyecan uyandırmııtır. 

Söylendiğine göre, bu iki zabn Lond
ra'ya gelmeleri pazartesi günü ıaat 10.30 
da toplanacak olan 13 ler komitesi gö. 
rüşmeleri ile alakalıdır. 

Londra, 21 (A.A.) - Milletler cemi
yeti genel aekreteri B. Avenol, Habe
tiıtan'ın cevabını almıftır. Habet bükü
meti bu cevabında döiütü durdurmak 
davetini kabul etmekte ve bantın mil
letler cemiyeti prensipleri kadroıu için. 
de kurulmasını iıtemektedir. Habeı, no
tasında, aynı zamanda, İtalyanların aa(. 

dırıta devam etfkleri bildirilmekte ve 
İtalya ile tek başına ıulh yapması için 
görüşül.•ıckte olduğu inkar edilmekte. 
~~ . 

----. -

LER 
Loliarno devletleri 
ı1ro.iesiııin yazılış ve 
dağılış tarzı teııkit 

ediliyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

mumi fikirlerle dolu bir vesika üze
rinde evvelce görüşmeden l.."tlrar ver
menin kabil olanuyacam fikrinded"r
ler. Hele kuvvetli ihtiraz kayıtlan, 
yeni bir milletler arası konferans top
lanması hakkındaki teklifi yen· den 
uyandmnıştır. 

B. Bek, ilk olarak, bu ih:iraz ka
yıtlarını belli etmiş ve konseyde de
miştir ki: 

"- Milletler cemiyeti konsevin
de görüşülmeden önce, Lokamo dev
letlerinin karar projelerini vermiş ol
malan, MiUetler cemiyetinde ceren 
usullere uymamaktadır. Milletlerce
mivetinde yürürliikte nlan usul. doi!
rudan doğruya ilgili olmıyan devlet
ler delegelerinden kunılrnu, b1r kn
mite kurulmasını ve yahud hic ot
mazsa, bir rapörtör tavinini J.?ett•....;r. 
mcktedir. Bu mcse•ede tatbik MfiJ .. n 
usul, şu hissi verebilir ki, Ma1et1 ... r 
cemiyeti naldı, ancak Ren paktmm 
bir zeylidir. 

B. Bek, usul ve karar suretinin 
esası hakkında ciddi ihtiraz kavrtJ '" 
koyduktan sonra, ayni zamanda hii
kümeti adına bu mesele üzerin&-'; 
fikrini sormadan aydınlatmak hak
kını da muhafaza eylemiştir. 

B. Bek'in söyled1klerine bir Ç"k 
delegeler ve bu arada 88. Madari
aga, Tevfik Rüstü Aras, Titulesko 
ve Munch iştirak etmişlerdir. 

8. Grandi'nin sözleri de hususi 
bir tesir yapmıştır. Zira, karar sure
ti İtalya da dahil olma!c üzere dört 
Lokamo devleti adına ileri süriltdü
ğü halde, B. Grandi bu ve.e'l""'n•n 
hükümeti tarafından tetkik edilmesi 
lazım geldiğini bildirm:Ştir. Poh a 
gazetelerinin Londra muhabirleri AY· 
n.i zamanda şunu da ililve etm .. '- ~ 
dirler: "Biiyük d .. vletlcrin, Millet
ler cemiyetini yalnız kendi hus•,-;i 
menf aatlannm halline yarayan f-ir 
ilet gibi kullanmak istemeleri h:ııf<· 
kında yeni bir tqebbüı ~ısında 
bulunuyor--.• , 

Pnru, 21 (A.A.) - Ovr gazetesınin 
diplomatik aytan, B. Bek.in Almanya va 
komşu olan Polonya, Fransa, Çekn o

vakya, lsviçre, Belçika, Hollanda, t.'a. 
caristan ve Litvanya'mn, :zimin sıfatiy
le İngiltere ve ltalya'nın da gireceği bir 
k?nfenını kurulması hakkında pazartesi 
veya salıya bir teklifte bulanacağım ha
ber vermektedir. 

Bu aytarm haber aldığma göre R. 
Bek'in bu tekliften maksadı SoyYet 
Ruaya'yr Franıa'dan a)'ll'lllak Ye Al
manya ile Fransa arasmda Polonva 
için daha elnriıli yeni hir gÜ•enlik 
sistemi kurmafa çalıfmaktır. 

Londra, 21 (A. A) - Milletler 
cemiyetindeki tarafsız memleketler 
ile ftalya, ispanya ve lsviçre delege-
leri Lokarno devl~tleri karşısında a
Lcaklan durum hakkında müşterek 
bir yol tanzim eylemek üzere ~usmn 
aıelannda bir toplantı yapmış1dıdır. 

B. Flanden'in halya'ya kartı tatbik 
edilen zecri tedbirlerin yakında kaJdırr. 
lacağı hakkındaki •Özleri Lokarno and
laşmasının alman'lar tarafından bozul
ma11nı takbih yolunda İtalyan delegesi 
tarafından evelki gün 'Verilen muvafık 
reye bir şükran karşılığı sayılmakta ve. 
sulh görüşmelerinin umumi olarak zan
nedildiğinden çok ilerlemiş olduğunu 
meydana vurmak mahiyetinde görülmek. 

tedir. 

Havptman mart son unda idam edilecelr 

Londra, 21 (A.A.) - Dün B. Flan
den tarafından fransız mec1isinde habeş 
meselesi hnkkında ~öylenen sözlerden 
sonra milletler cemiyeti mahfilleri on 
üçler komitesinin pazartesi günkü top· 
lantısına pek büyük bir chcmiyet ver. 
mektcdirler. 

Paris, 21 (A.A.) - Meclis B. Flan. 
den'in dünkü sözlerini İttifakla alkışla. 
mışhr. 

Nutku başında soğuk bir vaziyet ta
kman sağ cenah nasyonalistleri nihayet 
Flandcn'i tasvibetmek ve alkışlamakla 
ıol cenah mebuslanna katılmışlardır. 

J.ondra, 21 (A.A.) - Habeşistan'ın 
Pariı elçisi B. Volde ve habeş biiküme. 
ti müşaviri Profesör Gaston Jez buraya 
gelmitlerdir. 

Hauptman'ı ölüme m~h kum eaen jüri 

Trenton, 21 (A.A.) - Havpt -

man'm idamı, 31 mart w.at 20 için 
tesbit olunmuş ve idamda hazır 
bulunacak resmi makamlar ile ga-

zetecilere verilecek vesikalar hB
zırlanmıştır. Bu aracfa Ncv ;,.r "V 

valisi, Condon ile bir lmnu.,mB h '-· 
zırlamağa çalışmaktadır. 



C\"r' .:1 ULUS 22 MART l 

a --ki~ ımız] 1 oderıı harb 
mak kabil değildir. 

- ----- - ------ ----------- -- --
Eski lransı2 hava bakanı 8. Piyer 

Kot, La Repüblik gazetesinde .)la.U· 

;JIOr: 

lmdi, bu büyük hava bil'liklt>ri 
"önceden teksif etme" kanunur. ın 
dı§ında kalmaktadırlar. Taarruz et • 
meı. için~ büyÜk kara ve deniz birlik• 
lerinin •asıtalanm toplama işine -ri • 
ri~meleri icıı..beder. Bu toplama işi ise 
~amana muhtaçtır Ye yabanc• ajan• 
)arın "barış halinde", veya hava kuv
vetlerinin "barb halinde" gözünden 
kaçmaz. Büyük kara ve deniz birlik· 
leri, ancak toplama İ§İ çok kısa aÜr• 
müşae bir sürpriz hareketinde bulu • 
nabilirler; fakat bu takdirde, topla • 
nabilen kuv.etler, devamlı hir m• • 
•afEakiyet temin eclemiyeeek kadar. 
ehemiyetsiz olur. 

.ANl(ARA. 1935 Modern harba hakim olan bir ha
dise var. Su da, büyük ha.va birlik · 
terinin (unitea) vücuda getirilmit ol· 
masıdır. Bu birlikler 1918 de mevcud 
değildi. Bu birlikleri, aakeri bakım -
dan, hemu hadudsuz bir taarruz 
kudreti ve hemen s1fır derecesinde 
bir müdafaa kuvveti karakterize e· 

Dipl. · ln8. Allred Cuda 
tarafından 

Cumuriyet bayramı, yeni türk dev
letinin ulusal bayramı: Ankaranın 

yeni ko~u mey~anında binlerce halk 
tribünleri dolıJuruyor. Parlamentoda 
kabul töreni bi,li. Bakanlar ve büt~n 
yabnncı dcvlellerin elçile•-i, birer bi. 
rer Ol'-'moi.:>ilıer:e gelerek husuai tri
bünlere yf!rlc~iyorlar. Daha ı>cnra, ön
de dört, ar:iada iki ınotos.iklet, orta· 
ta:ına Cunıur Ba~kanmın siyah oto
mobiı;ni alarak yaklatıyor. Atatürk, 
halkın alkışlal'I ve ulusal mar~rn ıea. 
leri arasında husuıi IOCAsma çıkıyor. 

Ceçid reııni batladı: izci kıyafeti
ne girmit genc.lik tqekkiilleri riizgir· 
da dalgalanan bayraklarile en önde 
yürüyorlar, bunlan, zarif gri elbiaele. 
rinin üzerine bembeyaz kemer ve ya
ka takan mektepli kızlar, üniversite
liler, kadm birlikleri tah:ib ediyor. 
Ordu, asri bunlardan sonra geliyor: 
Mükemmel üniforma ve teçhizatile 
uzun boylu, adeleli vücudlu piyade 
kıtalan, dört nala süvariler, en son 
tip toplu tanklar, arada bir tayyare 
filoları ve ta yukarda, parlak mavi 
gökte, kayar &ibi geçen yelkenli u
çaklar. Geçid resminin sonunu, mem• 
leketin her kö~esinden gelen çevik 
atlı, güzel kıyafetli köylü kadın ve 
erkekleri teşkil ediyorlar. 

Bu günün, yani 29 ilk teşrin 1935 in 

ak~amı, Ankara, tasavvur edilemiyecek 
kadar güzeJleşiyor. Kuleleri, mazgallan 
ve burçlanyla, Al'kara kalesinin bütün 
silueti, binlerce elektrik Lunbaaınm çiz. 

dili parlrılı çizgilerle meydana çıkıyor 
" hüldimet ınahalletıi, projektörlerin 
ıd1aıı altında lr.abyor. O ıece bütün 
Nimi da.ireler peri muallannda olduiu 
gı'bl aydınlanıyor. Halk, parklarda ziya. 
dar havuzların önüne toplanıyor, taşra· 
lıler, yeni açılan sıhat sergiıine Ö§Ü§e. 

rek ilk defa karıılatbklan ba mucizeye 
lıuunaımıı ıözleriyle ı-ıayoa-lar. ElekL 
rikle donanmayan ev yok; bütün bina
lar, tehrin karanlık semaya cloina y\ik. 
Mlen tepeaini, incilerle don.annuı par. 

lak bir mücevher haline koymak için a
deta biribirleriyle yanş ediyorlar. Bü. 
tün bunların üstünde, cenubta tek ve 
büyük bir yılm var, parlak bir kurdeta 
ena doğnı uzanıyor ve yıldızı arza bai
hyor. lşfe trk başına ziya saçan bu yıl
dız, Atatiirk'ün köşküdür. 

Atatürk, tiirk'lerin b .. hası! Halk ken. 
disini kuvvet ve cansızbktan kurtararak 
kudret ve hakimiyete eriıdiren, Anka. 

ra'yı yeni türk hükümetinin merkezi 
yapan Önderine bu manidar ismi hediye 

etti Dört bin yıllık değişken türk tar;.. 
hinde ilk dafa olarak evler, himaye a. 
rarcaıına k.,lenin etrafına ııkışmıyorlar, 

bilakis Anknra, aşağıya, düzlüklere ine
rek yayılıyor, çizilen geniş bir inşa ve 
İm21ır p!imına göre, sağlam bir ilamet 
ve ımkin bir it mahalli oluyor. 
"H~r iskôn işinin başında ıu gelir!' 

Ankara şel.rir.in imannda da bentler 
i.ı~a etmek, DZölk dağlardan tehre içi
lecek temiz su getirmek ve kuruyan 
toprakları sulamak isteği var. Batak· 
lrldarı kurutnak Malarya tehlikesi 
bertaraf edildiğindenberi, yeni bir şe· 
hir vücuda getirmek imkanları fazla
la~tı. 

Jnıaat yedi yıldanberi devam edi
yor ve Profesör Janten, yedi yıldan· 

beri, Ankaranın imar iıini idare edi

yor. Bu yedi yıllık mütemadi faaliyet 

esnasında y~ni payitahtın esas ti'·'•· 
ğı genl§ hatıarla çizildi. Anadolu de

miryolu hattı tanzim edildi, ana cad

deler ve yan sokaklar inşa olundu, hü

kômet ve üniversite mahallelerine 
bavlandı. ko~u ve apor yerleri, park
lar, okullar, baataneler, mahalleler 
meydana getirildi. Bu sırada eski teh· 

rin imannda bilhaaaa itina göatennelı 
ve eski türk evlerinin mozaik'ini, An
karanın canh dağmı büt:ın hususi
yetlerile muhafaza etmek, onu değiş

tirecek veya bozacak hiçbir şey yap-
..,ak lazım geliyorc3u. Geçen ze. 

manlara göğüs gererek insanda say
gı hisleri uyandıran bir azametle par-

lak semaya doğru yiikselen kaleyi, 
hakim bir nokta olarak yeni şehir 

planına ilave etmek, en ba~lıca vazi
fe idi. 

Bütün dünyanın bedbinleri tarafın. 
dan imkansız addedilen, kurak Ana
dolu steplerini tanıyanlarca ümidsiz 

görülen plan, nihayet 1935 yılında 

tahakkuk etti: Ankara, yeni Türkiye· 
nin merkezi oldu, §ehir planı, en müı
külpeaend ıehlrlileri bile tatmin ede-

cek derecede ilerledi. Burada Anada. 
lunun tam ortasmda, en yeni ve en 
tık otomobiller, taksi olarak işliyor 

ve be§Cr dakika ara ile işliyen otob\is 
hatları, bütün ihtiyaçları tatmin edi-

yor. Kalabahk aokaklarda ıidit reli
ti tanzim eden türk polisi, vazifesini, 
Berfin'deki meslekdaıı kadar ciddi· 

yet ve meharetle ifa ediyor. 

Cumanın yerine Pazann getirildiğio.
denberi hafta ~e it günleri bbimkı1er
den farklı değildir. Cumartesi öğleden 

sonra, inaanlar sokaklara, kahwehanele.e 
ve diikki.nlara doluyor. Tiirk gençliği 
spor meydanlanna koıuyor: Tıpln bizde 

olduğu sibit inan bu ıonanculan mek. 
tepte veya oyun meydanlannda aeyret
tiii, tabii ve ae•beıt hallerine talıid ol. 

duiu zaman, annelerinin bir zamanlar 
kafes arkuında mahbuı kaldrima ina
namiyor. 

Alınan müteha~sıslan Ankara'nm 

gerek harici teklini ve gerek dahili 

leıiaahnı vücuda getirmek huauaun. 
da büyük yardımlarda bulunmuşlar· 

dır. Burün takriben 300 alma~ Yük
sek Zir-t mektebinde profesör, nÜ• 
mune hutanesinde doktor, mimar, 

mühendis, su mütehassısı, teknisyen, 

iktısatçl ve hoca olarak çahfıyorlar. 

Alman elçiliğinde sık sık yapılan top
lantılarda Ahnanyada konuşulan bü
tün lehçeleri ititmek kabildir. 

Bugün Türkiye görülmemiı bir şe· 
kilde değ'işmittir. Kınlmaz bir enerji, 
muti, çalışkan ve kanaatkar bir mil· 
leti idare ediyor ve onu verimli ve 
faal bir hayata. varlıimı koruyabil
mek imkanını bahşeden bir rnükem· 
meliyete doğru ıötürüyor. Nitekim bu 
enerji sayesinde 12 yıl içinde bütün 
dünya genç Türkiye cumuriyetini ta
nıdı ve Ankara da, bu kalkınma ha
reketinin sembrlü oldu. 

Do)lfe 80JU1yltmS"ton 

Türkiyenin 
L.uko Jö Siri gauteande 

AmeJh Critico imuuiyle çıkan JIGR· 

dır: 

Demografik hadiseler, doium, nu
fua artıtı veya ekıiliıi, milletin varh· 
ğrna katılan yeni unsurların yaptıiı 

pıikolojik teıirler heMba katılmadan, 
aoayıı) ıahada her türlü faaliyetin te
melini teşkil eden umumi tabloyu 
temsil ederler. • 

Tarihi gözden geçirirken, demog
rafinin, milletlerin inkişafında oyna· 
dığı ehemiyetli rolü farkederiz. 

Omıanh lmparatorluiu devrinde 
yapılmış olan ilk nufua sayımı, ikind 
Mahmud zamanmd~ l 832 de olmuş
tur. Tarihçilere göre, bükümet bunu, 
oldukça u:aun zanıandanberi dÜfÜDÜ· 
1or fakat devamlı harblar yüzünden, 
Mneden seneye geri bırakıyordu. An· 
cak Ruaya ile harbın bitmesinden IOD• 

radar ki aayonm yapılmaama lııar.r 

"erildi. Bu aayım yalnız RumeU •• 
Anadolu vHayetlerinde yapddı ve yal· 
ma erkek nufu• rnikdan .. yılda. O 
de•irde kadmlann iômterini sormaya 
kim cüret ederdi? 

O zamana kadar devlet hiç bir za· 
man bir tayım yapmamı§ olduğu "• 
ldmae l>u ip bilmediği için, "e •J'lll 
zamanda halkm endişelerini de yab§
tmnak gayeliyle, saywı işiyle dini 

memurlar nzifelendirildi. Sayım iti 
neticelendikten aonra sayıcılar def
terlerim merkeze yolladılar. Erkek 
ntııfusun yekGnu bet milyona yaklatı· 
yord".1. Bu rakamm içinde kadınlar 

~e aıkerler yoktu. 

ikinci Mahmud zamanında, hükü
met, büyiik maaraflan klll"§ılamak 

için hazneye yeni kaynaklar arıyor. 

do. Ve aultanm vezirleri, sayım esna
smda kaydedilmit olan her nufus ba
tma lSO kura§lok bir ,,ergi koyarak, 
bir milyon altm lirahk bir gelir faz
laaı temin etmeyi dü§ündüler. 

Tarihin kaydettiği bu fasıl, İmpa
ratorluk zamanında yapılnııt olan ilk 
v~ tek sayımm finansal gayesini İs· 

pat etmektedir. 

O zamandanberi, türk idarecileri-

·~ e 
Hatta oıahdud da olsa, devamlı 

bir hava cephesi teşkil etmek imkan- • 
sızlığı, manevra etmesini bilen saldı· 
rteıya, harbı, çarpı,madan, dÜ§man 
toprağma nakletmek müsaadesini 
verir. Franaa'da ve yabancı memle 
ketlerde yapılmış olan bütün tecrll · 
b. ':r şu neticeyi vermi,tir: bir bom · 
bard'rman filosunu, hedefine vannak· 
tan ve vazifesini görmekten alıkoy -

nufus • 
sıyasası 

nin zihniyetinde ne büyiik bir deği
şikl~k olmU§tur. 

Cumuriyet rejiminin i§ ba§ına ge
lişindenberi, hükümet, memleketin 
ekonomik inki~afmı temin için, nufu
su artıracak bütün tedbirleri ıüratle 
almak lüzumunu anladı. lrkm batlı
ca kuvvet haznesi olan köylünün kal
kınması ilk meşgalesini te~kil etti. 

Malumdur ki Türkiye 1911 den 
1921 e kadar, yani 10 sene müddetle 
Trakya ve Anadolu, üç kıtada yapı· 
lan dört harb için gençliklerini mem· 
leket için feda etmi,ti. Bundan başka 
Anadoluda bulaşık hastalıklara kar
'' o zamana kadar hiç bir mücadele 
de yapılmıı değildi. 

Bunun için millete, sükün, güven 
ve çalıtma imkanı verecek bir idare 
kurmak laznndr. Hükt;metin, yalnız 

bir doğum ııy•ııası dejil, aynı zaman.. 
da buna devamlılık ve durluk temini 
için rerekn bir aile ııyasaıı takib et
mesi ieabediyordu. Bundan başka do. 
iumu.n artmasmda teairi aşikar olao 
ahlaki ve manevi kuvvetlerin inkita· 
Eme da çalr~mak lazımdı. 

Bu yüksek ijyen ve sosyal ıelifme 
eseri umumilf!ştirildi ve demokratlat
tmldı, milletin canlı kuvvetleriai ln
kitaf ettirmek için büyük bir müca
dele1e girişildi ve halk huna h°'11ud· 
lukla iştirak etti. 

Bu eeer, bagiin kıymetli netieelw 
elde etmiı,tir. Ba neticeler, Tirklyeyl 
idare edenler tarafından yapılmıt o

lan yorulmaz gayretlerin en güzel dP.· 
Jilidir. 

Yedi sene içinde Türkiyenm nufu
au 2 .540.497 kifİ arbnıştır. 

Yedi sene İçinde canlı kuvvetleri 
nin ba kadar ehemiyetli mikdard;ı 

art' - ,ı gören bir memleket, bundan 
ne büyiik bir askeri emniyet" eko· 
nomik inki~f ummak mevkiindedir. 
Ve bütün devletlerin Türkiye için 
gösterdikleri itibar ve gittikçe artan 
alaka, Türkiyenin onlara gürbü:ı, can
lı. kudreti her gün artarak milletin 
istiklalini ve varlığını mas.un bu1Wl· 
duran bir memleket olarak görünme
~inden ileri gelmiyor mu 1 

mecbur olduğumuz değil, lakin çok lü2Umlu 
bir iş daha vardır." 

Denizden bin mette yüksek Anadolu yay
Jasmm t~miz. htlvasında, tepeden bakan göz. 
GaJatya ıllenni alabildiğine seyre dalabilir. Gazi M. Kemal, ''Ağustos 1928 [1] 

TORK iNKILABINA DAiR 
Uzakta, mavi sıra daiYlar daha acık mavi 

•• ""6 .... • • • t"'t t • 

gogun zemrnını sert ve keskin bir nakıs ile 

Hava kuvvetleri için vaziyet b~v• 
le değildir Bunlar~ taplanmi\ya ih· 
tiyı-rları yoktW'. 

Şu halde, bu kuvvetler, bütün or • 
du 4eflerinin büyÜk ve haklı korku • 
larını teşkil eden sürprizi yapabilir• 
ter. Bu ittöarla, hava kuvvetleri, llS• 

kerlik bilgisinin nazariyelerini kö • 
kündem d"fortinniştir. Ve ortaya yeni 
bir davanm konulmasmı st"erektir • 
mektedir. 

Başka bir nokta daha var. H"v~ 

ordularmm kunıluşuna kadar, kara 
ve deniz ordularının iş sahalan bin. 
birinden aynydı. Bir ıüvari fırk sı 

nasıl bil' donanmayi tehdid edemf'z• 
ae, bir kara orduıu kumandanı da 
bir denizaltı hücumundan korkm11 z, 
Fakat hava Ol'dwunun çalıtma aaha· 
ıı hududsuzdur. Bir hava filosu, ha· 

••üslerini tahribe c:alışarak. ral::' ·v· 
le döYiqmeye sidebildiii gibi deniz 
islerine kar§ı da harbe giritebiiir. 
Bunun gıôi, kara OTdur.una saldırma• 
sı, hareket halindeki motör1ü kuvvet• 
leri daiıtmuı, seferberlik faaliyeti • 
ni kötürümle~tirmesi, toplanmaya ma 
ni olmaaı da mümkündür. Hatta, 
fabrikalarmı ve atoklarmı imha ede
rek, veya batlıea tchirlerini. vah•ıd 
hükumet merkezini tahri., edip ma· 
aeviyat üzeirnde tesir yaparak doğ • 
rudaa dofruya bir memleketin can 
damarlarına saldırabilir. 

Demek oluyor ki aon barbtan ön • 
, .• , milli müdafaa için bir toplu me• 
sele 7oktur. Donanmamn kendi saha. 
11 vardı. Deniz kuvvetleri, kendi sa• 
halarmda, batka deniz kuvvetteriy • 

le çarpışacaklarmı bilirlerdi;..- Kara 
ordum için de vaziyet aynıdw. Harb 
bize isbat etti ki bu gö'rü~ler biru 

fazla sathidir ve endüstri .,..aelesi, 
askeri •eya bahri meaeleden daha 
az ehemiyetli değildir. 

Fakat büyÜk hava birliklerinin 
meydana çıkışı bütün bu görüşleri 

altüst ~diyor Halledilmesi laznnge • 
len yeni bir mesele: yalnrz hava or • 
dusu mPı> .. ıe!Iİ lc,.rıa11•n..fl'I ı-,,,ı .. .-- - 1• 1 ıt 

kalmıyoruz. Bu hava ordusu o 
kadar çok i~lerde kullanılabilir ki, 
eskiden ortaya konınut ve halledil
miş olan bütün davaları tekrar ele 
almak, bir sentez yapmak, her ••Yİ 
yeni ba•tan tetkik etmek İcab etm,.k· 
tedir. 

Milli müdafaanm büyük davası 

doı?muştur. Bu dava, ordu, donanma, 
h;\va ve endüstri sef~rberliği da,val1'· 
rının vPr1ne ee~mPkt,.,Ur. 

Yazan: Norbert von BISCHOFF 

Türkçeye çeVİJ'enı Burhan BELGB 
Ankaranm yarım saat cenubunda, Türk 

istikbalinin tepeleri yükselir. Bugün oraya 
geniş bir asfalt cadde gitmektedir. Caddenin 
iki yanma, elçilik ve bakanlık binalan ve 
bunlann bahçeleri dizilmiştir. Fakat o 2a • 
man yani bu tepe seçilirken ve Anadolunun 
tepeleri arasında en kudretli tepe olurken, 
hiç bir hususiyeti yoktu. Ale1Ade, sağlam, 
kabasaba, Anadolunun binlerce tepe~i gibi 
köylüişi bir tepe idi. Ayaklarını aşağıda a
kan sıtmalı Engürü • Suyn'nun bata~ma dal
dırmış, yayvan sırtlan çayırlar ve bağlarla 
kaplı bir tepe idi. Özlü bir yol, bağların ara
sından seyrek bağcvlerine ve gönülsüz Çan
kaya köyüne tırmanmakta idi. Ve bu köyü, 
bataklığın ötesinde uyuklayan ve tarih icin
de gördüklerinden yorgun düşmüş, olan vila
yet merkezine, Ankaraya, Engürü'ye bağh-, 
yordu. 

isliyerek. doğurla muhtesem bir halka h~lini 
alrr. Şimalde, dağlar, daha yakına sokulur. 
Y ontuluslarmda bir keyfllik vardır. Bunlar, 
Paflagonva illerine ve denize doi{ru gecid 
verirler. Batıda ise, d~o·lar, birden engine 
doğnı uzı.klaşırlar. Ve Anadolunun sahibi 
olan güneş, kararan ufukları her akşam, ÖY· 
lesine bir ateşe verir ki, Bizans kalesinin dı
varlan koyu kmnrzı tutusur ve kalenin di
bincieki tepenin sırtlarına' yapışık kara An· 
kara evlerinin pencerelerinden sanki alevler 
fıskırır. Cenuba <lo~ru ise, tepenin ötesinde 
bozkırın umudsuı bo!?luğ'u başlar. Bir yok· 
luk ki. orada, ne in~c:ın umd11iYunu ne k~naat· 
.kar kuzular. otunu bulur. V; o yıllarda, bu 
istikamette. ancak zaman zaman bir deve 
kervanı, o da iyi muhafaza altında, Konva
nın emniyetsiz yolunu tutabilivordu. 

yirmi otuz sene evel gölgeli bir pınarın ba
şında kargir bir ev vaptrnms olrrqsma borç
ludur. O srralarda her zen~in ve Heri c1ii~ün
ce11 Rdamm ev; g-ihi. hu evin de bir kı1leı:;i var
dı. Öyle ki ~si Mustafa Kemal, Anadolu 
hattının fc An:ı-l"hıva uzanan kolun1111 niha
yet nokt;ı•m'• t 4 cki1 Poen Ankarava 1919 k14 

smda avaı... h.,c;rnca. hu ev, camlı pencerel ... ri 
frrtmavs rJ ...... r.,...,ı,;1en, kaoılan acıhp k--n,. 
nahilen ve !'ı>hre vakın bulunan birkaç evrl"'!l 
hir tane~i idi. l-T;:ıtta. bu evde. yaylı hir knl
tuk bile vardt. O sıralarda ancak masa11::ı~·1 a 
mevcud olan bu konfor ve bir de ,..uitı h111 • • 1ı· 
dllitu noktanın hijvenik olması. ilkin cel•r•n 
simalinde bir verde otunnnc; olan Pac;avı 
ce7hetıııP.ve tp;r; P-etmic;tir. Ve Paşa. evle te
peyi satın alarak civardaki hağ'lara dostl;:\rı· 
nı ve arkarlaı:;farmr verlec:tirmistir. f c+~. T;:.-k 
milletinin istikh~lini barm<hr~n tepedeki eviı 
hikavesi buclıır. Ft-tkat o srr.'ll~rcfa bu istikha
Jin, ateş cemberi icinden ft"dak!lrca gef'"ile .. 
r1>1< el<le edilmesi grrekivordn. İı::te üzeri'"'·1e 
ı-~r: evler; ve cayırfar hulnn~n bir V""' ha
t:ı''"k ve bir y~nı c<l' ~lan tene. bövlece. Ti' · ıi 
kı1rtnlusumln öznüv')i, Tiirk vurcfonun kııt
sal oca~ı. bütün boğmşmaların ve basanların 
manevi c;ahnesi t•e direği of·ı,ııc;tur. 

Oç aylık bir 0 Diktat'' müzakeresinden son
ra, eser, tamamdı. Padişahın murahhasları, 
1920 ağustosunun onuncu günü öğleden ıon· 
ra saat dörtte, imparatorluğun ortadan kal
dınJmasmı ve Türk milletinin sömürge hal
kı ilan ediln.esini Sevres'de imza ettiler. 
Bu uuretle, İngiltere, Fransa ve İtalya, 
.. Şark meselesi" ne bir nihayet vermiş ol· 
dular. 

lKtNCI BöLtJM 

Olmakta olan 

.,Çoli işler yapılmıştır ama, yapmağa 
[1] Biacholl, Atatürk'ün bu •Özlerini kitabı· 

nrn h ~ t Ürk r • olaraA abnııhr . • B.B. 

Bövle pathetik bir va~vet ile manzara.ya 
Anc:ıdolunun bircok .~epe1eri maliktir. EıTer 
bunlardan yalnız bir tanesi seçilmek taliini 
elde etmİ!?se. bunu, zengin bir Enneninin 



SAYfA 6 

Ankara memurlar kooperatifi 
Ortaklar umumi heyeti dün toplandı 
29 ıubatta toplanacak olan Anka

ra memurlar kooperatif ıirketi ortak· 
lar mnumi heyeti çojunluk olmadığın
dan düne bıralulmlfb. Dün öileden 
IODl'a aaat 15 de Halkevinde ortak
lar toplanddar. idare meclisi reisi ve 
finans bakanlığı müsteşarı B. Faik 
Baysal toplanbya reislik etti. Önce, 
idare meclisi arporu ve 1935 yılı bi 
lançosu okundu. Bilanço tasdik ve İ· 

dare meclisi ibra edildi. 
1931 senesi karından bisaelere i!~

,,e edilen mikdarm indirilmesi çetin 
minaka~alardan sonra kabul edildi. 

19 bin küsur liralık metkiik ala
caldarm terkini i,i de oldukça hara· 
retH konuşmalara sebeb oldu •e or· 
ta!c1ardan birinin teklifi üzerine, bu 
meselenin bir hakak heyeti tarafın· 
dan tetkik ettirilmesi ve gelecek se
ne umumi heyete anı uygun görüldü. 
Bundan sonra yeni idare meclisi seçi
mine geçildi. Finans müsteşarı B. Fa
ik Ba.1sal, Türkofis başkam B. Mec
det Alkin, sağlık müfettişlerinden Dr. 
Fuad, Merkez bankası muhasebe di
rektörü 8. Mahmud Nedim, gümrük 
tetkik direktörü B. Nuri Anıl, Ziraat 
bankası muamele yardirektörü B. 
Hu~ki Ahabal, yarbay Cemal, divan 
izaamdan 8. Yusuf Ziya, Dr. Sabri 
Ersoy ve posta direktörü B. Jbrahim 
azalığa seçildiler. 

Sü bakanlığı muhasebe direktörü 
B. Naci; dış bakanbğmda B. Cemal 
ve kültür bakanlığı tube direktörle-

rinden B. Hayri mürakib oldular. Mü
rakiplerin ücreti, eskiai ribi. 21 lira 
olarak tesbit edildi. 

Gündemin aon maclcleai_ Ankara· 
dan ayrılan hissedarlar hakkmda Y•· 
pılacak muamelenia tayini idi. Bir 
yıl önce, ölenlerin vereselerine hiase
lerinin geri ftrilmesi kabul edilmiıti, 
bu yıl da, azun göriipnelerden eon
ra, tekaüd •eya batka suretlerle me• 
muriyetten " Anlıaradan aynlanla
ra bir nisbet dahilinde hisselerinin ge
ri verilmesi •e bunun müracaat ID'll· 

ama göre tayini kararlattınldı. 
Ortaklar, bu yıl umumi heyet hu

zuruna, İyi çalıpnanm •erdiği güzel 
neticelerle gelen, direktör 8. Ekre
me teşekkür edilmeaini ittifakla •e 
alkışla kabul ettiler. 

Jlundan sonra, nizamnamede '8· 

diller yapmak için fevkalade he~tin 
toplanması lazım geliyordu. Fakat 
çoğunluk olmadığı, toplantıda bulu
nan mürakip komiser tarafmdan İfa· 
ret edildiğinden bu toplantı yapıla· 
madı. 

Ankara memurlar kooperatif tir· 
keti, geçen 1935 yılı içinde, ıreçmit 
yıllar sararlarının tasfiyesi, 1naame· 
lenin düzeltilmesi •e hatta kar temini 
için çok büyiik ~ayretler aarfetmİş ve 
bu çalışmada çok muvaffak olmuttar. 
Umumi heyet de buna takdir etmit 
ve bu vazifede bir ücret almaksızın 
gece ve güodüz calı.can idare meclisi 
azalanna da teşekkür edilmiştir. 

Toprak bayramını httf!iin 
törenle k1ıtlayacağız 

r Bn1ı 1. inci uıyfado) 

21 mart miDetleraruı bir bayram 
olmakla beraber bu bayramın kayna
ğı tarihten önce Y•PDDt atalanmı. 
zm bugüne kadıu- gelmİf güzel bir 
<' nes,dir. 

Eskiden bugün Türk Bqbuğlan 
ö~de '>

1l1:lak üzere bütün ballı ima 
giderdi. O run kuzular yeaıir, aya-a. 
hT iç:rr, ~az ve s&le 10hbetler yapı
hrdr. E ;'-·ığ o gün bir kaç çift ökü
ze koşulmu~ bir altın sabam toprağa 
MJbrak ilk r.:zgiyi açar ve bu suret
le yazltk eki'1'le başlaımdı:. 

işte, bugün tatile düıürülmek 
maksadile bir gün tehirle kutlanacak 
olan bayramın manası budur. Bu 
milli annne H~Ikevinin kurulduğu 
gündenberi daima artan bir gelişim 
ve heyecanla can[andmlmaktadır. 

Hatkevi vilayet köylerinden yüz
lerce vatandaşı bu bavrarn için An
Laraya çağırmıştrr. 

Sabah saat 8.5 da Halkevi önün
de toplanacak olan halka, Halkevi 
adma bir söylev venltlikten sonra 
önde mu:-ı;ilrn oldUe°'ıı h~'de Samanpa
zan, Çocuk sarayı caddesi üzerin. 
elen, muntazam bir yürfrvüş: '! Ulus 
meydanına gelinecektir. Burada A
tatürk anılma çelenkler konulduktan 
ve köylüler, Halkevi, çiftçi, gençler 
namına birer .öylev verildikten son-

ra halk asfah yol üzerinden Yüksek 
Ziraat Enstitüsüne gidecek 'ft bu 
kıymetli müesse9enin laborahrftrla· 
nm, deneme tartalanm geıaerek ya. 
pdan değerli çalı,malan yalandan 
takip edecektir. Bugün Haleni köy. 
lü misafirlere ve tehı imizin delegele
rine 800 lrisllilr Mr atle Yemeli ftr· 

meldeclir. Ziy.fet emtitüler .
dikten IODl'8 mektehin yemek salo
nunda Yerilecektir. 

Öifeden sonra misafirler ~ 
Halkevinde hir müsamere ftl'tlır. Bu
rada inkdib Ye istiklll meYZUU etra-
fmc:la bir konferanstan sonra miDi 
oyunlar oynanacak, milli tarlnJar 
söylenecektir. ( 100) kifiye yalan 
bir milli sanatkir gurubu sazlarile bu 
müsamereyi şenl,.ncfireceği gihi ay
nca bir kültür filmi göeterilecektir. 
Bir veda nutku ile tören sona ere-
cektir. · 

Törene bütün Halkevliler ve An
kara halkı çağrılıdır. 

Yakalanan ka1:akç1lar 
Geçen bir hafta içİDde gümrük 

muhafaza örgütü, biri ölü 6.1 kaçakçı, • 
1349 kilo gümrük kaçağı, 503 kilo İn· J 
hi.ar kaçl'l~ı, 4 tüfek, 60 mermi ile 29 
kaçakçı hayvanı ele weçirm~tir. 

ULUS 

Ba§betke 

YENİ V AZlYET 
(Batı 1. inci 1aylaJa) 

lerin gönül hoşluğu ile, zor altın
da olmakıızın, mütterek kararla· 
ra varması ve dünya barışı men
faati ile kendi menfaatini bu ka· 
rarlarda ıamimi olarak birleştir
mesi lazım geliyor. 

Almanya'nm Londra teklifleri
ni kabul etmesine bağlanmıı ol
duiundan, bu konferansın ma • 
yıata toplanıp toplanmıyacağı 
hakkında bir teY denemez. Fakat 
çağnlmıt olaa bile, Brüksel veya 
Cenevre'ye gelecek devletlerin, 
ıilihıızlanma konferan11 için Ce
nevre'ye, dünya ekonomi konfe. 
ran11 için Londra'ya siden dev
letler murahhulanndan ne kadar 
ayn bir dütünce ile hareket ede
cekleri keıtirilemez. Proıramm 
rami olmıyan bir maddesinde re
fahı auclet ettirrnelı sözü vardır. 
Makaad 1913 refahı mıdD', yok
sa bugünkü bütiln prtlar, 1918 
denberi deiiten zihniyetler, olup 
bitenler göz anünde tutularak 
umumi bir sükun ve refahın yeni 
imkanlannı aramak mıdır? Sö
mürgelerini genişletmek istiyen · 
lerle yeni sömürge arayanlar, 
andlaşmaları devam ettirmek is -
tiyenlerle, iyi bir nizamm bütün 
andlaşmaların yeni vaziyete uy
duru iması ile kurulacağını iddia 
edenler, politik ve ekonomik ge
niş ve derin te.zadlar, bir arada, 
nasıl müşterek bir anlaşmaya va
rabileceklerdir ? 

Yalnız. harb tehlikesi ve alabil
diğine silahlanma yarışı arasm· 
da beliren bu ruh halini takdir et
mek lazım gelir. Menfaatin barış
ta ve milletlerin el ve işbirliği 
esasmda olduğuna şüphe yok!u.r. 
Bütiin dava, hedefe varmak ıçın 
seçilecek usullerde, bu us~lleri 
ilham edecek zihniyetlerde dır. 

F. R. ATAY 

Fıkra: 

Eski hikayeler 
( 8Qfı 1. inci ~laJa) 

Süleyman Sıtlu Efendi etmiftir.,, 
Ba alaylar ltallıça Pı'kin görü· 

nerelı, birçok dedikodulara yer 
açıyor. Hatta Arabi.tan taralla
nnJa isyan çıkıyor. Vakanüvis 
diyor ki: "Bilihare bu tasvirler 
puşidei setrü ihfa edilmiştir.,, 

Şimdi naaıl masanızı bırakıp, 
Ankara heykellerinin alhnda bi
rer müddet Jurm'!l: ihtiyacını 
Juymauınız ? • * 

~----.-.-·------~ 

lzmir kültiir )J~: t .. ına 900 hin 
lira hart·:• naı:ak 

lzmir kültür parkı ile panayırı i
çin 900 bin Jira sarfedilecektir. Sağlık 
,,. sosyal Jardım llakaalıiı park için· 
de bir sağhk müzesi kuracaktır. Türk 
•a•a kuram• JNU"ll§Üt kuleai yapmağı 
vadetmiştir. Bundan baııka "Atatürk 
inkılab müzesi" açıhnası için de tet· 
kikler yapdınaktadır. 

22 MART 1936 PAZAR 

Edirnede sular gene yükseld 
Dö~ be~ mahalleyi yeniden su hash 
Edirne, 21 (A.A.) - Sular albnda 

kalan Bosna köyü halkına aanda.llarla 
yiyecek gönderildiği gibi, ,ehircle fela
kete uirayanlara da yiyecek daiıtılma-
1• batlanmaıtır. Sulana çek.iliti pek ba. 
fıltir. Tehlike henüz ıeçmif değildir. 

" " " 
Edirne, 21 (A.A.) - lnmeğe baflı

yan sular ıece yarısından üç saat sonra 
tekrar yiikselmeğe başlamıt ve daha 
dört beş mahalleyi basmıştır. Bu yüz. 

elen trenler gecikerek gelmit. dün Kara
ağaçla Ed"ırne arasında gidip gelme tek. 
rar durmu9 ve bu hal ııaat l J e kadar de. 
vam etrnqtir. Sular aaat 12 denberi in. 
mektedir. Zarar ...e ziyan çoktur. Zabıta 
biteviye bunlan teabitle meııuJdir. 

Son dakikada öjrenildiiine göre. 
Dona köyinde 270 nden 200 ü su al-

Bugünkü konser 
Halk konserlerinin 14 iinciiri baaün 

Musiki öğretmen okula salonunda -Ye.. 

rilecektir Program ıudur: 

Şel: Ernıt Praetoriua 

1 - G. F. Haendel ( 1685 • 1759) 

Conaerto pOHO • 6 N •• (birin. 
ci çalım,) 

Soliatler: 
Konzertmeister A. B. Wintder 
Hab1 Onayman 
F riedrich Mablke 

A) Largo Afettuso 
B) Tempo Ciusto 
C) Musette (Larghetto) 
D) Allegro 
E) Allegro 

il - L. Van BeetbO'f'en (1770 • 
1827) keman konçertosu 

Solist: Necdet Atak 

A) Alhıpoo .- .-T~ 

8) lArshetto 
C) ltoDdo 

15 clalüka .... ·-
111 - P. Tschaikawaky (1843 • 

1893) 

iV - Senfoni (birbaci çahmt) 
A) Aadante wtenato 
8) Andantino a moda eli canzona) 

C) Scberzo 

D) Finale (Ailesro - Faoco) 

izmit tarihi için 
lzmit. 21 (A.A.) - Hallwri tlil, 

tarih, .W,ipt lrohl ............... 
beri cle•am ettiii arqtırmalar -
da lzmitia tarilaiae aW .... Wlai-

ler topl•!Mfbr. lha Wlsfler tarih bt1· 
ginlerimi.ce de iDceleaclikteB _.. 
l:ıanit tanı.ine aid Wr ldtalJ hasırlana
caktır. Bir taraftaa da mhe, .ersi 
kolu vilayetimisde Wanan ftY8. İIİ· 
male ilrili lnıhman tanm eaerleri fo. 
tegrada ıe.blt etmektedir. 

Halkm 18 konferans verecektir. 

Köycüler tubesi ıeçen haftadaa beri 
çalıtma prol(l'ammı tatbika baflam•• 
br. Köylere giderek yakmda• konu
~acak ve oalan aydmlatacakbr. 

bnda kalmıı ve bütün Kazanova, Kırık 
kavak, Kınıhane, Karaağaç. Demirta 
ova ve bahçelikleriyle Tunca ho:; una 
Hatip " inesi kö1, Değirmen yeri v 
Affriz ovaları, Karacaköy oumun• çift 
liği, Sarayiçi ve Tatbahçeler su altında 
du. 

•• 
" " 

Edirne, 21 ( A.A ) - Sular diin 
denberi çekilmektedir. Fakat timdi 
ye kadar ancak yirmi santim dli,ebil· 
miştir Bu yüzden bahçelerde ve tar• 
lalardaki zarar mikdarı daha tes >İt 

edilmemiştir. BosnRk'\v hali MI albnda• 

dır. 't/e bugWı vilayet tarafından <>U 

,,. .. , halkına sandallarla daha binler• 
ce ekmek gönderilmittir. Havanın aç
ması sularm tekrar yükselmesi ihti· 
malini azaltıyor. 

.'ıpor 

Mektebler arasında 

fut bol maçları 
Mektebler anasındt ki kupa maçları

nın üçüncüsü dün Ticaret lisesi ile Ya. 
pmhk usta okulu araımda yaprlnuştır. 

Atatürk lisesi sahaıırnch kalaba!·k 
ae,irciler önündeki karşılaşma heyec:.n. 
L olmattur. 

Muhafız giicünöen Sedadın hakem. 
lifinde yapıla• maç neticesinde srhra 
karşı üç sayı iltı! Ticaret lisesi galib gel
ım.tir. 

Önümüzdeki hafta Gni lisesi ile Sa. 
nat olrutu brşılaşacaklardtr. 

Ama")a !o!por mmtak&!'illlJD 

toı,lantı"'ı ve ya~•nur 
Amaaya, 21 (A.A.) - Pertembe 

aünü ~ılaa kon~re ile idman cemi• 
yetleri ittifakı Amasya böla-esi resmi 
aurette kur11lmut ve bu iş için Anha• 
radfta ı•te. Saim Ç«wmn'• gitmidir. 
Bu bC::fgeve bağlı Amasya Hatkspor 
ve Bozkur: kulüpleriyle Merzifon'dııı 
Halkapor, Gümüş'de Gümüşspor l\d· 
lı kulüpler ...-dlr. 

" ,, ,. 
.Amu:ra. 21 (A.A.) - Bu gece 

.......... ~at- yalmar ekim idn 
fOk faydalı elacaimdan köylü sevinç-
liclit-. .. .. .. 

Ama.ya. 21 (A.A.) - h .... ı mec• 
IİIİ ftti wekili lçös tarafmclan açılmıt
hr. 

Göçmenlere dağıtılacak 
pulluk müteahhide 

verildi 
Trakya'ya yerleten göçmenlere 

dağıtılacak 10 bin pulluk, l .1 

Sağlık Ye Soayal Yardım Bakan
bimda karalan mübayaa komi1-
19nanda, mtiteahhicle ihale edil
mittir. Müteahhid hunlann beş 
binini iki ay içinde ve diğer ya ~ 
nnm temmuza kadal' tamamiyle 
teslim ebnİf olacaktlY'. 

Tefrika: No: 15 

EvfiöDfilK ve Ctesı 
Bert evde taktığı küçük önlüğün. şeridle

rini bağladı ve Luiz'in ütü yapmakta oldu
ğu mutbağm kapısını açtı: 

ye yaklaştı. Saat altıya geliyordu. Birdenbi
re adeta titrem.eğe başlayıp salonun dip ta
rafına doğru geriledi. 

isteyor. Ne çılgınlık!" Salonda yalıuzken ba· 
şı ile iıaret ediyordu: "Olmaz I" 

Bu sessiz konuşmadan zevk alarak ken
dini emniyette görüyor, fakat Alber'e sokak
ta rastlamaktan çekiniyordu. Dersten smıra 
eve dönerken tesadüf edeceğinden korktuğu 
için de Alis'e uğramamağa çalışıyordu. On· 
lan birleştirmek tuavvururıdan vaz geçme
sini temin arzmiyJe de Odet'e uzun bir hika
ye anlatmqtı. 

Ya.zan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye ç~ıren: Nasuhi BAYDAR 

-·-
Alber'i birdenbire tanımışu. Unutmuş ol

duğunu sandığı bu adam, ona sonsuz bir he
yecan vererek karşısına çıkıvermişti. Ne is
ti yordu? ... Gece karanlığında, arkasındaki 
kışlık palto ile, bilt.lmedik bir yolcuya ben
ziyordu. 

Sonra Bert, onun belki böyle her akşam 
oraya gelmiş olduğunu düşündü; onun tatlı 
ve sıcak bakışlanm, vef ah kalbini aklına ge
tirdi. 

•** 
Ertesi gün, Bert, devam ettiği kursta 

clalgmdı. Dersi hemen bitirivermek, akşa
, ını daha ç2buk gelmesi için bu boş saatle
rıni daha çabuk geçirmek istiyordu. Gün 
ilerledikçe Alber'in hatırası da kuvvetleni
yordu. Bu hatıra, zihnin kavrıyamadığı müp
hem bir hayal deği~ omm sesi, tekrar ele 
geçirilmi§ olan balnp, geri dönmüş olan 
rnevc,•diveti idi. 

- Madam çıkalı çok mu oldu? 
Yorgun gözlü, kıpkırmızı yanaklı hiz

metçi kız, ütüyü bir geceliğin kıvrıınlannda 
gezdirirken cevab verdi: 

- Madam, Hortans'la birlikte demin 
çıktı. 

Bert salona girdi. Pencereden saate bak
tı. İçi içine sığmıyor, fakat ne beklediğ~ 
de tayin edemiyordu. Biraz dolaştı, elektn
ği yaktı, Hortans'm her vakit kanapeye faz. 
la yanaştırdığı bir iskemleyi uzaklaştır?1! 
sonra piyanonun üstündeki nota defterlerını 
düzeltti. 

Yemek salonundan geçip büfenin üzerin
de duran çantasını aldı ve mavi bir kiğıdla 
kaplı birkaç kitabı yatak odasına ~ 
Şapkası gözüne ilişince onu tadil edecegmı 
hatrrlıyarak başına koydu ve bir a~ya 
baktı. Şapkadaki bir fiyongayı y~ dogru 
çekerek: '"Bu da çok yassı, bana yorgunmu
şum gıöi bir hal veriyor," dedi. 

Bu işlerle uğraşırken saatin ilerlediğini 
unutmuş gıöi hemen aalona koşup pencere-

Bir kanapenin üzerinde gördüğü eski bir 
dantelayı alıp mutbağa götürdü. 

Fakat çabucak salona döndü. Lambayı 
söndürdü. Dışardan gelen sanmtırak bir ışık 
Pencereleri ve ocağı aydınlatıyordu. Karan
bğa saklanıp gözlerini cama dikerek bekle
di. Sanki bidise1eri s~t tamiıTı ediyordu ve 
sanki Alber, tam saat altıda sokak fenerinin 
altında meydana çıkıverecekti. 

Alber gelmedi. Bert uzun uzun bekledi. 
Kara hayali göriinen Madam Dögui sor

du: 
- Orada mısın Bert? Karanlıkta bir şey 

görmenin iri ! ... 
Alter bazı baı:r geJ;vordtJ_ Şimdi Bert 

pencerenin arkasından cesaretle kendini 
&österiyor, ve batta, yüzünü farkedebilecek
miş gibi göJüımiyordu. Alber, fenerin JŞJğm
da biraz duruyor. bahçe duvarları arasında 
uzayıp giden sokakta ilerliyor, IOlll'a tekrar 
fenerin altına dönüyonta. 

Bert düpnityordu: "l)cnjnı .,. nnemt 

Madam Dögui sordu: 
- Hep bu pencereden neye bakıvOTıııun? 
- Hiç, yağmuru seyrediyorum. 
Bert, Alber'i göremiyeceğini biliyor. fa

kat gözlerini de sokaktan ayıram:ıyordu. 
Alber bir aydanberi oraya gelmemişti. 

Her aksam pencererlen cekilirken kendi ken
dine= "Bir daha hakmıyacağmı" diyordu. 
Onu unutmak istiyordu. Bunun kolav oldu
ğunu sanryordn. Fakat ertesi ,;in. odalar ka
ranhklara bürünüp te gece onu gene sarın c:ı 
pencereye yaklaşryordu: "Belki hastadır!'' 

Madam Dö~i sordu: 
- Acaba Brijit yolculuktan korkmıya

nk rm? 
(Sonu var) 



-

Londra konuşmaları bittikten sonra 

Alman cevabı etrafında 

tiirlii tahminler yürütiilüyor 
(Başı 1. inci :;aylada) 

uysallık göstermişleröir. Şimdi, uzlaşma 

yolunda daha ziyade ilerlenmesi Al. 
manyn'nın vereceği cevaba bağlıdır." 

Taymis'in mütalaası §Udur: 
"il :si arası bir teklif yapmak sırası 

şimdi Alrrı nya'nındır. Dün, üzerinde 
uzla~ılan t k ı lcr. Lokarno devletleriy
le Almany cıra;mda hasıl olması gd~. 

ceee bırakılmış bulunan uzb~ınaların 

:.onuncusu de1il. fakat. hcniı ilk adımı 
nı te:kil eder." 

Polis 1mvvcılcrirıin nrnlıfreti 
Londra, 21 (A.A.) - Royte; ajan.. 

sınro salahiyetli İngiliz mahfillerinden 
öğrendiğine göre, fransız - alman sının 
üzerindeki olman bölgesine gönderilme. 
si cÜ§ÜnÜlcn milletlcrarası polis kuvveti, 
sembolik bir kuvvet olacaktır. 

Londra 21 ( A.A.) - Avam kama
rasında B. Edcn'in sözlerinden sonra, 
İ§Çİ muhalefet lideri 8. Attlee, söz ala. 
rak elemiştir ki: 

"- Vaziyetin güçlüğü karşmnda, 
partim bugün için memnuniyetle bir ei
yasi mü.ıııkaşadan vaz geçebilir. Y alruz 
bir iki ncktnya gayet kısa bir tarzda te. 
maı etmek İsterim. lleri sürülen dünya 
konferansı hakkında 8. Eden de gayet 
iyi bilirler ki, ıulh yalnız garbi Avrupa 
için bulunacak bir hal sureti ile temin 
edilemez. Sulhu Avrupa'nın her tarafm. 
da ve dünyanın öteki kıtalannda da te. 
min etmeğe çalışmak lizımdır.'' 

8. Eden, buna fU cevabı vermiştir: 
"- Gayet ıarih surette ıunu evvel

ce de tebarüz ettirmiştim ki, garbi A.,_ 
rupadan bahsetmİf olmaklığım, Lokar· 
no'nun yerine başka bir anlaşma koy. 
mak hakkındaki gayretler ile al?.kalı bu. 
lunmakta idi. Yoksa, lngiltere'nin takib 
ettiği hedef. cok daha geniştir." 

lngiliz hasını 
Aımanyadan iyi bir 
cevap istiyorlar. 

Londra, 21 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri, Lokarno tekliflerine 
kartı iyi bir durum takınması için 
Almanya'ya hitap etmektedir. Bu· 
nunla beraber gazeteler, Lokarno 
devletleri tekliflerinin deği • 
" ' ileceğini ve bu muhtı • 
r..-nın kesin olmadığım bildir • 
mektedirler. İngiliz gazetelerinin 
fikrine göre, hatta İngiliz kabine
si, bu muhtırada bazı değişiklik
ler yapılmasını bizzat kendisi de 
istemekte ve bu hususta bütün İn
giliz milletinin yardımına dayan
maktadır. 

T aymis diyor ki: 
Önce ~unu belirtmek lazım ge

lir ki Lokarno devletlerinin Al -
manya'ya yaptıkları teklifler bir 
anlatmaya varmak için yapılmıt 
kesin ve son teklifler değildir. Bu 
teklifler, daha ziyade, dört Lo • 
kamo devletinin kendi araların
da yapLıkları bir uzla§madır. Bu
nu, bu dört devletle Almanya ara
sında yapılacak bir aula§ma ta • 
kip edecektir. Vakıa Lokarno dev
letlerinin teklifleri bazı noktalar
rında üzerinde çok uğraşılmıt ve 
özenilerek bulunmuş formüller 
hissini vermektedir. Fakat hu tek
liflerin dış manzarası değil fakat 
asıl esası göz önünde tutulmalı
dır. Bu teklifler, devamlı tedbir • 
ler alınır alınmaz, birtarafa atıla. 
cak ve unutulacaktır. Almanya'
dan gelen haberler, alman topra -
ğma yabana polisi konması tekli
finin hak birliğine uygun düşme
diğini ve bu sebebten bu teklifin 
reddedileceğini göstermektedir. 

Bu red, katiyen tehlikeli bir şey 
olmıyacaktır. Bu değişik planın 
basitl~tirilmesi ve bu arada mil
letlerarası polis kuvvetleri mese· 
le inin p!und=ın cıkarı1ması belki 
zor olmıyacnktır: Y aJnız §Urası 
unutulmamalıdır ki, geçici bir za
man için teklif olunan güvenlik 
tedbirleri her he.ide Almanya ta • 
rafından bazı fedakar tldarda bu
lunmayı istilzam etmektedir. 

l.tizım olan !!CY 
Nev Kronikl ise diyor k; · 

" A.lmanya'mn bu teklifleri 
değiştirmeden kabul etmesi la • 
zım değildir. Lazım olan şey, Al • 
manya'nm bir cevap vermesidir. 
Bundan sonraki girişim Almanya
ya aittir. 
Aynı gazetenin siyasi yazarı da 

şunları yazıyor: 
, ' Ren üzerinde yalnız Alman. 

yanın askerlik dışı bir bölge kur
ması teklifine karşı Avam Ka -
marasında kuvvetli bir muhalefet 
cereyanı vardır.,, 

Ea çok B. Loyd Corç Almanya· 
ya karşı askeri bir anlatmaya kar
şı bulunmuştur. Avam Kamara. 
sının büyük bir çoğunluğu F ran
sa'ya karşı gösterilen bu teslimi· 
yelten ziyadesiyle kaygulanmak -
tadırlar. 

Almanya kesin olarak bu tek . 
lifleri reddedecektir. Zira, bu tek
lifler Almanya aleyhine hakbirli
ğini bozmakta ve Almanyanın ege
menlik hakkını sınırlamaktadır. 
B. Hitler Hamburg' daki nutkun· 
da Almanya'nın kesin olarak bir 
adını geri atmıyacağmı bildirmiş 
ve hak birliğinin deği§mez bir 
esas olduğunu söylemittir. 

Dey li Telgraf diyor ki: 
" Almanya ~cendi toprağında, 

her türlü milletlerarası bölgeyi 
bir müsavatsızlık sayacak ve tabii 
reddeyliyecektir.,, 

Teklif bir deliliktir. 
DeyJi Ekspres şu fikirdedir: 
" Lokarno devletlerinin teklif • 

leri çok tenkide değer. Ren top. 
rağına İngiliz askerinin gönderil
mesi teklifi ise bir deliliktir. İngi
liz hükümeti, bu tekliflerle. Al
manyadan Renden alman asker. 
(erinin çekilmesinden daha fazla 
bir şey istemektedir. İngiliz hü -
kümeti fazla olarak Ren vaktiyle 
askerlik dışı bölge iken orada as
kerleri bulunmıyan bazı Lokarno 
devletleri askerlerinin de gönde -
rilmesini istemektedir. " 

Ehemiyeıli bir me~ele 
Londra, 21 (A.A.) - Mançes • 

ter Gardian gazetesi, Lokarno 
devletleri muhtırasında aydınlan
ması lazım noktalar olduğunu ya
zıyor. Bunlar bilhassa İngiliz te
ahhüdlerinden bahseden nokta -
lardır. Gazeteye göre, Fransa ve 
Belçika da, Almanya ısrar ederse 
kendi topraklarından askerlik dışı 
bir bölge ayrılması ıartını kabul 
edebilirler. Fransa ve Belçika bu 
şartı kabul ettikleri takdirde işga
lin mühim bir nokta olmadığı bel
ki de anlaşılacaktır. 

Zira, fransız sınırı tehdide ma
ruz değildir. Bununla beraher bir 
kontrol komisyonu kurulmalıdır. 
Almanya'da işgali kabul P.tse da· 
hi büyük bir zorluk çıkabilecek -
tir. Görüşmeler bir anlaşma ile 
neticelenmezse,· İngiliz ve İtalyan 
kıtaları çekileceklu mi? 

------.. ·-----------
B. Venizelos un 
cenaze töreni 

Paris, 21 (A.A.) - Venizelos'un ce
naze meruimi bu sabah Georgea Bizot 
sokağındaki rum k ilisesinde yapılımıtır. ---··-----
B. Derbil'in konferansı 
Tarım bankası muhasebe umum 

direktörü ve Ankara hukuk fakülte· 
si idare hukuku profesörü B. Süheyp 
Nizami Dcrbil, dün Halkevinde bir· 
çok dinleyiciler önünde, ekonomik du· 
rum ve tarım kre:lileri mevz".llu konfe
ransını vermiıtir. 

---·-· -----
Taksilerin gece zammı 

Eskiden taksilerin almakta olduk· 
ları 25 kruu§ gece zammı~ın kaldrrıl· 
dığı belediyemizce bildirilmiş ve ta
rafımızdan neşredilmişti. Bazı okur· 
larımızın bildirdiklerine göre toför
ler zammm kaldmldığı kendilerine 
tebliğ edilmediğini ileri sürerek bu 25 
kuru~u gene istemektedirler. Mesele
yi alakalılann dikkatine koyanc. 

Macar ve Avusturya 
başbaltan ve dış 

bal\.anları Romada 

B. Bitler Hamburg da ye· 
bir nutuk söyled · 

• 

Roma, 21 (A.A.) - Macar başbaka
nı muavini Şuınig ve bu iki memleket 
drı bakanlan BB. Kanya ve Valdenc, 

« Tekliflerimizin Avrupa'ya, istenilen sulhu vere
gibi muha-· ceğini umuyoruz. Bu teklifleri olduğu 

>ma görüfrnelerini yapan üç baş" 
kilden iki.iı B. Şuşnig cJe B. Gömbö:; 

bu akşam buraya gelmiılerdir. Kendile. 
rini istıu.yonda BB. Musolini ve Su
viç, Aloizi ve di!!r tahsiyetler karşıla. 
blltlardır. 

Avam kanıara!fında clış sıywm 
gÖrİİ§meleri 

Londra, 21 (A.A.) - Avam k 'lma
rası dış sıyasn hak1<ında sah günü gö. 
rüımelere başlıyacaktır. BB. Baldvin ve 
Eden hükümet adına nutuklar verecek
lerdir. 

Görüşmeler başladı 

Roma, 21 (A.A.) - Macar devlet 
adamlariyle yanındakiler snat 9.30 da 
Panteona giderek çelenk koymu~lar
drr. Bir &aat sonra Avusturya devlet 
adamları da Panteona gelmi~ler ve 
çelenk koymuşlardır. Aynı tören meç· 
hul askerin mezarı önünde de tekrar 
edilmi~tir. Venedik meydanında bü
yük bir kftlabalık toplanmış ve mı
zıka Avusturya, macar ve İtalya 

mar!llarınr çalmıştır. 

Saat 10.30 da Duçe ile Avusturya 
ve Macar başbakanları ve Üç dış ba

kanı görüşmiye başlamışlard1r. Gö
rü§me ancak yarım snat s:irmü,tür. 

Milis askerleri ahalinin i'zerine n
mişler ve kıratın verdi(H öcle yeme· 
ğinde hazır bt1hn,..,..u,lardrr. 

Samsun baymdırlık tlirektifrlii~ii 

Sams~n bayındırlık direktörlü<Yüne 
Samsun bayındırlık mühendisi Cemil 
terfian tayin edilmiştir. 

faza ediyoruz. » 
Hamburg, 21 (A.A.) - 8. Hit

ler, dün akşam burada büyük bir 
nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

" - Alman milletini idare et • 
mekte olduğum üç senedenberi. 
yalnız alman milletinin kendi ken· 
disine olan inanını ve güvenıni 
yükseltmeğe değil, fakat aynı za
manda yava, yavaş dünyanın A!
manya'ya karşı olan fikirlerini de 
deği,tirmeğe çalıştım. Bu, ~<olay 
bir İ§ değildi. Çünkü yabancı 
memleketlerde öyle bir Cikir ha
kim bulunmakta idi ki, bu fikir 
Almanyanm zaiflik ve iktidarsız
lığını bir tarihi mecburiyet gibi 
görmeğe ve hak birliğinin kurul 
ması için yapılan her türlü teşeb
büsleri, Avrupa muvazenesn4ln 
bozulmıuıı gibi görmiye alışmış 
bir halde idi. " 

B. Hitler, bundan sonra, )'eni 
seçimden bahsederek demiştir ki: 

Yalnız lıak birliği 
'' - 29 martta alman milleti, 

benim rejimim hakkında fikrini 
verecek değildir. Buna ihtiyaç 
yoktur. Fakat ben, bugün de al
man milletini az haklı bir millet 
gibi görmek istiyenlerin iddiala • 
rma karfı AJmanya'nın hak bir -
liği için giriştiğim savaşta alınan 
milletine ihtiyacım vardır. Alman 
milletine tunun için d~ ihtiya
cım vardır ki, her ne pahasına 
olursa olsun hak birliği istekleri • 
mizden bir karış gerilemiyeceği -
mizi dünya kamoyuna bildirece· 
ğiz. 
Eğer bu fikirde isek, bu, Avru

pa' da düzeni ve sükunu bozmak 
istediğimizden dolayı değildir. 
Faknt eminiz ki, Avrı•p:ı'da de -
vamh bir düzen ancak milletler 
arasında tam bir hak birliği ile 
kabildir. Avwpı.'da düzeni 67 mil· 
yonluk bir milletin akaltılamsı 
üzerine kurmak fi::ri. valnız tari -
hin bütün d erslerine karsı olmak
la kalma.makta, fakat aynı za -
manda hüvük bir manasızlığı da 
taı;.ımaktadır. 

Ben mantıksızlara ve alman mil
letinin yeni bir düşkünlüğü üzeri
ne böyle hir iş birliğinin en iyi bir 
surette başlıyabileceğini sanan 
devlet adamlnrma acırım. Bu dev· 
let ad'..\mları, günlük, haftalık ve 
a ·lı'' b~~arıların üstüne çıkıp ta 

~----~-----------·-·------------~-----
Amcril\.adak:i su baskını 

Sular çekilmiye başladı - Korkunç yıkıntı 

sahneleri meydana çıkıyor. 
Nevyork, 21 ( A.A.) - Sular çekil. 

meğe ve korkunç yıkıntı sahneleri mey
dana çıkmağa başlamıştır. Bir çok yer. 
lerde su baskınından fel5kete uğrayanlar 
timdi de hastalık ve açl k ihtimalleri 
k'lrşısındab ulunmaktadırlar. Felakete 
uğrayanlar, açlıktan ve soğ"1ktan istirab 
çekmekte, ıığınaklarda toplanmakta ve 
çamura bürünmüş şa~k n bakışlı çocJk. 
lar, kaybettikleri ana ve babalannı ara. 
maktadır. Weclingdeki bir sığınakta üç 
çocuk dünyaya gelmiştir. Ma:tcbester'
deki zoolacya bahçesinde 200 hayvan 
ölmüştür. Pittaburg'da 300 kadar genç, 
sebze ve yemiş yükm bir trene hüc-..ım e. 
derck soymuşlnr ve ald klan sebze ve 
yemi9leri aç halde bulunnn aylelerine 
götürmüşlerdir. 

Su baskmının verdiği maddi zarar
lar 300 milyon tahmin olunm"ktadır. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Potomak 
nehrinin sulnn, alçalmağa başlamış ve 
devlet binalarının karşılaştığı tehlike, 
bu suretle atlatılmıştır. Yalnız ordu ve 
donanmaya ve aynı zamanda ııivil orga. 
nizasyonlara aid tayyare meydanları da
ha bir çok ~man için kullanılamıyacak 
bir haldedir. 

Ölenlerin !fayuı 240 ı lmldrı 
Nevyork. 21 (A.A.) - Birle~ik dev· 

letlerin on dördünde. ıu baakmı yÜ-

zünden ölenlerin sayısı iki yÜz krrkr 
bulmuıtur. Kopektiköt, Niyu Hemp
şayır, Maine ve MassaçÜŞ6ets'de ne

hirler ükııelmekte devam ediyor. 
Portland'da örfi idare ilan edilmi9tir. 

Pittsburg'da ahaliden bir çoğu, sula
rın getirdiği bulaıık yiyecekleri ye· 

mişler, kadınlarla çocuklar şehrin 

çarşısmı yağma etmiılerdir. 

Milis askerleri aralinin üzerine a
teş ederek on iki kişiyi yaralamı9lar
dır. 

Bir çok kimseler tevkif edilmİ§tir. 

Fransız seııato ve pm·Jaıncntosu 
ıopluntılnrma son verdi 

Paris, 21 (A.A.) - Saylavlar kuru· 
lu ve senato dün gece toplantı devrcle. 
rine son vermişlerdir. Senato, toplanb
larıru 2 hazirana bırakmıştır. Saylavl:ır 

kurulu ise, sabahleyin üçte son celsesini 
kapatmıştır. 26 nisan ve 3 mayıs gün. 
leri seçilecek olan yeni saylavlar kuru~ 
lu, 1 haziranda toplanacaktır. 

Başbakan B. Saro, aaylavlar kurulu
nun son celıesinin kapanmasından evel 

söylediği bir söylevde, önümüzdeki ae-1 
çımin büyiik ehemiyetindea behıeyle

mİ§tİr. 

B. Hitler'in nutkundan 

bugünkü günden öteye baksalar, 
tarihin nersleriyle tabantabana 
zıd olan bu gidişlerinin neticeelri
ni görerek korku içinde kalacak
lardır. 

Alnımı milletin in ~ere/i 
Alman milletinin şefi ve onun 

mesul tercemanı ol~rak şunu söy· 
lerim ki, alman mtlletinin şerefiy
le uygun olmıyan hiçbir §ey yapa· 
mam. Bu suretle hareket edemem. 
Cünkü biliyorum; bütün alman 
~illeti, bu hususta benimle bera -
berair. Alman Führerinin ve al· 
man mil1etinin bir arzusu ve aynı 
zamanda bir kararı vardır: bütün 
diğer milletlerle dostluk ve sulh 
havası içinde yaşamak ve hak bir
liğinden hiç vazgeçmemek.. eğer 
diğerleri Versay andla§ması dü
şünüşünü bırakmadılarsa, alman 
milleti bu zihniyeti tamamen ve 
kesin olarak silkip atmıştır. 

Bugün halledilmesi lazımgelen 
mesele, bir andlaşmanın değişti
rilmesi meselesi dnnil. fal<~t ha'"
bın üzerinden 17 sene ~eçtiği k · 
de, hala hu1?ün bile hak ~:.•·!;ini 
istememek clüşünitsünü11 dei!ir..-:e
si meı1•lesidir. 

Hali edilmesi liızım get..m uws._,, e 
Bu mesele hallediimelidir. \ e 

bunu halletmek için bir tek ihti
mal vardır, ya isted"ö-im;z P::. i 
bizlere Avrupa'nın diğer millet· 
leri ile teref ve haysiyet içinde ş 
birliği yapmamıza imkan verilir, 
ve yahud da Almanya yalnız ha· 
şma olarak kalır. 

O zaman Almanya, tek ba§ına 
yoluna devam edecek, fakat hiç 
bir zaman namus ve şeref inden 
fedakarlık yapmıyacaktır. Bu ka
rar, hiçbir kimseyi tehdid etme -
mekte, tamtersi dünyayı çekilmez 
bir yükten kurtarmaktadır. Buka· 
rar üzerinedir ki, büyük teklifle • 
rimizi yaptık ve hain ümid ediyo
ruz ki, bu tekliflerimiz Avrupa
ya istenilen sulhu verecektir. Tek
liflerimizi olduğu gibi muhafaza 
ediyoruz. Dünya bizim kendi tc! .. -
liflerimizi tutup tutmıyacagımıza 
tıoruşturuyot'; anlaşmaları saydı
racak hiç bir hak yoldur. 1918 
denberi anlaşmaların nasıl tutul
duğunu gösteren bir bilanço ya • 
pabiliriz. 

Alman milleti, hiç kims~ye şe -
refini çiğnetmiyecektir. Diğer la· 
raf tan biz diğer milletler hakkın
da bir hüküm vermek hakkını da 
istemiyoruz. 

Yeni seçim ynpılmasmı istedim. 
Bundiln maksadım şudur: Bütüu 
düny~ bilmelidir ki, bu §eref his.
sini yalnız ben taşımıyorum, bütün 
bir millet benimle beraberdir. Ge
ne şu da bilinmelidir ki, sulh tek
lifleri yapan yalnız ben değil, 67 
milyonluk bir millet, kabul edile
miyecek teklifleri reddeden yal -
mz ben değil, fakat bütün alman 
milletidir. 

İngiltere' de 
Londra, 21 (A.A.) İngiliz 

gazeteelri, Führerin Hamburg'da 
söylediği seçim nutkunu büyük 
dikkatle tetkik eylemekte ve Lo -
karno devletleri tekliflerinin nq
rinden sonra Almanya tarafından 
ileri sürülen her fikre büyük ehe
miyet vermektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi bu hu
susta diyor ki: 

" Almanya, hiçbir hakkından 
vazgeçemiyecektir. Zaten B. Hit· 
ler nutkunda yeni sulh planı hak
kında bir kelime bile söyleme
melı:tedir. 

Di{{er gazetelerin de fikirleri 
aynıdır. 

Gazeteler, genel olarak, B. 
Hitler'in hiçbir feı-agatta bulun -
mıyacağma inanıyorlar. Esasen 
Hitler son nutkunda almanlarm 
hak birliği arzularını yeniden •e 
kuvvetle belirtmiştir. 



·ı iirk Jla\a Kurumu 

Piyangosu 
kadar binlerce kişi · 

• • • 
z~n.ttın elmıştır. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Biivük tkraıni,,.-.: 200~ 000 
1 Jiradır 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 
10.030 liralık ikramiyelerle (50.000) 

Jir~ hl{ ik; ,,.,;~ 1-afat varrlır .. 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI · 

100 takım sıhhiye n 400 takım teakenci pelaekaı imi! edile 
n ktir. llabempi dairnindea Yerilmek tbere beher takım paJae -
bam imaliyni ( UIO) kuruftur. ilk teminatı (67) lira (50) ~ 
ıaı. Pazarbğı 28 • 3 • 936 cumartesi gün:! saat 10 dadU'. tstelr.lilerin 
nıeaf Ye prtname ve nümunelcri gormelr tbcre her giiA lıl. M. V. 
Satm Al. Ko. nana müracaat YC pazarbp iftiralı edeceklerin 2490 
DyJh kanunda gösterilen vmikle ve teminat mekmbiyle birlikte 
kni gün ve saatinde atm alım koaıiayonuna relmeleri. (540) 

B1L1T 
J - Nigdedelri ga.nıbon içia 

la.OGO kilo eldeklik 1lll ır. 
pah zarfla eksiltmeye kosulmQf
tar. 

2 - Muhammen bedeli 16360 
linıcbr. 

3 Jsteldiler prtııamesini ber 
pa Niicledeld .Ko; dan alırlar 

4 - Eksiltme 2/nısaıı/936 per
~ günü saat u de :mtdede 
Sl1maJma Ko. da yapılacaktır. 

5 - tur teminat 1229 lira-

" 6 - İstekliler teklif mek-
ıuplarmı 2490 numaralı kanmada 
yazıb tekilde banrbyaralı mu
ayyen Yaktinde Nifdede utma! 
ma Ko. na nrmeleri. ( 601) 

1-1005 
BİLlT 

l - Muteahbit nam w beSL 
'blm hepsine biç"len ederi 13.280 
lira olan 8.000 çift terlik açık 
ebiltme ıle satın aJmacalttır. 

ı - lhalesı 9 - nisan - 936 per· 
tcınbe gunu saat 11 dedir. 

3 - 1 lıc inanç parası 996 li -
radır 

4 - Şartnamesi parasız ola -
l'U M. JI. V. Sa Al. Ko. dan 
alnm. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç paralarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde yuılı belgelerle bir· 
Hlte ihale gun ve saatinde M. M. 
V Atın alma Ko. da bulamm-
lan. 619) 1-1063 

1-197 

BlLtT 

l - Biı mcueeinc bıçdcn c-
4er 245 lmnat olan 'ft yerli f• 
rikalar mamvlitmdan dokm i1' 
oa tiç lriu metre kıtlık e1bi9elik 
kumat kapalı zarfla ckıiltmeye 
kolııılmuftur. 

1- ihalesi 10 nisan 1936 c~ 
ma pnü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 160 kurup 
M. K. .V. Sa. Al K.o. dan almır. 

4 - tık inanç pasası 2388 li· 
ra 75 lruruftuı. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanmıl ilk inanç para.ile kanu-
111111 2 ft 3 6ncil maddelerinde 
yuıb belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel M M. V. Satın AJma 
Ko na vermeleri. ( 620) 1-1064 

BILIT 
Termometre: 25.3.936 uh p 

Dil saat on birde pazarlıkla 100 ._ 
det termometre ahnacaktrr. Ver
mek istiyenJer pazarlığına temi· 
natlarilc panrhğma gcllinla ve 
o zamana kadar evsafını gelip 
görüsnlcr. (63S) 1-1061 

B1L1T 

625 çift k:lik pazarlıkla a
tın almacaktu. EJincJc mncud 
terliği olanlarm numunderiyle 
birlikte puarbk ıün6 olan 23 
mart 936 pazartesi gihıii saat 15 
~ bdar M. il. V. latm alma Xo. 
na eelmt"lm f634) ı-ıoeo 

Ankara Belediye Re· s ; ;; ilanları 
ı - Yenişehir ile Cebeci ara11nda ve fidanlık yanında mektep 

aah~sı olarak tesbit olanan ( 4523) M2 belediye ıııah yer açılr arttır
ma tle satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1130,75 lindır. 
3 - Muvakkat teminatı (84,81) liradır. 
4 - Şartnamesini g&mek istiyenler her gtin muhasebeye gele -

.,ıhrler. 

S - ihale 3 - 4 - 936 wma gllnü saat on bette arttırma ve eksilt· 
~ komisyonunda yapı1-:aktar. (599) 1-1802 

iLAH 
l - Y ~ebirde olup aıatnfa ada ve panel numaralariyle mık. 

ttar ve muhammen bedelleri ve muvakkat temfnatlan yazılı ada faz. 
-. yerler açık artırma ile eatdacalrtır. 

2-
Aa Nr; Parsel Nr ~ lııletıem llubaaaen bedeli il. Teminatı 

Lira K. Lira K. 
1074 7 2ll,25 853 00 63 98 
.. s 18,75 75 00 5 63 
3 - fartnamcıini ve haritasını r;önnek tıteyenlcr her sün ma. 
~~ reJetıilirler. 

• - ıı.aıc 6.4.936 puarıai fiintl uaa .. bcftC artırma " mi1t-
..,. komisyonunda yapılacaktır (607) l-1011 

fLA1' 
J - Appla ada w peneJ Hmuanılarlyle mıkdan ve rıauhammen 

bedelleri ile muvakkat terJıinatlan yazrh analar açık artırmaya çı· 
......... ille de i9Wldi p.._.fmdaa •bi- • r9n anddun9lt1. 

2-
Ada Nr: Parsel N.r : Metreli Muhammen bedeli M. Teminatı 

Lin iL Lira K. 
1149 39 s30 2120 oo 159 oo 

.. 42 563 n5! 00 168 90 
3 - Şartname ve haritasını gönnelr iıtiyenler hergün muhase· 
~ eelebfJirler. 

4 - İhale 30.3.936. pazartemi rthrft aat on bette artırma ve ek· 
~ komisyonunda yapılacaktır. C600) 1-1003 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1038 inci adam ı sayılı pa1'elinde Osmanlı 

Banbsr Direktörü Bavenin arsasiyle ıuyulu ( 401) M2 yer açık art• 
brma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeH (2005) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (150,38) liradır. 

.. 4 - Şartnamesini görmek isdyealn' hu gltn mtthaeebe"e gele • 
bi1ırJer 

! - fha le S - 4 • 936 çartamba pn6 saat on beşte arttırma w ell-
9f itme lsemi9Yonunda yapıhleafrtlr. (MJ) 1-1f7! 

ULUS 

GOLEM 
HARRY BAUR 

Jandarma G~nel Komutanlıiı 
Ankara Satın Alma 

Komi yonu dan: 
l - Çeşit ve her çeşit mıkdarı şartnamesır\de yazılı 1448 lira 

on beş çeşit yemek takımı (Tabak kaııt, bardak peçete ve saire 
J. 4. 936 cuma glinü sa.at on beşte açık ek iltme usulü ile satın ah· 
nacaktır. 

2 - Şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. İlk temi
nat (108) lira (60) kuruştur. 

3 - Eksil.tınesine girmek iıotiyenlerin eksiltme vaktinden bir 
aaat evel temınatlanru komisvonıı vermiş olmaları. (582) 1-978 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Oi"ktöı·lüiünden : 

. O~ulumu.ı ihtiyacı için aşağıda cin• ve mılı::darı yazılı okai.)cn 
cıhazıle teferriiatı alınacaktır. İsteklilerin ~ini görmek 
üzere Okul Dittktörltiğflne ve eksiltmeye cinceklerin de y\izde 
yedi buçuk nisbetindeld pey aJrçelerile birlikte 3~1936 tarihine 
taadilf eden pazartesi gln6 saat ıs te Killtth Bak.anhtındaki O· 
1ıullar alım astım lromisyonu.1cla hazır bulmımalarL (S7S) 

Cinsi ft nevi Muhammen Mutı.nmen Pey akçası 
Fiyatı Tutarı 

A) Yübek tazyikli 
bir oksijeon cihazı 

ve. kfe~tı. 

810 lira 110 lira 61 lira 

B) Manomctreleri, .-» 
meleri. hortamlan ve 
yedek aksamı beraber. 1-9S5 

Kapalı zarf usulile eksi 1 tme ilanı~ 

Kütahva Vilavetinden : 
24/mart/936 aa.lı 1tüni1 saat 15 de ilbayhk daimi encürm:nindc 

66434 lira 29 lnır~ bedeli keşifli Kfttahya merlrezinde yaprlaeü 
12 denaneli Hk okul bin.ısının inşan tapalı rarf usuJiyle eksilt· 
meye koaulmıqtur. Fenni ve eksiltme şartnameleri ve keşif hula
SUJ ft projeler ve ekleri olan evrak ht'r uman Baymdırlrk direk
to~Juğünde ft daimi encümen kaleminde cöriilebilir. Vt' istiycn1ere 
332 lrurq mukabilinde flbaylık daimf encümen kaleminden verile
bilir. Muvakbt teminat 4982 lira 57 kuruştur. 

lstelrlilerin diplomalı mimar veya inşaat mahendısi olması ve 
bu Kfl>i i~ yapım' olup HKari 25.000 liralrlr tek bir bina yapmıt 
bulunması ve ticaret odasından mali kifayetine aıt vesikayı ıhale· 
dm enu 8 gibı evvel Baymdırhk direktörlüğilnden alacağr ehliyet 
vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri meşnıttur. Tekti! mck· 
tuplarmm martın 24/3/936 salı giinD ıı:ıat ı .. dt' kadar ilbaylık daı
ml enc6mari başkanlrğma verilmui tizrmdır ( 522) 1-863 

Kuru./ 

Ankara 
Defterdarlığından: 

Senni lsmt Samtr Tfcaret veri Vergisi llacJde Matrahı 

Öhuzu 
Lira K . Lira X. 

933 Abidin oğ- lıl ütcabbit M. 7 35 ?2 105 00 
lu Osman 7 3'i 9 

2 94 64 

17 M 
YW..nöa adı ,um ~eğc:nbey ~ ıbcıi müke'ldlerincfcn AbidJn 

oilu 0mw'!ID nerede buJuadup CSğrenile~di tindn ilin tarlhfıı -
den itibaren 30 gUn zarfında idru bakin olmalr ~iyle teblil ma· 
bmma bfm olmalr ibue nın olu11U1'. (1531) ı - 106.5 

Lülebur~az 
' 

Belediyesinden : 
Her sene ~rlmalı ve Uç gi1n devam etJneai mutat om Ulebur

ıas Köpritmp baJvan panayırı bu sene de niaanın Udad pcqıembe 
gGnü açılacaktır. Gelecek esnaf ve tücc:aranm her türlü elblıbı iltL 
abadan temin edilditi Ulst olumu. (641) 1 ~ 1074 

B. • ecli i Genel 
SekreterliWnden: 

)[ammW llaJmdade 20 Hra ~·bir asile aplmtfbr. lltila
lıüaya sin-Is iadJaald• memuna lamaııandaki hUkUmlerden ı..-
b, yiıtnelı: mektep merunu da olmalıdırlar. (656) t-1062 

SAY~A 

ANKARAPALAS 
Bu glia 

THE DANSANTda 
E.a maruf dansoz 

MYRTLE WiNTER 
Alsrobatik ve Monclev danslarile 

• Me5hur Mllcar şantözleri 

BLACK and BLOND 
Cü2el ve eğ) nr<'li .... ı ı .. ;ıe 

1049 

Türkiye Cumuriyet 
Merkez Bankasıııdan 

Tiırkiye Cümburiyet Merkez Bankası idare Mt'cJiıi hissedar 
ummni hqetiDi 27 Diua 1936 paurtai ,una sut J4 de Ankan 
Banka İdare Merkezinde alelide içtimaa clavtt etınete brar ft 

miftir. Hissedarl:ı.rm Bankadan gönden1melrte olan davet vara 
farını alarak o gün içtima saatinden CVTCI Bankaya &tlmeJeri ve 
davet ftl'akalan arumdaki nk11etname ile bir mümessil tayin e 
meleri rica olunur. 

l - Banbnm 193.S yılr idare MecJiai raporunun tetkiki. 
2 - MBrakabe lronüsyona npora !zerine BiJlnçonun tasdilu 

tcmettüatm teklif ftçbile tevdinin tasvıbi. 
3 - idare Mcclisiııia ibruı. 
4 - Milddttlerl biten mtlraldplerindeıı : 
1. (B) ve (C) ıınıfı hisselerine sahip Bankalar ile Şirketler ta 

rafından bir mürakıp ~ilmesi. 
Ir. (D) smıfı hisselerine sahip hiuedarlar tarafmdan bır mürt 

kip sec;ilmesi 1 - 1070 

Aa. Fb. U. Mel. Sabn 1 
Alma Komisyonu llinlan 

MUHTELlP ELEKTRİK 
MALZEMELERİ 

E..elce illa edilip tmtname
lerinde değişiklik yapılan ve 
tahmin edilen bedeli (30,000) li
ra olan yukarda cinsi yuıh mal
zeme Aıkcrf Fabrikalar Umum 
Müdürliiğü Satınalma komisyo
nunca 4 mayıı 936 tarihinde pa· 
artHi gün& uat 15 de kapalı 
arf İle ihaJe edilt'Ct'ktfr. Şart• 
name (Bir) Jin (50) kurut mu
kabilinde lromisyondan Yerilir. 
Taliplerin munkkat teminat o

lan (2 250) lirayı havi teklif mek· 
tuplarını ınezlrtlr günde •at 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilt'rinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindekı 
ftaiJıle mc.zJıar gGn 1"t! ..atta 
lromfsyona rnftncntlan. (563) 

1--9fl/ 

Y enişehird~ 
satıl1k ev 

Görmek ve goruşmek için Ka· 
raoğlanda Dit Tabibi Hamdiye 
müracaat. TeJrlon • 3232 

l-975 

Kiralık ve satılık 
apartman 

lrad ve şehir içinde +ua 
mamanı TC ayfiye ..WW ol
ma1r istiyenler. Tt'1t'fon: 2992 

'-'""" 
ARXARA MANtPATURA VE 
TUHAFiYECiLER CElllYE -
Tf 8AŞJCANUGINDA:N: 

Cemiydimkln yıJblı pnel 
toplUlmı 24. s. 136 salı pil -
at (7) •. belMiye aJonanda ya
pı18cafından Cemiyne bafb bll
ttıa •lreda,larm o gtlD w aatte 
belediye •lonuna ıelmeleri ri • 
ea ,ıunur. 

Cani~ ... lraD • 
H. şttno 

Ucuz ve temiz 

a~al 
Kömiirü 

Depomuzda en iyi K'.ara· 
köv lrOOıürll perakende kilo
su Uç baçalr. Toptan Uç ku
ruş on paradır. Tel: 2791 

İat8syon mahrukat deno
su. HO«evfn Orak 

Kiralık mağaza 
Adliye Sarayr kaq11rnda Şe· 

kerci Hacıbeldr mağazHı 936 ni· 
su batından ltJ"battn. Ostilnde· 
ki Sakarya eputnnam bprcmı 
Ahmede müracaat. 1-1053 

HASTAUKLARJ 
llOTER ASSISJ 

Or. Cevad Arif 
Atasagun 

Yenişehir Kızılay kup 
Ali Nazıni apartnmm No: 3 
(Yeni1Chir ecıwsi imi) her 
cDn ulıabtae ekpma bdaı 
bulunur Telef• 27Z8 

t-786 

Daima sabit daim 
tabii 

Juvantin 
açho alan 

't er.aneef Jlbft. 

tatllnı lld'111d1t hanrlana" Tına. 

da - """''•" fftftmT .. r.efafrH 
macfd~f~lif·,... tı.n kamerı art ol\11> 
llçJa. nbff rMılrlı.rlnt btthee&r. 
Taıanıln 19e hovabn \t.mnl" 
.. ,,,.,, ........ n.ı ...,,. ttn1t ti-. 
rinde tttt1f. ~tfnmktf r 

Onet t""" vıo ahit n\anlr ~ 
:nln edfien ren1r vıkanma1ıı w tıer• 

lemek tıattt deniz~ tirmrlı 11\IM. 

tiyle de ~""'-• Rn dcldl w em
afyetlf marbc!n Eczanelerde ve 
rtriYllt rn9'fmlımnmm 9"'ltftftıı 

Kiralık ev 
Yenifeliir l1met fnönU cad • 

demde S5 numaralı n Çin elçi· 
liğinin iua!inde ola bim. ı 
may11 936 tarihinden itibaren ilç 
dairesi ayrı ayrı veya toptan ld· 
raya verilecektir. Garajı da var• 
dır. Telefon: 3944 t-108fi 

ANKARA KASABLAR CEMi· 
Y"" ~ BAŞKANUCINDAN: 

Cemiyetimbhı yıllık ıenel 
toplantw ıa. 3. 936 pazartesi 
günü saat (14) de Hacıbayram 
caddeıinde1d Esnaf Cemiyetle
ri binalUIÜ yapılacalmdan ce • 
miyette byıtb bütün esnaf ar • 
kadaşların gelmeleri ilin olunur. 

1-1067 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamuın O rd u ve İnebolu Şubeleri için askerliklerini yap
mış ve yası otuzdan ~ağı. olmak şartiyle iki kambiyo memuru alı· 
nacaktır. 

ı - Taliplerin en aşağı ticaret lisesi veya lise mezunu olmala· 
rı, iyi fransızca ve fngilizce de bilmeleri matlubtur. 

2 - Bu lisanlardan başka almanca bilenler tercih olunurlar. 
3 - Talipler 3(»;3.936 ya kadar Mektep ~hadetnamesi, Hüsnü

hal ilmühaberi, nufus tezkeresi ve Askerlik vesikalarını hamilen 
lstanbulda İstanbul Ziraat Bankasına ve Ankara'da Umum Müdür
lük Memurin DirektörIUğilne müracaat ederek s1hhi muayenelerini 
ve kayıtlarım yaptmnalıdır!ar. 

4 - İmtihan 1·4-936 çarşamba günü sabahleyin Ankarada ve İs
tanbul şubemizde yapılacaktır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine 
göre (100) liraya kadar aylık verilecektir. ( 548) 1-905 

Satılık apartıman 
Emlak: ve Eytam Banliasından : 
Bankamıza ait, An.karada Işıklar caddesinde kain Turhanbey 

dpartımam denilmekle maruf büyük apartrman kapalı zarf usulile 
ve peşin para ile satılacaktır. İhalesi 30.3.1936 pazartesi günü saat 
onbirde Ankaradaki idarei merkeziye binasında toplanacak satış 
kc.misyonu huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye İstanbulda iştirak 
etmek istiyenler teklif mektuplarını mezkur tarihte nihayet saat 
ona kadar İstanbul şubemiz müdürlüğüne vermiş bulunmalıdır. 

AP.tt.RTIMAN: (187.50) metre murabbaı arsa üzerine bina edil· 
miş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir Ust katı havi olmak üze
re yedi kattanibaret olup senede (8.000) sekiz bin lira irad temini· 
ne müsait mükemmel bir akardır. 
mevcuttur. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısrmda her bir daire üç oda bir mutbak. bir hela ve banyodan iba· 
rettir. • 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4, İKİNCİ KAT: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KAT: 
BODRUM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve kömür de

poları ile motörlü su mahzeni, bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıca ika. 
mcte elverisli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
7 ve 8 DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi o
lup her bir dairede be~ oda bir mutbah bir hela bir banyo ve bir 
koridor bulunmaktadrr. 

ÜST KAT: Önünde umumi çama§ırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu
maralı dairelerden n:ıütesekkildir. 

Bu k1s1mdaki dairele;: Uç oda bir mutbah bir hela ve bir banyo· 
dan ibarettir. 

Apart1manm bütün daireleri su, elektrik, havagazr ve banyo te· 
sisatını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfezi mevcuddur. 

Müzayedeye girmek için ihale 'gününden evvel dokuz bin lira 
depozit yatırılması veya buna muadil bir teminat gösterilmesi la
zımdır. Apartrmanı görmek istiyenlerin kapıcıya ve fazla mali\mat 
e<linmek ve satış şartnamesini almak istiyenlerin de ihale gününe 
kadar Ankarada Genel Direktörlük muamelat DirektörlUğüne ve 
yahut f.ıt;ınhulda şuhemiz müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(561) 1--950 

Kapalı zarf usulile ekc;il tme ilanı: 

Kii h•hva Vilavetinden: 
24 Mart Q36 sah günü saat ıs de ilbaylık Daim! Encümenince 

'571 lira 38 kuruş bedeli keşifli Kütahya • İstasyon yolu bulva
~rnın O+ooo · l-r038,15 k ilomet releri arası araba yollarının parke 
ın~aau ktlı>alı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartname, ke· 
si~ gr~fi~.~' ::e ekleri o.lan evrak her z~an Kütahya Baymdıdık 
ı)m.ktorl Jgun<le ve daımi encümen kaleminde görülebilir. Ve isti
yenlı•ıe .:\~ ~uruş mukabilinde ilbaylrk Daimi Encümen kalemin
den ven.7oıl~r. ~~vakkat t eminat (2367) lira (85) kuruştur. 

. İste~hlerı~ .ıhtısas sahibi olduklarını veya direktörlilğe ibraz 
et tık~·:::: ı vesaık.ı m~vafık. görülen bir mühendis veya fen memuru
mın ışın .mesulıy~tı fennı~esini der'uhte ettiğne. dair noterden mu
sarl?ak bı~ teahhudnamevı ~e t icaret odasından mali kifayetine aid 
vesıkayı ı~haled~n enaz sekız gün evel bayındırlık direktörlüğün
den ala~gı ehlıyet ftsikasını teklif mektuplımna eklemeleri şart
tır. Teklıf mçktuplarım_n martı.':1 (yirmi dördüncü salı) gUnU saat 
14 de kadar tlbayhk dauni encumen baskanlığrna verilmesi lazım· 
du. (523} 1-864 

E~kiş~hir Şarhaylığından: 
Belediye Fen İsleri Şefliği açıktır. (20Q) lira maktu ücret ve • 

rilece ktir. 
Schircilik mesleğinden yetişen ve uzun müddet Belediye biz • 

rr.ctinde bulunan Mühendis ve Mimarlar tercih olunacaktır. 
Ru evsafı haiz olanla~ın vesika. ve hal tercümeleriyle birlikte 

nıart sonuna kadar beledıyeye ve bızzat veya ayzı ite müracaat et-
m leri bildirilir. (.517) 1 - 934 

RE V U E Saate 

80 senel ik bi r t:ec:rüb e mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 
Kontorler. Kronograflar 

Spor saatleri 
Bııı:ı.ca uatçlferde aatılır. 
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New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eylfıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek ev,·ak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos· 
yalarında olup "hak" ve kanu
ni•' davalar münasebetile mev• 
cud meseleler şunlardır: 

Hak (Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodoutou malikanesi 
müdUrli Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura, Evanthia D. 
VJahava ve Evangelia Papachris
todou!ou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ehanthia Dt-metrius 
Valhava. 

Birinci Tesrin 6,1928 de mez
kur Hillsbor~ugh Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge· 
çen, Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis· 
terinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini: vasiyetna
me bırakmryan mezkur Evange· 
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu· 
nanistamn Trikala şehrinde ika
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı ,,ene içinde Makedonyanın 
Manastır sehrine merbut vito· 
lio•suna gittiği ve mezkur Evan.. 
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel (Hrliieii iddia edileli· 
ği: 

Mevzuu bahıs müdür Demet
rios Voliotis'in mezkfir Evange· 
lia Papachristodoulou•ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo· 
doulo öldüğü takdirde varisleri· 
ne Nisan ayının ilk sah günün-
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Vilk· 
sek Mahkemede bulunması, 11e 
VlahavA arasında neden taksim 
edileD"';Y"'cej!ini gös~eren seheb 
mezkur Evangelia Papachristo· 
doulo'nun mahkemede bulun· 
ması, ve mezkür Evangelia Pa· 
pachristodoulo'nun ölmüs ol· 
duğunu ve Sophocles Papa~hris· 
doulou'nun malini taksimde 
kanıınt varislerin olmadığı farz. 
edilerek mezkur Sophocles Pa· 
pachristodoulou'nun malının Vic 
torla Ventroura ile Evanthia D. 
lerin gösterilmesi lı11c;11,,1ınrla "'· 
mir veritmistir 

Yukardaki izahatın rnezkfir 
müdür tarafından bu celhname· 
nin "" ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasmr Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neşh edilmekt«> olan Manches· 
ter Union'de neşir ettirilmesi 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kath1merini" gazetesinde nesir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri· 
kala şehrinde dağıtrlması ve Yu· 
goslavyanın Belegrad sehrincle 
çıkan "Politika'' gazetesinde 
neşir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağrtdması 
ve Türkivenin Ankara şehrinde 
ve Çankırı Caddesinde çıkan 
Ulus gazetesinde neşir ettiril· 
mesi lbım ge1diğ'i ve bu ne.;d. 
yatın Uç hafta müddetle rl"iite· 
valiyen gazeteler<le 'çıkmas• ve · 
son neşryatrn (veva itanın) Ni
san 1Q36 ilk sah gününden 14 gün 
evel nesir edilmiş bulunmıtsr 
sarttır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Katip 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Voli~tis'in dava ve
kili. Ve Sophocles Papachristo
doulou malikanesi. 

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

Baiıldaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdit< eden: Arthur S. Healy 
Ki tip 1-789 
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• EMNiYET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakmız için 

Her boyda kil-alık ka~alar - Se nelik 3 llr~dan - 16 li raya ka dar - M~fltem dııı; .... , .... 

öksür~nı~re · K A'l'RAN HAKKI Ic~KREM 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı idare 
eden Yazı i t leri Müd ürü 
Nasuhi BAYDAR 
Çankırı cadden civarındı;; 

Ulus Bcurmevinde basılmqtıı . 

Kuruluş Serveti fünu lJ \' ~NIS 
• verine çtka1 ı 8 C} 1 

44 senedir durmaıian çıl<maktt\ olan bu haftahk resimli g~ 

A K B A Kitapevidit Se 

SİNEMALAR 
( yJNf. I 1 

L~ !!--i!p .\ 
BUGÜN BUGECE 

UNUTMA BENİ 

Ben.iamino Gigli - Magda Schneider 

Kuvvetli evzuu ile baştan başa 
aşk, his ve heyecan filmidir. 

" 

BUGÜN 1 matineı. .• 

ARSLANLAR ADASI 

Fevkalade korkunç ve heyecanlı 
11 matinesinde 

A TES KtRALiÇESl 

FlA TLARDA FEVKALADE TENZİLA 1 
Cwna günü gündüz seanslarında Balkon: 60, 

Hususi; 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Perşembe günü gi\ndü~ ı1eanslar:nda Ralkon: 60, 

Husu~i 30, Birin ci ve Duhulive: 25 


