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1 Son lıaberler ücü ncü : 

1 saiJıfanıızdadır. i 
~ ... .... .. ,,,, ....... ,,,.,.~.· · ... 

Heryerde 5 k ı ış 

lnıanra Ben bilgesini işgal ett· 
lliTl_J•:J{ J)(İN 

iSTEDi Ki ,ERt i 
T SlYASETiNi VE 
G FESHEDiLDi 

R.ene piyade, topçu ve tayyare kuvvet 
leri bu akşama kadar girmiş olacaktır 
Almanya karar ve tekliflerini bize de bildirdi 

Berlin, 7 (A. 
A.} - fngiliz, 
fransız, İtalyan 

ve Belçika elçi
leri alman h Ü -

kümetİn• 

d e n, Lokar
no anlaşması 

hakkında bir 
beyanatı Ö ğ -
renmek ü
zere birer çağ

rı almıılardır. 

Bugünkü 
Reichstag top -
lantısmda Füh
rer, alman hü • 
kümetinin ha • 
ber verilen be
'.''"natını ihtiva 
., .•,.n bır r.utuk 
t \-· ı .. miııtiı 

AIP.:-n:a 
devlet ve hükü· 
m•·t reisi bil -
hassa demiıtir ki: 

Rayftag toplanh halinde 8 Hitleri dinlerken 

"-191 ıe -
nesi ikinci teşrininin sisli günlerinde, 
büyük harb kanlı trajedisinin per
desi kapanırken, bütün dünyada mil
) onlarca İnsan nefes almaya haıladı. 

Harbın gürültüleri araamda, diinya 
Amerika birleıik devletleri reisinin 

yeni bir hayattan ve daha iyi bir dün· 
yadan bahseden tezlerini dinlemiıti. 
Milletler, on yedi maddede milletle· 

İngiltere milli müdafaa bütçesi 
kırk Ü~ milyon artır1ldı 

1 
tayyarelerine ait üç milyon dahil
dir. Büdçe, İtalyan -habeş anlaş -

(Sonrı 3. üncü ıaylada) 

rin ve binnetlce insaniyetin yeni nİ· 
:ı.ammın bir projeıine ittila keabetti
ler. Bu tezlerin gözalıcı mahiyeti ıun· 
dan doğmaktadır ki, bunların yazanı, 

inkar kabul etmez bir cömertlikle. 
milletler camiasına yeni kanunlar 
vermek ve o camiaya yeni bir ruh 
atılamak teşebbüsünde bulunmuştur. 

(Sonu 6. ıncı "aylada) 

"'"""""" """""" 11111""" """""" """"""""" """""""""""" ~ 
lNGIL TERE, FRANSA., lT ALYA 

VE BELÇIKA'Y A VERiLEN 

Alman muhtıra~ı 
Beşinci sayf amızdadır. 

''Balkanlar A vrupanın bartıt 
fı~ısı olmaktan çıkmıştır4', 

«Küçük antantın. vaziyeti, Balkan 
anlaşması ile bir kat dalıa kuvvetlendi~ 

Belsrad, 7 (A.A.) - Batbakan ve dı~ 

\ 'ıleri bakanı B. Stoyadinoviç, dıt ııy•

'I sa hakkınlla söylediklerinde, Yuıo•lav
ya dıt sıyasasının ölü kıral Aleksandr ta. 
rafından çizilen programı takib etmekte 
olduğunu belirttikten sonra derniıtir ki: 

''- Belgrad, Franıa ile olan doıtluk 
sıyaaaımın devamını arzu etmektedir. Yu 
ıoslavya, İngiltere ile mümkün olduğu 
kadar sıkı bir itbirliği iatemektedir. Ge· 
ne Yugoslavya'nın arzusu, ltalya il .. a
ra11nda eskiden olan anlaımazhkları 

kaldınnaya çalıımak ve iki millet ara
sında hakiki dostluk için devamlı bir te
mel bulmaktır. Almanya ile olan se · ıİ 

ve sıkı ekonomik itbirliğimiz, münase
betlerimizin daha ziyade geniılemesini 
ve 'büyümeıini amir bulunmaktadır • 

'Küçük antanta karı• vaziyetimiz, tle
iitmez ve sarsılmaz bir haldedir. Kü-:ük 

(Sonu 3. üncü saylatla) 

"B. Stoyatlinoviç'in beyanatından:" 

8. Stoyatlinoviç, tlıı bakanımızla 

beraber 

"Ulus,, un Dil Yazıları 

Güneş--Dil 
1,eorisine göre Türk 

Ek -- Zamirlerin 
dilindeki 

analizi· 
Tiirl-·çe<ll> f;J-· - Zcmıirlt•r 

Bundan önce "Ulus" un "Dil 
yazıları" sütunlarında Türkçe şahıs 
zamirleri ile işaret zamirlerinin 
''Güneş _ Dil'' teorisine göre ana-

iizlerini yapmıttık [1} 
Dilimizde ''tek kelime" halinde 

bulunan bu zamirlerden baıka, 
bir de "ek" halinde herhangi bir 
kelimeye yapıfan zamirler de var
.lır ki bunlara ''ek . zamir'' ler di
{ebiliriz. 

Londra, 7 (A.A.) - Milli mü -
chf aaya ait büdçeden sonuncusu 
d ·n neşredilmiştir. Bu mikdar ge
çen seneden 14 milyon 300 bin 
isterlin fazladır. Beyaz kitapta 
derpiş edilen tamamlayıcı inşaat 
m"-srafı hu rakama dahil değildir. 
B"na mukabil rakamlarda deniz 

Tembiende kanlı bir harb oluyor Türk dilinde bu ''ek - zamir"
ıer, kelimedeki fonksiyonlarına 
öre, deskriptif gramer bakımm

lan, iki kısma ayrılmaktadır: 

(_. .MBEHI~ \ \ N Uf\ OH Ki: 

büyiik hava 
k nvvetini kuracağız» 

Londra, 7 ( A . 
A . ) - B i r -

mingham
cl :ı 3Öz alan B. 
Ncville Cham _ 
berlain, ezcüm-
1 e demiıtir ki: 

" - Bat k a 
yerlerde cere -
yan eden hadi -
ııel,.re göz yu -
m"mayız v e 

memleke
t i m i z i n J{Ü

Vf'rtiğini aağla

m"k zorunda • 
~·17 Avrupa 
m.:mlelcet-
1 e r i , kuv • 
ve•lerimizi an _ 

cak taarruza 
kanı müdafaa 
için kullanaca -

Silahlanmıf lngıl. 

teretlen bahaeden 
B. Çemberlayn 

ğımızı bildiklerinden, milli müdafaa 
hakkındaki tedbirlerimiz korku ve 
kaygı uyandırrnaınıthr. 

(Sonu 2. inci •ayloJ.a) 

Takazze nehrinin 
taraftan 

yatağı cesedlerle dolu --iki 
var 

Adisababa, 7 (A.A.) - Royter ajan· 
11 bildiriyor: 

Gayri resmi habe, kaynaklarından 

_!~!\RI~~ !Çll" 

B. Flanden italııan 
elçisi ile görü~~ ~ü 

il llbe~İıdtm l tal)'ct)·ı 1eene 

porletflo elti 

Pariı, 7 (A.A.) - Dış itleri bakanı 
B. Flanden, milletler cemiyetinin l talyA 
ve Habetistan'a yaptığı batvunna ' k
klnda l talya'nın vaziyetini anlamak içın 
dün İtalyan büyük elçisi ile bir gÖrüf

me yapmıttır. İtalyan bakanlar kurulu 
ancak bugün Roma'da toplanabilecektir. 
Elçinin 8. Flanden'e hiç bir keain söz 
ıöylemediği tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan ileri sürülen bir tah
mine göre B. Flanden, ltalya'nın menfı 
bir vaziyet alması takdirinde, hiç bir ka
yıd sürmeyerek sulh ıörüımelerine hft· 
zır bulunduğunu aöyliyen habeı im

s.ıaratorunun bu hareketini kaydeden ~

zı devletlerin görüıüne btdacaktır. 

binlerce 
Adisababa'ya gelen telgraflara göre, İ

talyan - ha~ harbının en çetin ve kanh 
çarpışması şimdi Tembien'de olmakta· 

dır. 

ltalyanlar ve 
habeıler uğra -
dıkları zarar -
laı·a zerre ka • 
dar değer ver -

ınekaizin c " n 

hevliyle ç a r -
pıımakta

d ı r 1 ar. Her 
iki tarafta l>İıı

lerce ölü var -
dır. Şimdi kuru 
olan Takazza 
nehrinin yatağı 
ceaedlerle do 
ludur. 

Hala Jövü,en 
Rm Seyum 

Ne İtalyanlar, ne de habeıler, bu de· 

rece şiddetle harb etmeğe devam ede 

yeceklerinden, bu çetin muharebede 

gi tarafın galib geleceği yakında a · • 
,ılmıf bulunacaktır. 

Gerek imparator, gerek mareıal Ba
doğlio bütün ihtiyat kuvvetlerini bu mu
harebeye yollamııtır. Her iki kuvvetin 
Rıiiaavi olduğu tahmin edilmektedir. 

ölü 
Londra, 7 ( A.A..) - Royter ajan!!ı 

bildiriyor: 

Eritre kaynağından haber verildiği 
ne göre, bazı İtalyan müfrezeleri Apngı 

gölü iıtikametinde ilerlemektedir. Diğ ·ı 
taraftan, habe, kaynağından gelen hl\ 
berlere göre, timalde baılamış olan 
pıımalar devam etmektedir. 

Bir İtalyan tayyaresinin Adiıabah,· 

üzerinde yapmıt olduğu uçuıtan ıonr .. 
bu ıehrİn yakında bombardıman edilm · 
sinden korkulmaktadır. 

Royter ajan11nın habet payıtahtındr. 
ki muhabirinin bir telsarfına göre, ha 
bet otoriteleri, bütün kadın, ihtiyar vı; 

çocukların yarın §afaktan itibaren teh.-• 
tahliyt temeğe hazır bulunmalannı em 

retmiıtir. 
ltalyan tayyareleri, Cibuti d~miryolu 

mıntakaaında büyük bir faaliyet götteı 
mektedirler. Altı büyüle harb tayy1ıLreı1ir • 

~en mürakkeb bi· talyan hava filotil1ım 

dün Cibuti demiryolu üzerinde uçar · 
(Sonu 3. üncü saylaıla) 

Güneş Altayı 7-1 
Fener Çankayayı 3 - O 

Y enJi. Yaz••• 3. üncü sayfamızda 

1. - Mülkiyet veya izafet an
atan ek - zamirler; 

2. - Fiil sonlarına gelerek şa
hıs anlatan ek - zamirler. 

Bu iki kısmı, ayrı ayrı, kısaca 

·özden geçirelim: 
(Sonu 2. inci sayfada) 

[1] ··uıus" un 8 - ıı. Xll. 1935 
rarihli sayrlarr ile 26-31. 1 1936 
tarihli sayılarına bakınız. 

d • o o o &JiOtS o UJilS o o o J1S ..... 

){oman tefrikamız 
Fransız romancısı 

Jac(ıut·s Char,lonnc 
un 

Epitbalame. 
"Evliliğin hikayesi'• 

ismindeki büyük eserini 

l 'Svlilik ve ötesi 
a'lı) la tiirkt:t') t• •:•'' irclik. 

B .. nün başlıyan bu romanı ve onu 
secişimizdeki sehebleri anlatan 

Tl HAF TES \B[Fl.ER 
başlıklı yazımız! dördi.ind.ı sayf n

mızda okuyunuz. ........... ,. C& O UT O SC[Jt 



SAYFA ~ 

)' era - ıyual 

Hitler ve Barış 
Uçüncü Reich'i kuran ve bunun 1 

mukadderatına hikiın olan Hitler, 
kendi Reichatq'mı toplıyarak Al· 
manyanın dqpolitikadaki görüıünü, 
söninürde kendi adamlarına fakat 
hakikatte bütün dünyaya ilan etmiş 
bulunuyor. 

Avrupanm bugünkü durumuza
ten, Hitler'in iktidarı ele almasıyla 
başlar. Eğer Hitler ve naayonal • 
M>syalizm, iktidara gelmemiş ve cb
tan doğru bütün gücünü Versailles 
hanşının tahribine tahsis etmemiı ol
wydı, Avrupanın her tarafından teh
like canlannm sesi duyulmaz ve Sov
yet Rusya, Avrupanm imdadına ça
imlmazclı. 

Bundan başka, Milletler cemiye
ti' ne birdenbire en mühim roller ve
rilerek, ltalya ile Habetistan, cemiyet 
karşısında, iki müsavi davacı mua
melesi görmezdi. 

Ve nihayet, .. covenant"' ın sank
tyonlar müeyyidesi harekete getiri
lerek: 

''Kim olursa olsun, banp bozmı: 
ia kalkqanm sonu iıte bu olacak
brl .. 

Denmezdi. 
Bütün bunlar, üçüncü Reich'in 

zuhuru üzerine alınmıt ve alınmakta 
olan tedbirlerdir. Ki, bunlara, bugün, 
Wr de svoyet • franaız paktı'nm ila
vesi dütünülmekteclir. lngiltere ile 
Sovyet Rusya arasında bir anlapna 
yapddığı ve bu anlal""""m hem Av
rupa hem de makdoiu İf)erine f&Dlil 
oldu· ile, aöylenmekteclir. 
~ncü Reich, bütün bu hareket

leri, kendisinin tecridi demek oldu
iunu her ne kadar fırsat düttük i
leri sürdü ise de cevap olarak rndi 
ki: 

- Bu hareketler hiç bir devleti 
tecrid etmek için değildir. Bu hare
ketlerin yegane gayesi, barqa düt
man olan zihniyetin tecrididir 1 

itte bu cevap üzerine, Almanya, 
harekete gelerek ve açık konufala)r, 
hant propammı ortaya koymalı ve 
bu programdaki açıklık ve samimiyet 
~le, "banşa düpnan olan zihniyet" in 
~~~nyada aranmamaaı Jazrm geldi
gım ıspat etmeli idi. 

Almanya, Hitler'in ağzından ı.... 
eefer, filvaki açık konuf111uıtur. F• 
kat, bel'lfÇI olduğunu, acaba ispat 
edebilmit midir) 

Hitler'in son derece mühim olan 
beyanatım bir gözden geçirelim. Bu 
beyanab üç parçaya ayırabiliriz: 

ı Batı Avrupumda buq. 
2. Doğu Avrupaamda barq. 
3. Milletler cemiyeti'ne döniifün 

prtlan. 

Bab Avrupaamm barq prt)an, 
her bitaraf düşünen adam yahud 
*vlet için tamamdır. 

Almanyanm hak beraberliği ta
nmmak şartiyle, Almanya, hududla
nn karşılıklı olarak askerlikten tecri
dine hamdir (Belçilqı ve Fransa ile). 

Keza. Fransa ve Belçika ile 2S se
ne sürecek bir ~paktı im
zalamağa da hamdır. lolPltere ile 1 
talyayı, bu pakta, prant devletler 
olarak katılmıya, felemenk'i de, e
ğer diğerleri de isterlerse, doğrudan 
doğruya kablmıya davet etmektedir. 

Bundan bqka da, bab Avrupa
amda, ani hava hücumlanna karp, 
hava paktı yapmağa &madedir. 

Batı A vrupasmdaki barış ve ba
llf garantisi için. aöylenecek söz kal
dı mı) 

Doğudaki banp gelince, burada 
"Abnanya ile hududu olan memle
ketler" diye bir tahdicl vaıdır. Batı-
daki koınbinezonlara, ltalya ve ln
ailtere aibi AJmanya ile hududlan 
ohnayan devletlerin katılmamıda 
Lir mahzur olmak §Öyle dunun bun
lann garant devletler olarak katıl
malarına hatta lüzum görülmekte
Clir. Doğuda ise, Polonya ile olan an· 
la,.na tamam olduiuna göre, AJ. 
manya ile hemhudud ltalabla bir 
Litmnya kalmaktadır. 
~ bantııı böyle minyatür 

hir"9clbe inclirilmaini, B. Hitler'in 
nadan ldç lıır· ~e belı~

rı~ mi volrea doluda ha1lf meieleeine 

yanaımak istememMine mi liamlet· 
meli> 

!3u noktaya, yazmımn aonunda 
döneceğiz. 

Üçüncü teklif milletler cemiyeti'· 
ne dönmenin §artlarını ihtiva etmek
tedir. B. Hitler. Almanya için tam 
bir hukuk beraberliği ve alman dev
letinin hükümranlığı kendi hududla
rı içinde tam olarak tanındığı takdir
de, milletler cemiyeti'ne dönecektir. 
Yalnız, covenant'tan. Veraaillea ba
nşım hatırlatan noktalar, çıkanlma
hdır. 

Gene bitaraf dütünenlere so
rarsanız, Almanyanın bu prtlannda 
da göze çarpan bir aykmhk yoktur. 

Şu halde, Almanyanın açıkça söy
lediği nedir) 

Barqı, Avrupanm batısında tam 
olarak kabul etmesine ve bunun si• 
temini ve müeyyidelerini de ortaya 
koymasına göre, batı Avrupasma 
bl"f1 gizli veya açık hiç bir kötü ni
yet beslemediğini anlatmak istiyor. 

Doğuda halbuki, ne garanti, ne 
sistem, ne de müeyyide teklif ediyor. 
Doğu Avrupasmm bütün bal'lf dava-
ıım, Lituanya ile iyi geçinmeğe ha• 
rediyor. O da, Memel muhtariyetini 
genişletmek şartiyle. 

Ortaavrupaya gelince, buna da
ir bir tek söz yoktur. 

Almanyadan gelecek bir tehlik&
ye kaJ'!ı tertibat almq olan devlet
lere (Fransa, lngiltere, Belçıb), 2S 
sene için garantili bir hal'i§ teklif edi
liyor, kendileri için tehlike olmadığı
m görsünler ve aldıktan tertibattan 
geri dönsünler diye. Gerçekten, bu 
memleketlerdeki kamoyun bir kısmı 
diyecektir ki: 

- Bizi tehdid etmediğine ve 2S 
sene için her türlü prb kabul ettiği
ne göre, Avrupanm öteki bölümleri
ni müdafaa edecek biz mi kaldık> 

Fakat buna bmayun bir bmı 
diyecektir. Öteki bnm iee, 

- Bal'lf, bir "ya hep ya hiç" dir. 
Etyopya'da patlayan tüfekler bile 
Avrupayı biribirine kattı. Hiç doğu 
Avrupau yahud Ortaavnrpa'da mey
ddn alacak bir çarpıtma, bizlere bu
lapnaz olur mu) 

Bitaraf düıünenlere gelince, biz 
zat B. Hitler'in beyanatında Avru
pa'nm üç •Jll laölplİne aöre ''ha
"!'• .. a üç ayn tarif yapıldığı, bunlann 
~.nden bçamaz. 

Bu beyanat da, .. Batı Avrupuı 
banp", gerçekten bir banttır ... Doiu 
Avrupuı lm-.ı"' banpmu bir be.,.. 
tir. "Ortaavrupa barqı" iee, kül
liyen namevcuddur. 

Su halde beklemek l8mndır ki, Ü· 

çüncü Reich'in bant telikkisi, Avru
panm batısı için olduğu kadar diğer 
zavallı böleeleri için de olgunlaflm. 

Hiç bir millet ve devletin, "bent" 
derken bunu, diJediii millet ve mem· 
leketlerte hukuk beraberliğine daya
nan bır değer olarak fakat dileme
dıği mıllet ve memleketlere k8l'fl da 
baAbYacaiı bir ihsan ve abfet ola 
rak telikki etmesine hakkı yoktur. 

"Bant", genç ve idealist memle
ketlerin nazarmda, pazarlık mevzuu 
olacak bir tiviz dejil, bir inan ve i
dealdir. "Bant" Avrupanm her nok
tası için bir ve aynadır. 

Batıdaki banp üçüncü Reich i
çin bile münakap götürmez bir rea
lite olması, batıdaki devletlerin kuv
vetli olmamıdan değil, Avrupadaki 
bütün milletlenn Avrupanm her nok
tasında ''bant" ı bölünmez bir vah
det 1-line getirmelerindendir. 

Nasıl "Bab Avrupaaı banp'' nm 
bu bale ge)meainde her avrupalı ide
alist milletin bir payı vana. Avrupa· 
nm her noktasında "bant" ı aynı 
hale yani münabp edilmez ve bö
lünmez bir vahdete blbetmek de, 
tıatı devletlerinin tehahüdleri ve tari
hi mesuliyetleri imbldır. 

lıte, bunun için, B. Hitler'in ··o. 
çüncü Reich '' namma yaptıir "bant 
eltepozeai" nl noban telakki etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Burhan BFJ.CE 

ULUS 

ecep eker geU, 
lıtanı.l (Telefonla) - C. H. 

P. Genel s.lııNteri B. Receıt Pe • 
lrer bun' ı Ankuaya haıı•ıt 
etti•• ietuyonda 1 i hnm 

Baytar Fakültesi Talebe 
Cemiyetinin dünkü 

•• • 
musameresı 

Baytar fakültesi talebe cemi
yeti, dün, sömestr tatilleri içinde 
hazırladıkları müsamereyi, balke
vi salonunda verdiler. Gündüz sa
at 14 de Ankara yiibek tahsil mek
tebleri talebeleri ile bir kııım ta -
lebe velilerine verilen müsamere, 
gece birçok davetliler önünde, tek
rar edildi. 
• Prograın, müzik ve temsil olmak 
üzere iki kııma aynlmııtır. Genç 
fakülteliler battan sona kadar prog 
ramı büyük bir dikkat ve intizam -
la tatbik ettiler. GGndüz ve ıece 
müsamereye ayakta dinlenilen iı
tiklil marıiyle baılandı. Talebe -
den Hayri, davetlilere bot geldiniz 
dedi ve toplantıdan beklenen fay
dalan anlattı. 

Müzik parçalan fakültelilerin 
müaamerelerinde • çok bejeni -
len ve alkıtlanan bun oldu. Ke
man ve piyano soloları ve f&D ola
rak altı parça çalmdı. R9'1ld, Sa • 
bahattin ve G. Ardıç bize Mozart' 
dan, Schubert' den, Puccini ve 
T 1eh&ikovıky' den parçalar dinlet
tiler. 

0n dakika istirahatten IODra 

talebeden Ihsan Aydın'ın hazırla
cbiı üç perdelik .. ina-aak" piyesi
ni aeyrettik. Göz alan bir dekor İ· 
çinde canlı bir hayab temsil eden 
kız ve erkek talebeler, rollerinde 
muvaffak oldular. Binen rolünde 
M. Ozden, Kihya rolünde Şükrü 
Budak, çok tabii idiler. 

En son, balkevi, misafirlerine, 
Sovyet sporculannm seçen aonba
........ Türkiye'yi ziyaretleri intiba
lanna aid filmi ıösterdi. Bay 
Kenan'ın yorulmaz çalışmasının 
güzel bir emeği olan ve seslendiri
len bu filim, yalnız iki dost mem
leket ıporculannın ka11ılatmala -
n habralannı tafnnalda kalmadı. 
Filimde süzel yurdumuzun birçok 
saz alıcı manzaralannı da doya 
doya aeyretmek iınkinını bal
clulr. 

ÇEMBERLA DiYOR Kİ: 

«En büyük ha a 
u etini kuracağız> 

(S.,. l r inci Mq/tlll•) 

Hükiimet, miithif bir lrUVNt lef
~ eclec:elı olan bir han &ıo.a kw. 
maya karar •ennittir. Bu filonun lmY· 
••ti o kadar büyük olacakbr ki, har· 
"Ja airitmelı illiyen h~ bir ta • 
raf bunu yapmadan evel usun zaman 
cfütünmelı aonmtla lrala~tır. 

Biz, bir harbm .aJıu balaca~ 
tahmin •tini~, Ye bu harlnn hiçlair 
uman ~acafau ümid ecliyaraz. 
F alıat. hw ihtimale kart• haZll' bu
hnmıalıyız. 

Japonyanm 
Cindeki siyaseti 

N•nkin, 7, (A.A.) - Dün iti· 
mabırm•ini •ermit olan yeni ja
pon IMiı&k elçin B. Arita, bir sa· 
zeteci ile SÖl'iiflnüt ve ezcümle 
tunları sl1lemittir. 

11 
- JaPon hükümetinin çin ıı· 

yuuı, IMlhaua son Tokyo bidi • 
aelerinden sonra, B. Hirota tara· 
hndan çizilen yolu takibe devam 
etmektedir. Bununla beraber, Çine 
kartı daha tiddetli bir nziyet ta • 
kmılmaaı muhtemeldir. Japonya• 
nm batbca clileii Mançuko'nun 
hukuk baJnmmclan tanmm•ııdır. 
Şimal Çia'de henüs muau.lda 
IRlhman japon" ,. IDeleleletf oı 
mmtahıra .,._. oı.rak Yt W 
çaresi hulu ..... ı mulatemeldir. 
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"Ulus,, un Dil Yazıları 
( B"fl l. İllcİ .a~lada) 

1. - l:ıa/d D - Zamirleri: 
Bir ıüje veya objenin baıka bir 

ıüje veya objeye ait olduiunu 
gösteren ve isimlerin sonuna yapı
f&D ek - zamirlere Türk gramer
lerinde "izafet zamirleri" adı ve
rilir. Franıız gramerleri bunlara 
"mülkiyet zamirleri: pronomı pos-

"f ,, d . 1 aeNı ı a mı verır er. 
Son (6) numaralı ek. zamir 

her iki takımda birdir ve sadece 
bir (i) - yani (ii) - den ibarettir. 
Ondan önce bulunan (ler) - yani 
(el + er) - elemanı zamir delil 
- eıki gramer tabirince - cemi ıöı
teren ektir. 
2. - Fiil Ek - Zamirleri: 

Fiil ııygalarında fiili yapan 
talua delilet eden ve fiil ııypla
rımn sonuna yapışan ek - zamir
lere Türk IP'&JDerlerinde ''fiili za
mirler" derler. 

Bunlann iki türlüıü vardır: 
(1) Yalnız tahıs anlatan fiil 

ek - zamirleri; 
(2) Şahısla beraber ayrıca bir 

de "hüküm" manaıı anlatmaia 
yanyan fiil ekleri 

1. Yalms "pim" anlatan ek -
zamirler - deskriptif IP'&JDerde 
" h clt .,, ''t . fU u mazı ve emennı - ya. 
hut - basit tart" adlarını alan -
,. Jiiz analar" ela görünür-

Banlan görmek için, mael& 
"ıel" fiilinin bu iki ııypamm ta· 
hıalara ıare turiflerini yazalım: 

1. ,. - di' li düz sıyga: 
Şahıslar: (1) (2) (3) 
Mtlfret: geldim celdin geldi 
Cemi : geldik geldiniz geldiler 
ll ,. ti ı· d .. . - se ı uz sıyga: 

Ml&et: celmem gelsen gelae 
Cemi : ..... phenb 1el1ıeler 

Tr ' ; •e .ie.-illkiyet ve izafet 
• 1 ' .... ve kelimenin 
• • ı ı •, -ar- zamirle-
rin netim ..W..iunu tör-
ınek için fU misalleri ıözden ıeçi· 

Bu eklerde hüküm unsuru ıle 
birlikte tahıs anlatan bir de ek
zamir bulunduğuna röre, bunları 
da analiz edebilmek üzere, gene 
"sel" fiilinin ''kat.tık ııyıaları"· 
nm taırifini gözden geçirelim: 

/. " - miş" li sıyga: 
Müfret gelmişim. gelmiıain, gelmiş 

Cemi gelmişiz, gelmişsiniz, gelmi,ler. 
11 •• .. , . - yor u sıyga: 

Müfret geliyorum, geliyorsun, geliyor 
Cemi geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar 

ili. " - r" li sıyga: 
Müfret gelirim, gelirsin, gelir 
Cemi geliriz, gelirsiniz, gelirler 

iV ,. k'" ı· . - ece ı sıyga: 

Müfret geleceğim geleceksin gelecek 
Cemi geleceğiz geleceksiniz gelecekler 

V il ,.,, ,. 
. - me ı ı sıyga: 

Müfret gelmeliyim gelmelisin gelmeli 
Cemi gelmeliyiz gelmelisiniz gelmeJiler 

VI .. ",. • - e ı sıyga: 

Müfret ıeleyim gelesin gele 
Cemi gelelim gelesiniz geleler 
Şimdi ba altı ııygadaki ek - za

mirleri uralıyalnn: 
Şahıalar (1) (2) (J) 
Müfret im - yi m sin 
Cemi is • yız • Um sinis • (J~r) 

Şimdi yukarıki fiil •yıaları 
yerine bir isim veya bir ulat ala
rak onlan da bu eklerle tasrif e
delim: 

1. insan: 
(1) (2) (3) 

llllfret inunnn insansın in11&ndır 
Cemi imanu insansınız insandırlar 

il. Çalı§ian: 
Mllfret çabfbnım çalıfkan11n çahfk&n• 

dır 

Cemi çabfkanız çalışkansııus çab!kan• 
dırJar 

111. Katı: 
lliifret katıyım katıun katıdır 
Cemi btıyu katıunıs katıdırlar 

~lim: 
l . Ev : 

Görülüyor ki bunlara ıelen - -.e 
hem hüküm, hem phıa ıösteren .. 
ekler de ,.Jranki ııygalann aynı· 
dır. Y alna fiil •1Jaalarmda hiç 
ebia bJaıı üçündi plnalara lmer 

~vim, evin. evi (Jir) eki gelmektedir. Bunu da 
Evimiz, eviniz, evleri fiil llJplanıun bazılannda "pi-

li. Kapı: Kapım, kapın kapısı miftir, aeliyordur, plecektir, pl-
Kapmıız, kapmız, kapıları melidir" tekillerinde lmllanma. 

Bu iki ömelrten birincisi kon- Y aLm 
14 

• r" li Ye "- e'' li nyplar-
sonla, ikincisi vokalle biten birer da ba tekiller yoktur. 
lcelime üzerinde yapılmı,tır. Ke- Ana •YWG ekleri: 
limelere J&Plf&D ek - zamirler f(ly- Bu bahsi tamamlamak için 
le görünür: Türkçede "fiil" anlatan kelimain 

(1) (2) (J) (4) (5) (6) kendisinden ibaret olarak bütün 
1. :..,, in, i: imi•, iniz, {ler) i t1yplara esaa olan - ve detkriptif 

11. tn. n. si: miı, niz, (Ier) l punerde "mıir llJıan" elenilen 
Burada görülen fU alh tekilden • "ana ani/' Dm turifini de ...... 

(1), (2) (4) Ye (5) nmnarablar meli,fs: 
1tiribiriain hemen hemen aynıdır. Ana sıyga: 
Yalnız 1. inci takımda hunlann ŞaJualar (ı) <2> U> 
'-amda birer (i) vokali olchıiu :t.:ilfret ceı ıetlin 
halde, il. inci takımda _ kelimenin Cemi • celin • ıeliniz ıelsinler 
80DU~clald vokalle bynqarak - Görülüyor ki bu ııyaada bir de. 
bu (ı) ler ıörünmemektedir. "Gii- fa birinci phıı yoktur Çünkü bir 
nq - Dil" teorisi "yalnız bir vokal adamm bir iti yapmak için kendi 
Ye nhut yalnız bir. kon-.n ne kök, kendine emir vermesi tuanur e
ne de ek oiamazt' düıbmınu koy-
duiunclan hu vokal dütmesinin dilemez. lkiaci plısm müfredi fii-
&ir ehemmiyeti de yoktur. lin kendi l:elimeainden ibaret ol-

• (3) numaralı ek - zamir iki te· dl.fundan bunda ela aynca pliıı 
kıl •östermektedir. Bunlardan bi- aöeteren bir ek bulunmaz. Yalma 
ri ilk bakııta sadece bir (i) vokal- banan cem'inde ''ln" veya ,.ini~ 
den i""'rettir; diieri iıe (si) tek· 
lind•dir. ·yani "düz sıyıalar" ela ikinci 

Bunlarda • ııyıayı ıöıteren p.ham müfredine ve cem'ine de-
''- J'" 1• ''eki · · · .. lilet eden ek - zamirler - kullanı· uı ve - •e en ıle cemı aos-
teren "ler" eki heaaba bblmJJ& hr. Oçiindl phısta İle bütün fiil 
rak • (1 ) yalnız aab11 gösteren turiflerinin hir iıtimuı olarak • 
~k - zamirler ile (il.) JU)rardaki •ain" eki ıelir. 
mülkiyet Ye izafet ek - zamirleri- "Ginef • Dil" teorisine pre J&l-
ni altalta yazarak brtılqbralım: 

(1) (Z) (JJ ( 4) (S) (6) DiZ komon Tep yalnız yoka) ek 
I. im in . ik iniz {ler) olamıyacalmdan - dealcriptif ıra· 

il. im in l (ıl) imiz iniz (ter) i merin a11rtblı (m • im; mis • 
Görülüyor ki birinci pham müf- imiz; D- in; nis- iniz) eJepaalan 

reeli ile ikinci phım müfret ve birdir. Ka•lik •oblle biten keli-
cem'i her ikiainde de birdir. Yal- melerden.,.. katılan (ybn, J,is} 
DiZ IHrind taham cem'inde bir 8lllUl'lannm L---dakl (w) lerle 
*ilı :~_,. L--- _,.u # 

.: NllUli ucıanmediii ftl'dır. (ai) Din '-tmda'ld (ı) de Wrdir, 
Oç-·,.. tahulann fiile ait olanla- Bunlar lnrlettirilince anam .-. 
n tamamiyle ek • zaminiz oldu- celimiz ek • amirleri flyle say ... 
f!1 halde İlme ait olanlarına ayn biliriz: 
bD' ek - zamir aelmekteclir. [1. im; il. in; DL Sin; iV. 11: 

il. Şahıala berabe. aynca bir V lk; VI. Is; Vll. ima; VllJ. 
deh~ anl•tmaia JU'IJUI fiil Lim; IX. iniz; X. Sinis). 

elderit: dealolPtif ıı~ "aak-ı Zamiri.in aaalla t.laaini ta• 
11 ~ hal, .....n, Wilrhal, ~ ........ 1r here timdi .... elr ••• 
~ 1llh rd .,._larf' '6fe am- mirleri lnrer ....... akden sefire-
..._. ~ •nelıiY' ta taarın. cejb. 
rinde aörülür. I. N. DiLMEN 
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,()ON DAKiKA : 

TALYA 
13 lerin teklifini esas . 
itibariyle kabul etti 

Roma, 7 (A.A.) - Bu sabah 
toplanan bakanlar meclisine B. 
Musolini, 13 ler komitesinin tekli· 
fine ltalya'nrn cevabını bildinnit
tir. ltalyanın bu cevabı, prensip 
itibariyle kabulü tazammun et • 
tnektedir. 

toyadinoviç çekildi 
Belgrad, 7 (A.A.) - Stoyadi · 

noviç kabinesi istifa etmiştir. 

B. Sofulis 
Yunan parlamen
tosuna reis seçildi 

Atina, 7 (A.A.) -Saylavlar ku
rulu başkan seçiminde, birinci rey 
toplanmada Sofuliı 142, Vozikis 
139 ve komünist Siantos 13 rey al
mışlardır. 

2 rey pusulası da boş çdanışbr. 

ikinci ve kat'i rey toplamada Sofu. 
lis 158 ve Vozikis 137 rey almışbr. 
1 rey pusulası da boş çıkmıştır. 

Neticenin ilam üzerine, bir taraf
tan Sofulis'in galebesi dolayisile ha
raretli alkışlar yükselmiş, diğer taraf 
ise Sofulis'in bu galebesinin komü
nist reylere dayanması protestoları 

ve gürültüleri mucip olmuştur. 
Saylavlar kurulu bundan sonra, 

Başkanlık divanı azalarının seçimine 
geçmiştir. 

Büyük harp Ge
milerinin silahları 
Amerika, İngiltere ve 

Fransa arasında bir 
anlaşma oldu 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesi bildiriyor: Ençok to· 
nilato haddi ve büyük harbgemi
lerinin silah miktarı hakkında dün 
olan anlaşma üzerine, Amerika, 
Fransa ve lngiltere arasında bir 
deniz andlaşmasının imzalanması 
bugün temin edilmiş görünmekte· 
dir. 

Royter ajansının haber verdiği
ne göre, deniz bakanlığı müsteşa
rı ile B. Norman Davis arasında 
dün yapılan bir görüşme sırasında 
ingiliz projesinin esaslı maddesi 
görüşülmüştür. 

Bu esaslı maddeye göre, bir 
harb vukuu, imza edenlerden bi· 
rinin muahedeyi çiğnemesi, ve ya
hud imza etmiyen her hangi bir 
devletin andlaşma hükümlerine 
riayet etmemesi takdirinde, bu 
andlaşma yapılmamıt sayılacaktır. 

Amerikan ve f ransız delegas
yonlarının İngiliz projesinin esas 
hatlarım kabul ettikleri haber ve
rilmektedir. 

B. Hodza Viyanaya 
gidiyor 

Viyana, 7 (A. A.) - Haber a· 
lmdığma göre, başkan muavini Prens 
Starhenberg, dinlenmek üzere Sicil 
yaya gitmiyecektir. Prens, Çekoslo
vak başbakanı Hodza ile yapılacak 
görüşmelerde hazır bulunmak üzere 
pazar günü Viyanaya dönecektir. 

Çekoslovak başkanı gelecek haf
ta içinde Viyanaya gelecektir. 

İngiltere milli müdafaa bütçesi 
kırk üç milyon artırıldı 

Büte ede • 
açıktan korkuluyor -- Yeni

den tayyare fil oları yapılacak 
( Btl§ı 1. inci sayfada) 

mazhğı vesilesiyle 550 bin İngiliz 
lirası bir masraf ihtiva etmekte -
dir. Lord Svinton, büdçeye mer -
but layihada, teslihat programı ile 
beyaz kitap münderecatmın tatbi
kinden sonra Avrupa hava filosu -
nun 750 tayyareden mürekkep 129 
küçük filoya malik olacağını bil -
lirmektedir. 1933 nisanında ise 580 
tayyareden müteşekkil 53 küçük 
filo vardı. 

Bu O:.erbutta, geçen yazda ve 
daha sonra milletlerarası durum 
fenalaşınca, İngiliz hükümetinin 
Akdenizde ve Afrikaya takviye 
göndermekten başka J- • -are gö
remediği kaydedilmektedir. 

* * * 
Londra, 7 (A.A.) -Silahlanma 

1 
faaliyeti neticesinde masrafların 

yükselmesi üzerine, önümüzdeki 
sene büdçesinin tevzini işi çok 
güç olacaktır. Maliye bakanı, ge
çen seneye nisbeten 60 milyon li -
ralık bir fazla masrafı gözönüne 
almak ve bunlara karşılık bulmak 
zorundadır. Geçen sene büdçesin
de masrafların umumi yekunu 734 
milyon İngiliz lirası idi. Önümüz
deki sene büdçesinde ise 800 mil
yon İngiliz lirasına çıkacaktır. Bu 
rakamlara, di>nanma, kara ve ha -
va orduları hakkındaki büdçeler 
dahildir. Fakat beyaz kitapla ya -
pılacağı bildirilen silahlanma prog 
ramımn tatbiki için lüzumu olan 
masraflar dahil değildir. Zira, bu 
programın hesabları daha bitiril -
memiştir. Bu masraflar sonradan 
ayrı ekli bir büdçe ile yapılacaktır. 

ULUS SAY'A J 

E 
Tembien de kanlı bir harb oluyor 

Takazze nehrinin 
taraftan 

yatağı cesedlerle dolu -- iki 
·binlerce ölü var 

(Baıı 1 . inci sayfada) 
Arba'nın Diruda'nm garb ta • 
rafında bulunan cihetine kadar gihn(ıtir. 
Boınba atmamıı olan bu tayyareler bu 
cevelandan sonra şimal istikametine 
Joğru uzaklarmışlardır. 

Elçiler heyeti bugün Adisababo.t da 
bir toplanh )'aparak, bir italyan keıif 
tayyaresinin şehir üzerinde yapbğı uçu• 
ıu ve Adisababa'run muhtemel bir bom
bardımanı ihtimallerini görü§ecektir. 

Öğrenildiğine göre, başlıca elçilikler 
delegeleri men&ub oldukları hükümetlere 
telgraf çekereL:, İtalyanların Adisababa'· 
yı bombardıman etmek niyetinde olup 
olmadıklarının Roma' dan sorubnaımı 

Şimalde esir edilen habeıler 
istemişlerdir. Adisababa ile DireJua'nın 
açık şehirler olarak telakki edilmeleri la
zon geldiği söylenmektedir. Bu ıehirler, 
uzun zamandanberi askeri hareket üssü 
olarak kuUarulmamışlardır. Bu itibarla, 
Adisababa'da mevcud bütün tayyare 
topları Dessie'ye yollannuştrr. 

Habeı hükümetinin neşrettiği ıuızun 
bir tebliğ, imparatorun yaralandığı ve İ· 
talyanl .rın muzafferiyet kazandığı hak
kındaki haberleri yalanlamaktadır. 

Bugün kanlı muharebeler olmaktad.r . 
Habeş hükümetine göre, bu muharebele
rin neticesi hakkında şimdiden bir · ·· 
küm v 1r1Dek imkansızdır. Bu tebliğ Ras 
Kassa'nın mağlub olduğu ve Ra• Sey· 
yum'un teslim olduğu hakkındaki ha
berleri de yalanlamaktadır. 

Söylenildiğine göre, bu iki habeş ku
mandanı elyevm İtalyan mevzilerine · ·· . 
cwn ~.1.ıektedirler. Kassa ve Seyyum or· 
dulan, İtalyan ve habeş ölülerinin taha-n
mül edilmez kok:ılanndan uzaklaşmak 
için, _ phenin bir hayh ge:·isine kadar 

çekihnİi bulunuyorbrdı. 
Hai>eş bildiriği;ıin ilave ettiğine göre. 

İtalyan kuvvetlerine taarr:ız eden yal
ıuz Kassa ve Seyyum orduları değildir. 
Raı Mulugetta k~vetleri de, Adamvaa
ligi' de Waldia mmtakasının şimaline 
doğru yürümekte bulunmaktadırlar. 

H.ıbeş bükümeti, Deluramarkos a · 
çık şenrini bombardıman eden İtalyan· 
lardan ~ikayet etmPktedir. Habeş bildi· 
riğinin ehemiyetle kaydettiğine göre, bu 
şe.'-ırin italvanfar tarafından h--....... ı-~ • 

man netice.inde, bb- çok ev ve 3 kilise 
tamamiyle harab olmuıtur. 

Sen-mark Katedralı bu kiliselere da. 
hildir. 

* * ~' 
Roma, 7 (A.A.) - Cenub cephesin

den gelen haberlere göre, Somalı cep

hesindeki hava kunretleri kum..ndanı 

general Rancio, Adisababa üzerinde uç

muş ve Negelli'deki tayyare karargahı· 
na dönmüştür. Habe§ hükümet merkezi 
bombardıman edilmemiştir. 

Adisababa' da korku 
Adi sabaha, 7 (A.A.) - Bir İtalyan 

tayyaresinin Adisababa üzerinde yaphjr 

uçuş, halkı büyük bir heyecana düşür

müştür. Çünkü gayet iyi surette malum 

dur ki, habeş hükümet merkezinde, hava 

hücumlanna karşı mukavemet içir. ter

tibat yoktur. 

Dün öğledenberi halk, eşyaları ile bir

likte yakındaki dağlara ve onnanlal''l 

T embien' de ilerliyen 
italyan mkerleri 

doğna gitmekle ve oralarda k .. ndilel'İne 
birer melce araıtmnaktadırlar. 

Biitün sokak başlanna, ,angın 11- •· 

dürücü iletler kbnulmuş ve aylardanheri 
hazırlanan mahzenler halka açılmıfbr. 

Diplomatik mahfillerde, italyanlama 
geçen ilk teşrinde 12 yabancı de.hte 
karşı Adisababa'yı bombardmıan etme
mek hakkında aldıktan teabhüde riayet 
etmekte devam edecekleri samlmaktad•r. 

Çünkü habeş hükümet merkezinde 
hiç bir garnizon yoktur. Adisababa'da 
olan bir çok kuvvet, yabancı kolonilerin 
kor~nmasına yaramak üzere bulunan 
1.000 kişilik polis kuvvetidir. 

Hebcşistanm protesto~u 

Cenevre, 7 (A.A.) - Habeş dış ~

kanı, milletler cemiyeti genel sekreter• 

liğine gönderdi?,; bir telgrafta İn ~il;z 

hastanesnin bombkrdnnan edildiğini l:iı

dirmekte ve bu yeni, kasdi ve barbarca, 

hareket Jolayisiyle evvelki pt0testounu 

yenilemektedh·. 

' 'Balkanlar A vrupanın barut 
f ıcısı olmaktan çıkmıştır,, 

..;., 

(Başı 1. inci sayfada) 

antanbn vaziyeti, Balkan an :::ı · tının ku
rulması üzerine bir kat daha kuvve:'en 
miştir. Balkan antanb, Avıurpa'nın c ·. 

nub ~rkisin<lcki vaziyeti o derece sağ· 
lamlaşmıştır ki Balkanlar bugün ar~ · ~ 
"Avrupa'run barut fıçuıı" olmaktan ta
mamen çıkmıştır. Qulgaristanla olan yak· 

laşma sıyasası, kıral Alt.ksandr'ın Sof
ya'ya yaptığı tarihi ıeyabatla ve kıral 
Boris'in bu ziyareti iade etmesi keyfi-

vetiyle başJar Kıral Boris ile naib preıu 
Paul arasmdaki birleşme, bu 11yasada 

devam edileceğini iıbat eylemiıtir. V~k

tiyle bir çok hadiselerin olduğ : bulgar • 
yugoslav hududu, bugÜn yalnız sakin 
wrette yolcu ve eşya nakliyab fa::-:' ye
tine sahne olmaktadır. 

Yugoslavya, ayni -.:amanda Avuı-

turya ile de iyi münase~tler devam et• 
tinnektedir. 

Bu ıebebten dolayı Yugoslavya, /';. 
vusturya'da bu derece şiddetli surette 
kıralhğuı iadesi hakkında propaganıla· 

lar yapılmakta olduğunu anlamamakta· 
dır. 

Habsburgların yeniden tahta geç • 
meleri Avrupa sulhu üzerinde önüne 
geçilm~i kabil olmıyan fena tesirler 
yapacakbr. Yugoslavya hükiimeti, bu 
tarzdaki bütün teşebbüslere, ikinci Yeva 

Ü-:Üncü defa ''hayır., diye ~vab verme
ği kendisine bir vazife bilir. 

Yugoslavya tuna kuıidlr ki, millet

lerarası 11yasanın temeli milletler cemı
yetidir ve milletler cP.mİyeti ıulhun de
vamı ve mi11et1erarası mul\\.ıedelerin 

yürürlükte k:llması için biricik vasıta • 
dır • ., 
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Osmanlılara gelince, onlar zamanında 
bu tolerans zihniyeti yeniden itibar kazan
mış ve azlıkhklara karşı güdülen politikanın 
temelini vermiştir. 

tehdid etmiştir. Eğer buna rağmen, Avus· 
turya İmparatoru ile Rus Çannın orduları, 
on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda 
hıristiyan milletlere rastlamışlar ve bunları 
hilalin boyunduruğundan kurtarmışlarsa, 
bunu o Şeyhülislama borçluyuz ki padişahı
nın güpegündüz yolunu keserek bir dinsizlik 
ettiğini yüzüne vunnuş ve o hükümdarın biz
zat kendisine borçluyuz ki, kendi dinindeki 
esasa boyun eğerek verdiği emri geri almış
tır. 

Müslümanlığın bu toleransı, tefsircilerin 
kavgalarına ve kıh kırk yarmalarma rağ
men, onun nassi ahkamında da mevcuddur. 
Müslümanlıkta mündemiç olan üniversalizrn, 
kendisinde bir takım mezheblerin doğması
na ne mani olmuş ne de mani olmak istemiş
tir. Peygamber ise, dinde dinamizmin vücu
duna açıkça kani olduğu için, görüş ayrılık-

biri de, ortadan lcalknuş olacaktır. Bir mabed ki, 

içinde insanlar, 1400 sene Tanrt'ya dua ve ibadet 
etmişlerdir. Böylesine bir mabed, pek az
dır . • Bischoff. 

larına bir bahtiyarlık, Tanrı'nm bir nimeti 
adını vermiştir. 

Çok şayanı dikkattir ki, hepsi de orto
doks yani sünni sayılan dört mezheb arasın
dan, Türk, taassub ve "rigorisme" e en ya
bancı yani en liberaJ ve en insani olanını, 
Hanife İma:n'ınkini seçmişlerdir. 

Ve Türklerin memleketinde müslüman
lık, yüzyıllar'ın biribirini kovaladığı bir 
müddet i~inde başgöstermeleri mukadder 
politik ve ekonomik tahavvüller karşısında 
dini • siyasi bir camianın karşılaştığı zaru
retlere intibak etmek kabiliyetini göster
miştir. Hayatın akışma karşı duracağına, 

fazla şiddetH olan bazı ayet ve hadisleri fet
va ve tefsir yolunda gevşetmeyi tercih et
miştir. Çünkü "Tanrı'nın dininde istibdad 
yoktur." 

Hiç kimsenin şu hakikati inkar etmesine 
imkan yo~tur ki, batı memleketlerinde, baş
ka dinlerden olanlara karşı zulüm ve imha 

. son haddine çıkarken, halife - sultanların 
memleketinde bütün dinler ve akideler ser
bestçe tutunmuş ve bunlara verilen imtiyaz
lar, devlet yasasına girmiştir. 

Fakat tahii. bu bakımdan da, zamanla, 
bazı gev~cm -1e..r olmuştur. Mesela, Avrupa
da "devl t :::.ı.ııln ise din de onundur" kaide
si hüküm sürerken, oadisahın da aklına 
,.aayasmı hidayete erdirmek fikri gelmiş 

0 -.:;~wm.,nlr~ı kabul etmiyenleri ölümle 

Fakat milslüınanların dini toleransına 
en büyük şahid, müslümanlığm hıristiyanlı
ğa zaferini sembolize etsin diye camiye kal
bedilen kilisenin, beş yüzyıllık Türk haki· 
miyetinden sonra, bugün, ona Jüstinien ta
rafından verilen ismi hala taşımakta olına
sıdır. Hagia Sophia (1) bugün dahi Ayasof
ya'dır. 

(1) Ayasofya yakında tarihi bir müze olacak· 
tır. Bu suretle, Türkler, dünyanra en güzel müze
sine malik olacaklardır. Fakat dQnyanın en eski, 
en şerefli, en gün ve tarih görmüş mabedlerinden 

Bischofl o kadar gerçek bir dindardır ki, hangi 
nin için olursa olsun, Ayasofya, tek mabed kalsın. 
razıdır. Fakat, şu tolerans bahsinde, onun ileri bir 
kademesi olan layikliği neden hatırlamaz? Kilise -
cami ikiliğinın tarih içinde sliregelen kavgasına 

son verecek ola.ı "milze" kararını, Bischofl, anla
mıyacak ve bunun poezisine varmıyacak bir insan 
değildir. - B. B. 

(Burada Bischoff, "icma1 ümmet" ten 
bahsediyor). 

(Sonu v;-r) 
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} eni romanımız dolayuiyle 

'l'uhaf tesadüfler 
Eskiler, iyi teeadüflere .. tali", kö

tülerine "uğursuzluk" derlerdi. Biz
ler, i h t i m a l i h e ı a p ve i ı -
t a t i ı t i k 'denberi talie de, uğur
suzluğa da, haklı olarak inanmadığı
ıruz için, sadece .. tesadüf" diyoruz. 
fakat hidialerdeki bildiğimiz z a • 
r u r i • liğe ve m e v it u t ' luia 
mğmen inanmak gerek ki iyi ve fe
na tesadüfler vardır; vuku unu bek
lemediğimiz teadüfler... Madam 
8ovari tercümesi gibi. 

Güatav Floberin Madam Bova
ri' ai dilimize çevrilmemitti ve bu, 
roman kütüpinemiz için bir ebikti. 
Türkçemize kazandırmak zevki ile 
bu romanı tercümeye baflacLğmuz 
unıda, bir ark.adapn çoktan bu İfe 
gİrİflnİI ve çıkmak üzere bulunan bir 
aergide nqri için de dergi ahibleriy
le anlatmıt olduğunu öğrendik. 

Okurlarmuz bilirler ki Ulus, tef
rika ettiği eserleri - aayfalamıda hap
eolup kalrnamalan için - kitap tek· 
linde de nqreder; Madam Bovari'
DİD belki, baheettiğiıniz dergi sayfa
larında kalacağına acmmakla bera
ber Madam 8ovari müellifinin Sa
lambo'aunu türk~ çevireceğimizi 
okurlaımuza bildirdik. 

Bir kötü tetadüf daha: Salambo 
~-tan tercüme edilmit: hatti denil
c:lijiıae aöre iki keıe..... iki kere ter-
ciime belki mübalep •• bile ki
ı.p halinde çıkbjı muhalrlralr; göz-
lerimizle aörüp imındık. 

Avrupeda büyük bumevlerinin 
pmpapnda raaleleri vardır; fikir 
deraiJeri her çıkan deierlice eaerden 
bahaederler. Kitap yazanlar ~ 
dan birer tanesini pzetelere gönd& 
rirler. Bu uaulleıden hemen hiç biri 
henüz adetlerimiz arasına girmediği 
için Salambo 'nun türkçeye çevrilmif 
olduğunu öğrencmemİ§tik. Ve gene 
kötü bir tesadüf eseri olarak gazete
mizdeki bütün arkadB§lar Salambo
yu aslından okumutlarcb; türkçesini 
bilen yoktu. Bir okurumuz haber ve
rince bundan da vazgeçmek zorunda 
kaldık. 

Bu tuhaf tesadüflerin vukuuna 
nasıl mani olmalı) Nurullah Ataç'm 
Kaynak'da teklif ettiği gibi telif hak
lu mukavelesini imza ederek mi) 
Vakıa o zaman, avrupeh yazarlarm 
yeni eeerlerini tercüme için aahiblerine 
batvururken tercüme edilnıit veya e
dilmek üzere buhmmu9 olduklannı 
öğreniriz, ancak .... 8mmenin malı ol
mut olanlan ne yaparız) Güatav 
F'loberinkiler gibi) ... 

Bunlan dütünerelr, bizde henüz 
tanmmamıf kıymetli yazarlum 
memleketlerinde beğenilmif etterle
rini dilimize çevirmeği daha uygun 
gördük. Bugün başlayan yeni roma
nnnızm adr Epithalame ve 
müellifi de franmz muhanirlerinden 
Jacquea Chardonne'dur. 

Epithalame, eski tabirle ArUai
ye, yani evliliği ve yeni evlileri öv
mek için yazılmıt manzume demek
tir. Evlilik sadece evlenmekten iba
ret olmadığı, asıl davanın onun de
vammr imkanlı kılmak olduğu, hal
buki cemiyetin en kuvvetli dayanç
larınMn biri olan evliliği - bir ham
lede deviriveren büyük ve korkunç
lnrmdan başka, güve gibi yavaş ya
\'M. kemire kemire - vıkan maddi 

ULUS 

r- - -- - --
yabancı gazetelerde ~kuduklarımızJ 

- ----- - - --- - - -

NIPON DRAMI MI? 
Bu, ananevi f edakirlıktan başka bir ~y değildir 

IA J•rt'11l ....,....,,,. Clauıle F•· 
rer• .an jopon i.yamıulalci lcolara· ....... ;..... ..,._,.,. .... ._ , .. 
fÜdİiİ clobqui7f- •7'tiıttle ...,. 
Fnma • ~ paJıtn. brp tftir
rrte7İ ilamal etmiyor: 

Nippoa J&m7orum, japoa depl. 
Son Tokyo laiclUeleri clola,...iyle ,.... 
lıt dütüncel-. kapılmewek için her 
f8J'den önce Japoayaya aid 19yleri 
japonca adlariyle •nmek Ye japon gö
&İyle görmek liznndD". 

Son Tokyo hidiaeleri dedim. Bun· 
d11n daha fazlumı söylemek dojra 

olmaz. Bilhaua "hükümet darbesi., 
tabiri kullenrlm•m•lıdD". Doian p 
Def memleketinde ıeçen fllJ', ne 1851 
parlamentoaunu dıtan atan Prena 
Batkan Lui Napoleon'aa hareketine, 
ne de 1924 de cumur '-tkam Mil
ran'ı dıtan atan B. EdYar Er,.o'ılun 
hareketine benzer. Daha dotnua, 
Nippon memleketiacle ıeçen hidiae, 
Avrupada &'eçmİf Ye &'eçecek hiç bir 
•akaya benzememektedir. Ve bilbaa. 
aa bu miinaseltede A..,.a ruhunu A•· 
rapa ruhundan ayıran ••mpaiz uça· 
rma" laaldonda konferans •ermeye ....._,...an. Nippaa hiç de bir Aa
J'• -.teli delildir. Hatta, IMmim ... 
l&J'lfllD& göre - japonla, - ~H, 
bir Turalı ••Y• bir Siberyalı araam· 
da bir japonla bir framız anamda 
oldujuadan çok fazla fark •ardD". 

Nippon milleti, hiç pİpheaiz. Ok
yanoaya mentelidir. Ve onun muhte
tem olan ölümü küçükaemeai, vakti 
geldifi zaman bir çinlinin göaterdifi 
daha as muhtetem olmıyan ölümü 
kiiçiik...,e hiaine beaaemez. Yolrlu
i• karqmak üaere oldutu aa, çlnli 
birdealtin her teY• luırp allkaamı 

kaybeder ve nabzmm ahtı ne artar, 
ne ekailir. Japonyabya ıelince, o, gö
rünütte onun kadar aakin olmaama 
rağmen, gizli olarak içinclen cotar. 
Oyle ki biriDciai ummadan ölür, 
ikincisi kahramanca ölür. 

Banlan IÖylerken okurlarm kıyaa
ladrfım, tercih ettiğim ve hiiküm •er· 
diğim neticesini pek çabuk çıkarma· 
malarmı rica ederim. Ben, hattl iyi
ce aalam.,.orum bile, çüakü Witiia 
•unlar bizden IOGMIZ derecede mk. 
br. Ancak bir nokta izeriade karar 
Yeriyorum. o da ıudur: Japoayalı 
fÜpheaİz bize benzemez, fakat çinli 
•üabütüa benzemez. Öyle ki, pek ..,_ 
ra dütüace Tokyo hadiseleri üzerin
de fikir ,ürütebiliriz, Naıakin, Pekin 
•eya Çengton'da çıkmq hidiaeler 

ve manevi türlü düımanlan da bu
lunduğu ve Epithalame iae bunu an
lattığı için yeni tefrikamıza EVLi
LiK VE ÖTESi dedik 

00

Evli1ik ve ötesi .. her erkek, her ka
dın, her genç kız ve her delikanlı ta
rafından zevkle, merakla, dikkatle o-

1 
kunacak güzel bir eserdir ... Ve tu
haf tesadüf, türkçeye henüz çevril-
memistir. Na8Uhi BAvdftr 

..... 1ro-ut olaa7dı, butlu dütiinmek 
iMie lüZ11111Md ........ ... 

Tali e.ri olarak • merakımız için 
tali eeeri olarak • batb yerde defil, 
hakiki" yüz kere bin J'qmda Aaya
nın ortasında defil, Tok,.o'da iki kü
çücük yüzbatmm • yüzbatı Ando ve 
,.üzbafl Nonaka • kamandaaı alhnda 
bir a.ac; gene zabit Mikado'nun ba· 
kanlanndan birçoklarına kartı ağır 
bir hücumda bulanchı •e mu .. ffak 
oldu. ihtiyatla hazrrlanmıt, canb o

larak tatbik edilmit olan hareket, ilk 
hamlede bütün hedeflerine erişti de· 
ailehilir. Kara ordulan umum mii 
fettiti general Uatanabe öldürüldü. 
Finans bakanı Takahqi öldürüldü. 
Eaki bafbakan, amiral kont Sayto öL 
düriildii. Eski bü,.ak el9, hamsi da. 
nqm•n baron Hay&fi iltliriildü. 

_v.blmlardu-... .... u
c1ar ,.-..k .,.ıar da latıe calta-

ffte. ... ............ ~ ....... 
,_ alahm • bw halrikatea ilati,.lıa-

- •ar • " IMt dalrika tfittı-.u
Ea ~ ee maabluız bir fara-

ziJe il.-i ....-. 
Yann. Paria Sazetel.-i, çok~. 

çok .-.ru y6zlNap 11-eka .. Aado 
gi1ti - bir a.ac; a._ iDcedea taaar
lanmıf bir plin dairesinde BB. Saro, 
Flanden, Pol lloak., Leoa ilhan, 
Franklen Buyon, s.ı,.. Bogit •e hat
ta Cenü'J'Ü öldiirmit olduldanm bü· 
tüa dünyaya ilin etseler, bütün Fran
aayı kaplıyacak olan muas:ııam, esici 
fafkmlıiı tasvir etmek fipbesis ki 
lüaumauzdur. Fakat ilk darbenin te

siri geçince ardmdan ..... ı bir reak. 
siyon gelir? Halkımız, bütün halkı

mız ne düşünüyor, ne tasavvur eder, 
neden korkar, ne umar? Ve her feJ'• 
den önce Paria'ten Nia'e, l..iyon'dan 
Ul'e, Strasbur&"dan Bordo'ya kadar 
her tarafta. bu ümomal katiller ft 

onların takib ettiği hedefler hakkın
da aaul bir fikir edinilir? 

Bu mesele iiserinde beaabaız dii· 
tüacc.ı- ortaya iblabilir. Franunm 
bütün sündelik Ye haftalık ıantele
ri, bitim mecm..tan f'ID• nya ba
au tahanüJ edebilirler. Fakat hiç 
k-...,in, hatta timarhanelerimisdeki 
delilerin bile fU netic:eJ'İ çıkaraeakla· 

nm.....,..,...: 

.. BB. Flandea, Blum •e teriklerini 
öldürenlerin hiç bir fena niyetleri 
yoktu. ft hükümet çevresi içinde en 
az maaumlarmr ~f olmalarına 

rağmen, karbanlarma kart• tahaen 
•ir lnzgın}ıklan J'Oktu. Birkaç politi· 
ka adamını, sadece diferlerine daha 
iyi Y•falll&J'I, daha yurdaeverce Y&f&• 
maJ'I öiretmek için öldürdüler. Ve, 
tabiidir ki, yalnız öldiirmÜf olmalan 
ve böylelikle kanun dıtı olmalan do
la,..aiyle, kendilerini sevinçle ölmiye, 
daha doiruau kendi kendilerini öl· 
clünneye m.-J,\mn ediyorlardı. Birçolr 

,.atıyanlan kurtarmak ve ebedi Nip· 
paeu, canlıların •• ölülerin çok üatün. 
de bü,.ütmek için birkaç cenaze. Hep. 
ai bu kadar." 

Hayır defil mi, bunu bizde kimae 
dütünemezdi. Kim bilir, belki de biz 
buna li,..laz. 

Halbuki timdi Kiyu • Şi1u'dan 
Hondo'ya ve Sikok'tan Hoka,-do'ya 
kadar herkesin ne dÜfÜndüiünii bili
yorum. Bir dakika fÜpbe etmeyiniz 
ki orada yüz milyon erkek ve kadın 
japonyalı bu mese-•e üzerinde tered

düd etmiyor ve taavib ediyorlar. O. 
lil mi iatiyoraunuz, · bakın • iailer, 
gülerek teslim oldular ve bqbakan 
muavini baroa Goto ıündelik itlerin 
çembneaini temin edi,.or- Fakat 
baron Coto iatifa ebnittir •• Mikado
a-, amiral Okada"am ,.en.., ince
de. iatillar ....., .... ...... ...... 

müthit hareketleriyle ipnt .-it el
duiu adamlan getincefinden kimae 
fÜphe etmiyor. 

Hilriimet darbesi mi? Hiç bir za. 
man ! ananevi bir fedakarlık. Batka 
hiç bir teY değil. Yüz •eya iki yüz 

lraclar adam ölmÜf nya lnınclilli öl· 
........_ Niçia? Japaayanm biyildi

li içia l " fedakirbktan Japonya 
fayclalanac:ak olcluldaa _.. ltirbç 
manau:ıı ferdin - üemiyeti olw? 8. 
Röne Jugle'DİD cizel kitabm1 olımcla-

nuz mu? Ohu sene kadar evel, aym 
muhteıem, ihtiras .. rici, luvruulıncı 
meseleyi, Nippon yurdaeverliii meae
leaini yazmak iatemif olcfuiumu ha. 
tırlıyorum. 

Ve daha bu aabab, çok ihtiyar, 
çok çılgm, çok güsel ,,. çok J'lllllutak 
Avrupa üzerinde Asya reaksiyonları· 
nm hayati ebemiyetini daima sezmit 
olan nadir Avrupa adamlanndan bi· 
riyle ko1111furken, bu adam, Piyer Bö
naa, amuslarmı kaldll'U'ak bana cli
yordu ki: 

- Bütün bu parlamento münaka· 
tacılan, Franaz • So.,..t pakb dola
yıliyle biribirlerinin bqlarma deier
aiz ithamlar frrlattıklan unda bir 

tek bakan, bir tek elçi, bir tek sene
ral ortaya çıkarak onlara habrlatmı· 

yacalmu ki bir alman • japon andlat
man meTCUCldm ve S.,.,.et diploma• 

siai çarlann AIJ'adaki çılgınca uya. 
aaaına yeniden baflana, biz de ,.tmz 
Almanlara karp delil fakat japonla· 
ra karp da hart. etmek S01111Mla ka· 
lacatn. HalHki japaeyablana, dai
ma salib selmek, bin yrlbk Wr Wet
leridir." 

Bu dotrudm. Çok dofrudw. IJI. 
ınunundan fazla dofruclar. 

On veya on iki yıl önce Tokyonun 
biu teklif ettiii ittifakı nddetmit 
olanlar • hepsi ölınüt olnuyan .. ba
sılan aynı hatalı göriiflerini bqiin 
de devam ettiren franaız bakanlarm
clan bahaecliyorum • daha o saman 
raa anlatmannr, japon anlqmaama 
tercı1ı ehni• olanlar japon nıhu de· 
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Yurdseverlik adına 

cinayet 
Deyli Tele.,-al •aateainden: 
S.. yıllar ~de ..ect•yet 

dünyası IDefl'Utİ hükümetlerle milita• 
riat elokratlar anamda seçen birkaç 
feci .......,. tahicl .ı ... 

iki pllC ~..... tarafından idare 
..... ieiler -- hükümet biaalan. 
................ afak miifrese-
- batlaakaala difer •irkaç ukanm 
e.terine siderek onlan yata)darmclaa 
kaldırmıt ve öldürmütlerdir • 

..•. Bu korkunç cinayetler yurdae
Yerlik aclma itlenmiftir. 

... Bu caniler, halis bir yurdaever· 
likle harekete geçtiklerini id9,a edi
yorlar. Bunlar, parlimento aiateminia 
ilihi imparatorluk haklarına bir aay· 
nısızlık olduğunu ve imparatorun es
ki zamanlarda olduğu gibi, yabuz or
duya dayanarak hüküm sürmesini ia· 
tiyorlar. 

Geçen hafta yapılan seçimlerde 
liberallerle aoayaliatlerin kazanması 

ba kanlı bidiaelerin aebebl.-indea 
batlıcaaı sayılabilir. 

Bu militarist ruhun Japonyamn iç 
aulhu ve uzak fal'km huzuru için U• 

yandırclıfı tehdid aP&fikirdD". 
Japonya her yıl biraz claha endü .. 

trile ... lde .. onla tefleri taılnn bir 
emperyalizm duylrUfll bealemelrtedir. 
ı •. 

Bu dUJ'su. bu avq .• ..., eletia 
)'UrdseYerlik hiel 11 bU kM"<ıl~ 
ona Mitün azak tarlna egemenlitini e. 
le s~k Ye Ç"m'in hududaaz eko
aamllr lraynalrlarmdan faydalanmak 
ı...--=-= .......... 1rteclir • 

ANKARA RADYOSU 
t 9.30 Ankara palastan nakil 

20. 
20.15 
20.25 
20.35 

{orkestra) 
Sporcu konutuyor. 
Karqık plik netriyatı 
Ajanı haberleri 
Karpiç Şehir lokanta -
undan nakil 'orkestra) 

ISTANBUL RADYOSU 
12.30 Muhtelif plik neıriyatı 
18. Dam muaikiai (plik) 
19. Haberler 
t 9. 15 Hafif muıiki veya ret • 

20. 
20.30 
21. 

ramminion. 
Sigan muıikiıi (plik) 
Stüdyo orkenralan 
Eminönü Halkevi ıöıte
rit kolu 

21.45 Son haberler 
Saat 22 dtn eonra Anadolu ajan

ıınm ıazttelere maham havadis 
aerviıi verilecektir. 

ailen o müclhiı Julıcm nuıl hir çelik· 
ten yapıhmf oldafunu bilmi,...lar. 

Çartamba aiinü yilzbqı Ando ile 
No1taka'ma yaphklan .. iki bir çrl
s-hkbr. Fakat aDCak ialiaaaBlar 
ltö,le Wr ~ yapmaya ma.._ 
dirdirler. Ve böyle adamlana ~ 
tloidufu, büyiidüiü ve ildiiü Wr 
IDiDet, bu neviden adamlan bir alay 
lıetkı1 edecek kadar çok olan hir mil
let, esnrlı nrette büyük •e korkunç 
bir millettir. 

28 ıuut hadisesi, Awapaya •• 
eoirafyada eahil olan Framaya bu 
baait hakikati öfı'etine, Tokyoda ö. 
len aekaen kiti ve onlan öldürmek 
için ölümü kabul etmit olanlar beyhu. 
de yere ölma. obnıyacaklardır. 

c:::==================================================================================================-=====================::::::ıı=======--=-
Telrilca No.: 1 

Evllllk ve Ctesı 
Bert, bu irade ifadesini hatırına getirip, pek 
ehemiyetli bildiği, kendine hükmetme kud
retini geliştinneğe karar verdi. Sabahleyin 
saat yedide yatağından fırlamağa ve buz gi
bi salonda piyano dersini hazırlamağa ken
dini zorlardı. 

ğı teklif eder ve her seferinde de İvon Dük
roke'yi alıp bir dolaba gizlenir, oradan bir 
tarafa kımıldamazdı; fakat hiç kimse de 
onları aramazdı. Kızlar, Mari Luiz'in hakiki 
bakırdan yapılmış mükemmel mutfak takı
mı ile şeker yapmağa çalışırlardı. İs dolan 
odada ateşi üfleye üfleye yüzleri kıpkırmızı, 
erimi~ şekeri vaktinden önce tatmak ister
ken dillerini yakar ve sıra tencere diplerini 
kaznnağa gelince oyun. mide bulantısı ile 
biterdi. 

du, fakat onu Medis'te, deniz kıyısında gör
müş olduğu aklına geliyordu. Bu acayip ve 
güzel kadmm plajda veya ormanda, her za
man büyük Esner'le yaptığı gezintilerde 
görüldüğünü hatırlıyordu. Yazan: ]ak ŞARDON 

Türkçeye çevirea: Nasuhi BAYDAR -·-
Bert pek neşeli bir küçük kızdı, fakat 

muhakeme yürütmesini severdi. Anasını te
laşlı, tasalı ve her vakit dolablan önünde 
uğraşır gördükçe insanlann kendi hatalan 
yüzünden bahtsrz olduklarını düşünürdü. 

Sakin ve parlak gözleri, sevimli bir hali, gü
zel elbiseleri olan halasını hatırlar ve bu, 
pek cazibeli ihtiyar kadında mutlu ve iyi 
sevkolunmuş bir hayatın timsalini görürdü. 
Bir gün Bert, kız kardeşi Emma ile beraber 
Fon b 'va gitmek istediği için ağlarken 
haluı onu kucağına oturtmuş ve enerjili bir 
bakıfla: "Artık bunu zihninden sil; is
tersen aklına bile getirmezsin, " diyerek bir 
tüy kadar yumuşak ve mine çiçeği kokan bir 
nı nriille n-özlerini silmişti. Daha sonralan 

O kış çok soğuk oldu. Mari Luiz Şoran 
perşembe günleri gelir ve iki arkadaş, Bert'. 
in odasına kapanırlardı. Kahvaltı etmek için 
çatallannm ucuna taktıktan et parçalariyle, 
parmaklarmı da yakan korda, kebap pitirirler
di. Erkenden gece olurdu. Mari Luiz, arka
daşının ayaklan dibine, ocağın karşısına u
zanır, gözlerini ateşe dikerdi; onlan bu orta 
halli evden ahp bir hulya ocağına - fısıltılı 
gülümsemesiz, düşünceleri ve tecrübelerl 
hakkında takdirlerle dolu ciddi bir sesle, u
zun görüşmelerinin mevzuu yaptıklan - daha 
sonraki hayata götüren bu gölgeyi, bu sı
caklığı, bu samimiliği pek severlerdi. Sonra 
Bert lambayı yakardı. ve birden bire, bu 
cidcti insanlar birer çocuk oluverirlerdi. 

Mari Luiz'lerde, bütün ev onların eğlen
ce yeri idi. Andre Şoran saklambaç oynama-

Yazın, Şoran'lar, sık sık araba ile gelip 
Bert'i alır ve Fondbo şatosuna, Dükroke'te
re ~ötürürlerdi. 

Bir gün. beygir idi adımla son yamacı 
çıkarken, arabayı kullanan Andre, Mari Lu
iz'in yanında oturmakta olan Ber'te dönüp: 

_ Pek rahatsız değilsiniz ya? dedi. An
lasıldığına göre bugün Madam Brön'ü göre
ceğiz. 

At tmsa kalktı. Bert kolu ite yastığa sa
nhp eli ile de saçlannı tutarak, gözleri ka
yıp giden yolda, Madam Brön'ü düşündü. 
Ma<iam Briln'e h1c Nuvazik'te rastlamıyor-

Araba, iki yam meşeli bir yolun gölgesin
de sessizce ilerledi. Bert, şatonwı önünde, 
bir kadın gnıpunun arasında, Mari Brön'ün 
siluetini hemen tanıdı. 

Madam Dükroke. Bert'i öperken: 
- Yavrum, pek güzel bir elbisen var, 

dedi. 
Sonra hemen, şen fakat emredici sesi ile 

ilave etti: 
- Geneler teniste; haydi gidij> sandalJa

rımzı giyiniz. 
Fondbo şatosunun salonunda, doğrama

lar ve perdeler altında, duvarlann ruha biraz 
kasvet verici kütlesi ve sanki taŞlann so
ğukluğu hissolunuyordu. Mari Luiz tasbk
ta, merdivenin yanında sandallanm anvor· 
du. Bert pencereye yaklastt ve narkt'!l M~o;
yö Dükroke ile gezmekte olan hir d n·.,nlt
vı gördü. 



8 MART 1936 PAZAR 

Dışarıda: 
4-3-936 * İtalyan - Habef harbı etrafmda

ki İtalyan zaferlerine aid haberler 
gelmiye devam etmiıtir. Daha fazla 
Eritre ve Asmara ile Romanın verdi
ği resmi tebliğ haberlerine göre 1tal
yan%arın karşısında habeş cüzütamı 

kalmamıştır. Ras lmru Takaza'nm Ö· 

te yanına sürülmüştür. Habeşlerden 

35.000 ölü ve yaralı vardır. İtalyan. 
br Tembiyen'i, temizlemeğe devam 
ediyorlar. 

* Suriye ile Fransa arasındaki an
laşmazlıkları ortadan kaldıracak ve 
~uriyedeki hadiseleri önlemek için 
De Martel ile Suriye hükümeti ve 
Haşim El Altossi arasındaki görüşme
ler neticesinde bir tebliğ neşredilmİf
tir. Tebliğe göre Suriyeye Fransanın 
vereceği haklar, lrak'tan aşağı olmı· 
yacaktır. * J aponyada kabine buhranı de
vam ediyor. Prens Soyonci'nin bütün 
gayretlerine rağmen japon kabinesi 
hala kurulamamıştır. Vaziyetin dü
zelmesi için kuvvetli bir kabinenin 
kurulması lazımgeldiği hakkmda bir 
kanaat vardır. * lngiltere hükümeti beklenen be
yaz kitabı netretmittir. lngilterenin 
yeni ailahlanma programım müdafaa 
eden kitab iıçi partisi mahfillerince 
tenkide ve hücuma uğramıftır. * B. Ruzvelt, paylaşılmıyan ıirket 
karları üzerine vergi koymayı kon
greye teklif etmİ§lİr. Hükümete bir 
buçuk milyardan fazla varidat geti
recek olan bu teklif, cumuriyetçilerin 
tenkidine uğradığı gibi, demokratları 
da §aşırbnıştır. * Petrol ambargosunu kararlaş
tırmak Üzere toplanan on sekizlerin 
verdiği karara göre 13 ler, Adiaaba
ve Romaya aulh flll'llarıru bildirme
lerini teklif etmi§ler ve iki taraftan 
harbm 1 O marta kadar durdurulması 
m iatemişlerdir. İtalyanların, zaferi 
kazanmak üzere olduktan bir aırada 
!ulha yanaşmak istemiyecekleri tah. 
min edilmektedir. 

*Çek Cumur 
Reisi 8. Bene§, 
yeni Prağ elçi
miz B. Yakup 
Kadriyi kabul 
etmiş ve türk 
~!çisinin aynı 

dostluk ve bağ
lılığa dayanan 
ki memleke

, ·n münasebet· 
IPrİ hakkında -
ki sözlerine ce-

5-3-936 

v a p olarak B. Bene§ 
· ~ekoslovakya, Türkiyenin enerji ve 
metanetle takip ettiği maksadı tasvib 
t-tmektedir,. demiştir. 

* Negüs 13 lerin sulh teklifini ka
bul ettiğini Cenevreye bildirmiştir. 
Negüs, ''görüşmelerin Milletler Cemi
yeti paktı ve çerrevesi içinde yapıla
cağını sened ittihaz ediyorum." de
miştir. 

* Bir yandan da harb devam et
mektedir. Royter muhabirıne göre, 
harb, bir İnsan avı şeklini almıştır. 

Bir İtalyan uçağı İngiliz kızı1haç sey
yar hastanesini gene bombardıman 
etmiştir. 

* Arnavudluk ile ltalya arasında 
bir anlaşma imzalanmı,tır. 

* B. Stalin, 
amerikalı ga -
zeteci Roy Ho • 
vard ile mühim 
bir goruşme 

yapmıştır. Bay 
Stalin dünya -

daki durumu 
nın son aylar -
karşısında Sov
yet Rusyanm 
Mvasasını a n 

latmış, japon 
mili arizmi ve 
alman faşizmini 

iri büyük tehlike 

B. Stalin 
dünya için i • 
olarak göster -

m:ş, komünis propagandaları etra
frndaki yanlrs tPJ ,, l:;~ilt-ri çürütmüş, 

içeride: 
4-3-936 * Sıyasal bilgiler okulu talebesin

den 20 kişilik bir kafile Yükaek Zi· 
raat Enstitüsü talebelerile apar le• 
maslan yapmak üzere Ankaraya gel· 
mİ§lerdir. 

* Bükret elçimiz B. Taımover An. 
karaya gelecektir. 

5-3-936 * lstanbulda Fenerbabçe birinci 
takımı ile izmirli Altaym birinci takı
mı arasında yapılan futbol maçını Fe
nerbahçe 6-2 kazanmı§br. 

* lstanbula giden Ankaranın Çan· 
kaya takımı, Güneşle yaptığı maçta 
2-2 berabere kalmıştır. 

6-3-936 * Ankara Halkevi üyeleri yüzler
ce kişilik kafile halinde Reşid Galip, 
Sami Çölgeçen, lbnirrefik Ahmed 
Nuri, ve diş doktoru Ali Rıza Çan
kayanın mezarma giderek çelenk 
koymu§lardır. 

* Başbakan ismet İnönü lstanbula 
gitmiş ve istasyonda karşılanmııtır. 

Kazalar 
* lstanbulda başlıca üç kaza ol

muıtur. Akaarayda tramvay bir ço
cuğu ezerek öldürmüştür. Diier iki 
kazada nüfus kaybı yoktur. 

* Şehrimizde de iki kaza olmu§, 
şekerci B. Hamdinin dört yagmdaki 
oğlu Haldun Adliye sarayı caddesin
de, gazoz fabrikasmın bulunduğu so· 
kaktan birdenbire caddeye çıkını§, o 
sırada geçmekte olan 15 numaralı o· 
tobüsün altında kalmııtrr. Hastaneye 
kaldırılan zavallı çocuk yolda öl
müştür. 

* Dün de Cebecide kiraladığı mo
tosikletle gezmekte olan 14 yaşında 
bir çocuk tren hattının ayrıldığı tele 
çarpmıt ve bacağı kesilmiştir. Yaralı 

hastaneye kaldırılmıştır. 

sosyalist cemiyet ile, komünist cemi
yet arasındaki bünye farkını ve te-
7adları izah etmiş, sovyet rejiminin 
alacağı yeni tedbirleri anlatmıştı!'. 

Sovyet bas1D1 bu mülakatın ehemiye
tine ve açıklılığma İşaret ediyorlar. 

* Yunanistanda kabine buhranı 
devam ediyor. Gazetelere göre kabi
neyi kuracak en kuvvetli namzed ge
ne Demircis'tir. 

* Prens Strahemberg gene Romayl\ 
gitmiştir. Gömböş, Kenya, Şuşning ve 
Berger Valdenez de gidecekler, İtal
ya - Avusturya· Macaristan arasında 
imzalanmış olan pakt ve Tuna işleri
nin tanzimi meselelerini göriİşecek -
lerdir. 

6-3-936 * lngi!iz kızılhaç hastanesinin f. 
talyanlar tarafından bombardımanı 

lngilterede çok fena karşılanmıştır. Bu 
bombardımana uğrıyanlar arasında 

İngilizler bulunuyorsa hadise kötü 

bir mahiyet alacağından korkulmak. 
tadır. 

İtalya hadise hakkında bir resmi 
tebliğ ne§rederek tayyarenin kızılhaç 
hastanesini değil, kendisine kar~ı ate§ 
açılan bir silah deposunu bombaladı
ğını bildirmektedir. 

* Cenevrede, ltalyadan sulh hak
kında kaçamaklı bir cevap beklen.. 
mektedir. ltalya petrol ambargosuna 
karşı milJetler cemiyetinden çekil
mek, Lokarno teahhüdlerini yapma
mak, fransız - İtalyan askeri anla§· 
masmm feshi ve fransız • İtalyan hu
dudunda eski mikyas üzerinde asker 
bulundurulması gibi tedbirlere bat 
vurmak ihtimali vardır. 

* lngiliz gazetelerine göre, Al
manya Rendeki alman haklarmın ta
nınmı.sı, Almanyanın müstemleke sa
hibi olması, milletler cemiyeti pak
tında bazı değişiklikler gibi §artlar 
altında Cenevreye dönecektir. 

* Yunanistanda kabine buhranı 
hala halJedilemeıniştir. B. Metaksas 
general Papagos'un yerine sü bakam 
olmuştur. 

* Bir mebus B. Stoyadinoviç'i mec
liste söz söylerken vurmak için üzeri
ne ateş etmiş, fakat isabet ettireme
miştir. 

ULUS 

Boks maçlan 
İlk karşılaşmaların 

neticeleri 
Kızılay nıenfaatine, Ankara Gü

cü ve Bokı Kulübü boksörleriyle 
maçlar yapmak üzere, ıehrimize 
gelen galatasaraylılar, cuma gü
nü ilk karıılaımalarıru balkevinde 
yaptılar. Salon çok kalabalıktı. 
Teknik neticeler: 

Tüy siklet: Necmi (Galata.sa -
ray) - Hilmi (A. B. K.) 

Üçüncü ravundun ortalarına 
doğru ipin kenarında soldan fent
le ile öne eğilen Hilmi yediği sağ 
kroşe ile yere düştü ve on sayıldık
tan sonra ayağa kalkabildi. Maç 
nakavt ile bitti. 

Hafif siklet: Ihsan (Galatasa
ray) - Burhan (A. B. K.): Dört 
ravundluk bu maç beraberlikle 
neticelendi. 

Hafif siklet; Levend (Galatasa
ray) -Ahmed (A. B. K.): Maçın 
başlanğıcından sonunakadar Le · 
vend hakim döğüşerek puvan he
sabiyle maçı kazandı. 

Hafif siklet: Küçük Kemal (Ga
latasaray) - Salih (A. B. K.) Bu 
gecenin en nıühim çarpqmaaı idi. 
Küçük Kemal ıimdiye kadar 65 
maç yapan tecrübeli bir bokaör • 
dü. Henüz iki senelik bir mazisi 
olan Ankara boks kulübünün kuv· 
vetli, fakat henüz teknivi yerleb -
memiş genç boksörü Salih ikinci 
ravundun ortalarına doğru çenesi
ne yediği sağ kroşe ile nakavt ol
du. 

Yarı orta: Fahri (Galatasaray) 
- Nevzat (Ankara Gücü) Uç ra • 
vundluk bu maçı sayıheıabiyle 
Fahri kazandı. 

ikinci maç bugün saat 14 de ya
pılacaktır. Ankara Gücü ve boks 
kulü hünün bugünkü maça daha 
kuvvetli ve teknik bir takım çıka
racakları söylenmektedir. 

maç 
Öteygün şehrimize geldiğini 

yazdığımız sıyasal bilgiler okulu 
talebelerinden sporcular bugün sa
at 14 de Ankara Gücü alanında 
Yüksek Ziraat Enstitüsü takımı ile 
karşılaşarak ilk ayaktopu maçını 
yapacaklardır. 

Aralarında galatasaraylı Kadri, 
Celal Şefik ve İstanbulsporlu Sa
mih, Orhan, F enerbahçeli Alaat -
tin gibi değerli oyuncular bulunan 
bu müsabakanın heyecanlı ve gü
zel olacağı umulmaktadır. 

IST A.l\"BULDA. 
İstanbul, 7 (A.A.) - Bayram tur

nuvasına girmek Üzere şehrimize ge
len Altayla Çankaya takımları, ikin
ci karşılatmalarını bugün Taksim 
stadında yaptılar. 

ilk hücumu altaylılar yaptılar. 
Güneşlilerin bu hücuma verdikleri 
c.evap çok semereli oldu: Dördüncü 
dakikada ilk golü attılar. Sekizinci 
dakikada Salahaddinin çok sert bir 
§Utu ile Güneşin ikinci gölünü yaptı. 
17 nici dakikada Güneşin üçüncü 
golü oldu. 

İzmirliler mukadder mağlubiyeti 
anlamışlardı. Devre 3-0 Altaym aley
hine bitti. 

İkinci devre birincinin aynı oldu: 
Güneşliler sayılarını artırmak imka
nını temin ettiler ve 13 Üncü dakika
da dördüncü, 21 inci dakikada beşin
ci, 33 ve 37 inci dakikalarda altıncı 
ve yedinci gollerini atblar ve maç 7-1 
Güneşin galibiyetiyle bitti. 

Son maçı Çankaya ile F enerbabçe 
oynuyordu. San lacivertliler yorgun 
ve isteksiz görünüyorlardı. 

Ankaralılar iae her teyden önce 
Fenerin oyununu bozmağa çalı§ıyor
lardı. 16 mcı dakikada bir kargaıalık 
esnasında Çankaya kalecisi gol vazi
yetinde ilerliyen Şabanm beline sarı· 
larak onu durdurdu. Hakem penaltı 
verdi ve Fikret güzel bir plase ile ta
kımma ilk golü kazandırdı. 

Şe:banm sıkı bir şutla 26 mcı daki
kada attığı ikinci gol de oyunun bu 
cereyanını değİ§tiremedi ve birinci 
deVJlle 2-0 fenerliler lehine bitti. 

Netice fU oldu: Fenerbahçe Naci. 
nin ayağıyla bir gol daha çıkararak 
maçr3-0 galip bitirdi. 

Alman yanın verdiği mııı tır~ 

Alman hükümati. Sovyet palitı dola~rısile 
hül{ümden düşen IA)karno andlaşmasile 

mukayyet olına dığını bildirdi 
Bertin, 7 (A. A.) - Alman Dış Da· 

kanı fon Noyrat, bu sabah İngiltere, 
Fransa, İtalya ve Belçika elçilerini ka
bul ederek a~ğrdaki muhtırayı tevdi 
etmiştir: 

Sovyet paktı ve Lokarno 
amllll§ması 

''Alman hükumeti, 2 mayıs 1935 ta
rihinde Fransız - Sovyet paktını öğre
nir öğrenmez hemen Lokarno paktrnı 

imza eden devletlerin dikkatini, Fran
sa hükumetinin bu yeni paktla girişti
ği teahhütlerin Lokamo paktından do
ğan teahhütlerile telifi kabil olmadığı 
hususuna celbetmişti. Alman hükumeti 
bu görüşünü siyasal Te hukuki bakmı
dan ve bilhassa hukuki bakımdan da 
bu muhtıranın tevdiini takip eden muh
telif m~zakerelerde izah ve tevsik et
mişti. Alakalı hükfunetler keza bilir
ler ki, ne Alman muhtırasına verdik
leri tarihi cevap ne de diplomatik yol
larla veya umumi mahiyette yaptıkları 
beyanat Alman hükfiınetini görüşün

den sarsmamıştır. 

Alman hükumetinin görüıünii 
teyit eden noktalar 

Filhakika bu mesele etrafında 25 ma
yıs 1935 den beri yapılan aiyaai ve a
leni münakaşalar Alman hükfunetinin 
daha bidayette ileri sürdüğü gör'J9ünü 
teyitten başka bir şey yapmamlltır: 

ı. - Fransız • Sovyet paktının mün
hasıran Almanyaya çevrilmiş olduğu 

su götürmez bir hakikattir. 
2. - Yine itiraz kabul etmez bir ha

kikattir ki, Fransa bu paktla, bir Al· 
man - Sovyet anlaşmazlığı takdirinde 
Milletler cemiyeti konseyinin bir tav· 
siyesini veya kararını ileri sürmeksi
zin Almanyaya karşı girişmeğe mec
bur olduğu askeri müdahale hususun

da Milletler cemiyeti paktından ken
disine düşen vazifeden çok aşın teah
bütler altına girmektedir. 

3. - Bu takdirde ise Fransanm mü
tecavizi tayin hususunda tamamile ser
best olarak karar vermek hakkını ken
disinde gördüğü de açıktır. 

4. - Binaenaleyh şu bir vakıadır ki 
Fransa • Sovyet Rusyaya karşı Millet
ler cemiyeti paktı ve buna mülhak Lo
karno mevcud değilmişçesine teahhüt 
altına girmekted~r. 

Fransa, Lokarno andl.O§masına 
saygı göstermiş midir? 

Fransız • Sovyet paktının bu neti
cesi Frnasanın koyduğu ihtiraz kay
dında Fransa Lokarnonun katilleri o
lan İngiltere ve İtalya tarafından zecri 
tedbirlerle karşılaşauksa Almanyaya 
karşı askeri müdahaleye mecbur tutul
mıyacağım zikretmektedir. Halbuki bu 
ihtiraz kaydı karşısına dikilen bir şey 
varsa o da Lokarno paktının yalnız 

lngilterenin ve İtalyanın garantisine 
değil, fakat ilk önce fransız ve alman 
münasebetlerinde tespit edilen teahhüt
lere dayandığıdır. Binaenaleyh Fransa
nın bir takım teahhütlere girişirken al
man • fransız münasebetlerine dair Lo
karno paktında tespit edilen sınıra say
gı göstermiş midir? Bu, kati ehemiyeti 
haizdir. Alman bükümeti saygı gös

terilmiş olduğu hususunu reddeder. Lo· 
kamo paktı bir taratan Almanyanm 
ve öte taraftan da Fransa ve B elçika
nın ilerde her türlü asken kuvvete mü

racaattan vaz geçmeleri ile garp Avru
pasmda sulhun idamesi maksadrnm ger

!.• :mesini temin edecektL Eğer bu 
paktın yapılması sırasmda bazı müda
faa haklarından da vaz geçmek sure
! ·J·Ie bazı istisnaiyetlere izin verilmiş 

ise de bunun siyasi sebebi Fransamn 
daha önceden Lehistan ve Çekoslovak
yaya karşı ittifak teahhütlerine giriş
miş ve garp Avrupası sulhunun idame
si uğrunda bu teahhütleri feda etmek 
istememesi idi. Almanya prensipe mu

halif olan bu istisnaiyetleri kabul et
mişti. Çünkü Almanya bu andlaşmala
rrn tenkidini yapmxş olduğu kanaatin
de bulunuyordu ve bunların Lokarno
ya ilhak edilecekleri şartım koşmustu 
Çünkü bu andlaşmalar fransız • sovyet 

paktına aykırı olarak milletler cemiye
ti vaktmrn 16 mcı maddesinin tatbikine 

aid hic; bir hüküm ihtiva etmiyordu. 
Bu andlaşmalar o zaman alman hükU· 
metince bilinen muhteviyatından şu çı
kıyordu ki, Lokarno paktı için kabul 
edilen istisnaiyetler açıkça Lehistanın 
ve Rusyarun aleyhine çevrilmiş değil

dir ve bütün görüşmeler Almanyanrn 
ve Fransanınbarptan vaz geçmeleri ve 
Fransanm Lehistan ve Çekoslovakya
ya olan ittifak teahhütlerini muhafaza 
arzusunu muvazene ettirmek maksadı 

ile yapılmxştxr. 

Yepyeni bir vaziyet 
Fakat ~imdi Fransa Lokarrıosunun 

bu istisnaiyetlerinden istifade ederek 
dişine kadar silahlı bir devletle Alman
ya aleyhinde yeni bir ittifak yapmak 
istemesi, Almanyaya karşı harptan va..r: 
geçmek hususundaki teahhüdünün şü

mulünü boyuna tahdid eylemesi v~ 
hatta bu bapta hukuki sınırlara bile 
saygr göstermemesi yepyeni bir vaziyet 
ihdas etmiş ve U>karnonun siyasi siste
mini hem bukukan hem de filen yık· 

mıştır. Fransız parlamentosunun son 
münakaşaları göstermiştir ki Almanya
nm teşebbüslerine rağmen Fransa Sov
yet Rusya ile olan and1aşmasmı katiyen 
meriyete koymaya azmetmiştir ve hatta 
bir sryasal görüşme isbat etmiştir ki, 
Fransa 2 mayıs 1935 de bu and1aşmanın 
altına koyduğu imza ile daha simdiden 
kendisini bağlı saymaktadrr. 

Alman hükümeti kendisine emanet 
edilmiş olan alman milletinin menf;ıat· 
lerine zarar getirmek istemiyorsa. Av • 
rupa siyasetinin bu istihalesi karı:ısrn -
da kayıtsız duramaz. 

Lokarno, filen sakıt olnıu~lur 
Son seneler içinde yapılan gorny <ıe

ler sırasında, Almanya boyuna kaydı:t
miştir ki, Lokarno paktından doğan bü
tün teahhüdleıre, diğer imza eden dev -
letler riayet ettikleri müdd~tçe kendisi 
de riayet edecektir. Bu bu tabii ve 
iptidai şart artık Fransa tarafından ye
rine getirilmemektedir. Fransa Alnıan
yanın dostane tekliflerine ve müker · 
ırer teminatına Lokarno paktxnı muhil 
olarak Sovyet Rusya ile ve münhasıran 
Almanya aleyhine müteveccih yenı it
tifak akdetme-kle cevab vermiştir. Bu• 
yüzden Lokarno paktı asıl manasını kay 
betmiş oluyor ve filen sakıt olmu" hu
lunuyor. Binaenaleyh Almanya artık 

munkazi olan bu pakt ile kendisini nıı.ı

kayyet görmediğini beyan mecburive -
tindedir .. Almanya bu ittifak ile ort::ı

va çıkan veni vaziyete karşı çare ara -

mak zaruretindedir. Bu vaziyet Çekos
lovakya ile Sovyet Rusya arasında Jran
sız - sovyet paktına muvazi ve onun 

mütemmimi olan bir ittifak yapılmı:- ol· 
masiyle daha vahim bir şekil almı"t "· 

Ren bölgesindeki Alnwn lı(tl.-i
miyeti yeniden kuruldu 

Bir milletin smrrlarınm emn.yerıoı 
temin ve müdafaa imkanlarını muha a
za yolundaki en iptidai hakkına daya -
nan alman hükümeti bugün Ren gay
ri askeri bölgesinde Almanya'nm ka -
yıtsız şartsız tambakimiyetini yenic ... n 
kurmuştur. Ancak fikirlerinin fena 
tefsir edilmesine engel olmak ve bu ıed 
birin münhasxran tedafüi olan mahıye
tini tebarüz ettirmek ve aynı zamanda 
müsavi haklara ve aynı saygıya değer 

devletler arasında Avrupamn hakikat~n 
yatışması hususundaki ebediyen şaş. -
maz arzusunu izhar için alman bükü · 
meti a~ağıdaki teklifler esasına müste
nit bir Avrupa sulhunu muhafaza sis -
temini kumıağa hazxrdır. 

Avrupa sulhu İf.:in yeni esaslur 
1 - Almanya her iki taraftan gayri 

askeri bir mıntaka kurulması hususun
da hemen Fransa ile görüşmeye gir:ş -
meğe hazır olduğunu ve tam bir hukuk 
müsavatı dairesinde olmak şartiyle :.>0y 
le bir teklifi \'Üsati ve şi.ı.mulü her ne 
olursa olsun kabul etmekte olduı.,uııu 

bildirir. 

2. - Alman hükiimeti, garb sınırla
nnm ihlal edilmemesini ve tamamlığ nı 
temin için Almanya. Fransa ve Beı4i· a 
arasında bir ademi tecavüz paktı alh ni 
teklif eder. Almaıı hükümeti bu paktı 
25 sene müddetle al.de amadedir. 

3. - Alm n h ... ""Tleti kefil sıfat·. ~e 

( "' .ıyfayı çeviriniz) 
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Alman1a Ren bllges·ni ·ş al 
(Başı J. inci sayfada) 

Gyle bir ruh ki, onun inkitafmdan 
~onraları, bütün milletleri toplıyan 
bir cemiyet haysiyetiyle bir müessese 
doimuıtur. Bu cemiyet, yalnız millet
leri dıtardan biribirlerine bağlamakla 
kalmıyacak fakat aynı zamanda kar. 
şılıklı bir anla~ma ve saygı ile memle
ket içinden de biribirlerile yaklaştıra
c.aktı. 

Aimcmymıın acr gif nfo,.; 
Aiman mıırnti, dünyadan ve kendi 

geleceğınden ümidini kesmiş bir mil
letin bütün kuvvetiyle, bu tezlere i
nandı. Alman milletin:n elemli hayat 
yoiu, iıte o zamandan başlar. Uzu •. 
~eneler, biz hepimiz, bu büyük itima 
dın ve aynı zamanda bu itimad'dan 
c.:oğan müthiş neticelerin kurbanı ol
auk. Biz, başlamasında bütün diğer 
milletler kadar suçsuz veyalıud gene 
onlar ka:lar kabahatli bulunduğumuz 
bir barba sürüklenmiş bulunuyorduk. 
fakat herkseten ziyade özverilik gös
termiş ve zararlar vermiş olmamız 

dolayıaiyle, daha iyi bir hayata da o 
derece kolaylıkla imanımızı vermiş

tik. 
Fakat, yalnız yenilen bizler değil, 

fakat aynı zamanda yenenler de, ye· 
ni bir bayat içinde insaniyetin inkişa
fı sehbar tablosunun çirki.n bir haki· 
kata çevrildiğine şahid olduk. 

f angın çıkcıran sullı .. 

O zamanki devlet adamlarının 

Versayda dür.yaya yeni nizam verme 
.. i.çin toplandıkları zamandanberi: on 
yedi yıl geçmiştir. Bu müddet, bu ye
ni nizamm inkişafındaki umumi ma
hiyet hakkında bir hüküm vermek i. 
çin fazlasiyle kafidir. Bir gÜn harbın 

gömüldüğü çukurun başında mezar 
taşı vazifesini gören bu sulh, yeni 
yangınlar çıkaracak ateş ejderlerinin 
tohumunu saçmıştır. O zamandanbe
ri nereye baksak, iç ve dq karışıklık
ların biribiriyle çarpııtığmı göriiyo
ruz. O zamandanberi dünyada hiçbir 
sene geçmemiştir ki. sulh çanmm 
fi~· -·~rini değil, fakat silahların patır
dısını İşitmiş olmıyahm. 

Bolşeuik ihıiliili 

• T arib bir gÜn diyecek ki: umumi 
harbm sonundan batlıyarak dünyada, 
ancak bin seneden bin seneye vukua 
gelerek milletlere ve kıtalara husuai 

İngiltere ve İtalyanın andlaşmayı imza
ya çağmlmasınt arzu eyler. 

4. - Eğer Holanda hükümtei ister 
ve bu andlaşmayı imza edecek olan dev
letler de muvafakat ederlerse Holandayc 
da bu andlaşmaya sokmak hususunda 
alman hükümeti mutabıktır. 

5. - Alman hükümeti, bu emniy~t 
anlaşmalarını kuvvetlendirmek için garb 
devletleri arasında ani hava hücumlarına 
kati ve otomatik olarak engel olabilecek 
bir hava paktı yapmağa hazırdır. 

6. - Alman hiıkümeti, §arkta Al· 
manya ile amırları bitişik olan devletler
le de Lehistanla yaptığına müşabih a
demi tecavüz paktları yapmak hususun
daki teklifini tekrar eder. 

Litvaııya hükümeti son aylar zarfın
da Memel'e karşı olan hareketini düzelt· 
miş olduğundan önceden Litvanya hak
kında yapılan bu babtaki istisnasını kal· 
dmr ve Memel'in garantili muhtariyeti 

. tevsi edilmek §Clrtiyle Litvanya ile de 
böyle bir pakt yapmağa hazır bulundJ

ğunu bildirir. 
7 - Almanya lehine olarak hukuk 

müsavatı kurulduğundan 'le alman hü

kümetinin tam hükümranlığı bütün Al

manya topraklarında kurulmuş olduğun
dan alman bükümeti milletler cerr.: ... . 

tinden çekilmesinin başlıca sebebleri or

tadan kalkmış olduğu düşüncesindedir. 

Binaenalyh tekrar milletler cemiyeti .. -

zası olıcağa hazırdır. 

Alma1l hükümeti ayni zamanda mu

vafık bir müddet içinde sömürge sa.ha· 
aında da hukuk müsavatı meselesinin 

dostça anlaşmalarla halledilmesine ve 
milletler cemiyeti paktının, esas bulun· -

Versay muahedeaind~n ayni" · b!.lna 
uvafık bir tarzı hal bulunmasına in

. zar ey1tt.'" 

mahiyetlerini veren entelektüel, si
yasi ve ekonomik ihtilallere sahne ol· 
du. O zamandanebri, milletlerarasm• 
daki gerginlik, timdiye kadar görül· 
memİ§ dereceyi buldu. Boltevik ihti· 
lali, dünyanın en büyük imparator
luklarından birinin üzerine, yalnız 

dış damgasım vurmakla kalmadı, fa
kat aynı zamanda içerden de bu im. 
paratorluğu, komşu ve sınırboyu dev
let ve milletlerle dini ve fikri aşılmaz 
bir" muhalefet haline getirdi. Yalnız 

insani, ekonomik ve siyasi umumi dü
şünceler yıkılmakla kalmadı. Yapılan 

şey bundan çok büyük oldu: büyük 
bir dünya yıkıldı, bunların mümessil
leri olan partiler, teşekküller ve dev
letler gömüldü. imparatorluklar,, kı· 
rallıklar devrildi ve hatıraları bile 
silindi. Aynı zamanda milletler, par
lamenter demokrasileri de yeniden 
bir tarafa bıraktılar ve yerine başka 
bir devlet teşkilatı fikrini koydular. 

Terke<lilcn kanunlar 
Diğer taraftan şimdiye kadar her 

insani topluluğun temeli olarak telak
ki edilen ekonomik kanunlar da ter
lredilmiş ve yerine bunların tamamen 
zıddı fikirler alınmıştır. Evelce yüz. 
binlerce kişilik ordular, hanedanların, 
kabinelerin ve milliyetlerin emperya
list hedeflerine varmak için hareket 
ederlerdi. Fakat şimdi milyonlarca 
kişilik ordular, halkı seferber etmek 
için kullanılan bazı idealler, dünya 
ihtilalleri, bolşevizm ve hatta "artık 
harb istemeyiz" gibi vecizeler ıçın 

barba gitmektedir. 

Milletler cemiyetirıirı <leğerirıi 
diişii.rerı şey .. 

Biz, vaziyetın bu inkişafından me
ııul değiliz. Müdafaasız olduğumuz 

zaman bizi tezlil ederlerken, dünya
ya yeni fikirler vermek ve ona nasıl 
yaşaması lazım geldiğini öğretmek 

bizim elimizden gelmezdi. Bu vazife
yi, bizden çok daha kuvvetli hükü. 
metler Üzerlerine aldılar. On beş se· 
ne, Almanya, batkaları tarafından j. 

dare edilir bir memleketti. Eğer dün
ya bu daiıni ve bitmek tükenmek bil
mez karışıklıklar devrine girdi ise, 
bunun sebebi, milletler arasında me
selelerin göriişülme ve halli sırasında 
hükümran olan anlamamazlık ve 
mantıksızlık zihniyetindedir. Bu inki· 

§afın hareket noktası, bu uğursuz mu.. 
ahededir. Bir gün tarih bu muahede
den bahsederken bunu, milletlerin ye· 

niden bir karıtıklık içine atılması is
tenmiyorsa harpları likide etmek için 
kullanılmaması lazım gelen metodun 

bir örneği olarak gösterecektir. Mil
letler cemiyetinin kıymetini dütüren 

şey, bu muahedenin ruhudur. O za
mandanberidir ki yenilmit yani ka· 
nun dışı bırakılan milletler ile yenmiş 

yani her türlü haklardan faydalanma 
için imtiyazlı milletler arasında bir 
{ark vardır ve gene o zamandanberi. 

dir ki, milletlerin bu taksimi ile ser
best ve müu.vi milletlerin bir camiası 
olmak lazım gelen milletler cemiyeti-

nin esasındaki prensip arasında bir 
fark mevcuttur. Dünyada birçok siya-

si ve ekonomik meselelerin manasız 
bir surette halline gidilmit olması key-

fiyeti dahi gene bu muahedenin ru
hundan gelmektedir. O tarzda hudut-

lar çizildi ki, bunlarm çiziliıinde hi· 
kim çlan intikam ve kin fikirleri, mag. 
lupların da intikam almalan ihtima

linden dolayı. korku ve aıkmb hi&le· 
nni doğurdu. 

Bir milletin uıırabı karıısında 
Belli bir zamanda devlet adamla· 

rı, milletlerin büyiik ordulartndaki u
kerlerİ4 kalp ve mantıklarına yapa• 

cakları ufak bir hitapla, bir kardet-
1:·:: devri açabilirlerdi ve bu devir bel
ki de, dünyaya ve devletler ve milleL 

ler camiasına aaırlar için nihayebiz 

rahatlık verebilirdi. Fakat maaleeef 
bunun tam akai yapddı. Hatta claha 
kötü bir teY yapıldı ki o da muahecle
deki kin hi .. inin, milletlerin amaai 
zihniyetine dahi sirmlt olmaltchr. 
Dünyanm, Almaapma ha,.at laalda 

için çalışmak zorunda bulunduğunu 
anlamak istememesi çok teeaaüfe de
ğer. Milletimizin hayatındaki kaygı
ları memnuniyetle gören gazeteler 
yazılarım okumak gerçekten eseflen
meye değer. Bunları yazanlar ehemi
yetsiz şahsiyetler ise bunlara cevap 
vermeği bile lüzumsuz buluruz. Fa. 
kat bir milletin felaketi hakkındaki 
görülen ve yahud farzolunan ni~ane· 
feri, umumi vaziyet için mutlu bir ha-
.. se olarak görenler devlet adamları 

olurlarsa bu daha tehlikeli bir hal
cir. Bu dü~ünüş tarzı 1918 de başladı. 
O zamandanberidir ki delicesine hal
ledilemez meseleler yaratıldı ve on
dan sonra bu meselelerin halledile
meyişi önünde teessürler duyulmaya ve 
bitmez korku sesleri çıkarılmağa baş
landı. Bu siyasi delilik şunu hiç göz. 
önüne bulundurmamaktadır ki tari
hin muhik göstermediği parçalama
lar bir milletin tarihi hakiki unsurla
rını ayıramaz. Fakat hayati menfaat. 
lerin idamesini daha ziyade güçleş
tirir ve yahud bu idameyi tamamen 
-rayri mümkün kılar. 

1'arilıi realiteler ve milletler 
Milletler arasındaki m~nasebetleri 

vücuda getiren fikir ve görüşmelerde c

sasb bir değişiklik yapılmadan insaniyet 
içinde hakiki bir SJlha hiç bir zaman 
varılamıyacağına kaniİm. Bugün Avru
pada içinde yaşamakta olduğ.ımuz tra
jill gerginlikleri, bu tavsif için isim bula
madığım deliliğe medyunuz. O delilik 
ki milletlerin en tabii menfaatleri ile ov
nayaôileceğini zannetmektedir. BugÜo 
öyle devlet adamları vardır ki, ancak 
komşu milletlerin dahili vaziyetinin ken
di hayat şartlarına göre daha fena ol~ 
duğu zaman güvenlik hissi duymaktadır· 
lar. Bu vaziyet ne kadar fena olursa ken
di basiretli politikalarının m<ıvaffakiye
tinin o derece tahmin edilmiş olduğu 
hissinde bulunurlar. Ben alınan milleti· 
nin bu ayni hatalara düşmesini istemem. 
Ben isterim ki alman milleti diğer m;J. 

letlerin şahsında tarihi realiteler görme,;: 

alışsın. O tarihi realiteler ki onları mu· 
hik talcbleri ile tezat haline koymak ta
mamen manasızdır. Bunun için nasyo· 
nal sosyalist dıı politikasının dahili sa
iklerini alman miJletinin anlamasım is
terim. O alman milleti ki meseli 33 
milyon nufuslu bir milletin denize eriş· 
mek için eski alman topraklarından geç
mesini gayet acılıkla hissetmekte ve fa· 
kat diğer cihetten böyle mühim bir mil
letin denize mahreçsiz kalmasını man· 
tıksız bulmaktadır. 

Temkinli dıı politika 
Temkinli bir dıt poıitikasımn gayesi, 

ileride tadiıleri için gürültüye sebeb ola
cak vaziyetlerin doğmaıı olamaz. Avnı
pa kıtasının siyasi hududlarının ve eko
nomik itbirliğinin tesbiti sırasında ha
yati, tabü ve bariz tartlara riayet edil· 
mit olsaydı bütün beşeriyet ve bi.lhaasa 
Avrupa milletleri için bir çok sıkmbla
nn önüne geçilmiı olurdu. Ve bu ela bil
hassa Avrupa için sayılacak bir teydir. 
Avrupa milletleri bu dünyada bir ayle 

tetkil ederler. Fakat turası da bir vakı
adır ki bu ayle ekseriya biraz kavgacı 

ve fakat her ıeye rağmen gerek manevi 
bakımdan gerekse kültür ve ekonomi 
bakımından biribirlerinden ayrılamazlar· 

Avrupa meselelerinin ölçülü ve ıuurlu 
bir mantıkla mülhem olmaksızın yapı-

lacak her teıebbüs berkeı için nabot ak
aülameller teYlid eder. Milletlerin iç sos-

yal bir adapcluyon denesinde yatıyo

ruz. Devrimizin incelikl.-ini tanımayan 

Ye kedi milletinin içinde mevcud olan 
gerginlikleri mü1Udekirlddarla tatmin 

ve bunları imkan derecesinde bertaraf 

etmiyen bir devlet aclum günün birin
de icabeden ıiikiineti ıicldet ve kuvvetle 

getirecek olan aakımlmaz patlayıtlar 

karf111nda yerinden clüfel' Manbkaız gÜ· 

riiltüleri baabrmak, :r.ameın•n zaruretle· 
rini pz önüne almak ve aoayal manze
neyi temin etmek bir hükümet için eo a• 
lalbca harekettir. 

Bir mWeder birliği 

gerginlikler zamanımızın fikirlerine u
yarak artacak ve muvneneyi kendi ken
dilerine kurmağa çalıtacaklarda. 

Bu yeni teııkilf\ta hakim bir surette 
ya•·Jım etmek ve A vnıpa milletleri ara
sında bugün b.ıfonan ayle birliğini ay
nen mahafaza etmek için, yalnız bir mil· 
!etten ibaret bir bit- .k içinde yürürlükte 
olan bıı kanunları, bütün milletlerin kur
duğu daha büyük birliğe de tatb:k rt

m :k l"zımdır. 

( !\' u ı l.11 ,; de ı·ornı yarnı verile
cel.:tir) ---

Nutuk nasıl karşılandı? 
Berlin, 7 ( A.A.) - Rayştag'ın bu

~!.ünkü toplantısı sırasında, Rayştag 

hİnası olan Opera - K.roll üzerinde ilk 
defa olarak Almanyanın yeni bayrağı 
dalgalanıyordu. Meydan, sabahtan i
tibaren halkla dolmağa baılamıştı. 

Saylavlar, ekseriyeti üniformalarını 

giymit olarak, saat 1 l den itibaren 
treJmeğe başlamışlardı. 12 den birkaç 
dakika evel bütün aaylavlar yerlerin
de idiler. Aynı zamanda diplomatla
rm locaları da tamamiyle dolmuıtu. 

Tam saat 12 de, Führer, sürekli 
alkışlar arasında salona girdi. Yanm• 
da Rayştag reisi ve bakanlar meclisi 
başkanı Göring ·ile Almanya bakan
larından Hess ve Rr. Frik bulunuyor

du. 
Rayştag reisinin celseyi açmasın

dan sonra, Führer aöz almış ve nut
kuna başlamıştır. 

B. Hitler'in nutku birçok yerlerin
dt> çok şiddetli ve sürekli alkışlarla 

karşılanmıştır. Bilha.asa memorandu
mun ok. masından aonra, B. Hitler, 
Ren asken mıntakasmın tam ve hu
dutsuz hakiıniyetini ilan eylediği za
man çılgınca alkıtlar yükselmiş ve 
herkes ayağa kalkarak alman uaulü 
selam vermiftir. 

B. Hitler, bu dakikada alman as
kerlerinin .eski garnizonlarına yerlet

mekte olduklarını söylediği zaman 
dahi dakikalarca süren alkışlarla kar

şılanmı§tır. 

B. Hitler'in alman milletinin hiç 
bir tehditten kaçmıyacağmı bildiren 
sözleri ise ayakta olarak dinlenmiştir. 

B. Hitler, kendiaine güvenilmesini 
ve yardımda bulunulmasını taleb etti
ği zaman da sürekli ve heyecanlı al
kıılarla kartdanmıfbr. 

Führer'in nutkundan sonra gene. 
ral Göring, beyanatını yapllUf ve ya
~asın Hitler, yafasm vatan sesleri a

raamda celse kapablmııtır. 

B. Hitler, alkıtlar arasında salonu 
terketmiı Ye dışarıya çıktığı zaman 
da balkm gösterisi ile karşdaamıttır. 
Bu tezahürat ve alkqlar, Rantagdan 
devlet reisliği aara7ma kadar, bütün 

yollarda de.-am eylemiştir. 

Ren işgal ediliyor 
Berlin. 7 ( A.A.) - 7 ve 8 mart ta

rihlerinde Almanyaıun içerisinden gel· 
mekte olan 19 piyade taburu ve 13 top
çu bataryası Ren havzasında yerlefecek-

lerdir. Bu hareket, 8 mart aktamı niha
yetlenecektir. Bu kıtalarm çoju, Ren 

nehri boyunca ve bu nebiı4e Karaorman 

arasındaki ovada yer alacaklardır. Ahen, 
Trenes ve Sarrebruck tehirlerine ufak 

garnizonlar konacakbr. iki tana.-e gru
pu bugün, Kolonya, DüHeldorf, frank-

fort ve Mannheim' deki yeni ganaizunla

nna vamuılardJJ' h1annht>iı:n ve Kolonya 
tebirlerine iki tayyare topçu k~taaı da 
yerlqtirilecektir. 

İlk askerler# 
Sarrebrack, 7 (A. A.) - Führerin 

nutku, bütün Sar toprağında büyük bir 
heyecanla ve sJaka ile dinleamiıtir. Sa

at 16 yı 30 geçe, askerleri hamil · · 

tren durağa vafll olmuş ve uzun alkıt· 
larla ve tezahüratla "--!ılanıııqb". 

Rayştag feshedildi 
Berlin, 'I (A.A.f - Bug\in Rayttaı,ı'

da Mitlerin nutkundan aonra Reu Gö. 
rias Rantac'm feabedilcliiiae dair olan 
dnlet reiıiaia kanrnameaihl okumuı 

ve yeni intihabatın 29 martta yapıla 
ğını bildirmiıtir. 

Pariste· 
Paris, 7 ( A.A.) - Dıt itlen bak 

B. flanden, bugün Fransa saati ile ua 
16 da İngiltere büyük elçisini kabuı et· 
miştir. 

16 yı 50 geçe Sovyet Rus.,ct Ou.i..ı:.ı; 

elçisi ve b.raz sonra da 1 talya büyuı< ei· 
çisi bu konuşmaya iştirake davet oluıı
muşlardn . 

R. &rmıım sih le.dikleri 
! .. «•ıs, I \ tt.tt. J - r.ıa.u'4•i u.a""'"'vraıl• 

d .. m:.ın.ın vusJ.unoen Svıu-.t, ı.>d~.Jcıka.a 

Ji, ::ıarruat, Ol;i l:?•eri .:>akdıll .o. r ıaaıucJ ı, 

mllielıer cemıyt.u ışlerı.ıe meı.ıur u.:v.ct 

bakanı J:S. ~auı·bon-cour o ou,.""' erA.ı.11 
haroıye reisi ~eneral Uaıneun ı ve cııı:;<!r 

bar kaç bakaııı ka11.ıl eüer~k ôgıeye k..t

dar kon.ışmaıaroa buı<lllm .. ştıır. 
Konuımalardan sonra ba§oakan g~

zeteciı ... re §U sözleri ısôylemiıtır: 
"Arkadatlanmdan bir kıımı ile, saat 

11 de tercüme edilmit bir halde tevdi o

lunan alman memorandumunu tetkik et
tik. Bu lılkşam saat 18 de yeniden daha 

geniş bir surette te~atta bulunacağız. 
Bu arada dıt işleri bakanı, Lokarno pak
bru imza eden diğer devletlerin büyük 
elçileri ile konuşmalarda bulunacaktır.'' 

Brüksel de 
Brüksel, 7 (A.A.) - Kıral bugün 

başbakan B. Yon Zeland'ı kabul etmit 
tir. Başbakan ise, bundan eyel, bugün 
öğleden sonra, biribiri arkaama, F amaa, 
lngiltere ve ltalya büyük elçilerini ka· 
bul etmiıtir. 

Şehrimizde 

Ankara, 7 (A.A.) -
Bugün Almanya büyük elçiaı hari• 

ciye veületi umnmi katibini ziyaret e
derek hükümetinin udığı ........ ye yap

bğı teklifler haklan.da hükümetimize 
' 

malUınat venniıtir. 

İngilterede 
Londra, 7 (A.A.) - Star pzetest

nin diplomatik muhabirinin yazdığına 

göre, İngiliz bakanlarının fiktj, vaziye
tin "kötü" bulunduğu fakat ~ğe ma-
hal olmadığı merkezindedir. · 

Cenevrede 
Cenevre, 7 (A.A.) - Cenevre res

mi mahfilleri, B. Hitler'in autk.Jndan 
sonra, millteler cemiyeti konseyinin lü
zumu takdirinde müdahale etmek üzere 
bu sah günü toplanacağı kanaatindedir· 

ler. 
Diğer taraftan eaasen toplantıları ge-

ri bırakıhmt olan milletler c.emiyeti a
samblesinin de çok yakında yeniden top• 

lantıya çağınlacağı fikri vardır. 

Fransa · Milletler Cemiyetine 
baf vuruyor 

Paris. 7 (A.A.) - B. Flanden, Al· 
manyanın Lokarnoyu tanımaktan fen· 

gab meaelesinin milletler cemiyetine ar· 

zedilrnesinin karargİr olduğunu bildir-

mııtıt. 

Amerika da 
Vaşington, 7 (A.A.) - Umumıyette 

burada dütünüldüğüne göre, Almanya
nm hareketi, bir çok kötü ihtimalleri do-

iurabilecek mahiyettedir ve bu harck2t. 
Fransaya karşı cloğnıdan doğruya bir 
meydan okuma teıkil eylemekte~ir. 
Franaanın buna ne tarzda mukabele ede
ceği büyük sabırıızbkla beldenmekte

dir. 
8. Kordel Hull, Almanyanm hareke-

ti bakkmda her hangi bir mütalaa yü

rütmekten geri durmuş, yalnız Berlin· 

deki amerikan büyük elçuinden dıı it
leri bakanbğmı vaziyetin inkişafından 
sıkı surette haberdar eylemekte olduğu· 

nu bildinniıtir. 
Dış itleri bakanlığı yüksek ,·e ilgili 

memurlarmın fikrince, sil~tan ayrıl
mış mıntakanm Almanya tar:ıfından iş- -
gali, Almanya ile Amerika birleşik dev• 
letleri arasında mevcud biç bir m:ıahede
yi ihlal eylememektedir. 
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l'. Z~ l~us .. i\lüıedavll Sermaye 
~ ln lıasi pi i~inden • • 

Miktarı Fi. Cinsi Muhammen kıymeti 
Li. Ku. Lira Kuruş 

570 Kilo tahmini 10 Darı 57 ) 
140 .. 10 Keten tohumu 14 ) 
180 .. .. 7 Fasulye 12 88) 

355 " 3 Helvacı kabağı 10 65) 
2000 ,. ,, 10 Sirke 200 ) 
\400 15 Peynir 210 ) 
8!ı0 

" 
30 Marmalat 255 ) 

Çekirdeksiz kuru 
264 

" 
10 zerdali 26 40) 

186 
" 

10 , ,. " 
18 60) 

Çekirdekli kuru 
1224 

" " 
5 zerdali 61 20) 

42 
" .. 10 Armut kurusu 4 20) 

869 93 
Yukarıda tahmin ı.ııkdarr 11e kilosunun fiatı cins ve muhammen 

kıymetl ri yazrlı mahsulat ve manıulat hizalarında gösterilen mu
hc:mmen fiatlar üzerinden pazarlık ile satılmasına mütedavil sermaye 
komisyonunca karar verilmiştir. 

İsteklilerin 12.3.93f pcrşemb\: giiniı öğleden sonra saat üçte darı, 
keten tohumu, fasuh•.ı. "elvacı kabağ· saat dörtte sirke. peynir. 
marmalat ve saat beste çekircleksiz ve çekirdekli zerdali ve ar~ı~t 
kurusu ic:n eski ziraat mektebinde miitedavil sermaye muhasıplı 
ğinde mütesckkil komisyona mi;raraat etmeleri ilan olunur. (454) 

1-72CJ 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 

miidürli.iğü satınalma '~/"\misyonu ilanları 
İLAN 

Muhammen bedeli 19371 lira 19 kurııs olan 106 kalem matbu ev
ıak 16. 3. 1936 pazartesigünü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usu
Jile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1452lir:ı 84 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ile tekliflerini eksiltme giinü 
saat on dörde kadar komisyon Reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komi-:vC'nfl"n rıar<1s1z olarak dağıtılmak-
tadır. (439) t-719 

Kuruluş ~ ı f'tı furı•ıı lJ Y t\ N 1 ~ 
1 8 9 1 verine çıkaı 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ca 
zeterun Ankara'da satrs veri A K B A Kitapl'vidir Se 

Ankara Belediye Reis1j ö 1 İlanları 
İLAN 

1 - Muhammen edeli 1000 
lıra olan Duophil marka istinsah 
makinesinin şartnamesi değiş· 
'tirilmiştir. 

3 - İhale, 13.3.936 çarşamba 
giinil saat 11 de fen direktörlü 
ğü odasında açık eksiltme ile ya 

-

2 - Şartnameyi görmek için 
fen kalemine gelinecektir. 

pılacaktır. 
4 - Muvakkat t eminat 75 ti 

radır. (451) 1-713 

• E 1kaf nıuın 1 liidürl iiğiindeıı • 
Muhammen aylı 

Mevkii kiras F.vkaf No. Cinsi 
k 

1 

Lira K 
Dükkan olarak kullanılmak 

U'i Uzerine fırın Saraçlarda 25 
78 Değirmenden bozma bina Pirenk özü 8 
74 Bostan Uç taşta 5 
'16 B ostan ÜCj ta ·ta 5 

.. 
iukarıda cins ve mikdarile muhammen kiraları gösterilen evkafa 

ait 4 parça emlak kiraya verilmek üzere müzayedeye konarak taJip 
çıkmadığından beş giln daha uzatılmıştır. İhalesi 9 3 936 günu 
saat 15 te Evkaf apartmanında varidat ve tahı.ilat müdürlüğünde 
yapılacaktır. !stekJile.rin senelik kira bedelinin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminat alınacaktır. Tutmak ve mü.zavede şar 
larınr görmek isteyenlerin ihale saatına kadar hergün me~kfır mü 
dürlüğe gelmeleri .. 514) ı - 4 

t-
-
o 

KADİFE MAS KE 
~ 
~ , 
~ 

~ 

Evkaf Umum l\1üdürlii:!"iiıu1Pn : 
Ankarada Bozkurt mahallesinde kabristan sokağında 72 ada ı. 

parselde kayıtlı 359 metre mur:abbaı arsanın mülkiyeti 15 gün 
:müddetle açık artırmaya konmuştur Muhammen bedeli 718 lira " 
muvakkat teminatı 54 liradır. Artırma 12-3-936 perşembe günü saa 
15 de ikinci vakrf apartımanın alt katmda Evkaf Varidat Müdür 

5 

e 
t 

lilğünde yapılacaktır. İstiyenler her giln bu müdüriyette tapu se 
nedini ve satış sartlarmr görebilir. İsteklilerin güniinde müracaa 
lan. ( 437) 1-703 

t· 

nkara Jandarma Geııcl 1(. 
atınalma l(omisyonun•lan 

650 kııruş tahmin bedeli on kütüklü 2590 palaska takımı ile 4 
kuruş tahmin bedeli he bin t:ıne tüfok kayışı 25 3 936 carşamh 
ı;ünü saat en beşte kapalı zad eksiltmesiyle satm alınacaktır. 

5 
a 

t-İstekliler şartnamesini parasız komisyondan alabilirler. Eksil 
meye gireceklerin 143 lira 28 kuruştan ibaret teminat mektub 
veya makbuzu içinde olacak teklif mektuplarını eksiltme vaktin 
den bir saat eveline kadar komisyona vermi olmaları. ( 5 ı 6) 1-84 

u 
-
2 

Ankara Jandarma Genel 1( . 
Satıııalma Komisvoııundan 

-
1-

Vasıflarına uygun ve bir tanesine 78 lira değer bicilen seksen 
·den yüz takıma kadar zabit bineği eğeri yeniden eksiltmeye konu 
,pıuştur. Kapalı zarf eksiltmesi 26.3.936 perşembe günü saat o 
hjte yapılacaktır. Iartnamesi parasız Komisyondan alınabilir. 

n 

k steklilerin kanun ve şartnamede yazılı belge ve 585 liralık il 
teminat makbuzu veya banka mektubu içinde bulunacak teki 
mektuplarını en geç eksiltme günti vaktından bir saat evvel Ko 

if 
-

rn: .. ,•on:ı vermis ol-,aları. (.Sl 7) 1 843 

• • 

• • 

ULUS 

Soğuk asfalt inşası 
eksiltmesi : 

Rıırsa Urhaylığından : 
Çekirge caddesinin soğuk asfalt inşası i i, kapalı zarf usuliyte 

e ksiltmeye konulmuştur. Uzunluk 2389 ve genişlik (Bordür ve par
ke dahil) 5,5 metredir. Keşif' bedeli 29,487-69 liradır. Eksiltme ev· 
rakının takımı 150 kuruş karşılığında Muhasebe şubesinden alına
bilir. Eksiltme ve üsterme işi 9-3-936 pazartesi günü saat ıs d~ 
Uray dairesinde komisyon odasında yapılacaktır. Muvakkat temı
nat 2212 liradır. Eksiltmeye girecekler, en az 20 kilometre Asfalt 
yaptığına dair vesika ve bu gibi işlerdeki ihtisasını gösterir vesaik 
ve askeri 50,000 lira mali kudreti olduğuna ve kendisi Mühendis 
olduğuna dair vesika göstereceklerdir. Teklif mektupları 9-3-936 
pazartesi günü saat 14 de kadar Urbaylığa makbuz karşıhğın?a ve
rilmesi ve istekliler aynı gün saat 15 d'! vesikalariyle komısyona 
gelmleri ilan olunur. (442) 1-707 

Gr liholu R • ı· ...,. ı 
eı. ıgın( en : 

• 
ı - 20-2-936 tarihinde ihale edileceği evelce ilan edilen Geli-

bolu Elektrik tesisatı tekrar ve eski şeraitle 20 gün müddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. . 

2 - Geliboluda yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeY.~ konmuştur. 

3 - Keşif bedeli on yedi bin beş vüz lira olup yüzde yedi bu
cuk muvakkat tem;natı (1313) liradır. 
, 4 - Bu işe aid plan, Fenni ve hususi şartname ve sair evrakı
nı görmek istiyenlerin Gelibolu Belediye Encümenine müracaat -
ları. 

5 - Eksiltme 10-3-936 salı günü saat on yedide Geliboluda Be
lediye Dairesinde yapılacaktır. 

6 - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarını saat on 
altıya kadar encümene verilmsi şarttır. (440) 1-705 

~I ~I. \ 7
• Deniz nıerliez satın 

aln1a Komisyonun<lan: ' 
ı - Tahmin edilen bedeli 126000 lira olan 12000 ton rekompo· 

ze kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa 14 mart 936 tarihine miisadif cumartesi saat 10 

da yapılacaktır. 
3 - (630) kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin 

her gün, münakasaya iştirak edeceklerin de (7550) liralık teminat 
mektuplarile yevmi mezkurda Ankarada M. M. Vekaleti binasın
da satın alma komisvonuna kanuni belgelerile müracaatları. 

4 - Zarflar münakasadan azami bir s:ıat evveline kadar komis-
yona verilmiş bulunacaktır. (469) 1-i56 

ı\ııkaı·a ()kullar Sa~·ı~n1an lığı l(o
n1 isyon u Başl{anh~ndan : 

Gazi Eğitim Enstitüsüne 100 ila 120 ton yerli gazh~nc k~k-kö
mürü alınacaktır. Beher ton kömürün muhammen bedeh 30 !ıra ve 
teminatı (2i0) liradır. Şartnamesini görme-k istiyenler okullar sa • 
yışmanlığına müracaat edebilirler. İhalesi açık ekı.iltme ile 9.3. 936 
pazartesi ~nü saat 15 de okullar sayışmanhğında yapılacaktır. 

(422) 1--689 

Bakanlığınd· n: 
17-mart-1936 salı günü saat 15 de Ankarada .Nafı~ .Bak~nlığı 

malzeme eksiltme komisy.:mu odasında Seyhan vıJayetının Dortyol 
kazasındaki Hızırilvas ormanından veya hususi mukaveleli omıan~ 
lardan kesilip ana hat üzerinde herhangi bir istasyonda vagon için
de teslim edilmek şartile 2700 lira muhammen bedeli olan 450 adet 
meşe köprü tr· versinir kapalı zarf usuli! ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak Bakanlık malzeme daire
inden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
1steklilerin teklif mektuplarını 17-mart-936 salı günU saat 14 e 

kadar Ankarada Bakanlık malzeme müdiirlüğüne vermeleri lazım· 
dır. (~76) 1-803 

ı\nkara \ 7ilayf)ti En1ııiyet 

l\lüdür]ii:fünden: 
Cinsi Beherinin tahmin teminat• Eksitlme gtlnü 
40 çift edilen kıymeti 
cizme Lira kuruş Lira kuruş 16-3-936 pazartesi günü 

15 oo 45 00 saat ıs de 
Yukarda cins ve mi'.darı yazılı süvari polis memurlan için 

imal edilecek çizmenin maddeleri karşısında gösterilen günde açık 
artırma ve eksiltme ile ihalesi yanılacaktır. İsteklilerin teminnt 
makbuzları ve vahut banka mektubu ile bislikte o gün ve saatte 
direktorlükte miitec;eskkil komisvona l!elmeleri. (456) 1-735 

:\ nk ara \ 7 a lili o·i ncJt .. n : 
J - 42 kilo klor maiyet kinin kompiremesi eksiltmeye konul

muştur. 

2 - Tahmin bedeli 1491 liradır. 
3 - İstekliler 23 - 3 - 936 paazrtesi günü saat 15 de vilayet dai

mi encümenine ve ~artnameyi görmek istiyenlerin Ankara ve lstan 
bul vilayet sıhhat miidürliiklerine gelmeleri. (496) 

1 - 810 

.Lı\ııkara J andarma Gen el K. 
Satınaln1a l(omi. vonuııdaıı: 

1 - Yenişelıi.r Jandarma ve Polis mekt~bi civarında yapılacak 
Müstakil tabura ait 2 ve üç numaralı iki pavyonun yapılması 25/3 
936 çarşamba günü saat on da yapılacaktır. 

2 - Bu pavyonlardan ;iç numaralının keşif bedeli 25,520 lira 33 
kuruş iki numaralının k.:~ifteki su teı.isatı üç numaradan almak 
suretiyle tadil edildiğind-.1' 24,020 lıra otuz Ü~ kuruştur. Her iki 
pavyon toptan ve ay.n ayrı en az fiat teklif edenlere verilecektir . 

3 -f stikli!er aşağıda yazılı teferrüatiyle şartname 128 kuruş 
karşılıgından Komisvondan alabilirler keşifnam,., fenni artnamc 
mukavele projesi, pian. • 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin üc numara için 1915 iki nu
mara için 1902 liralık teh1 inat makbuz veya banka mektubu ve Ba
vındı,.lık 8akanlıE:z yapı ic:Jcri Müdürlüğünden alacakları, ve sik• 
vera <ıiplomalr mimar veya mühendis ve bu gibi bina İJlF-1 etti~iJl~ 
dair 'l.°r~ikayr teklif m~ktubuna haaJ;ımasr sar tır. (51.'i) 1-8~1 

., • I ·I • • 

SAYFA 7 

2 ve 20 komprimelık .ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprımelcrın uzerınde halıs· 

ligin timsali olan ~ markasını ::ırayınız 

:ı: m m rJ:r1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1ı 

.l\ğaç Meraklılarıı1a 

Müjde 
Ankarada Orman Çifliği fi<lanlıklarmda yetiştiri

len her nevi fidanlar satılığa cıkarılmıştır. Ağaç dik· 
me zamanı gelmiştir. 
Fidanlarının tutmasını ve menfaatmı istiycnler çif

liğe veya Ankaradaki çiftlik satış mağazalarına mü
racaat etmelidirler. 

Telefonlar: 

İn1ar 
Kimden ıstimlak 

Orman çifliği 1824 
Satış mağazaları, 37S5. 3680, 3576. 3633. 

1-807 

1 üdiirliiğüııden : 
Parsel Munammen b<>dd 

edildiği mahallesi sokağı 
Ada 
No. 
45 
49 

No Lira Ku. 
Fatma Bozkurt Telgrafhane 27 80 
Hatice Hacıbayram Çankırı 26 40 

inişi 
I .. ütfiye Sakarya Çankm 527 36 150 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 12 mart 1936 pcrşcm· 
be günil saat on be§te bilmilzayede satılac.ağmdan taliplerin ?mar 
müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (484) 1-770 

C:evlıan Urayından : 
4 Numaralı çarşı caddesinde 310 metre tulde (1106i) lira ke if 

bedelli toprak Kale Bazalt taşından yaptırılacak parke kaldırım 

inşaatı evvelce ilan edilen 20-2·936 p~rşembe .günü saat 16 da i~a
lesi yapılmak üzere kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konulmuş ıse 
de sürülen peyler haddi Hiyıkda olmadığından ihalesi yapılmamıştır, 

Belediye menfaatına daha uygun görülmesi hasebiyle (2490) 
numaralı kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne tevfikan ikinci eksilt
me pazarlığa çevrilerek yeniden ilana konulmuştur. 

Kati ihale 9-3-936 pazartesi günü saat 16 da Belediye salonunda 
pazarlık suretiyle yapılacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk 
olan (830) lira 3 kuruşu havi muvakkat teminat makbuzu veya mu• 

teber banka m ·ktupları ve ticaret odası kayıt ma.kbuzlariyle fenni 
ehliyet vesikaları üzerinde olduğu halde ihale gün ve saatında Be• 
tediye salonun<la hazır bulunmaları lazımdır. Şartnamelerini gör. 
mek ve izahat almak istiyenler her gün Belediyemiz Fen işleri BU· 
rosuna müracaat edebilirler. (438) 1-704 

Ankara Çinıeııtoları Türk 
t\nonim irketinden: 

Ankarada sekizinci kilometrede kain fabrikamızda bulun. n 
\C ikisi işler vaziyette muhtelif kamyonlar, Excelsiyor markalı spor 
otomobil ve demir, çelik, pikden mürekkep hurda demirler satıla .. 
caktır. Taliplerin şirkete yazı ile başvurmaları. 

İzmir İsleri Umum 
' l\Iüdürlüğüııdeıı : 

1 - Yeniden yapılacak yirmi bir bin beş yüz yirmi lira keşif b • 
delli Konak Vapur iskelesi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 Mart 936 çarşamba günü ı;aat ı6 da İzmir Li· 
m:ın işleri binasrntlaki Müdürler encümeninde yapılacaktır ... 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - İstekliler ihaleden enazbeşgün evvel Liman işleri umum 

Müdürlüğünden diplomalı mimar veya Mühendis olduklarına ve 
yahut bu şeraiti haiz bir Mühendis veya mimarın iş sonuna kadaı 
devamlr olarak iş başında bulundurulac&ğına dair resmi \'C mutt• 
ber vesaik gösterip enaz yirmi bin liralık bina işi yaptrklarını İE• 
pat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra üç yüz kuruş 
mukabilinde plan ve eksiltme evrakını istiyebilirler. 

5 - Teklifler kapalı zarfla yapılacak ve dördüncü maddede 
gösterildiği gibi idaremizden aldıklarr vesikalarla birlikte ihale 
güoil nihaye~ caat 15 de Müdürler Encilmenine verilmiş olaca~tır. 
Enc:.ümen ••• •:r olunan fiatlarr kabulde ve ihaleyi yı:ıp!llakta 1muh· 
tardır. (5 q) t-i96 



SAYFA 8 

Ucuz ve temiz 

1'lan<ral o 
l(önıiirü 

New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eylül 1935. 
2 inr.i kanun 3. 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarırıda olup ''hak" ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud nıe.seleler sunlardır: 

Hak ( E quity) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victori:1 Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris
todoulou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
·leyhinde Ebanth ia fle;netrius 
Vlahava. 
Birincı Te:;;rın ô, 19lö de mcz

kür Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
c;en Evangelia Papachristodou-
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkıkile kendi3inin veya varıs
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini: vasiyetna
me oııakmıyan mezkrır Evange
Jia Papachristodoulou'nun son 
defa olaı ak, 1897 senesinde Yu
nanistanm Trikala sehrinde ika
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanm 
Manastır şehı ine merbut vito
lio'suna gittiği ve mezkur Evan
gelia Peıpachristodoulou'nun çok 
zaman eve] öldüğü idJia edildi-. 
ği: 

Mevzuu bahıs mudiıı Demet
rios Voliotis'in mezkiır Evange
lia Papach ristotloulou'ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
do•uo öldüğü takdirde varisleri

ne Nisan aymm ilk sah günün
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
douio•J 'nun mahkemede bulun -
ması, ve mezkur Evangelia Pa
pachristodoıılou'nun ölmüş ol
duğunı.ı ve Sophocles Papachris
tod..,ulou'ntın malini taks1mde 
kanunı varislerin olmadığı farz
edilerel< mezkiıı Sophocles Pa
pachriı:.todoulou'nun malmın Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
V lahava arasında neden taksim 
edilenıı}'eccğinı gösteren sebeb
lerirı gösterilmesi hususunda e
mir verilmistiı 

Yukardakı ızahatın me:;ı:kür 

müdüı tarafından bu celbname
nin vr ihbarnamenın doğru ve 
musaddak nüshasını Ilillsbo
rough Kantin«!~ Manchesıer'de 

nesir e<lilm kte olan Manches
teı U nion'cle nesir etti ri lmesı. 
Yurıanistancla Atina'da cncan 
" Kıtlıımerini" gazetesinde nesir 
ettırilmesi ve Yunanistamn Tri
kala sehrincle dağ'rtılması ve Yu
goslavyanın Bt>1cgra<l şehrinde 

çık,rn ··Polıtika" gaıete9İnde 

neşiı ettiri li I• Y ugoslavyanın 

V itt lia kasabasında dağıtılması, 

ve fürkıvenin Ankara şehrinde 
ve Cankırı Caddesinde çıkan 

U luS" gazetesinde nesir ettiril 
mesi lazım geldigi ve bu neşri

yatrn iıc hafta müddetle müteva
liy~n ~a;retelerde crkması ve son 
neşriy:ıtın (veya ilanın) Nisan 
1936 ilk salı giinünden 14 gün 
evcl neı:iı erlilmiş bulunması 

sa ı rr!ı 
T -ts·lık eden: Arthuı S llealy 

Ka• ıp 

M. Aluys.us J. Connor: Müdür 
l)c ı etrios Volitıtis'in dava ve
kıli . Ve S •ııhocks Papachrısto
douıoı m;ı 1 i kanesi. 

M. Samuel A. Margolis: Vıc

toı ıa Venteıoura'nin dava vekili. 
Posta adresi: Mrınchester, N. 
H . 11 S. A. 

Raladaki ilahat. celbnamenin 
ve ihharn:ımenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

T:~s<lik ~rırn: Arthuı S. llealy 
K tİP 

\J L U ~ 

llohı Orman islelme Türk j 
1\.noııi~ Sirl{ctiııdeıı : 

"' l?;,·.{etimizin yıllık alelate İ<:timaı 25 Mart 936 carsamba günü 
saat on dörtte Bolu Halkevi salonunda yapılacağından nizamna
memiz mucibince toplantıda bulunmak hakkını haiz be:-; ve daha 
fazla hisseye sahip olan hissedarların yevmi mezklırde Halkevi 
salonur~.ı ,eşrifleri rica olunur. 

Ruzname 
1- Meclisi İdare ve Murakıp raporlarının kıraat ve tasdiki. 
2- 935 senesi pilaııco ve kanı zar,u hesaplarının kıraat ve tas-

diki ile meclisi idarenin ibrası, 
3- 'l c nettü tevziine karaı itası. 

4 - 'şirketin fesih veya devamının muzakeresi. 
.'i- Müddetleri biten meclisi idare azalarının yerlerine yenidc:n 

aza intihabı, 
6- Müddetleri biten murakıpların yeı ine yeniden murakıp 

intihabı. ı - ö46 

Mucur Asliye Mahkemesinden : 
Mucur İnhisarlar idaresine izafeten memuru M ustafa'nın Mucur 

eski İnhisarlar idaresi memuru Divrikli Mehmet Ali aleyhinde 
açtığı idareye ait hesap neticesinden mütevellit zimmetinde olan 
104 lira alacak davasından dolayı Mucur Sulh Hukuk mahkeme
sinde yapılmakta olan duruşmada. 

Müddeaa leyh Mehmet Alinin ikametgahının belli olmadığı an
lasılmakla mahkemece ilanen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 
12-3-936 perşembe günü saat dokuza bırakılmasına karar veri lmiş 
olmakla müddeaaleyh Mehmet Alinin duruşma gününde mahke
mede hazır bulunması icin tebliğ yerine gecmek üzen.: ilan olunur. 

(519) 1-845 - ---- -
Mucur Asliye Mahkemesinden: 

Müddei Mucur İnhisarlar İdaresine izafeten memuru Mustafa· 
nın müddeialeyh Drnizli viiayetinio Sarayköyü kazasının yukarı 
mahallesinden ölü Tokadı zade Abdullah oalu Bekir Asaf aicy
hinde yaptığı idareye ait hesap neticesinder~ mütevdlit zimmetin
de bulunan 107 lira alacak davasının !VIucur Sulh Hukuk mahke
mesinde bakılan muhakemesinde müddeialeyhin iJanen yapılan da
ve_ti kanuniye ye icabet etmediğinden hakkında gıyap kararı veı il
mış ve hukuk mahkemeleri usulü kanununun 401 inci maddesi mu
cibince kendisine ilanen telıliğ edilmek üzere mahkeme 12/3 936 
perşembe g-ünü saat dokuza talik kılınmış olduğundan \ •vmi mu
ayyende gelmediği takdirde mtıhakemenin gıyabında bitirileceği 
ilan olunur. (518) 1-84 ı 

Kiralık 
Yenişehir<le Hilaliahmer mer

kezinin karşı sırasında, asfalt 
cadde üzerinde kaloriferli ve 

her türlü konfor lu 49/1 numa
ralı Foto apartımanrnda kiralık 
daireler vardır. Kapıcıya müra
caat Telefon 3002 ve 2002 

l(iralık~ 
Ankarada Kec.:iörendc otobüs 

yolu üzerinde ~imar bay ham
dinin yeni yapılan köşkü kira
lıktır. 

Keçiören bekçisi aliye m~ra 
caat ı - 813 

Satılıl{ ar~a 
Sağlık Bakanlığı karsısı dört 

yol ağzı köse bası üç cepheli iW 
ev yapmaya müsaid 680 M2 eba-
dınd;ı Telf: 3855 

1-827 

:\liöhldi ocla aranı) or 
Ankarada uzun müddet. ikamet 

edecek bir ecnebi Bay tercihan 
YENİŞEHİR T AR AF INDA 
MOB İLYALI BİR VEYA 
İKİ ODA veyahud gene bu 
mikyasta . "ÜÇÜK BİR AP ART
M AN kiralamak arzusundadır. 
Cevablar mektubla ULUS (78) 

Radyo mütehassısı 

Arıyoruz 
Talip olanlar 399 numaralı 

post a kutusuna mektupla müra-
caat etmeler i. 1-779 
................................................... : 

imtiyaz sahibi ve Baımu· 
harriri Falih Rıfkr ATA. Y 

Umumi neşriyat& idare e

den Yazı lşJeri Müdürü Na

suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus BasımevinJ.., basılrmşl tı 

. . . . : . . . . . 
: 

~ 1 
·· ···· ······· ·····-·· .... ............ ....-....... : f 

\liUı :\ludaf a a \ c • k a lC'l ı 

~alrnaln.ıa K om İ ~ ) oııu 

ll a rıla rı 

1 - Körting U ltramar, vey.ı 
R. C. A. D-11-2 markalardan ol
mak üzere üç adet radyo açık 
eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Hepsinin biçilen eden 
1440 lira ilk inanç parası 108 li-
ra 

3 - İhale 14-3-936 cumartesi 
günü saat ı l dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayıl! kanunun :l, 
3 maddelerinde istenilen hel 
geleri~·le ihale günü M. M. 
V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (448) 1-710 

BİLİT 
l - Alına.;ak olan 43 ka

lem yüngers Dizel motör malu_ 
mesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmustur. 

2 - Hepsınin biçilen ederi 
7850 lira, ilk inanç parası 588 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi 9 3 936 pazar
tesi günü saat 11 dedir. 

4 - Şantnamesini görmek 
istiyenlerin her gtin eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2.3. inci maddelerinde 
iste:ıilcn bilgelerile teminat 
ve teklif mektublarını ihale sa
atinden bir saat evvel M. M V 
satın alma komisyonuna verme-
leri. ( 130) 1-253 

BİLİT 
- 202 dış ve 288 iç tayya

re lastiği kapalı 7.arfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Hepsinin bicil . l' cclı:r; 
13390 lira ve ilk inanc ıı:1 ı :ı<;ı 

1004 lira 85 kurnstur 
3 - İhalesi 9/3 93f 

günii saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 11c' • 1~ 

tiyenlerin her gün eksiltmeye 
gir.:ceklcrin 2490 sayrh kanun 
2, 3, inci maddelerinde isteni
l en bilgelerilc teminat ve teklif 
ınektublarrnı ihale saatinden bit 
saat evvel M. M . V. satın al 
ma komisyonuna vermeleri .. 

( 144) 1 ~259 
BİLİN 

1 - 1000 adet arka çantası 
ve 1000 adet ekmek torbası ka. 
palı ?.atfla eksil tmeye konmus
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7400 lira ve i lk inanç parası da 
555 lirada . 

3 - İhalesi 12-3-936 günü sa. 
at ıs dedir. 

4 - Şratnamesini görmek is
teyenler her gün saat 15 den 16 
ya kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen bel
gelerle temina~ ve teklif mek 
tuplarını ihalt s<ı<ıtinden bir sa 
at t\•el M. M. V. satm alma ko
misyonuna ~elme1cri (450) 

1_71;.: 

[)aima sabit daima 
tabii 

J uvanlin 
sac 1 >o Yaları 

-> -----.... 

lngiliz •,. eczanesi llibo. 
ratuvarlannd<1 haıulanan Tuvan. 
tin saç boyaları muzur vr zehirlı 
ınaclde !erden tamamen ari ol uı 
saçlara trıhii r~nklerini bahserl··ı 
Tuvantin sac hnvaları umral ve 
siyah olarak iki tabii renk i.ize 
rinde tertib eclilmi.:;tir 

Gavet tahii ve sabit olarak ~t' 
min ediien renk yıkanmak vt: ter 
l~mek hatta denize girmek !'un 
tıvle de cıkmaı En ciddi ve em· 
niyeti i markada Eczanelerde ve 
ıtriv;ı• ma€~7alarmclan :ınıvm1? 

Vahnız : 

J, ROU SSEL de salıhr. 

lSUHBUl Tlınel 1'1trd•n• N> 12. 
l NiJmtrGlu .ki.l.l lDqwmııı 

1 , 1 b ıtı1:. d .. 

ANKARA PALAS 

THE 
En maruf dan!'>(}z 

MYR.TLE WINTER 
Akrohatik , •. :lloncl(•n ılauı-;laril~ 

Meşhur Macar şantözleri 

BLACK and BLOND 

Trahzon Elel{trik~ Türk: Anoninı 
Sirketindeıı : 
' 

Hissedarlar Heyeti Umumiyesi 31 Mart 936 sah günü saat 14 de 
Trabzonda Sirket binasında a lelade surette toplanacağından ni
zamname m~cibince laakal on hisseyi hamil hissedarların içtim: 
gününden bit hafta evveline k~dar his~e senedler~ni veya bunlar:ı 
sahib olduklarını gösteren vesıkalarr sırkete tevdı ederek duhult
ye varaka:>ı almaları ilan olunur. 

Müzak:ere Ruzııamesi : 
ı - İdare Meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - l935 senesi ltilanço ve kar ve zarar hesa~larının te~k~k ve 

::abufü ile mezkur devreye ait hesabattan dolayı ıdare meclısı aut· 
1:ı.rmın ibrası. 

3 - Müddetleri hitam bulan azalarm yeniden intihabı. 
4 - l936 senesi için mürakip tayini ve ücretiniıı tl'~h;ti. 1-34?' 

- .-..-...---

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli esya ve evrakını-z içir 

L 

ıa , 
. f t , ' = 

1 ff -= 

- ~ 

•, 
~~ 

• 

Elv. N JYET 
Her boyda k irahk kasalar - Senelik 3 liradan - 16 1iraya kadar Mahrem dı\İreleır 

Si11.a111aıar 
Yeni 
Sl 'ÇUN BU GECE 

AŞK BANDOSU 

F ernand Gravey · Bettie Stockfeld 
Baştan başa neşe, kahkaha 

ve eğlence filmi. 

SEANSLAR: 11 - 1 - 2.45 - 4.~s 
6.45 - r.F.Cf · " 

Kulüp 
l MATİNESİNDEN lTJBAREN 

HÜCUM FlLOSU 

J ack Holt - Mona Barrie 

SEANSLAR: 1 . 2.30 - 4.30 -
6.30 - GECE: 9 

Ha lk Matitw"'i 11 de ALl BABA 


