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ON YEDİNCİ YIL. NO. 5281 

Bayan Afet 
Alacalıöyük kazılarının meyda.na 
çıkardığı tarilıi hakikatlere dair 
Halkevinde bir konferans verdi 

Eski Anadolu türk. eti medeniyeti 
llstündeki ehcmiyetli aı aştırmalarımı
zın yeni ve çok değerli bir merhalesi 

Camur Reisi Atatürk dünkü 

konleransı dinlerken 

Ôlaa (Alacahöyük) mevkiinde (Türk 
Tarih Kurumu ) tarafından yap -
tırd•ıf olan kazıların bütün ilim 
aie111indc uyandır
dığı derin alaka 
hemee herkesçe 
bilill•ektedir. Bu 
rada 1apılan haf -
ri)'.at kakkında ku
rumu• asbaşkanı 

Bay.aa Afet tara
ff ndaa dün An • 
kara Halkevinde, 
çok değerli bir 
konf~uıs verildi • 

1 

saylavı Hasan Cemil Çambel şu söz
lerle toplantıyı açtı: 

" - Türk Tarih Kurumu, 1935 ya· 
unda, koruyucu başkanı A tatüı k'itn 
işaret ve emirleriyle (Alacahö~ük).de 
arkeolojik bir hafr yapmış ve sınesın -
de milli kulcürümüzün eski defineleri
ni saklryan Anadolu'yu planlı, sistema
tik bir taharriye tabi tutacak hafr/ar 

serİ!->İnİ açnu~tı. 

1'ürk arkeologlarrnrn mesud kürek· 
]eri daha ilk hamlede topraklarımızın 

altından bundan binlerce yıl önceye 
aid birçok sanat eserlerıni meyc!ana 

çıkardı. 

Kurumumuzun asbaşkanr Bayan 
Afet hafriyat yerinde ve keşifler üze -

- t"inde yaptığı tetkiklerin ve milli tari -
himize, kültür tarihimize olan iha
talı vukufunun verdiği ilmi sa
lahiyetle, Türk Tarih Kurumu adı -
na bir ay e\•vel (Cenevre) tarih ve 
arkeoloji crmiyetinde, alimlerden ve 

münevverlerden mürekkeb güzide bır 

muhitte, Alacahöyük hafriJ J'ı !ı.ıkkirı

da derin ;,faka ve takdir uyanı/1ran bir 
konlernns ~·erdi ve garb kültür alemine 

.. türk milletinden bir ilim ve sanat ar· 
mağanı götürdü. 

lsviçre matbuatı konferansın kıy -
metini ve Alacahöyük hafrıyatınm ehe
miyetini ilimlerin ihtısas muhitinden 
geniş halk tabakalauna yaymak fırsa -
tını kaçırmadı. 

Konferansın akısleri Js .. iı;re hu -

Bu konferans
ta Cumur Ba_şka -
nımu: Atatürk, 
l3<ışbakanımız İn -
önü, M.aa.df Ba- Bayan Alet konferansını verirken 

lCa~ı Saffet Arıkan, vekillerimiz, me- dudlsrrndan ba:-,ka memleketlere <le 
bm lanmız.' generallerimiz ve kalabalık geçti. Çünkü asbaşkanımız yurda dö-
bir dialeyici kütlesi vardı. nerken, Peştede yüksek macar alimle -

Tiirlı: Tarih Kurumu Ba'lkanı Bolu riyle yaptığı görüşmeler sırasmda, ay-

McJ.·tupfor: 

İSTA Hl L VE l' ENi TURKl\'E 

F.R ATAY 
Aaecikalı yahut avrupalı her

ha1tgi bir seyyah Galata rıhtımı
na ayak bastığı zaman, zihinden 
fU aıali geçirir: - Yeni Türkiye 
nerede? 

Hatti Galata rıhtımında yeni 
Tür1riye'yi, hatta onun en büyük 
eterİ•i göstermek güç değildir. 

Ke•diıine: - Mösyö~ yahut Ma
daa, burası 1919 da bile Şan~ -
hay'• rıhtımlarından biri idi. 
Şinuli ise, Doures'da olduğu gibi 
ltir ntan rıhtımıdır. Eğer birisine 
~r tekat vurursanız, türk mah
k,.!"mesi11e gidersiniz. 

nı konferansı Peşte ilırn muhitinde de 

vermesi kendisinden rica olundu. Bu -

nu vaaettilcr, fakat vaktin darlığmılan 
münasip bir fırsata talik ettıler. 

1'iirk Taıih Kurumu aym mevzu 

üzerinde tıirk güzidelerı ne de bir kon

ferans vcrmeleıini kı•mlikrindcn rıu1 

etti. 

Şimdi yüksek huz.uıunıuda bu korı
feransı vereı:eklerdır. " 

Bunu müteakib Bayan Afet kon -

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Hcryerclc 5 kuruş 

, .... , Boğazlar hakkındaki notamız ve Avrupa ,_, 
1 Londra, 11 (A.A.) - Havas ajansı- yapılmış olduğu hususunu İşaret etmek. meden evvel Ren anlaşmazlığının biraz 

!i nın m~habiri bildiriyor: .. .. .. . tedi~l~r. ~"!~ mahfiller, Türkiye .~~~ü- aydınlanmasını arzu etmektedir. 
S lngıltere kabineııinın onumuzdckı metının duruıt ve andlaımalar hukum-
~ k ı · b k b ı k' Cenevre, 11 (A.A.) - Havas ajan11 , toplantısında münakaşa edilece mese- enne muta ı ir usu ta ıb etmek gİ-l ıeleri. mevzuu.. bahis eden ~alahiyetli bi bir liyakat göstenniş .ol~ğu~~ .~~~~ bildiriyor: Türkiye hükümeti, Lozan 
1 mahfıller ezcumle Büyük Bntanya ta- manyanın tarzı harekeli turk goruşunu andlaımasıru İmza etmiş olan devletlere 1 1 rafından, boğazların yeniden askeri bir tamamiyle haklı bir hale getirdiğini ila- gönderdiği notanın bir suretini milleL 
~ hale ifrağına karşı evvelce vaki itirazla- ve etmektedirler. ler cemiyeti umumi katibi B. Avenole 1 rın Almanyanın istifade edeceği bir em- Haber alındığına göre, Büyük Bri- vermiştir. 
§ sal te~kil etmesinden ihtiraz maksadiyle tanya hükümeti, türk teklifini tetkik et- (Sonu 5. inci sayfada) 
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Cenevrede barıs konusmaları 
.... ..J> 

• • 
ıcın 
~ 

B. 
Musolini nin delegeleri bekleniyor 

Onüçler toplantısını perşembeye bıraktı-B. Madariaga 
R.omaya gitmiyor -Ha.beşistanın suallere cevab 

vermemesi Cenevrede hayretle karşılandı- Onüçlerin 
sualleri Habeşistanda ümitsizlik uyandırdı.·· 

Cenevre, 11 (A.A.) - Havas: 

1 talyan'Jar muhascmab tatil ed' n<'~ 

kadar 13 ler komitesinin biç dai-ılına 

Cenevre, 11 (A.A.) - Royter'den: 

Milletler cemiyeti tarafından sorulan 

J kadar suale, cevab vermek hususun. 

haber, burada gerçek bir hayret uyan

dmnııtır. lıin içinde bir oyun olduğu 
zannedilmektedir. 

Burada söylendiğine cöre, IOD cün. 
lerde, milletler cemiyeti tarafından Adi. 

sababa'ya gönderilen biricik telgraf, ar
sıulusal harb kaidelerine riayete dair et. 

lan telgraftır. Cenevre'deki babet dele-

gesi, tecavüze uğnyan Habeıistan'ın, 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Habef bakanları bir arada 

İtalyanlar 
ilerliyorlar 

Habeşler Harrar' da top
lanıyorlar - İmparatorun 

nereye gittiği bilinmiyor 

masını isteyen B. Eden'in arzusuna rağ. 
men, bu kont.İte toplantısını perşembe 

gününe bırakmıştır. 
B. Musolini'nin delegeleri gelir gel

mez, burada sulh görüımelerine başla
nacaktır. Baron Aloizi'nin de müme11il
ler arasında bulunması muhtemeldir. 

B. Dö Madariaga'yı Roma'ya gön. 
dermek dü,üncesinden vaz geçilmiştir. 
Bu arada, zecri tedbirler komitesinin de, 
sulhun menfaati adına, toplantıya çağı. 
rılmak ihtimali vardır. 

Bazılannca, bu toplantının gelecek 
cuma günü olması mümkündür. 

• 
pıyangosu Tayyare -----

10483 numara 20,000 

lira kazandı 
İstanbul, (Telefonla) - Bu gün 

çekilen Türk Hava Kurumu piyan
gosunda 10483 numara 20000 ve bu 
numaranın 20 ~1 ve 20 yukarısı 
500, yani onda bir biletler iO lira 
mükafat kazanmıtlardır. 

15000 lira kazanan numara 15888; 
bu numaranın 20 apğı ve 20 yuka
rm 150 yani onda bir biletler 15 lira 
miikafat kazanmışlardır. 200 lira ka-

r Sonu 5. ir-c; •avlaJu) 

da habeş kabinesinin tereddüdler için
de kaldığına dair Royter ajansının Adi
sababa muhabiri tarafından verilen bu 

Romaya gitmiyeceği anlGfılan 
B. MaJariaga 

Roma, 11 (A. 
A.) - Mareşal 

Badoglio 182 \ 
numaralı rea
mi tebliğinde 

bildiriyor: J 
"Bir taraftan k 

Eritreli ve mil-

li kıt'alarmuz, ' 
barb pl&nmuzı 
tatbik etmek Ü· 

zere, hareket
lerine devam 
ederlerken, di
ğer taraftan A-

--

Negü• 

zebo ve Galla muharipleri, yeniden 
düpnana yetiterek, Cormat ıuyunun 
cenubunda habeş dümdarlannı yen

mitlerdir. 

Bu çarpıtma aıraımda dÜflnan. 
harb meydanında dört yüz ölü bD'ak• 

(Sonu 5. inci saylacla) 

''Ulus,. un Dil Yazıları 

Güz·· Kış 
Sözleri~~n ve ~n7.,erlerinin «Güneş. Dil• 

teorisi e~aslarına göre analizi 

1. 
[Bur.dan önce ''Yaz . Yay'' 
yaptığımız analizler, tabii 
adları olan ''Gür." ve "Kıf'' 
tıra getirmektedir. Bunları 
ruz]: 

Giiz 

kelimeleriyle benzerleri üzerine 
olarak, yılın öteki iki mevai.minin 
sözleriyle bunların benzerlerini ha
da §U yazılarımızla analiz ediyo-

FakAt o, bu yeni T Ürk i
ye 'yi • kadar sevmez. Belki Tu
rino Kaıllib kılavuzları kendisine 
aya~-ızdaki pantalonla başımız
da.ki ~kayı, yahut gazetelerimi
zin :reai çehresini gösterecekler
dir. O, bunları da, ıark Pitoreski
ni gideren birer kayıb sayabilir. 

(Sonu 5. inci •aylada) Dünkü konleraı:t•ta bulunan seçkin dinleyicilerden bir görünüı 

Sonbahar dediğimiz mevsımın 
Türkçe buralarda yaygın adı 

"Güz" dür. Bütün "O~lı'' de-

nilen Türkiye Türkçesinde ve Kı
rımın deniz kıyısı olan taraflarm
da ''güz'' teli.ffuzu vardır. Kırı-

(Sonu 2. inci Mylatla) 



SAYFA 2 

"Ul s,, u Di Yazı arı 
(Başı I. inci sayfada) 

mm iç taraflariyle Altay ve Tele
üt lehcelerinde kelime "Küz" şek
lindedir [1]. Yakut lehçesinde 
''Küs'' ve ''Küsün" kelimeleri 
"Sonbahar'' anlamına gelir [2]. 
Çuvaş lehçesinde ise kelime - '' e" 
uzun okunarak • '' Ker" şeklini al
mıştır (3]. Farsçada "Haz.an'', A
rapçada ''Haril" sözleri de bu 
mevsimin adlarıdır. 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) 

( üğ + üg +üz ) 
(1) O ğ: "Güneş" in sıcaklığı 

anlamiyle ana köktür. 
(2) Üg: Ana kök anlamım te

celli ve tecessüm ettiren prensipal 
elemaııdır. Bu elemanın konsonu, 
(ğ) nin doarudan doğruya kendi 
kategorisinden olduğundan ana 
kök bununla kaynaşarak birleş
miş, ücüncü elemanın vokalinin 
tesiriyle baştaki vokal de düşmüş
tür. 

(3) Üz: Oldukr.a uzak bir sa
ha anlatan ektir. Güne~in harare
ti bilhassa tecelli eden yaz mev
siminin oldukca uzaklasmış, sıcak
lık azalmr~, soğuk mevsime yakla
şılmış olduğunu anlatan bu ektir. 

Kiiz - Kiis 

Not: 1. - Kelimenin Şark leh
çelerinde aldı<Yı ( Küz) ve Yakut
ça da aldığı ( Küı) şekilleri de 
(Güz) ün aynıdır. 

Etimolojik şekilJerini altalta 
yazalım: 

(1) (2) (3) 
Güz ( üğ + üg + üz ) 
Küz : ( üğ + ük + üz ) 
Küs : ( üğ + ilk + üs ) 

.'.;örülüyor ki kökler her üç ke
limede birdir. Kök anlamını tem
sil eden ( g) ve (k) konsonlarımn 
ikisi de kategorileri ve fonksiyon
ları bir oldı•rrı ndnn biribir!nin ay
nıdır. Sonekteki (z) ve (s) kon· 
sonları da aynı kateQ'oridendir ve 
a ·m "uzak saha" anlamını ifade 
eder. 

Not: 2. - Yakutr:ada görülen 
( Küsiin) kelimesi b;zim (güz.ün) 
SÖ?ÜnÜn avnıdır. (Yazın, kırın) 
gibi ( nü:z.ün) de "güz mevsimin-
d .. d" l e, f'UZ esna~ın a an ıımma ge· 
lir. Böyle (güz) ve (küs) kelime
leTinin on na gelPn (iin) eleman
ları, kel;me hı anlattıi"ı zamanın 
yakınında an1 ,.,.,mı verır. 

Ker 
Not: 3. - Çuva•radaki ( Ker) 

~ekli bu kelimelerden 11,..klen ayrı 
gibi görünmektedir. Ötedenberi 
Çuvaş dilinde bir ro1asvon oldu
ğunu, yani başka Türk Jehçeleı·in
de ( z) yerine Çuvaşçada (r) gel
diğini ileri sürenler olmuştur. 

Bu kelimede asıl dikkati celp 
eden ( e) nin uzun okunu~udur. 
Bu uzunluğu da göstererek etimo
lojik şeklini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
( eğ + ek + eğ + er ) 

Burada üçüncü eleman olarak 
bulunan (eğ) unsuru, (ez) den 
değişme olmak lazım gelir. Bu 
takdirde: 
· (1) Eğ: Hararet anlamına ana 
kök, 

(2) Ek: Ana kök anlamını te
messül ettiren prensipal e~P.man 
ve: 

(3) Eğ= ez: uzak saha göste
ren ek olmak üzere teşekkül eden 
(eğ+ ek+ eğ= eğekeğ = keğ) 
kelimesi (güz), (küz) ve (küs) 
kelimelerinin aynı olarak "hara· 
retin uzaklaşması mevsimi" anla
mını verir ve fazla olarak: 

(4) Er: Bu anlamı tekarrür ve 

[1] Radlol: Türk Lehçeler LCı
gsti denemesi, cilt: 2. 

[2] Pekarski: Yakut lJili LlJ
gati. 

(J] Bikol: Küçük Rus - Çuvaş 
Lugati. 

temerküz ettirir. Bu tekarrür ve 
temerküz anlamı kelimenin Arap
ça şekli olan ( Harif) kelimesin
de de vardır. 

llarif 

Not: 4. - "Hnrif" kelimesi A
rap dilinde "fusulü erbaadan güz 
faslına denir ki yaz ile kışın ma
beynidir. Meyva derimi vakti ol
duğu için ıtlak olundu. Ve güz 
mevsiminde yaP.an, alakavlin şita 
eyyamının evailinde İptida ya~an 
yağmura denir. Ve bahçe dolabına 
denir. Ve yıla denir; ıtlakulcüzü 
alelküll kabilindendir" [4]. 

Kelimenin (i) si uzun okunur. 
Etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
( ağ + ah + ar + iğ + if ) 
(1) Ağ: Ana köktür. Kelimenin 

anlamlarına göre "hararet'' ve 
"su" manalarına alınabilir. 

(2) Ah: Ana kök anlamını ü
zerine alarak temsil eden prensi
pal elemandır. 

(3) Ar: Ana kök anlamının te
karrür ve temerküzünü anlatan 
ektir. 

(4) iğ: Burada (iz) den değiş
me olarak bu tekarrür ve temer· 
küzün ana süje veya objeden u
zak sahada bulunan bir: 

(5) il: Süje veya objesi üzerin
de olduğunu gösterir. 

Bu halde (Harif ): - ana kökün 
"hararet" anlamiyle • "sıcaklığın 
oldukça uzak bir sahada bir obje 
veya süie iizerinde tekarrür ve 
temerküzü" manasına gelir ki, 
(sonbahar) demektir; - ana kö
kün "su" anlamiyle de • "suyun 
old •kça uzak bir sahada bir sü
je veya obje üzerinde tekarrürü" 
manasına gelir ki (yağan yağmur) 
ve (bahce dolabı) anlamları bu 
yolda İ7 h oluna ilir. 

Görülüyor ki ( H aril) kelimesi 
Çuvascada görülen ( Keğr) keli
mesiyle uyu maktadır. Yalnız 
bunda ( r) konsonu yerini değiş
tirmiş ve sona bir de ( I) ilnve e
dilmi~tir. 

llazan 

Not: 5. - Kelim~nin Farscası 
denilen (Hazan), Farslıların kul
lanışında şu anlamlara gelir: 

1. - Sekizinci ay, yani birinci 
Tc~rin ayı; 

2. - Eski lran aylarından Şeh
river (yani Ağustos) ayının seki
zinci ı;(Ünü ki mecusların bayram 
günüdür. (Bazılarına göre bu ayın 
on sekizinci, yahut üçüncü günü
dür. l; 

3. - Güz faslı; 
4. - Yaprakların sararması [51 
Kelimenin etimolojik şekli şu-

dur: 
(1) (2) (3) (4) 

( ağ + ah + az + an ) 
( 1) Ağ: Hararet anlamına ana 

köktür. 
(2) Ah: Ana kök anlamını tem

sil eden elemandır. 
(3) Az: Uzak saha gösteren 

ektir. 
Bu üç eleman birle~erek husule 

... ~len (ağ + ah + az = ağahaz 
- haz) kelimesi, tamamiyle 
(güz) e mi.i~mvidir. 

(4) An: Burada uzak saha an
lamından sonra yeniden yakın sa
ha anlamına yer olmadığından 

bunun (ağ) dan değişme olduğu 
ve kelimeyi tamamlıyarak isim
lendiren sonek rolünü oynadığı 
kolvca anlaşılır. 

Görülüyor ki (Hazan) kelimesi 
de tamamiyle (güz) ve ( gÜ7iin) 
kelimelerinin aynı olarak Fars 
diline y:rrni! Türk asıllı sözlerden 
biridir [6]. 

l. N. DiLMEN ___ _,__ __ _ 
[ 41 Kamus tercümesi. 
f Sl Bürhanı katı tercümesi. 
(61 "Kış" sözüyle benzerlerinin ı 

analizleri bundan sonraki ya:umı:ı
dadır. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Tü :ün el{s e leri 
İstanbul, 11 - Tütün eksperle

ri nizamnamesi bugün meriyete 
girdi. inhisarlar kadrosunda im
tihana tabi olması laznngelen 200 
kişi vardır. İmtihanlar temmuz • 
da yapılacakbr. 

İstanbul Emniyet 
Direktörü 

lstanbul, 11 - lstanbul Emni • 
yet Direktörü B. Salih Kılıç mes • 
leki tetkikler için Viyanaya gitti. 

* lstanbul, 11 - Süngercilik 
şirketinin kasasından şirketin ha
demesi bin yüz lira çalmış ve or
tadan kaybolmu,tur. 

* lstanbul, 11 - ~.!mnomi Ba
kanlığı müste§arı B. Faik Kurd • 
oğlu geldi. 

Gümrük tayinleri 
Ankara gümrüğü direktörlüğüne İz

mir ithalat gümrüğü mesul muhasibi 
Mahmud, Sirkeci salon baı memurlu. 
ğuna salon idare memuru Nazif, Gire
sun muayene memurluğuna Ünye mu. 
ayene memuru Ziya, Galata ithalat 
gümrüğü anbar memurluğuna İstanbul 
ithalat gümrüğü eski muayene memur
farından Far-uk !ayin edilmi~lerdir. 

• * * 
Samsun gümrüğü kadrosunda fazla 

olan bir ba~ muayene memurluğu, 3 mu
ayene memurluğu, bir manifesto memur. 
luğu, bir anbar memurluğu Jağvedilmi1tir. 
Trabzon dahili ticaret merkezi memur
luğa kaldınlnrıık yerine memurluk ih_ 
das edilmiş ve bu memurluğa merkez me
murluğu kadrosundan aç·kta kalan mu • 
nyene memuru Şükrü tayin edilmiıtir. 

Adliye komisyonları 
Hakim ve müddeiumumilerin terfi. 

)erine esas te~kil edecek olan terfi def. 
terlerini hazırlıyan bir ve iki n:ımnrnlı 
adliye ayırma komiayonlnn çnlışmalnnnı 
önümüzdeki htıfta içinde bitireceklerdir. 

Çeltik uzmanının . . 
gezısı 

Tarım Bakanlığı tarafından Ko
caeliye gönderilen çeltik uzmnm B. 
Rahmi orada işini bitirerelc Samsun 
havalisine gibniştir. 

sa e lel<et 
• e erı 

Adanada Tiirkkuşu 
Adanada bir Türkkuşu şubesi 

açılactaktır. Bunun için bütün ha
zırlıkalr tamamlanmıştır. 

120 yuşnıda Akhaha 

Bursada tahtakalede 120 yıl
danberi yaşayan ve nesilden .nesle 
beslenip gelen m;hur ve muma ak
baba ölmüttür. Zavallı akbaba 
karnı acıkınca kasablara uğraya
rak onlardan bir parça et isterdi. 

Ordu ınezhahuı:ıı ıeııwli atıldı. 

Ordu Belediyesinin Kirazlı li
manda yaptıracağı asri mezbaha
nın temel atma töreni yapılmıştır. 
Mezbaha bu sene sonuna kadar 
bitmiş olacaktır. 

Schzelerin korunması için 
bir usul 

lzmirde Karşıyakada oturan 
Canan adında bir kadın vilayete 
baş vurarak bazı formüllerle seb
zelerin muhafaza~ını temin ettiği
ğini bildirmiştir. Yaptığı anbalaj 
Ziraat direktörlüğünde durmakta
dır. iki ay sonra açılarak sebzele
rin vaziyeti tetkik edilecektir. 

••• 
Ötey gün Konya ve çevreı;ne 

epiyce yağmur yağmıştır. Yağmu· 
run nufuz derecesi yedi milimetre
yi geçmiştir. 

• • • u ' { ı m n. y~yır a 
rm 

Yüksek mekteb talebesi 
için bir müsabaka açtı 
Hukuk ilmini yayma kurumu, ni

zamnamesinde1ti faaliyet çerçevesi 
içine gir~n ve hukuk mevzuu ile il
gili müsabakalardan birincisini yük
sek mektep talebeleri arasında açmış
br. Müsahakanın talimatnamesi ay
nen şudur: 

1 - Ankarada "Hu1ruk ilmini 
Yayma" kurumu tarafından hukuki 
çalışmayı teşvik ve inkişaf ettirmek 
maksadiyle bir müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabaka, her biri tek sual
den ibaret ve üç hukuk şubesine ait 
olmak üzere şu mevzuları ihtiva e
der: 

A) Medeni hukuktan: Hususi hu
kuk mevzuatımızda ahlak, ahlak ka
idelerine ayrılan mevki. 

B) Ceza kanunundan: Amirin e
mirlerini icra halinde amirle memu
run cezai mesuliyet bakımından va
ziyetleri. 

C) idare hukukundan: Memleke
timizdeki köy idaresinin geçirdiği te
kamül safhalan ve bu günkü esaslan. 

3 - Müsabakaya bu müsabaka
mn açıldığı 25.3. 193S tarihinde yük
sek mekteplerde kayıtlı talebe bulu
nanlar i§tirik edebilirler. lstiyenlcr 
ayni zamanda her üç müsabakaya da 
girebilirler. 

4 - Bu müsabakadan kurumu
muzun maksadı gençleri ilmi ve sis
temli araştırmalara teşvik etmek ol
duğundan yapıfocak tetkiklerin bJ
hassa: 

A) ilmi araştırma metodu dahi
linde yapılmaııı; 

B) Tetldklerin muhru k bi i
ografya ile bir münderecct cetvelini 
ihtiva etmesi lazımdır. 

5 - Müsabakacı!ar tetkiklerini 
üç nüsha olarak yazı makinar.ıyla 

hazırlıyacaklar ve bunlan nihayet ilk 
teşrin 1936 ayının sonuna kadaı An
kara (Hukuk ilmini Y nymn Kurumu 
posta kutusu No. 44) adre:;İne gön
derrni§ bulunacaklardır. Bu tarihten 
sonra gelen yazdar eelmemiş farzo
lunacnk ve snhiplerine iade oluna
caktır. 

6 - Kuruma gelen tetkil..Jer m€m
Ieketimizin salahiyetli hukukçu
lanndan her mevzua ait olmak üze
re teşkil edilecek, birer jüri heyetine 
tetkik ettirilecek ve 

A) Her bir mevzuda birinci ge
lenlere 50 şer lira mükafat verile
cektir. 

B) İkinciden beşinciye kadar de
rece kazananlara Hukuk ilmini Yay
ma Kurumunca birer "iyi eser tas
diknamesi" verilecektir. 

7 - Müsabakaların tetkiklerinin 
nihayetine kısa bir tercümeihalleri 
ile sarih adreslerini, mekteplerinin a
dmı, sınıf mm numarasını ilave etme
leri lazımdır. 

---------·----------
yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza örgütü, biri ölü, be~i 
yaralı 108 l·açakçı, 1040 kilo 
gümrük kaçağı, 430 kilo inhisar 
kaçağı 5 kilo esrar, 3281 kilo buğ
day ve arpa, 1968 defter sigara 
kağıdı, 3 silah, 89 altın lira, 811 
türk lirası, 30 Suriye notu, 156 
top pamuklu ve 64 top ipekli 
mensucat ile 42 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

EVLENME 
Ankara Nüfus Direktörü B. Ka

zım ile B. Lütfü Güven'in kızı Ba
yan Enise'nin evlenme törenleri 
dün gece Halkevinde güzide bir 
davetli zümresi huzurunda ya
pılmıştır. Genç evlilere saadetler 
dileriz. 

. - .. 
~ 

1r · ·•- . ... , ,,...,a- ... - • , ., .. 

Baıı a çoc c 

es· ge e o gresi 
HEYET REiSi HZI YUNAı~ 

KIRALI KABUIJ ETTi 
Atinn, (Hususi) - Balkan ço

cuk esirgeme kongresi çalışmasını 
bitirdi. Türk heyeti reisi B. Mehmet 
Ali, bu gün saraya davet edilerek 
imal tnrafmdan kabul edildi. Heyeti
mizin tezleri, kongrede çok iyi kar
şdanmış!ır. 

l\ı o~kova 

adyos n n 
Bu akşam türkiye için 
vereceği konserin 

programı 

Moskova radyosunun bu akşam; 
sekizden on ikiye kadar devanı 
etmek üzere Türkiye için verece .. 
ği konserin programı şudur: 

Piyanist Oborin - Glük'ün mo-
lodisi. 

Şopen'in balladı. 
List'in Kampanella'sı. 
Bariton Nortsov • Caykovskiı. 

nin Pikovaya dama maça kızı o
perasından Eletzki'nin aryası. 

Çaykovski'nin Yolanda opeo 
rasından Robert'in aryası. 

Çaykovski'nin "Gürültülü balQ 
ortasında'' şarkısı. 

.Mezzo - soprano • lrfaksakova: 
Mussorski'nin Kovasina operasm .. 
dan Marta'nın aryası. 

· Rimski • Korsakof'un Snegroç .. 
ka operasından Leli şarkısı. 

Bize'nin Karmen operasından 
"abanera. 

Viyolonist Oystrah: • Saint • 
Sae s'in Kappiciosz;o rondosu. 
Voryak'ın üçüncü Slav dansı. 

Tenor l adan : Ro.lıınaninof'un 
G ... nç çingene ~arkısı. 

Çaykovski'nin ''Bir kelime bil.
dirmek foterim" şr:.rkısı. 

Bir Floransa şarkısı. 
Soprano Barcova: Rimski - Ko-; l 

rskof'un Senegüroçka operasından 
SenelJÜroçkamn aryası. ; 

RimsH • Korsakofun Güle a .. 
şık bülbül şarkısı. 

Türkçe olarak Aliabiev'in 
bülbül şarkısı. 

Baso Pirogov: Çaykovski'nin 
Çılgın geceleri. 

Volga kayıkçıları halk şarkısı. 
Borodin'in Prens lgar opera

sından Galitzki'nin aryası. 
Piyanoda Makarof; 
Konserden evvel devlet tiyaf

rosu ikinci direktörü Arkanof, u• 
fak bir hitabe verecektir. 

{Onser 
Cumur Başkanlığı filarmonik ~ 

kcstrası tarafından verilen halk kon• 
scrJerinden 17 incisi bugün saat od 
be~te müzilc öğretmen okula aalo • 
nunda verilecektir. Program şudur;ı 

Şef: Emst Prnetoriıu 

1 - Cesar Franck (1822 - 1890)'ı: 
Senfoni re Minör. 

o) Lente - Allegro non Troppca 
b) Allerrretto 
c) Alleı:ro non Troppo 

10 dakikıı dinlenme 
2 - W. A. Mozert (1756 • 179l)t, 

Piyano için konser !io· 23, La ma~ 
Op. 448 

a) Allegro 
b) Andante 
c) Presto 

Sofüt: Ferhunde Erkin 
3 - Rich rd Wagner (1813 • U~83>l 

Rienzi - Uvertür ı 
'W"6.lll.l.O !:;F..i ~6...tr.i ~.111 ............ 

23~ 
Size çocuğu düşündü~ 

recek haf tanın başlan~ 
cıdır. 
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Mançu -- Mongol sınırında 

Yeni 
da 

bir çarpışma oldu -iki taraf 
birbi,rlerini protesto etti 

Moslıı:ova, 11 (A.A.} - Tas ajansı
nın Kalaarovsk'tan haber aldığına gö
re, 9 nüan saat 14.30 da Sosnovoyapad 
budud karakolundan beş kişilik bir sov
yet müfrezesi Rassipnayapod karakolu
nun ıimalinde ve sovyet toprağında bu
Ctudtlın bin metre kadar içerde bir ma

halde, kaç kişi olduğu bilinemiyen Man
çuridea gelme bir grupa rast gelmiş ve 
durmalan için verilen işaret üzerine bu 
hudud mütecavizleri, sovyet hudud mu
hafız müfrezesine ateş açmışlardır. 20 
dakika ıüren hir çarpışmadan sonra mü
tecavizler Mançuri toprağına sığınmış

lardır. 

Moskova, 11 (A.A.} - Dış işleı·i 

Cenevrede B. 
1\1 usolininin 

delegeleri hel~leniyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

tecavüzü yapan 1 tal ya ile aynı muame. 
leye tabi tutulması gerektiğini bildire. 
rek, bu telgı·afa karşı protestoda bulun

muştur. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Habeş dele
gasyonu, İtalyan delegeleri ile yapıla
cak ilerideki görüşmeler hakkmda Adi. 
sababa'dan emir istemiştir. Burada ha_ 
beş kabinesinin toplantısına kuvvetli 
bir ihtimale göre bu emir talebinin se -
beb olcluğu beyan edilmektedir . 

Siin·yt?in kapanması 

Leadl·a, 11 (A.A.} - Yarı resmı 

mahfiller, B. Eden'in zecri tedbirler ko
mitesİllİ toplantıya çağırmak hususun
daki ı ... armm, İngiltere tarafrndan, me. 
sela SüYeyş kanalının kapatılması gibi, 
bir tak.n yeni tedbirler teklif etmek ni
yetinde bulunduğuna atfedilmemesi la
zım geldiğini söylüyorlar. 

Bu münasebetle, lngiltere'nin son 
günlerde AkdenizdE:ki harb gemilerin. 
den bazılarını geri çağırmış olmasının, 
yalnıı:ca ekonomik de olsa, yeni tedbir. 
ler almmasını önliyeceği kaydolunmak

tad•r. 

· Haheşistanda 
ümitsizlil{ 

Adiıababa, 11 (A.A.) - Habeş ka

binesi, milletler cemiyeti tarafından so

rulan bir takım ehemiyetli noktalara te. 

alliık eden otuz kadar sualin cevablarını 

kararlafbrm< k Üzere bu sabah toplan
mıştır. 

Royter muhabirinin haber ald,ğına 

göre bu aurıller, mahiyet itibariyle çok 
fena tesirler yapmış ve habeşleri, bun· 
lardarı bazılarına verilecek en münasib 

halk komiser muavini B. Stomoniakof, 
japon büyük elçisi B. Obta'yı kabul e. 
derek Grovekovo bölgesinde ve sımrdan 
bin metre kadar ötede bazı silahlı a
damların sovyet muhafızlarına karşı a
teş açarak rus topraklarına girmiş olma
ları keyfiyetini resmen protesto etmiştir. 

Buna cevab olarak japon büyük eL 
çisi de, aynı hadiseden iolayı japon hü
kümeti adına protestoda bulunmuştur. 

Japon bükümeti bu hadisenin sovyet hu
dud muhafızlarının Mançu bölgesinde 
japon askerlerine karşı ateş etmesin
den doğduğunu iddia etmektedir. Bü. 
yük elçinin söylediğine göre hadisede üç 
japon ölmüştür. 

Ammi l\Iollison 
Brüliscle geleli 

Bayan Ammi Mollison 

Brüksel, 11 (A.A.) - Kadm 
tayyareci Ammi Mollison, Kongo
dan dönen bir Belçika tayyaresi • 
le Brüksel'e gelmiştir. 

Colombechar' da kalan tayyare
sinin tamiri için gereken parçala
rı aramak üzere derhal hususi kü
çük bir tayyare ile Londra'ya ha
reket etmiştir . 

cevab hakkında tereddüde düşürmüş

tür. 

Kamoy 13 ler komitesinin baştan 

savma çarelere ha~ vurduğu ve kendi ü-

zerinden mes'uliyeti atmak istediği ka. 
naatindedir. 

( labeşJerin fikrince, komite haklı bir 

anla'?ma çaresi bulmaktan ise habeşleri 

m:ıtlaka doğrudan doğruya ltalya ile 

görüşmeye sevketmek arzusundadcr. Bu 

kanaat habeş leri ümidsizleştirmiştir. 

' 

Hindenhurg Al manyaya döndü 
Balon 11 günde 21260 kilometre yol yapmıştır. 

• 

ı 
~ · 

' 

Ur.un yolculuğundan dönen Hindenburg balonu 

Berlin, 11 {A.A.) - Dün saat 18 
40 da friederishaf en'e gelen Hin
denbug belanu, 11 günlük bir se
yahat yapmıştır. Balon saatte va
sati yüz kilometre hesabiyle 216 
saatte 21,260 kilometre yol almış 
10 memleket, 3 kıt'a ve atlantik 
denizi üzerinde uçmuştur. 

Balon yolcu olarak 73, zahit 
'\'e tayfa olarak 53 kişi taşimakta 
1500 kilo navluna tabi eşya 3000 
kilo yiyecek ve 60,000 kinlo ben
zin taşıyordu. Balonun boş olarak 

ağırlığı 112000 ki!odur. Hind8ıll -
hurg balonunun gidiş seyahati ha
disesiz geçmiştir. Dönüşte, Afri -
ka kıyıları açığında, dört motör -
den biri bozulmuş, makinistler 
bozukluğu tamir etmişlerdir. 

Bu motör yedeğe alınmış, ve 
Fredrishafen'e kadar kullanılma
mıştır. Balon kumandanı, yüzba
şı Lehman, bu hadisenin motör-. ' 
lerın durmadan 330 saat çalışması 
ndan ileri geldiğini söylemiştir. 

ULUS SAYFJ~ 1 

RLER 
Lokarnocular yine toplandı 

İngiltere Alm.an11adan bazı 
soracak-B. Aloisi. kararı imza 

sualler 
etmedi 

Cenevre, 11 (A.A.) - Lokarno 
devletleri delegeleri dün, saat 21. 10 
da ikinci defa olarak, İngiliz dele!raS· 
yonunun oturmakta olduğu otelde 
toplanmışlardır. 

23.25 de sona 
eren bu toplı\n
hdan sonra aı<a· 
ğrki t ebliğ ne,~

redilm i.,tir: 

"Lok a r n o 
devletini, al
miln h;-ı{Üm .. •i
nin, yt"nİ anl.,,o;. 

mall'lr v~p,lr.ıa-
sı gf'r""l-lj ohm 1" r.ıor 1nn 

güvenliğin iadE>sİ husps•mda, "'~n~I o

larak derhal görüşmelere girişmek ve 
Lokarno andla~masınm yedinci mad
desini tatbik etmek imkanını vere
cek hiç bir yar-

dımda bulun -
madığını gör • 
mfüılerdir. 

Bununla be
raber, Lokarno 
devletleri uz
lasma imkanla

rının h e n ii z 
büsbü~ün orta
dan kalkmadı

ğı fikrindedir-
8. Eden 

ler. Bu devletler, alml'ln muhtırasının 
bazı noktaları hakkında iza.hal iste· 

me!re karar vermişlerdir. Jn,,-iltere 
hükümeti, Almanya h 0 iklimeti ile bu 

hususta görüş teati edecektir. Fransız 
delegeleri göriişmeleri sırasında, Ren 
böJges;nin burrünkü vaziyetinde ehe· 
miyetli değişiklikler vukuu ihtimali
ne k"rş1 ihtiraz kayıdl<lrı koymuşlar
dır. Bu kabil değişikl;~Jer vukuunda 

Lokarno devletleri derhal toplana· 

caklardrr.,, 

Tebliğ, Lokarno devletlerinin, 
fransız barış planını milletler cemiye
tine arzetmeğe ve alman planmm da 
aynı suretle milletler cemiyetine ar
zolunmasını A 1manyadan istemeğe 

karar verdikleı;ni ilave etmektedir. 

İtalyan de•egesi yukardaki karar
ların tasvibini geri bırakmıştır. 

f ngiltnenin ~]manyaya soracaj!ı 
~na Her 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Havas ajan
sının hususi muhabiri, Ren meselesi 
hakkındaki inıriliz ve fransız görüşle
rinin yakınla!'.masma doğru, dün, e
hemivetli bir ilerleme olduğunu bildi-

riyor. 
İngilizlerin, Almanyayı Cenevrenin 

miişterek emniyet prensiplerini kabu
le sevketmek üzere ça lı!ttnakta devam 
etmf!'lerini Fransa kabul etmiştir. 

Almanya, Ren bölgesini tahkim et
mek nivetindc ısrar eylediği takdir
de de, fn~i)tere Fransı-nın mukave
meti"'" yardım efD"E'Vİ vadevlE'!'l 0 «tir. 

o;~ ... r taraftl\n B. E~en. Aln-,,.nya
dan 1-ıakiki nivetlf'rin:!1 n .. den ib~re l 

oldu;;.11.,•1 scrm:>ık vac'in~e buh•nm\1!5-
tur R Eri .. n'i" Almanyadan scracağı 

şeyler ~unl"r~•r: 
ı. _ Ahnıonva t'arafından teklif 

edilen i'<i tarl\fh andl,.cmalar, r'enev
rt> ancll:\"masında tasrib edilmiı; olan 
müşterek eınni-vet esası pt·ensipleriy

le nasıl birleşebilir. 
2. _ Cenevre andlao;masiyle Ver-

say andlaşmasının biribirinr:len ?vrJl
ma!lmı istemekle Almanya ne kasdedi. 

yor? 
3. _ Söınürg-eler hususunda hak 

birli~i tabirinden maksadı nedir? 
4 . _ A1manyanın Dantzig, Memel 

ve Avusturya hakkında hemen talep

li bulunmaya ve Avrupa hududların
da d~ha bazı değişiklikler istemeğe 

niyeti var mıdır? 

ı 
Cenevre, 11 (A.A.) - Havas ajansı 

mahabirinin öğrendiğine göre, dün Lo
karno devletlerinin öğleden sonraki top-

lantısmcla, R Aloisi, italyan hükümeti 
adına söz söylemiş ve B. Eden'in bun
dan Önceki sözlerinin hiç birinde 1 talya' _ 
yı kasdetmediğini ileri sürerek, Lokar
no devletlerinin, 1 talya'nın da bu görüş
melere iştirakini gerçekten isteyip iste
medik!eı·ini sormuştur. 

B. Flanden, verdiği cevabta, şahsen 
İtalyan elbirliğini arzu ve ümid ettiğini 
ve B. Musolini'nin 19 mart tarihli Lo. 
kP.rno andlaşmasım tasdik ettiğini gör
m~kle bahtiyar olacağım söylemiştir. 

B. Eden, Aloisi tarafından ortaya a
tılan meselenin, ingiliz hükümetini değil, 
münhasıran İtalyan hükümetini alaka
daı· ettiğini söylemiştir. 

Bundan sonra B. Aloisi de hazır ol
duğu halde müzı>kere başlamıştır. 

Lokarnocular mayısta 
toplanacak 

Cenevre, 11 (A.A.) - Fransa, lngiL 
tere ve Belçika, Lok11rno devletleri kon. 
feransının, gelecek defa mayıs ayında 

ve milletler cemiyeti konseyinin alelade 
toplant•sı srrasında toplanmasına k-uar 
,-ermişlerdir. 

Bununla beraber, Almanya Ren böl
gesini tahkime başladığı tc:kdiı·de kon
feransın fevkalade bir toplantıya çağı
rılması ihtimali vardır. 

}'ransız gazeteleri limitli. 

Paris, 11, (A.A.) - Lokarnocu dev. 
ıetler delegeleri taı-afından yapllan top. 

lantı geç vakıt bittiğinden, ancak Pa

risin büyük sabah gazeteleri goruşme 
neticeleri hakkmda haberler neşredebil

mişJerdir. 

Pöti Pariziyen gazetesi bilhassa dL 
yor ki: "Fransız delegelerinin, Almnaya
mn mutlak surette üzerine düşen vazi
feleri yapmadığı"nın şimdiden tesbit e
dilmiş olmasını istemiş olmaları muhte
meldir. Lokarnoya sadık devletler bu 
suretle daimi bir askeri ittifaka varabL 
leceklerdir. Buna karşı diğer üç Lokar_ 
nocu devletin B. Eden ve Flandenin is
teklerini tesbit etmekle iktifa ettikleri 
söylenmektedir. Bu görüşmelerde hiç 
kimse partiyi kati olarak kaybetmiş ve
ya kazanmış değildir.'' 

Pöti Jurnal'a göre Fransa, Almanya
nın vaziyeti dolayisiyle yakınlaşma gö. 
rüşmelerinin neticelenemiyeceğinin Ce_ 
nevrede kabul edilmesini ümid etmiş
ti. Buna mukabil, İngiliz görüşünün 

tam biı· şekilde hakim olduğu söylen
mektedir. Cenevreden Figaro gazetesi
ne gelen haberlere göre, Fransa bütün 
gayretlerine rağmen. milletlerarası ka. 
nunun yeniden tesisi hususundaki arzu_ 
larını kabul ettirememiştir. Fransızların, 
Ren bölgesi tahkimatına dair ileri sür
dükleri kayıtların tesbit edildiği, fakat 
bu bölgede tahkimatta bulunmasının Al
manyadan istenmediğini söylemektedir. 
Söylendiğine göre Almanya ile görüş

melere doğru dev adımlarla ilerlenmek. 
tedir. Fransayı bu yola sevke:len İngiL 
tere ve Belçikadır. 

Zecri tedbirler hakkında
ki f ransrz teklifleri 

yalnız kaldı. 
Paris, 11 (A.A.) - İstisnasız bütün 

İngiliz gazeteleri Cenevre görüşmeleri. 

neticesinden meını,··.m görünmektedirler. 
Bilhassa kaydolunduğuna göre, dört Lo
karnocu devlet, İngiliz delegesinin çalış
ması sayesinde, u""la-;mak için olan faali
yete devam etmeği karaı-laştırm1şlardır. 

Deyli Telegı·af gazetesinin kanaatine 
göre, İngiliz göri.işü ötekilerden üstün. 
dür. Alm'ln tck1iflerinin tc~k"ki, Fransa. 
nın CJ"eı·ek şark, gerek güney doO.us 
• • :> u 
ı~ınde A vr?.Jpa emniyeti h:!kkında garan-
tılcr all""lası ile ne•icelenebileccktiı·. Bu 
gazete fransız notasını şiddetle tenkid 
etmekted:r. İngiltere kurmaylar arasında 
görüşmeler yapılmasına muvafakat et
mekle, bütün teahhüdlerini yerine geti. 
receğini Fransaya ve Belçikaya sağla. 

A VUSTURYANIN 

SlLA ULANMASI 

Küçük antant 
ne yapacak? 

Belgrad, il 
(A. A.) - B. 
Stoyadinoviç A

vusturyada mec-
buri askerlik 

• hizmetinin ku -
rulması hakkın
da gazetelere 
şunlan söyle -
miştir. 

'' Küçük 
B. Stoyadinoviç antant, millet . 

lerarası bir andlaşmanm bozul -
masını sükôt ile geçiştiremez. Kü
çük antant bu hususta Viyana hü
kümeti nezdinde yaptığı protes -
todan sonra, Belgrad' da toplana
cak konferans münasebetiyle, ke
sin bir karar verecektir. " 

l\'lel~siliada ı~arışıklık 
ESKl CUMUR RE1S1 TEVKllı" 

EDlLDlKTEN SONR .\ KAÇI 1. 

Meksika, 11 (A.A.) - Meksi
ko garnizonu şefi General Navar
ro, dün yanında yirmi asker ve se
kiz polis olduğu halde, Meksiko
ya 50 mil mesafede Santa Barba
ra' da, eski cunıur reisi B. Kalles.
in oturduğu evin önüne gelmiştir. 
B. Kalles bu sıra.:a Hitler'in 
"Mein Kampf" eserini okumakta 
idi. Kendisine tevkif edileceği 
söylendiği zaman, B. Kalles "em
rnize hazırım'' cevabını vermiştir. 

General Navarro, Meksika'nın 

menfaati, bu tevkifi gerektirdiği
ni söylemiştir. 

Meksika, 11 (A.A.) - Dün sa
bah tevkif edilmiş olan eski cu
mur reisi Kalles ve arkadaşlarının 
meçhul bir semte doğru kaçbkla -
rı resmen bildirilmektedir. 8. 
Kalles ve taraftarlarının, Guate
mala'ya sığınmak niyetinde ol -
duklarr söylenmektedir. 

mı§tır. Fakat bu suretle hare.ket ebnelde 
İngiltere, hadiseler hakkında kendi ka
naatinden vaz geçmek istemiı değildir. 

Avrupa sulhu Almanyarun da ittirakiyle 
daha sağlam bir şekilde temin edilmiı 
olacaktır. Fransa milletler cemiyetine 
karşı olan vazifesinin yerine getirilme
sine şart olarak, Almanyaya karşı yapı
lacak her harekete lngilterenin de itti. 
raki kaydım ileri sürebilecektir. 

Taymis gazetesinin Cenevre muha.. 

birinin İşaret ettiğine göre, Berline ya

pılacak toplu bir teşebbüse aid proje ve 

fikirler tamamiyle terkedilmiştir. Fran

sız delegasyonu zecri tedbirler alınma

sını istemiş fakat hiç bir muvafakat ce. 
vabı alamamıştır. Bütün görüşmeler iL 

rasında Belçika delegeleri İngiliz görüş
lerine tarafdar olmuş!ardır. Görüşmele
re devam edilmesi hakkındaki karar bir 
İngiliz muzafferiyetidir. 

.. Dey.li ~erald gazetesinin yazdığuıa 
gore, şımdı bir müsavatsızlık bulunma
dığı, tasarlanan saldırmazhk paktlarının 
milletler cemiyeti nizamnamesi hüküm.. 
lerine uygun olacağı hakkındaki alman 
k anaatinin doğru olup olmadığı Alman

yadan sorulacaktrr. Almanya işbirliğine 
razı olursa bugün anla~ılmamış kalan 
bütün Avrupa meselelerinin halli için 
görüşmelere başlanabilecektir. Esasen 
fazla kati hareket tarzını değiştirmiş o

lan B. Flanden, B. Eden Fransanın em
niyet di~ekleı-ini yerine getirmeye mu. 
VC\ffak olduğu takdirde, görüşmeye ha
zır olduğu söylenmektedir. 

İngiliz ddcga"'yonu Loıulraıla 
Paris. 11 (A.A.) - B. Eden ile Ce

nevre'deki İngiliz delegasyonu bu sabah 
buraya gelip, bir az sonra Londra'ya ha
reket etmişlerdir. 
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AVRUPANIN BARIŞI İÇİN HAZIRLANAN 

Fransız planı hakkında Yabancı gazetelerde okudukları z 
Sovyet görüşü 

,. " •.• BU PLAN't BlR HARB 
iY APMAK iÇiN KENDiSi.NE Eı'1 
lYI ŞARTLAR ARIYAN AL -
l\1AN PLANINlN HAKiKİ l\IA. 
111YETINI ORTA YA KOYl\IAK -
ll'ADIR." 
' Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Fransız planından bahse· 
'den lzvestiya gazetesi bir başyazısm· 
~a diyor ki: 

"Bu pliın, bir harb yapmak için 
'kendisine en iyi ;ıartlar arıyan alman 
planın hakiki mahiyetini ortaya koy. 

maktadır. 
Fransız hükümeti, buplanla, sul

hun teşkilatlandırılması hakkında bir 
program teklif eylemektedir. Bu sulh, 
kollektif bir sulh olacak ve bütün Av· 
rupaya tamil bulunacaktır. Şunu söy
lemek lnzım gelir ki, Fransa tarafın· 
öan ileri sürülen plan, yalnız sulhu 
kuvvetlendirmek için gayet mnkul bir 
plan olarak kalmamakta, fakat aynı 
2amanda Fransanın bütün milJetler· 
arasında birlik esası Üzerine ve b;j. 

yük harb neticelerinin ortadan kaldı· 
nlması esası üzerine dayanan bir 
~vrupa $Ulhu kurmak arzusunu da İn· 
pat eylemektedir. Sovyet kamoyu, bu 
pliın•. sulhu teşkilatlandırmak yo!un· 
'da ki gn vretler için ciddi bir esas o
larak tPJakki eylemekte ve bu pJann 
müznharettc bulunmaktadır. 

Fransız plônı, İngiltere hükümeti
ııi, radikal kararlar almak zoru önün· 
'de bırakmaktadır. lngiltere hükume· 
ti, ~imdiye kadar, uzlaşamıyacakları 
uzlnştırmnğa çalışmakta idi. lngiltere 
hükümeti. hem sulhun kollektif su· 
rette t~kilatJandmlması lehinde va
ziyet almış, hem de Avrupayı nisbi ve 
muvakkat biı- emniyete malik bir böl
ge ile doğrudan doğruya harp tehli
kesine maruz bir bölgeye ayıran al· 
nıan planını reddeylemiştir. lngiliz 
hükümetinin aldığı bu vaziyet, lngil
tcrenin Habeşistanda İtalyan tecavÜ· 
2üne !mrşı yapacağı bütün müdahale
lerde otoritesini azaltmakta olduğu 

gibi, İngilterenin kollektif sulhu mü
'dafaa §ekli altında Büyük Britanya 
İmparatorluğunun menfaatlerini mü
öafaa eylemekte olduğu hakkında 
eo:kiden ileri sürülen şüpheleri yeni
'den canlandırmak ihtimali de vardır. 

Fransız plam, yalnız Almanyayı 

'değil, fakat aynı zamanda Büyük Bri
tnnyayı da, kollektif emniyet leh veya 
aleyhinde vaziyet lamak tıkları ara
sında bırakmaktadır. 

Şurası da muhakkaktır ki fran
aız hükümeti bittabi kendi planının, 
Üzerinde hiç bir deği~iklik yapılmak
aızm tasvibini düşünmemektedir. Bu
na benzer diğer müsbet vaziyetler de 
mümkündür. Yalnız, eğer lngiltere 
sulhun kollektif bir tarzda te!!kilat
landırılmasını istiyor ise, ya fransız 

planını kabul etmeJi veyahut başka 

bir plan teldif eylemelidir. · 
İngiltereyi idare etmekte olan sı

:tııflar Almanya tarafından istihl{am· 

Tefrika: No: 62 

Alman •• •• •• 
goruşu 

" ... Jı'RANSIZ PLANI BÜ -
Yt)K BiR 1HT1YATSIZLIKTIR. 
FRANSIZ :MUIITIRASI TARiHİ 
VESİKAIJAULA TEZAD TEŞ -
KIL EDiYOR •. VERSAY TAZ · 
YI KLE iMZALANl\llŞTIU ••. " 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Doyçe Alge. 
mayne Zaytung gazetesi, ''fransız nota· 
sında yapılması lüzumlu düzeltmeler" 
başlığı aİtrndaki bir yazısında diyor ki: 

B. Flanden ile fransız dış baka.-ılığı 
hukuk müşavirlerinin bir çok ihtiyat
sızlık yaptıkları anlaşılıyor. Fransız 

muhtırası tarihi vesikalarla tezad teşlu1 

etmektedir. Muhtırada, franaız hükü
metinin, 7 martta alınan kıtalan Ren 
bölgesine ilerlerken, bunu silahla karşı 
koymamasını büyük bir liyakat olarak 

göstermemektedir. Hnlubki Lokarno and. 
laşmasının bükümleri bana katiyen im.. 
kan vermekte idi. lngi1iz hükümeti de 
bunu derhal kab-.ıl etmi~tir. Fransız 

muhtırası Ren bölgesinin askerlik dışı 
hnle getirilmesinde tarihi bilhassa tah

rif etmektedir. B. Flanden, Versaycbki 
alman delegasyonunun b:.ı hükme itiraz 
etmediğini bildiriyor. Hakikat ise şu
dur ki, alman heyeti Versayda bu busas 
hakkında bir nota •ermiştir. 

Büyük bir tazyik altında bulunan btı 
delecasyon bu askerlik dışı bölge mad
desini, bunun ilerde iki tarafa da tatbi. 
ki şartiyle kab-.ıl etmişti. Fransız muhb
rnsı bundan sonra Lcknrno ile uğraş· 
maktadır. Fransaya göre, Alınanya Lo
karno andlaşmasıru Rur havzasının iş

gali tazyiki altında İmza etmiş olduğu. 
nu iddia etmektedir. Biz, Rur İşgalinin 
o zaman nihayet bulduğunu biliyonız, 

fnkat barış görüşmelerinin henüz ba in.. 
tiba altında yapılmış olduğunu herkes 
biliyor. Bundan ba~kn, O zaman Fransa 
müddetin nihayet bulm~ş olmasına rağ
men, andla,ma hükümleri aksine olarak 
birinci Ren bnlgcsini henüz işgaln et
mekte idi. Bu şnrtlar altında, hak birliği 
içinde ve hiç bir tnzyik olmaksızın ser
best görüşmelerden bahsetmenin doğru 
olmıyacağı npaÇJktır. 

lar yapması için kendisine hak veril· 
mesi talebi ile birlikte, Almanyanın 

hak birliğinden bahsediyorlar. lngi
lizler, aynı zamanda, istisnasız bütün 
doğu ve güney doğusu A vrupası mil
letlerinin arzu etmekte oldukları da

ha ehemiyetli bir hakkı da unutma
malıdırlar. Şunu da hatırlamalıdır· 
lar ki bütün milletlerin, alman men

faatleri için hatta yarın hücuma ağn
yabilecekleri tehdidi olmıyan bir ha
yat istemekte müsavi hakları vardır. 

Sovyet kamoyu, Avrupanm mu
kadderatı bir dönüm noktasında bu· 
lunurken fransız hükümetinin, Avru· 
panın geleceğinin ehemiyetli mesele
lerini açıkça ve t!arih surette ortaya 
koymuş olması keyfiyetini sevinçle 
görmektedir. Fransız hükümeti, Av
rupada sulhun temini için, lü::r.wna ge
reken mücadelelerde bulunurken, bir 

Fransız -- Rus paktı sulh 
Son gelen 31 mart tarihli le Jour

nal ve Moşcou'nun baf yazısından: 
Sovyet Fransız karşılıklı yardım 

paktının tasdikli suretlerinin Pariste 
27 mart günü mübadele edilmiş oldu
ğunu Sovyet kamoyu en samimi bir 
bo§nutlukla öğrenmiştir. Bu hadise, 
Fransa ile Sovyetler birliği arasında 
daha 6 mayıs 1935 de İmzalanmış o
lan paktın tabi olduğu uzun görüş· 
meler devresine son vermiştir. 

Paktın düşmanları tarafından Fran
sa da olduğu kadar ve hususiyle bu 
memleketin smrrları dışında bütün 
kuvvetler ve bütün vasıtalar bu 
paktm meriyete geçmesine mani olmak 
için seferber ed; diği esnada bu uzun 
görüşmeler, ih•iraslı müdahalelere, 
hatta ~olemiklere meydan vermişti ki 
bunlar, iki memleket arasında yakın· 
!aşmaya hizmet edemiyecek olan kö
tü bir hava yaratmıştı. 

Esasen şurası da ınüşahade edil
melidir ki bütün bu devre esnasında 
Fransada pakta kar~ı hemen yalnız 

iç politika sebebleri ileri sürülmÜ§tÜ. 
Bugünkü Fransanın her temayülden 

en salahiyetli politika adamlarının, dış 
politika dnvalariyle iç kaygıların bu 

suretle biribirine karı§tırılmasmrn 

Fransanm hayati menfaatleri için ne 

kadar zararlı olduğu hakkındaki ih
tarlarma rağmen bu hal devam etmiı

ti. 
Bu devrenin kapanmış olduğu bir 

zamanda bu mevzu Üzerine · dönüyor
sak, bu, sırf, bugün bu polemikler, 
Fransa ile Sovyetler birliği arasında, 
iki memleketin A~TUpa sulhunü mü· 
dafoa için birlikte hareket etmelerine 
imkô.n vermiyecek ihtilaflı meseleler 
bulunmadı-ını açı çn isbnt etmiş ol

duğu içindir. 

Sovyetler birliği, fransız • sovyet 
paktının tasdikini se!ıimlnmakta bir 

tek vücut ffİbidir. Çünkü onda bir 
mücadele silahı görmektedir. Daha ü-

çok milletlerin ve en ba§ta Sovyet 
Rusya milletlerinin ynrdımmı bula· 
caktrr. Sovyet Rusya milletleri, Sov
yetler memleketinin büyük bir enerji 
ile Leninin idaresi altmda yaptığı ve 
şimdi $talinin idaresi altında da yap· 
makta devam eylediği sulh savaşı i· 
çinde büyümüşlerdir. Sovyet Rusya 
Milletleri, büyük bir kunet teşkil ey
lemektedirler. Bunun içindir ki ken

dilerine zorla kabul ettirilebilecek her 
hangi bir harp neticesinden büsbütün 
diğer dünya milletlerinden daha az 
korkmak için ellerinde sebebler var

dır. 

Sovyet Rusya milletleri, fransız 

planma, milletlerin barı~ması için bir 
esas ve bütün milletlere ancak son
suz felnketler getirecek olan bir barb 
a.fetini durduracak bir çare olarak, 
yardım eylemektedirler. 

zerinde yapılan ilk görüşmelerden
beri bu anlaşma, onu hazırlryanlar ta
rafından bu zihniyet içinde tasarlan· 
mıştır. Şimdi de böyle kalmaktadır: 
Hiç kimsenin menfaatlerine dokun
mıynn, başka bir devlete karşı tev -
cih edilmiş olmıyan, Avrupa'dn r.ul
hun muhafazası namına ona iştiraki 
arzu eden herkes için açık olan bir 
andlaıma ve yeni bir harbta menfa • 
atleri olmıyan, bunu istemiycn ve bu
na hazırlnnmıyanların hepsi bu and
laşmayı bu şekilde e.nlamı'llardır. 

8•1, kollektif eır.:ıiyet hususunda 
hakiki garantiler yaratmak eserine 
kabil olduğu kadar fozla mikdarda 
alakalı devletlerin Girebilmesi için 
tasarlanan projeye imkiın nisbetin
de geniş bir karakter vermek Üzere, 
fransız • sovyet görüşmelerinin daha 
başlan"'ıcmdan beri e ciddi gayret
lerde bulunulmuştu. Fransa ve Sov
yetler Birliği tarafından teklif edilen 
şark pakb, Almanyaya olduğu kadar 
onun ıark sınırlarmda bulunan dev
letlere de, o zaman garb devletlerine 
Lokamo andlaımasmın verdiği aynı 
emniyet ve saldırılmarnak garantisi· 
ni arzediyordu. 

Bilindiği gibi şark paktı fikri Al
manya tarafmdnn en knti bir muha
lefetle kar~ılandı. Almanya, yalnız 

kendi hesabına şnrk kom .. ulnrınn kar· 
şı herhanrri bil' teahhüde girişmeyi 

reddetmekle kalmndı, foknt hususi u
su!J er1e" b3.şka memlel:etler üzerinde 
tesir yapmanın da yolunu buldu ve bu 
memleketler de cnun !'!ibi p::ıktn işti
raki lıabul etmediler. Bu yiizdendir 
hi, ancak Sovyetler Birliğiyle Fransa 
ve Sovyetler Birliğiyle Çekoslovakya 
arasında birer karşılıklı yardım pnk· 

tı nkdedi!ebildi. 

Fakat şark pnktını tasarlamı~ olan· 
le.r tarafından, ondr.n da geni§ bir 
p:ıkt fikri bugün de müdafaa edil
mektedir, ve hnrbın çıkmasına karşı 

müessir maniler te~kil eden bu pakt
lara iştirak etmek im',nnı bütün ala· 
kalı devletlere verilmiştir. 

Fransız - Sovyet kar~ılrklı yardım 
paktı Avrupa milletlerarası ,-aziyetin 
değiştiği ve vahimle§tiği bir sıra -
da tasdik edilmiştir. 

Almanya yalnız şarki Avrupa em
niyeti için lüzumlu garantileri verme-

yi reddetmekle kalmadı, fakat, tek 
taraflı bir hareketle ve yalnız askeri 

kuvvetine dayanarak, garb devletle· 
rine kar§ı kendi nzasiyle ahnq oldu
ğu teahhüdlerini bozdu. Böylece, §ark 
ve garb, bütün Avrupada, sulhu mu
hafaza etmek ve tehdid eden harbı 

önlemek imkanları hususunda mev -
cud olan kararsızlık ve endişe hisse
dilir derecede artmıştır. 

Lokarnoyu imzalamış olanların 

Londrada yaptıkları toplantı Alman
yanın hareketiyle husule gelen çık • 
maza bir çare bulamamı§tır. 

aleti • r 
Almanya tarafından yaratılmıt 

olan vaziyetten gerektirdiği neticele. 
ri çıkarmaları İcabettiği zaman Lokaı; 
no devletlerinin nasıl güçlüklerle ltar• 
§ıla§acaklnrı meydandaydı. Bu dev • 
letlerin Avrupa politikalanndıılci ill
tilaf ve anla§mazlıklar kimse için bir 
sır değildir. Fakat mümkün olan bü-

tün iyi niyetler bile pozitif olarak te
lakki edilemiyecek olan Londra kon
feransı neticelerinin asıl sebebi, Lo • 

k3.rno buhranının tetkiki esnasında, 

konferans azalarınm meseleyi, yal • 
nız garbi Avrupayı alakalayan bir 
mevzii ihtilaf şekline sokmak için bü .. 
tün gayretleriyle çalışmaları ol:nuştul'ı 

Lokarnonun çiğnenmesi, yalnız Ren 
Üzerinde değil, bütün Avrupa için sul· 
ha kar§ı bir tchdidtir. Almanyanm, 
serbestçe giripniş olduğu teahhüdle
ri tutme.yı reddetmesi. ydnız garb 
devletlerini değil, faknt bütün Avru• 

payı, bütün dünyayı i!eileycn bir ha
disedir. Çünkü memleket,er arasın • 
daki sulh bağları, her !!eyden önce, 

andla§maların şu veya bu memleke .. 
tin sahib olduğu ord'...I ile ın:inasc'·et• 

li olmadan, bütün im~alıyanları te .. 
nhhüd altına sokduğu hususunda 
emniyeti gercktirmekted:r. 

Lokarno buhranı az ehemiyetli ol· 
mıyan ve unutulmamuı icab eden 
başlm bir valuayı da ffÖstenni,tir, 
Hnrba karar vermi~ bir devletin dar• ... 
beyi hangi taraftan vuracafını tah • 
min etmek imkansız bir ıcydir. Şnrli 
İstikametinde vurulmuş olan derbe 
i)e yalnız Fransa ve Bclçiknnın de •· 
ğil, aynı znmanda lngiliterenin de sı~ 
nm ilan edilmiş olan Ren üzerinde 
emniyete son giinlerdc vurulmuf olan 
darbeden önce, üçüncü Rayh'm ~rk· 
talti hayati menfaatleri hakkında den• 
§etli bir basın kampanyası yapılmı~· 
tJ. Fakat parçalanan andlaşmalar 

Almanyayı §ark kom,ulnrma karsı ta• 
ahhüde sokanlar değil fakat Ren üze.. 
rinde emniveti garanti altına alan 
andlaşmalardr. 

Bu bir kere daha isbat eder ki, tar 
anuzu başka bir istikamete doğru 

kanalize etmek umudiyle dikkati 

Avrupanın emniyeti unsurları Üzerin• 
de toplamak imkansızdır, çünkü bu, 

sulhun devamını bütün Avrupa icin 
tehlike altına koymaya muadil~ir. 

Her geçen gün, usulb bölünmeı: bir 
şeydir'' tezinin doğruluğunu isbat e
den su götürmez deliller ortaya at
maktadır. 

Sovyetler Birliğiyle Franu ve 
Çekoslovakya araoıındnki p:ıktlar sulh 
davası için atılmış ilk ciddi adımlar

dl!'. 
Şimdi en acele İ§, bu kadar hayır· 

lı bir şekilde başlanmış olan esere 
devam etmek ve sağlrun ve kudretli 
bjr sulh cephesi yaratmak için yeni 
muvaf fakiyetler kazanmaktır. 

gösteriyor ve Mustafa Kemal'in millet şefi 
rolünü tasdik ediyordu. 

gecmiş bir halk devleti hükümeti sıfatiyle, 
artık açıkça benimsiyor ve bir anayasa mad
desi payesine çıkarıyordu. 

hiyeti reddolunmuş ve bundan başka da dı
şan ile yapılacak bir banşa dair olan saHihi· 
yetin ancak Büyük Millet Meclisine aid bu-
lunduğu ifade edilmişti. t 

Yazan: Nurberl von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Davasında hakh ve rolünde salahiyetli 
çıkmak, şefe, milleti için tasavvur ettiği ye
ni nizamın temel taşını koymasına müsaade 
etti. İnönü zaferinden on dört gün sonra, 
1921 ikinci kanununun 20 inci günü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk devletinin mil
letin hakimiyetine dayandığım ilan etti. Bu
nunla, ilk defa olarak, osmanlr anayasası te
melinden sarsılıyor ve ilk defa olarak HaJi. 
f e • Padişahın şahsi hükümranlığı yerine hü
kümranlığını milletten alan demokratik dok
trin ikame ediliyordu. 

İşte 20 ikincikanun yasasının yeniliği ve 
hadiselerin ileriki inkişafları üzerinde mü
essir olacak olan ehemiyetli tarafı bu idi. 

Bu maddenin haricinde, her şey eski prag
matik şeklini muhafaza etmiştir. Prensibi 
daha ileride bir manada tatbik etmekten ic
tinab edilmiş ve buna yakın ve mühim ha
diselerin hak vermesi ve zemin hazırlaması 
beklenmiştir. 

Ermenilere ve Yunanlılara karşı elde e
dilen muvafafkiyetlerden sonra, Ankara hü ... 
kümP.tinin salahiyetini büyük devletler dahi 
şu itibarla tanıdılar ki, Londra'daki banıJ 
k::mferansma gerçi Padişah hükümetinin ya ... 
nında yer almak şartiyle, onu da davet etti .. 
ler. Demek oluyor ki, büyük devletler, milli 

Ermenilere karşı hızla başlıyan sefer, 
Gümrü barışı, ve Yunan istila ordularına 
Anadolu'nun yollarım kilitliyen İnönü zafe
ri ile, en büyük tehlikeler önlenmiş oldu. 

Birçok bozgunlardan ve hakaretlerden 
sonra, bu muvaffakıyetlerin millet ile millet 
vekilleri üzerindeki tesiri, muazzam olmuş
tu. Asla mübalegaya düşmeden denilebilir ki, 
bu tesir Marne mucizesinin Fransız ruhun
da yaptığı tesirin aynı olmuştur. 

Evet, bu muvaffakıyetler, henüz ilk za· 
!erlerdi, kati neticeyi henüz getirmiyen ve 
ilerinin en çetin davalarını henüz halletmi
. yen zaferlerdi. Fakat ve hele padişahın kor
kunç bir felaketle neticelenmiş olan politi
kası göz önüne getirilince, bu muvaffakıyet
ler. M11o;t, fa Kcmal'in çizdiği yolu doğru 

. ..1 ' 

20 ikinci kanun tarihli kanun, muvakkat 
bir kanun değildi. ~nayasaya girebilecek bir 
prensibi ifade ediyordu. Bu prensip gerçi 
Büyük Millet Meclisi'nin, İngilizlerin parla
mentoyu dağıtmaları üzerine gayri kanuni 
olarak teşekkülünden tutunuz da müstemir
ren içtima etmeğe karar vermekle icra kuv
veti salahiyetlerini kendi elinde toplamasına 
kadar, onun ötedenberi kullandığı bir pren
sipti. Yalmz, ötedenberi ifade etmeksizin 
kullandığı bu prensibi, Büyük Millet Mecli
si, bu defasında, yani ilk ateş tecrübesinden 

Türk devletinde hükümet kudretini Bü
yük Millet Meclisi namına elinde tutan hü
kümetin adı, "Türkiye hükümeti" değildir. 
Hakiki vaziyeti aynen ifade etmek için bu
na "Türkiye Büyük Millet Meclisi hüküme
ti" adı verilmiştir. Bununla su anlatılmak is
teniyordu ki, Türkiyede bi~ diğer hükümet 
daha vardır ve Ankaradaki hükümet, mem
leketin ancak ·Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin idaresi altında bulunan, düşman istila
sı görmiyen ve bu suretle milletin hakimi
yetine mevzu olan kısımlarına şamildir. 

Gerçi 29 nisan 1920 de verilen kararla, ö
teki hükümetin iç işlerdeki alakası ve sala-

delegasyonla müzakereler yapmıslar, muka• 
veleler imzalamışlar ve bu suretle yeni hü· 
kümeti filen tannnışlardır. Padişah hüküme
ti de, onun önünde boyun eğerek kendi ha .. 
nş programını onunkine göre ayar etmiştir. 

Artık Türkiyenin idaresi, Ankaraya geç• 
miş bulunuyordu. Ve buna ciddi bir surette 
itiraz yahud mukavemet ed~ kalmamıştı. 

Mustafa Kemal bununla tam iki sene Hc
tifa etti. Ve bu müddet zarfında, arka arka .. 
}- birçok diplomatik ve askeri muvaf faki• 
yetJer, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükiı..' 
metini gerek içeri, gerek dışarı doğru dm·~ 
madan takviye etti. 

(Sonu var) 
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Mektuplar: 

Gündelik 

İSTANBUL VE VENi TtJRKlYE 
(Bap. 1. inci •aylada) 

Misafirimizi hemen Çankaya cad
desine doğru Yenişehir köprüsün
den geçirmek, ~eya demiryolları
tnız, fabrikalarımız üstünden u
çurmak mümlriin olsa. yeni Türki
ye hakkında fikir edinmesine biz
ınet etmiş olurduk. Bunu nasıl ya
palım? 

Yeni Türkiye'nin m<>ziyeti ve 
kuvveti, birer parça h e r t a -
tafta olmasıdır. Tanzimat ls
tanbul'un da küçük bir parçası üs
tünde idi. Hiç siiphesiz eğer bü
tün c':!hdlerimizi yabancı seyya
hın ilk gördü~ij Türkiye kısmı üs
tünde tnolasaydlk. ürl anizm, ya
pı, endfö;•ri. vol. ve biitün ma~r~f. 
ları~nr bu kı~ma hl\sretseydik, 
ecı.-ri"'i'"'~'l reklam denari artmış 

olı•rclu . Fakat bu bir sömürge ese· 
ti ohrdu. 

A vrupanın sömürgelerdeki me
deniyet eserlerini seyyah kitabla
rıtıda görmüşsünüzdür. Eski bir 
Afrika yahut Asya şehrinin kıyı 
kısmını yıkınız; palmiye gölgeleri 
albnda geniş bir. asfalt cadde açı
nız. Hatta bu caddeyi, o yakınlar
da göriile~ilecek bir harabeye bağ
layınız. f dareniz, memurlanm'l, 
tüccarlarınız, bankalarınız için 
ne kadar yapı la71msa, bunları 
bu cadde ve onun hemen yanları
na sıralayınız. Birinci, nihayet 
ikinci kordon! l;zte size on kilo
nıetre uzunluğunda ve yüz metre 
derinliğinde bir medenivet ! iste
diğiniz kadar kartposta1 bastırı
nız. Ancak sakın iç sokaklara sap
mayınız, yahut köv aramayınız. 
Öbür taraf yer 1 i 'dir. Onların 
hali, garb medenivetinin ned~n 
buralara gelmiş olduğunu anlat
ma<Ya h"zmPt ettiği için faydalı
dır bile! 

Biz Paris beledivesinin üçte iki
si ile Fransadan 190 bin Km. kadar 
büyük bir vatanı toptan inşa edi
yoruz ve onu bir gösteriş sergisi 
olarak değil, 17 milvonhık bir in
sanlıs!ı roesud kılmak icin yapıyo
ruz: ''Bizim perisanlıiiımız !JÖ":Ül -
lcri birlestirmek içindir!" Büyük 
milli vahdetin İn"a is!r:eletjni geniş
yurdumuz ölçüsünde kurduk. Baş
kalarını kandırmak veya aldat· 
mak deP,il, kendimizi inandırmak 
istivoruz. 

Bütün bunlar doğru olduğu ka
dar, ve bütün bu esas - davaya za
rar vermiyerek, İstanbul icin olan 
cehdler;mizi bir araya toplamak, 
ve orada Kemalizm rı~denivetinin 
tam bir eserini vücuda getirınek 
vazifo~inden kurtuln111ş d .. ~iliz. 
Yeni Ti' rkiye bütün lstanbul'u ne 
yapabilir. 11e de biitün emeö-1'1'li ve 
ma~rafını fstanhnra hasred~l,ilir: 
Lakin ona ayırdti{mnz emek ve 
masrafla, d~nizd .. n ve karad<ın bi
ter a11tre. bu antreden ne k:>ıdar 
küçük olsa da, tam bir AvmD"'l 
parc.~~ı"a piden mükP.mmel bir 
cadde, büvük ve güzel bir otel, bir 
tiya•ro, sonra bir tam yazlık ka-

Tefrika: No: 32 

ULUS 

Boğazlar hakkındaki notamız ve Avrupa 
( Ba§ı 1. inci aaylada) 

Türkiye hükümeti, boğazlar statü

sünü yeniden tanzim ve Türkiyenin em

niyetini ve ticari seyrüsefer ırerbcstisini 

temin ebnek üzere pek yakında yeni an

laşmalar yapmıya hazır bulunduğunu 

bildirmektedir. 

Paris, 11 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: 

Türkiye işgüderi Siret bugün s:ıa.t 

13 de dıı bakanl<k umami katibi B. A.. 

lcksi Leje'ye Türkiye bükümetinin bo

ğazlann ukerlikten tecridine dair 24.7. 

1923 tarihli Lozan andlaşması büküm-

sahasını en kısa zamanda başara
biliriz. Deniz ve kara antreleri ne
reden olmalıdır? Cadde nereden 
geçmelidir? Bunları şehir plancı
sı gösterir. Ne kadar yeni yapımız 
varsa, bu caddenin etrafına dize
biliriz. lstanbulun gezilecek eser
lerine giden yolları, lüzumsuz İs· 
timlak ve genis)etme masraflarına 
gitmiyerek, nakil vasıtalarmm ra
hatca işliyebileceği bir hale geti
rebiliriz. Yazlık kasaba ise, Ata
türk' ün evi ile, şüphesiz en iyi ye
rinde kurulmaktadır. 

Ne Galata'vı. ne de Sirkeci'yi 
yıkıp acabiliriz. Fakat en büyük 
ıı.ehirlerd~ bövle m"halleler var
dır: Hatta bi~viik k'\zanç ve İş 
k"" mları böyled;"· Yükler gene 
S'rlr~i'de veya Galata'da boşaltı-
labilir. 

lstanb1 l planını yapmak ir.in 
hanttİ ;ehirci gel'vorsa. ona l>ir 
ya,,dan bütün ı;ehrin plaıımı ya~ 
mak, fakat diğer taraftan yeni 
Tür1c:iye lst:ıı.nh••Punun nüvesinin 
kunılacağı böyle tonlu bir insa 
proje~ini tasarlamak vazifesini 
vermeliyiz. 

B mu yazışımın sebebi var: is
mini pek de büyük kıymetler ara
sında duymadığY.mız mimarlardan 
biri. ben memlekP-tten ayrılırken, 
gazetelerde şöyle yazıyordu: 

"- Grlen §ehirciye biz emir vere
ceiiiz!" 

Bu emri kendimize veremez mi
yiz? Kusurumuz münhani ölçme
mek, yahut cadde istikameti çiz
memek değil, ürbanizm denil .. n 
san ... ttım anlamamakhr. Eğ'er ls
tanb11) plancısma, h~rkes, bütün 
kendini salahiyetli addedenler ka
falarındaki fikirleri emir olarak 
verecek olurlarsa, bir plan mey

dana gelmez değil, gelir ama, asla 
yeni Türkiye'nin İstanbulu vücud 
bulmaz. · 

İstanbul planı, en asağı Anka
ra planı kadar, bir d"vlPt d::.vası-
dır. F. R. AT AY 

23 Ni8an 
Çocul{ Hafta~ının 

başlangıcıdır 

ucuna dikmiş, sordu: 

rinin yeniden tetkikini taleb eden bir 
notasını vermiştir. 

Bu nota, Lozan andlaşmasıru imza e

den bütün devletlere yani Büyük Bri.. 

tanya, Fransa, ltalya, Japonya, Bulga

ristan, Yunanistan, Sovyetler Birliği, 

Romanya, Yuğoslavyaya gönderilmiştir. 

Tüd<iye hükümetinin notası Lozan 
andlaşmasının 18 inci maddesine dayan
maktadrr: 

''Eğer beklenilmiyen bi.r taarruz ve
ya her hangi bir harb hareketi veya 

harb tehlikesi boğazlarda serbestii seyrü
seferi ve yahud askerlikten tecrid edil
miş olan mıntakalann emniyetini tehli-

keye koyacak olursa, yüksek akit taraf
lar ve her halde lngiltere, Fransa, 1 tal. 
ya, Japonya milletler cemiyeti konseyi 

tarafından tekarrür ettirilecek bütün va
sıtalarla bu tehlikeleri izale edecekler
dir.,. 

Türkiye cumuriyeti son vakaların ve 

bilhassa Ren havzasının yeniden askeri

leştirilmesi k~yfiyetinin Lozan mukave. 

lenamesinde dikkate ahnan teminabn 

tatbiki:ıde zorluğa uğranılacağını isbat 

ettiğini kaydederek Lozan andlaşmasmm 

boğa7.fon askerlikten tecride dair bü
k 'i~lerinin kaldırı1.masmı taleb ebnek
dir. 

İtalyanlar ilerliyorla.r 
(Başı 1. inci sayfada) 

mıştır. Elde edilen silah ve mühim

mattan başka, beygir ve katırlariyle 

beraber tam bir kol esir edilmiştir . ., 

Asmara, 11 (A.A.) - D.N.B. ajan

sı hususi muhabh-inin yolladığı rad
yogramdIT. 

Türlü harp cephelerindeki vaziyet 

yakında savaşa bir hal çaresi buluna· 

cağı tahminine elverişlidir. Burada 
söylendiğine göre aıyasal bir hal ça· 

• 

İtalyan kuvvetleri Dessie yob üze
rinde Kobbo'ya girmişlerdir. 

Gondar, l 1 (A.A.) - Gondar'a gi
dep yolun İnşası bitmiştir. 

İmparator nerede? 
Asmara, 11 (A.A.) - Havas muba. 

birinden: 
Aşangi gölü barbından sonra İn'lpa· 

ratorun nerelere gittiği §U suretle tesbit 

edilmiştir: 

Önünde habeş ordularının toplandığı Harrar 

resi askeri hareketin son safhalarını 
teyid edece], mahiyette olabilecektir. 

Bonun!a beraber böyle bir h<.! çare
sinin ancak imparatorun ebemiyetli 

özverilikler ile olacağı söylenmekte
dir. Diğer taraftan İtalyanın askeri 
yenmclere devam etmek niyetinde ol
duğu da ileri g.:.irülmektedir. 

Şimal cephesinden gelen &On ha

berlere bakılırsa, İtalyanlar sistema· 

tik bir şekilde ilerleyişlerine devam 

etmektedirler. Adisababaya giden yo
lun eheıniyetli noktalarınm yakında 

işgal edilmesi beklenmektedir. Bura

da tahmin edildiğine göre, arbk Ha

be~İstan, harbı kabul edebilecek bir 
tek orduya sahiptir. Bu ordu şimdi 
Harrar yakınında buhnınıaktadır. 
Söylendiğine göre İtalyanlar •itnal 

cephesinde babe§ ordularının elinde 
olan son mevkileri de almaya hazır
lanmaktadırlar. 

Yeniden giden kuvvetler 
Napoli, 11 (A.A.) - Uraniya vapu. 

ru 36 subay ve 292 neferle düu a.lqam 

Eritre've hareket etmiştir. 
Kaffaro Dito vapuru da 53 uçman, 

bir mrkdar levazrmla aynı istika.mette 

yola ç:kmışbr. 

lıalyanlar Kabbo'ya girdiler 
Asmara, 11 ( A.A.) - Havas muha-

birinden: 

3 ve 4 nisanda, imparator Addi - O
ta' da bulunuyordu. Gece yarısı Koram'a 

gitti, orada iki saat kadar dinlendikten 
sonra, katır sırtında olarak, ve yanında 

yüz kadar askerle cenuba doğru hare. 
ket etti. 

Ertesi gece'yi Uombaberta sırtların· 
da geçirdi. 6 nisan günü Mara:.ıa gelip 
ordaa ge<:eledi ve ertesi günü çıkıp, git
ti. 

MACARiSTAN 

Trianon andlaşmasmı 
bozmıyacak 

Peşte, 11 (A.A.) - iyi haber 
alan mahfiller, bazı gazeteler ta· 
rafından neşredilip, Macaristanın 
yakında T rianon andlaşmasınm 

askeri hükümlerini reddedeceğini 
iddia eden haberleri tekzib et
mektedirler. Aynı mahfillerin be
yanına göre, Macaristan yakın bir 
gelecekte Avusturya'mn misalini 
takibetmek niyetinde değildir. 

Macaristan hükümetinin, müna -
sip göreceği zamanda, hakbera -
berliği meselesini ortaya atmak 
hakkını muhafaza ettiği hatırla -
tılamktadır. 

- Sen Malo'da tanıdığım bir kadındı. 
- Aynı şeyi acaba şimdiye kadar kaç 

kadına söylediniz? 
Ona, Paris'te, tiyatroda tekrar rastladım .•. 

SAYFA 5 

'fayyare • 
pıyangosu. 

10483 numara 20,000 

lira kazan& 
( Ba§t 1. inci say/ada) 

zananlar 1425, 3804; 1500 lira ka: 
zananlar 26455, 25781, 4572, 5907.ı 

1000 lira hazananlar 1 

28451 10997 28375 8014 
27539 22393 14255 14662 

200 lira lrozcmarılar: 
15201 12909 7604 3261 
10977 27427 866 25978 
12742 9675 9603 5647 
1573 28223 13790 13514 
lOI 8 11766 28291 22597: 

29393 2078 5677 23415 
f 0477 1009 5680 15313 
20188 233 20307 16672 
17542 29125 10987 20770 
20075 22907 17581 12611 
J42J3 26451 2830 27300 
24669 665 19674 28306 
14602 

7 O lira kazananlar: 
25228 25176 19444 4590 
29932 17442 27310 20050 
3353 23805 l 1815 1' '78 

14393 12935 13859 21469 
21209 22323 5079 27321ı 
16219 20417 25515 28828 
1329 18955 22466 '8524 
4094 13327 f 864 3' 5'. 
9562 14t39 19141 409: 
13338 25195 7457 218!7! 
7323 26066 24078 2~96 
4874 6784 16934 17137. 

22760 13Z85 11605 95i6 
10625 9051 21386 10665 

841 401) 28559 ı ·B 
28695 11371 3195 2 391 
i3526 2874~ 1 bt>j4 24ı';J 
39!3 17490 J 51 ~' 1c;;;59 

17612 15994 28532 4759 
6326 25282 16680 14034 

12732 28762 12022 9424. 
4.594 24674 6462 148211 

10189 20976 7042 13470 
8672 323 8325 280411 

25524 29\49 19491 26615 
8136 19275 21'36 23868 

23859 24815 16947 962 
9131 24475 18439 124111 

11638 1584 23103 8184 
25352 3472 16427 

50 lira kazananlar: 
22177 24635 27893 6607ı 
23970 15668 16936 206171 
28560 9858 5427 29360 
10300 11774 28526 23388 
20232 16637 27307 1)81)0 
16807 22229 14129 2684 
11256 JQ6 13146 1303 
17338 1 5 j 2l~ 23748 9127ı 
1.5502 15 l :.d 26542 8:•0 
10840 26785 7'1241 .57L8 
177.59 805 11150 19673 
5001 25539 11266 21982 

23010 24879 14029 25757J 
4355 24558 23637 21439 

15430 24573 20528 3577ı 
3034 22811 17467 28990 

20754 21272 20668 21823 
3435 25361 27289 222<•1 

23691 16864 3700 7168 
21294 17619 13201 104271 
23653 6193 8287 27584 
12!57 23236 3258 8209 
22946 4434 10443 20780 
2257J 21.510 21711 3376 
19225 15224 2016 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeve çeviren: Nasuhı BAYDAR 

Bu kelimeleri dalgın dalgın, muzibce bir 
gülümseyişle, demindenberi üzerine dikil
miş olan bakışlardan sıkılmakta olduğunu 
gizlemek için, fakat Alber'in başka kadınla
rı da sevebileceğini hiç düşünmeden söyle· 
mişti. 

Hiç beklenilmedik bir itirafla incitece
ğinden korkarak Bert'e baktı. Ardarda bir 
~a~ kaygılı sualler bekliyordu. Fakat Bert
ın bıraz ürkek ve sanki bu konusmadan ca
m sıkılmış gibi sakin bir hali vardı. Söyleni
lenleri anlamamış görünüyordu. Alber, de
diklerini daha vuzuhla ona hissettirmek için 
hatalarım mübalegalandırdı: 

Bert, onun böyle mahremiyet ve samimi~ 
yetle, elleri ellerinde tatlı tatlı okşıyaralt 
konuştuğu dakikalardan pek hoşlanrrdL Dü .. 
şünceli bir tavurla halıya bakarak dedi ki: 

- İnsanların evlenmeyi bir istibdad ha . .' 
line getirmelerini anlamıyorum ... Öyle zan• 
nediyorum ki evlenen erkek ve kadın, kendi 
hürriyetini, kendi şahsiyetini muhafaza ede• 
rek kendini vermelidir... 1 

Fakat Alber onun dinlemesini ısrarla is
tiyordu. Ve şüphesiz bu zaruri idi, madem ki 
bu derece ciddiyetle konuşuyordu. Ve, Bert, 
bunca tiksinti ve korku içinde, Alber'in tes
kin edici sesini işitiyor, saygı gösterilmek 
lazungelen bir koruyucu gibi şefkatini, tat
Wığmı hissediyordu. 

*** 
Bert'in ark:ısmda, o gün, uzun ve düz, 

kum renginde yeni bir elbise vardı. Elinde 
bir fin~ çayla şöminenin yanında ayakta 
duruyordu. 

Bir zamandanberi üzerinden aynlmıyan 
hu heyecanlı gözleri başka tarafa çevirmek 
için serbest elini Alber'in başı önünden bir
kaç kere geçirip gülümsiyerek: 

- Bu küçük pastalarmız çok güzel, fa
kat bana cevab veriniz, dedi. 

- Güzel, biçimli endamımza hayranım ... 
Bert, gözlerini lustrin i~karpinlerinin 

Al her ayağa kalkarak: 
- Size samimiyetle cevab vennek iste

rim, dedi. Ben, on iki yaşımdan beri hiç kim
seyi sevmedim. 

Bert'in ayaklan ucuna oturup bilekleri· 
ni okşıyarak: 

- Ben, size her şeyi biitün hakikati ile 
anlatmağa mecburmuşum samyorunı ... çok 
kati, inceden inceye, bütün ha kike ü ... ah! 
uzun zaman oluyor! yirmi üç yasımcla idim. 
Hayatımda ilk defa olarak - nasıl diyeyim?· 
birkaç gün desem müb::ıleğa etmiş olurum 
• !akat haydi öyle diyeyim - birkaç günlük 
hır maceram oldu. 

.. Vanno sokağındaki çicekci kadını dü~ü
nuyordu. Fakat bu fazla adi hi~yal yerme 
Madam V ~:rnöy'iin hatrrasmı ik:ıme etti. 

- Bu münasebet bir sene sürdü, dedi. 
Ve bu mevzudan vaz geçerek kalktı: 
- Nihayet bütün bunlar pek ehemiyetli 

şev:er değil v~ görcfönüzya, suclarım birkaç 
kelımede hulasa edilebilecek şeyler! Bunun· 
la beraber hakkımda pek iyi hükümler ver
meyiniz. Hiç kimseyi sevmedimse de pek 
de~erli bir insan da değilim · 

. Sonra gene Bert'in yanma diz çöküp eli
nı tuttu: 

- Hiç olmazsa size gene her şeyi itiraf 
ediyonım. Evet, hoşuma gittiklerini zanne
derek kadınlar yanında cok zamanımı kay
bettim. Ben kolay avunurum. Evlenmeden 
beni her vakit korkutmuş olan şey de işte 
budur .... 

Alber'in, birkaç vakittenberi Bert'in ken .. · 
di gibi di.işündüğüne dikkat ederek bu söz.
leri zevkle dinliyordu. -

VI 

Madam Dögui, o yazı, deniz tiıyısırı'd~· 
Emma'nm çocuklariyle birlikte geçirmeğe 
karar vennisti. Bert Paris'ten gitmek ve1 

sanki Alber'den kurtulmaktan memnunmu~ 
gibi biraz kendine gelmek. biraz düşünmek,, 
çocukc.a bir saadet arasında biraz nefes al~ 
mak fikrini pek münasib buldu. ~ 

Medis'de, bu yepyeni deniz aleminde, ili( 
önce bir sükunet hissi duydu. Şehri. hara~ 
retli bekleyişleri, aşkın o bir çeşid boğucu
luğunu unutuyordu. 

(Sonu var) 

" 
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Bir lrült (ibadet) eşyaaını gösteren 
tu~,.. bir geyik heykelciği. Geyiğin 
yedi dallı boynuzu vardır. Altından 

bir ma.ke gözlerine kadar yÜ:ziinü 
örtnwktedir. Gövdesinde helezoni çiz-

gilerle işlemeler vardır. 

(Başı 1. inci &aylada) 
fcraruuna ba~ladı. Ve derin bir ilgi ile 
dinlenen mevzuunu canlandırdı: \ 

"En büyüğümüz, Bayanlar, Baylar! 
Tarihin en uzak çağlarından beri 

bir Tiirk yurdu olan Anadolu toprak
larmm, üstü gibi, altı da, bütün me
deniyetlerin izlerini ve eserlerini ta
fmtaktadır. Tarih baknnmdan büyük 
bir kıymeti haiz olan bu eserleri mey

dana çıkarmak için, öteden beri bir 
çok araftırmalar yapılmıştır ve hala 
yapılmaktadır. Bu araştırmalar neti
cesinde ele geçen eserler, dünyanın 

en bü,.ük müzelerini zenginleştirmiş
tir. Ciimhuriyet rejiminin çocukları, 

yeni Türk nesli de, kendisi için son 
derece ehemmiyetli olan bu araştır
malara girişmiştir. Bunlardan biri, 

koya11nda değerli kültür eserleri taşı
yaa Alaca Höyükte, Türk Tarih Ku
rumu tarafından yapılmakta olan 
hafri:rathr. Bu hafriyattan çıkan e
serler, tarihimizin muhtelif devirle

rini yeni bir ışıkla aydınlatacak ma
hiyet ye kıymettedir; ve derhal söy
lemeliyim ki bu araştırmalar, henüz 
bir baılangıçtan ibarettir. 

Alaca - Höyükte yapılan araştır

malann neticelerini İzaha girişmeden 
evvel, (Höyiik) ve (Kurgan) larcn 
mahiyeti hakkında bir kaç söz söyle· 
meği faydalı bulurum. 

Hö,.ükler, binlerce aenelerden beri 
inaanlarm aynı mevkide biribiri üstü
ne kurdukları binalar enkazının, de
vir devir ve Üst üste toplanmaların

dan ricude gelen tepelerdir. Höyük
ler, eier Üzerlerinde uzun bir müd
det, kalabalık bir halk oturmuş ise o 

takdirde bunların yükseklikleri faz
ladır. Mesela Alişar Höyiiğünün yük
sekliği 32 den 35 metreye kadardır. 

TuroYa Höyüğü, 23 metre yüksekli
ğindedir. Höyüklerde oturanların, o
rada yaşayış müddetleri daha kısa, 
yahnt bunların nufus itibariyle adet
leri daha az İse, o vakit Höyüklerin 
yiikseklikleri daha az ve şekilleri da
"ıa yanıdır. Meseli Dikmen yanmda· 
ki Ahlatlı Bel Höyüğü ile Çanakkale 
mıntakasındaki Kumtepe Höyüğünün 

- yükseklikleri 4 metreyi geçmez. 

Ba Höyüklerin şu İzah ettiğim va
ziyet Ye teşekküJleri karşısında dü
§Üaü!ünce, derhal hüküm olunur ki 
bunlar, binlerce ve binlerce insanın 

eNei:iyle vücuda gelen ve bu insanla 
ra betik ve mezar olan yerlerdir. Bir 
taraftan bu mülahaza, diğer taraftan 
Aaadolu kıtasrnda bu güne kadar bu 
gibi Höyiiklerden yÜzlercesinin bu

lundaiu hakikatr göz önüne getirilin
ce, }'11rdumuzun, en eski devirlerden 
beri •k bir surette meskun bir kıta ol
duğw açıkça anlaşılır. Anadoludaki 
Hö:rülıder, bu gün bile teşekkül halin
de bulunmaktadırlar. 

1 ... nlar, bu Höyüklerin bulun

duldarı aynı yerlerde oturmak husu
ınnda neden ısrar etmişlerdir? insan
ları, bu yerlere çeken sebepleri, bir 

kaç noktada hulasa edebiliriz: 

Su kaynaklarının ve çeşmelerin bu. 
lunması. 

Taşlan başka kerpiç İnşaatın da 
o•·"ladığı rol. Bu Höyüklerde gördü. 

ULUS 

11. Afet A acalzôyüh lıazılarının 
111eyda11a çıllardığı tarihi 
hakikatlere clair Hallıevinde 

bir kon/ erans verdi 
ğümüz inşaatın malzemesi meyanın

da kerpiç de vardır. Bu kerpiçlerin 
toprağı, doğrudan doğruya Höyüğün 

kendi toprağından değildir. Bunlar, 
Höyük civarlarındaki su kenarların

da hazırlandıktan sonra, yeni inşaat 
için Höyüğe taşınmışlardır. Bunlar
dan, Höyiikteki eski enkaz düzeltil
dikten sonra, Üzerine yeni İnşaat ya
pılmıştır. 

Eski inşaatın enkazından istifade 
etmek imkanı, ve bu yerlerde daha 
evvel insanların olurmuş ve yaşamış 
?imaları hadisesinden çıkan alışıklık 
tesiri . 

işte, muhtelif devirlere mensup 
insan t.-1hakalarının, aynı Höyüğe ge
lip yerleşmekte ısrar etmelerinin baş· 
lıca sebepleri bunlardır. 

Şurasını söylemeliyim ki (Höyük) 
ve (Kurgan), biribirinden ayrı şey

lerdir. (Tümı.lüs) dahi denilen (Kur
gan) lar, bpkı ehramlar, türbeler 
nevinden mezarlardır .. 

" ,, ,, 
Şimdi Alaca - Höyüğün İzahına 

gelelim: 

Alaca - Höyük, Ankaranın 160 ki
lometre şarkı şimalindedir. Bu gün 
orada aynı ismi taşıyan bir köy var
dır. Etilerin eski hükumet merkezi o
lan Hatusas - ki bugünkü adı Boğaz
köydür - Alaca - Höyüğün 25 kilo
metre cenubundadır. 

Höyüğün pek yakınından bir Çl\Y 

geçer ve bu çay, Boğazköyden gelen 
ır..-ıakla bir1eştikt.-n sonra her ikisi 
l>lrden uzaklarda K ızılırmağa karı

'ırlar. Bunların suladığı topraklar 

mümbittir. Bu topraklarda bulunan ta
.. jhi eserler, Alaca - Höyükte yerleş
mi~ ve o havalide büyük bir medeni
yet kurmuş olan insanların tarihini 
aydınlatmağa kafidir. 

Alaca - HöyÜğÜn etrafı ve şark
tan garba ve şimalden cenuba giden 
yolların vaziyeti dikkatle tetkik edi
lirse bu yerin istrateji bakımından 

kıymeti, derhal göze çarpar. Bu gün 
çırçıplak duran dağ tepelerindeki or
man izleri, vaktiyle bu havalinin ne 
kadar cazibeli bir muhit olduğunu 

göstermektedir. Alaca - Höyük ile ay
nı bölgede bulunan diğer mevkiler a
ruında ·da bu gibi izlere tesadüf olu

nur. Bazı kısımları hala duran su 
bentleri, vaktile bu havalide yaşamış 

bulunan insanların, ziraat ve sulama 
işlerinde ne kadar yüksek kültür sa· 
hibi olduklarını İspat eden birer de
lildir. 

Türk Tarih Kurumunun hafriya· 
tından evvel Alaca - Höyükte, muhte
lif tarihlerde bazı tetkikler yapılmış
tı. 1835 te Hamilton, Anadolu İçeri
tıir ~e yaptığı bir !leyahattan dönüşün
de, Alaca • Höyüğü, garp alemine ta

nıt tıli tan sonra Bart ve Van Lannep 

adlı iki alim, buralara gelerek 1859 
da Höyükte isfcnksli kapının ilk pla n-

larını çizmişlerdi. Daha sonra 1881 de 
Ramsay, bir takım kabartmalar mey: 
dana çıkartmış; bundan sonra Per
rot, kapının tam bir planını vücude 

ızetirmişti. 1893 te Alaca · Höyüğe 
gelen Arkeolog Chantre, kapının alt 
tarafına tesadüf eden kısrmda hafri
yat yapmıs, nihayet 1907 tarihinde 
Müzeler Müdürü Bay Halil Eldem, 
İstanbul Müzesi namına, aynı mahal
de araştırmalarda bulunmuştu. 

"Türk Tarih Kurumunun Alaca -

Höyükte hafriyat yapmasma sebep 
nedir? Kurum, neden bu ha valiyi, ta

rih araştırmalarına merkez olarak 
seçmiştir? Bu nokta Üzerinde duı-mak 

isterim: 
Alaca - Höyük, öteden b eri, BoğR7.

köyün peyki addolunagelmiştir. Bir 

de, Alaca - Höyüğün ka pısını sü sle
yen isfenksler, iı;tillerinin şahadetine 

göre, Boğazköy - Yerkapı isfenksler 

serisindendirler. Bu da dikkati cel
betm;: bulunuyordu. Fakat, şimdiye 

ı<adar aaıl Höyüğün içine asla giril
miş değildir. 

İşte bu eebepten dolayı her şey
den evvel ehemmiyeti şüphe götürmi
yen bu tepenin: 

1. - Yaşını tayin etmek ve me
todlu bir sondajla bu Höyükte biribiri 
ardınca gelmiş olan medeniyetlerin 

2 . - Adetlerini ve 
3. - Cinslerini tesbit etmek ge

rekti. 
Bundan ba11ka Bo~azköy tabletle

ri. BoP."azköve bir günlük mesafede E
ti Tanrısı Arina adına yapılmış bir 
mabedin bulunduğunu anlatmaktadır. 
Bu mabedin, Alaca - Höyükte olması 
ihtimali de, hatıra geldi. Bu nokta
nın da aydınlatılması lazım geliyor-

du.,, . 
lsfenksli kapının bulunduğu taba

kalarda iki Eti devrine ait medeni
yetlerin iz ve eserleri saklı olduğu zan 
ve tahmin edilmekle beraber, henüz 
bu hususta kat'i bir iddia ileri sürüle
miyordu. Hafriyat esnasında, yazılı 

vesikaların ele geçirilebilmesi ihtima

!i de vardı. 

Bu düşüncelerle, Türk Tarih Ku
rumunun teşkil ettiği bir heyet, haf
riyata başladı. Hafriyatın birinci 
devresi, üç ay sürdü. Bu zaman için
de arkeoloji bakımından son derece 
ehemmiyetli bir takım, eserler mey
dana çıkb. Bu eserlerden bazılarının 

resimlerini burada göstereceğim. Bun
ları doğrudan doğruya Ankara Mü
zesinde ve Tarih Fakültetıi Antropo

loji laboratuvarında görüp tetkik e 

debilirsiniz . 
B ayan A fe t , bundan sonra, hafriya -

tın seyrini ve g rafiklerini göstt> rerek 
şu izahatı vermi ştir : 

"Şimdi hafriyata geliyoruz. Her 
defasında 20 santimetre kalınlığın

da bir toprak tabakası • kaldırmak u
sulü Üzere kazılarak 1 O metreye ka 

dar inilmiştir. 
Hafriyatın üçüncü metresinde, Otı

manh ve Bizana devrine ait eserlere 

tesadüf edilmiştir. Üçüncü metreden 
itibaren derhal Eti devrinden kal
ma yapılar ve vesikalarla karşılaşıl 

mıştır. Dördüncü metreden sonra es
ki Eti devrine ait vesikalar, altıncı 

metr~den sonra eski bakır devrinden 

ve Kalkolitik, yani bakır devrinden 
kalma eserler bulunmuştur. 

Hafriyatın onuncu metresinden a
~ağıya inildikçe diğer bazı medeniyet 

eserlerine daha tesadüf olundu; an
cak, yağmur mevsiminin gelmesi ve 

suların topraktan sızıp hafriyat yeri
ni kl\plamağa başlaması Üzerine a

mı-1 ~vat daha ileriye götürülmiyerek 

o mevsim için durduruldu. 

Hafriyat esnasında, muhtelif de
rinliklerde, üç mezar ve büyük bir 

küp içinde bir insan iskeleti bulun 
muştur. 

Bu mezarlar hakkında size, bazı 
izahat vermek isterim: 6,25 metrede 

tesadüf edilen büyük mezar dört du
var arasında ve müstatil şekildedir. 

içindeki iskelet, başı garbe ve ayak

ları şarka doğru olmak Üzere, sağ ta

rafa yatırılmış; ( ocker) denilen vazi
yette, yani dizleri büküktür. iskele
tin Üzerinde albndan bir çok süs eşya. 
sı, yine altından yapılma kaplar, gü

neş kursları, kafalarına mukaddes 
maskeler geçirilmiş geyik heykelcik

leri, Allahlara kurban edilmiş hay
van baş ve ayak kemikleri, kargı ve 
mızrak ucları gibi eşya vardır. İske
letlerin konulmuş olduğu yer, yangın 

tabakası üstündedir. 
7 metre derinlikte ve yukarda i

zah ettiğim büyük mezarın ayak u
cunda bir mezar daha var. Bu mezar-

da va tan iskeletin Üzerinde güneı 

kurtıları, akik taşından yapılma bir 

haç, bakır ve gümüşten kaplar ve bir 
t~psi bulunmuştur. 

Yine 7 metre derinlikte ve büyük 
mezarın cenubuna tesadüf eden bir 
yerde bir üçüncü mezar çıkmıştır. Bu me

zardaki iskeletin başı cenuba, ayak
ları timale müteveccihtir. Bu iskele
tin de üzerinde muhtelif şekilde sayı
sız altın süs eşyatıı vardır; iskeletin 
başı bulunduğu tarafta güneş kursla
rı, altın kakmalı bakır kaplar, taç 

parçaları, bir öküz heykelciği, ve bir 
çok hayvan kemikleri yanında iki 
hançer bulunmuştur. 

Yine 7 metre derinlikte başka bir 
iskelete daha tesadüf olunmuştur. 

Bu iskelet, tuğladan yapılma ve ağzı 
kalın ve yassı bir taşla kapatılmış 

büyük bir küp içine konulmuştur. Ku
pÜn bulunduğu yerin garp tarafına 

münhani şekilde bir muhafaza duva
rı yapılmıştır. Bu iskeletin yanında, 

hiç bir şey bulunmamıştır. 
Bayan A fet bu izahattan sonra, b u 

mezarların, kazının her safhasında gös
terdiği vaziyetleri ve eşyala r ı n durum
larını, ha friyat seyrini takib eder su
rette. resimler üzer inde anlatm:;;t ır. 

Hafriyatın bu umumi safhaların ın gös
terilmesinden sonra bulunan ec:yaların 
bazılarını üst tabakadan aşağıya doğ -
ru olmak ü zere p.rojeksiyonla birer bi
rer gösterip anlatmışlardır. Bu eşya 
lar arasında poteri lerin bilhassa de
vir tay ini için ehemiyetli olduğuna işa

ret e tti kten sonra al tn, tunç ve bak ır 

tezyinat ve k ül t ( ibadet) eşyasından 

çok yüksek sanat ve kıymeti hai7. olan 
parçaları gösterilmiştir. Bir de. ayrıca, 

Alaca Höyük civarında bir kôyliı tara
fından bul unup getirilen ve bi..r adak eş
yası olduğu anlaşılan bir taş kabartma 
gösterilmiştir. Bu adak eryacı ğı bir ge
yik sırtında ayakta duran bir elinde 
kartal bir elinde asa bir i nsanı tasvi.r 
eder. 

Projeksir onlar Kültür Bakanı ve 
Türk Tarih kurumu üyelerini hafr iyat 
yerinde tetkikat yaparken alnmış re -
simlerin gösterilmesi ile bitmiştir. 

Bayan Afet konferansındaki izah -
!arından şu neticeleri çıkarmıştır : 

Bayanlar, Baylar, 

Bu vazolar, kaplar, bardaklar, kü
peler, gerdanlıklar, bilezikler ve sair 

nJtından, gümüşten, bakır ve bronz
dan, taş veya tuğladan yapılmış eşya
lar, bu bronzdan mamul kamalar, 
t;.irlü türlü şekil ve cesamette güneş 

kursları, geyik ve öküz heykelcikleri, 
bütün bu resimlerini gördüğünüz eş

yanın herbiri, Anadolunun din tarihi 
bakımından baha biçilemiyen eserleri
dir. Bunlar, aynı zamanda, ilk mede
niyetlerin mahiyetine, Anadoluya ilk 
hicret edenlerin hayatlarını tetkik i-
çin müracaat edilebilecek eşsiz vesi-
1· nlardır. 

Bir taraftan bunlar ve diğer ta

raftan Turova, Ali~ar ve Ahlatlı - Bel

de ele geçen vesikalar, en aşağ ı mi

la ttan 3000 - 3500 sene evel Alaca -

Höyiikte bir kültür hayatı, bir mede
niyet mevcut olduğu hakikatini mey
dana çıkarmıştır. Eski Anadolu tarihi 
bakımından bu hakikatin ehemmi
yeti pek büyüktür. 

Yukarda anlatmaya çalıştığım ve 
resimlerini gördüğünüz sanat eserle

rinin her biri, arkeoloji noktasından 

hakikaten yüksek kıymeti haizdir. 

Fransız alimi Mösyö Gabriyelin ifa· 

desine göre "Türk Tarih Kurumunun 

meydana çıkardığı bu eserler, umumi 
harpten sora yapılan hafriyat netice
sinde bulunabilenlerin en mühimmi

dir.,, 
Yukarda söylediğim veçhile bu 

hafriyat, tarihin muhtelif devirlerini 
yeni bir ıtıkla aydınlatacak mahiyet 

~-~---.,....,..r ~-... ? '• ·--·~ 

HöyÜğan çifte islenksli kapmndcrki 
islenkslerden biri .. methal hısmından 
görürıi,'lüdür. Burada görülen çifte 
başlı />nrtal Türk cetleri e •ilerin ar
masıdır. Kartalın bir pençeainde, 

koşarken yakalanmış bir tavşan var 

ve kıymette olmakla beraber bu a
raştırma, Türk Tarih Kurumu iç:n sa
dece bir başlangıçtır. Kurumumuz 
bundan sonra bu alanda da çnlıtma

larına ve araştırmalarına devam ed~
cektir. Çünkü bu ara,tırmalarımızla 

bulacaklarımızın her parçasını, b :z, 
yurdumuz Anadolunun esk i tari!ıinin 

bir sahifesi olart- k telakki ediyoruz. 
Ve çünkü yeni Türk iye, Tür!cün cok 
yanlış bil inmiş ve belJetilmiş tarihi
ni, reel obra k yazmaya azmetm i'}tir. 

Türk Tarih Kurumu. bu irin y~n1l

m a k bilme z amelesi olma k la mu ::u

dur. 

Arkadaşlar, 

Tabia tin esrar dolu s·n .. sine J.. ,.r· 

gün daha çok g ir mekte olan İnsan 

zekası, rea l iteye kavuşmak için çalı

şanları tatmin edecek ve İnsanlık ta

rihini aydınlatacak ilimler bulmuf ve 

letıbit etmiştir. Tarih bakımından a r

lreoloji ve an tropoloji, bu ilimlerin 

başında gelir. Tarih, bu ilimlerin buluı 

meydana çıkardığı belgelere dayan• 

dıkça temelli olur. Tarihi bu belgele

re dayanan milletlerdir ki kendi as

lını bulur ve tanır. itte, bizim tarihi

miz, Türk tarihi, bu ilim belgelerine 
dayanır. Onun içindir ki bizim tarih 

belgelerimizin her parçası, klasik sa

yılan kültür eserlerinin de anasıdır. 

-

B. Zamora siyasi 
hayattan 
ç~kilmiyecel{ 

Siyasi hayattan çekilmeyen B. Zamora 

Madrid, 11 (A.A.) - İyi mallı· 
mat alan mahfillerin teminine gö
re, eski Cumur Reisi B. Alkala Za
mora, siyasi faaliyete yeniden 
başlamak ve gelecek seçimde Gır· 
nata vilayetinden namzetliğini 
koymak niyetindedir. 

B. Zamora, cumur reısı seçil
mezden evvel, şefi bulunduğu te • 
rakkiperver partisinin idaresini 
yeniden e line alacaktır . 

Çiçek Balosu davet~ycleri Türk Maarif Cemiyeti fv'lerkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde .ve İpekiş'te da:1ıtı!.rh1~~t~ · w" _r . 

. .............. -... 
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Aul{ara Belediye Reisliğinden: / 
1 - Su işleri için 50 çift Histik çizme ile 75 takım balıkçı m11-

§ambası acık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Su işleri di~ektör~üğünd~ 

görebilirler. Mu!!ambalar ve çizmeler hep birlikte bir ısteklıye verı
lebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 

3 - Bunların tasınlaumış tüm tı.ıtc:ırı 822 lira 50 kuruştur. Mu
~akkat teminatı 61 lira 68 kurustur. 

4 - Eksiltme 23.4.936 pünü s'aat 15 de İtfaiye meydanında Su iş-
leri direktörlüğünde olacaktır. (753) 1-1223 

Anl<.ara Valiliğiıı en : 
1 - Muhamen bedeli (4975) liradan ibaret bulunan (1000) te

neke benzin ile ( 500) kilo mobolin yağı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme 16-4-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
15 de Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. . 

3 - İsteklilerin 373 lira 12 kuruşluk muvakkat teminat Te tıca· 
ret odası vesikasile birlikte 16-4-936 da vilayet encümenine gel
meleri. 

4 - İstekliler benzin evsafına ait şartnameyi vilayet Nafıa M:i-
dürlüğünd: gözden gecirehilirler. (706) 1-1201 

Aıı {ara Jandarma Genel Komu
tan ığı Satın~ ma { misyonıından 

r 

Eldeki örnek ve evsaf1anna uygun (9, bin) Battaniye 20-4-936 
pazartesi günü saat ( 11) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın ahna
caktır. 

Bir tanesine (750) kuruş değer biçilen Battaniye şartnamesi 
(338) kuruş karşılığında komisf.oncian alı~abilir. • 

Eksiltmeye girmek istivenler (4625) hralrk temınatla~ını ve 
şartnamede yazılı diğer belgeler icinde bulundurulacak tekJıf zarf
larını en gec eksiltme saatmdan bir saat evveli.ne kaclar komisyo· 
na vermis olmaları. (718) 1-12_4_3 ____ _ 

Nafıa Bakanlığından 
21 nisan 1936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa bakanlığı 

m:ılzeme eksiltme komisyonu odasında (590) lira muhammen be
delli 2200 adet komple telegraf fincanının açık eksiltmesi yapıla· 
caktrr. • ·ı k 

Şartname ve teferruatı bakanhk melzeıne dairesınden ven ece -
tir. 

Muvakkat teminat ( 44) lira (25) kuruştur. . 
İsteklilerin 21 nisan 1936 salı günü saat 15 de komısyonda bu· 

lunmaları lazımdır. (736) 1-1297 

Anka ·a Nafia ·· rlüj!iinden : 
Erzurum imar birlie-inin (150) lira ücretle fen memurluğu açı~

trr. Talip olanlarm ves-.ild resmiycsiyle birlikte Ankara nafıa mu-
dürlüğüne gelmeleri. (760) 1-1324 

1 .. h·s r r 
Ba~~ı üd ·· l;j~ündeı1 : 

fhtiracrmrz için boş şişe mübayaa edilecc~tir. 
ı - Si~elerin üzerinde kabartma olarak (Inhisarlar) yazılı ola. 

caktır. 
2 - Diplerinde 15, 25, 50, 70 C. L. yazılı. ol~cakhr. 
Bu tiplerdeki şişeleri idaremize vermek ıstı~enler .. 15-4-936 çar

şamba günü saat 14 de Başmüdiriyet satış şubesıne muracaat etme-
lidirler. (779) 1-1373 

Sakarya apartımanı altında bir mağaza 
kiralıktır Kapıcı Ahn1ede müracaat 

M. M. V. DZ. MERKEZ SA TIN ALMA KOMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen bedeli 7250 lira olan 8 adet benzin motoru 

ile muhammen bedeli 6500 lira olan 2 adet dizel motoru kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

2 - Benzin motorlarının münakasasr 15 nisan 936 çarşamba gü
nü saat 14 de, dizel motorlarının da saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün münakasasına iş
tirak edeceklerin de mezkfu gün Te saatlerde benzin motorlan i
çin 543 lira 75 kurus dizel omtorlarr için de 487 lira 5J kuruşluk 
teminatları ve kanu~i belgelerile Ankarada M. M. V. binasındaki 
komisyona müracaatları 

4 - Zarfların münakasa saatinden eve] okmisyona tevdileri ıa. 
zımdır. (674) 1-1145 .... 

Lise, Orta sınıfları 
ve Bakalorya 

İmtihanlarına hazırlık kursları 

Hususi Bizim Mektebte aGıldı Tel: 2459 
HM l"NifM MjB 

Iill.iS SEHiR HARiTASI 
' [{ilis Belediye Reisliğinden : 

1 - Kilis şehri hali hazır haritasınrn tanzimi açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3450 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak 

A - Fenni şartname 
B - Mukavele müsveddesi 

Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlere talep vukuunda bu evrak 
posta ile bir lira~ ücret mukabilinde gönderilir. 

4 - Eksiltme ve ihale 1 mayıs 936 cuma günü saat 15 de Kilis 
belediye. encümeninde yapı_lacakt~r._ . . . 

5 _ Eksiltmeye girebılmek ıçın ıhale saatınden bır saat eve! 
muvakkat teminat ~kı;esi olan 259 lira ile 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanunu ile muayyen ve bu baptaki şartname ve mukavele
name müsveddesinde yazılı vesaiki belediye reisine tevdi etmeleri 
lazımdır. (SOl) 1-1404 

u~us 

?!~=:~=!~~~~:ı= :Dahilr tahviDedne ı 
ait olup 1 mayıs 1931 tarihinde tediyesine başlanan aynı vadeli 27 
numaralı kuponun 1 mayıs 1936 tarihine kadar tahsil edilmiyen be
dellerinin hazine lehine kaydedileceğini osmanlr bankası tahville-
rin hamillerine ilan eder.,, 1-1401 

ET. BANK.DAN 
15.4.936 tarihinde ihalesini ilan ettiğimiz Gulemen - Ergani ma

den arası maden nakliyesi münakasa tekliflerinin alakadarlara tet
kik im.kam bırakmak için 20.4.936 tarihinde kapalı zarf usuliyle ve 
Ergani madende Eti Bank Gulemen bürosunda yapılmak üzere talik 
edildiği ilan olunur. (805) 1-1406 

Ankara Be ediyesi Reisli~nden : 
4,50 - 6 beygir kuvvetinde bir motopomp alınacaktır. İstekliler 

şartnamesini belediye su işleri direktörlüğünde görebilirler. Mu. 
bammen bedeli 850 liradır. Muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruştur. 
Eksiltme 27.4.936 da saat 15 de Belediye su işleri direktörlüğünde 
olacaktır. (797) 1-1400 

Ankara l\lerkez Ziı·aat 
Ücadele Enstitüsünden: 

1 - Enstitümüze teferrüatile üç adet Ehret sistemi Trmostat 
pazarlıkla satın alınacaktır. -

2 - Tahmin edilen fiat (990) dokuz yüz doksan liradır. 
3 - Termostatlara ait fenni sartnameyi görmek istiyenler En~ 

tütiye müracaat etmelidir. ~ 
4 - Pazarlığa iştirak edecek olanlarrn % 7,5 (yedi buçuk) he

sabi1e muvakkat teminat akçelerini yatırmış oldukları halde 13 Ni
san 936 pazartesi günü Enstitü binasında toplanacak olan satın al-
ma komisyonuna baş vurmaları lazımdır. (751) 1-1038 

Karaköse İlbaylığından : 
• 19597 lira 27 kuruş bedeli keşifli Patnos hükümet konağının 
m§aatı 12 mayıs 1936 gününden itibaren 19 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmrştrr. 

İhale 1mayıs1936 cuma günü saat lSde Ağrı vilayeti defterdar
lığında müteşekkil heyet huzurunda icra kılınacaktır. Talipler iha
leden bir saat evel teminat makbuz ve mektuplarını komisyona ve
rececklerdir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 1935, 1936 senesinde 
yapılacak inşaatın 12 bin lirası 935 senesi tahsisatından tesviye edi
lecektir. İş hakktnda tafsilat almak istiyenler her gün Ağrı defter-
darlığına müracaatları. (787) 1-1399 

Ankara andarma Genel l\.omu · 
an ğı Sa ı alma Kom· syonu an: 

l - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve bir tanesine 750 kuruş 
değer biçilne 2974 liralık hayvan ve]ensesi 28.4.936 salı günü saat on 
birde açık eksiltme usuliylc satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi pasasız komisyondan alınabilir. EksiJtmesine 
girmek istiyenlerin 223 lira beş kuruş ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belge ile eksiltme günü saat on birden evel komisyona vermiş 
olmaları. (800) 1-1403 

Tahmin 
Metre Teminatı Bedeli 

muraMıaı Lira Kr Lira Kr Cinsi 
60 - 800 - Ahşap 

dükkan 

75 - 1000 - ,, 

53 - 700 - " 
68 - 900 - ,, 

17 - 1150 - ,, 

40 6- 80 - Arsa 

102 23 - 304 " 

130 21 - 272 - ,, 

19 252 " 

92 14 184 .. 

No. s, Mevkii 

• • 

110/ 55 Misakı milli mahalle
sinde İbadullah soka -
ğında 

16/ 80 Hacı Ayvaz mahalle. 
sinde Koyunpazarmda 

13/101 Koyunpazarı Pideci _ 
ler 

35/ 142 Korunpaazrrnda Sa -
raçlarda 

109 ' 151 De!Jal Karaca mahal
lesinde Saraclarda 

50 1269 Yenice mahallesinde 
Ayaşlı sokağında 

8/291 İsmetpasa mahalle-
sinde Ulucak soka
ğında 

2/283 Kurtulus mahallesin
a~ A vna.lı çeşme so
kağında. 

8/ 300 Ahı YC\kup çarşı, so
kağında 

3 '301 Tahakhane mahalle
si'lde Çay sokağında 

Yukarda yazılı vakıf akı\r. ve ar:ıalarm rr.~Ikiyetleri açık artırma 
ile satılı<Ya cıkarılmıs ise de ısteklı çıkıııadrumdan artırma müdde-
ti 10 gü~~ daha uzatılmrştrr. İ~_aı: 7~·::?36 sah günü saat 15 de Ev
kaf apadtımanında varidat nıud~''".-agunde yapılaca1 :t!r. Satış şart
larını ve taou senedini ı?örrnek 1.~tıyenler her rti.in Müdürivete ge-
lebilirler. İsteklilerin gürıiinde rnuracaatları. (803) 1-1405 

Eti Bank tan : 
Er(Jani ~Aaden · Culeman arasında 

~ 

Krom nakliyesi münakasa şartnamesi 
ı. _ Eti Banka aid Guleman ~rom maden_i mevkiinden takriben 

22 Km f d b lunan Erganı • Maden ıstasyonuna hayvanla 
. mesa e e u k ..:ı •• hh' • ·ı k . 

krom cevheri nakliyatı t936 so~una auar mutea, ıcıe verı ece tır. 

2 N ki
. ta n nec 1 haztran1936 da başlanılması şarttır. 

. - a ıya e "' . k h l 1 . 3. _ Nakliyata lüıurnu olaca ayvan ar a çuvalların tedanki 

miiteabhide aid olacakttr. . . . . 
4. _ Münakasaya girmek ıstıyenler 1.000 lıralık temınat mektu-

bu vereceklerdir. 
5. _ Münakasa şartlarını ve mu~avele esasatını anlamak isti • 

yenler Ankarada Eti Bank Mer~~zıne ve yahut Bankanın Ergani 
- Maden kazasındaki Guleman. B~rosıma müracaat etmelidirler. 

6. _ Münakasa nisanın 15 ıncı salı günü Ergani'deki Guleman 
Madeni Bürosunda yapılacaktır. 1-1354 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET M!:r!UR

LUÖUNDAN: 
Ankara vilayetinde İsmetpaşa semtinde Bestepeler mah:ılle

sinde .... sokağında 46 numaralı evde oturan v:. T. C. tabasından 
olup Ankarada Anafartalar çarşısında 11? numaralı mahalli ikcımet
g_ahı ticari ittihaz ederek .... taribindenbrei Camcı ticaretiyle iş
tıgal eden ve Ticaret odasının 684 sicil numarasında mukayyet hu
lunan Halil İbrahim Monnanalı zade unvanı ticaret Halil J'K or· 
mana olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Tir-uet 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 11.4.936 taribisı.de tes-
cil edildiği iJan olunur. 1-1402 

Belediye e Bankasından~ 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi &ıü..,,dc· 

ki arsa üzerine yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının gf. ürü 
olarak ve (anahtar teslimi) suretile inşası kap<:lı zarf usulii ile n 
yirmi gün müddetle eksiltmeye konulnı:.ıştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357257 üç yüz elli yedi bin iki 
yüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankasr Genel Direktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliJer bu ise ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro
jesini. fenni, umumi ve hususi ve malzeme sartnamclerilc sair ced-
vel ve evrakı (50) elli lira bedel muk;bifinde Ankarada Bele 'iye• 
!er Bankasmclan ve !stanbulda Galat3da Bahtiyar hanında :12 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi Arkan'dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) • Tiirk vatanda~ı olması, 
B) - En a~ağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba.• 

şardrğrna dair saliihiyetli makamlardan almmış musaddak bir TC. 

sikayı haiz bulunması. 
C) Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması. 
D) - 357.257 üç yüz em yedi bin iki yüz elli yedi lira mulıaın. 

men bedeli olan bu işi h.ılen yapabilecek- mali bir iktidarda oldu.. 
ğuna dair Bankalardan bir vesika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 1 

G) - İsteklilerin besinci maddede ya:.nlı vesikaları eksiltme gü .. 
nünden bir gün eveline kadar Bankaya ibraıı: ederek kabul ve ~s.. 
dik ettirdikten sonra tek!if zarfları içer~ine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarım eksiltme günü azaınt saat 
12 ye kadar. ihale şartnamesinde yazıh şartlar dairesinde ve mak .. 
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş fıııfonmalan sarttır. 

(765) 1-1344 

Güdül Nahiyesi Belediye Reisliğinden 
• 

Geıren sene ilan edilen ve talip ~ıkmadı~rndan insa..-ıtı geri ka. 
lan Nahiye dahilindeki Hamam bu sene d~ 20 giin müddetle mfuıa.. 
kasaya konulmuştur. Proie, ke"lifname fenni şartname ve ııair O"f~ 
rak Güdül Şarbaylığındadır. Bedeli ke§if 10674 lira 31 kuruş te· 
minat akçesi 533 lira 81 kuru tur. İhale 30 Nisan 936 perşe~ gil
nü Güdül Belediye encümeninde ı;aat 10 da kapalı zarf usuli le ya
pılacaktır. 

Görmek istiyenlerin Güdül Belediye Encümenliğine m~acaat. 
lan bildirilir. (793) 1-1388 

• 

Acık Eks·ı ..... 
" ~tn e 

l(aracalıey ara21 [üdiir üğü.ııden 
Hara ihtiyacı için yirmi yedi bin litte motorin, dört bin HŞyü..ı 

litre, benzin, üç bin litre Vakum yağı, altı bin iki yüz litre Gu 
yağı i1e üç yüz kilo Giresyağı açık eksiltme usulile satın almac:ak. 
tır. İstanbul teslimi motorinin litresir.e alu buçuk kuruş, be112iniıı 
litresin_e yirm_i alt~ kuruş. vak.um yağını? 1itrcs_ine yirmi üç \uıraş. 
gaz yagmın lıtresıne on dokuz kuruş, g;rc ya ının kilosu ohu 
beş kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. Bunların hep~ i~iıı 
dört yüz lira muvakkat teminat alınacaktır. 

E~siltme yeri 1-~~ul Baytar Mü lütlü.ğüdür. Eksiltme güai 
28 ~ısan 936 salı gunu saat on beştir. Ş<'!rtnamesini görmek iatiyeıa· 
lenr;ı H~raya ~e İstanbul .Baytar Müdütlüğüne müracaatları .,, W.. 
teklılerın .~e~ı~~~ .. ve vesaıkalarile birlıkte eksiltme günü İstınnbwl 
Baytar Mudurlugunde bulunmaları ilan olunur. (754) 1-1311 

Nevşehir Sarbayl ğ a • • 
. _Şehriı:'i.zin Bayındırlık Bakanlığından musaddak Elektrlk pre· 
ıesı mucı.bınce yaprlacak olan tesisat, Eksiltme şartnamesin® ya· 
prlan tadılattan dolayı yeniden kapalı zarfla ekcıiltmeye koatllmX2" 
tur". Bedeli keşif ( 40401) kırk bin dört yüz bir lira o 1 up mın;ı 1.kat 
temı~at m!ktarı (3030) üç bin otuz liradır. Santral binası in~3* 
ve agaç dırekler belediyeye aittir. İsteklilerin eksiltme Jımnun. 
mucibince lazım gelen bilumum vesaik ve evrakı hamilen 17 nisaa 
cuma günü saat onbeşte Nev~ehir Belediye encümeninde ya!Jıla • 
cak olan eksiltmeye iştirak etmeleri ve muaddel e ~si!tme ~rtna• 
mesile projeleri İstanbuJ Taksimde 1st:ktal apartıır.anıncI. F'~k· 
trik mühendisi Bay Hasan Haletten alabilect."kleri ifa., o tın.••· 

(649) 1--1096 
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Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

· s an Jul Evl{af Baş 
Dire törlüğün Jeıı : 

l - İstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami inşaatı ek
siltme.ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli (17448) lira 39 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Projeler, 
C • Fenni şartname 
D • Mukavelename 
İstiyenler bu evrakı 90 kuruş bedel mukabilinde İstanbul Evkaf 

Direktörlüğü Mimarlığından alabilirler. 
3 - Eks!ltme 24 nisan 1936 cuma günü saat o~beşte İstanbul Ev-

kaf Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - fsteldilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. . 
6 - Eksiltmeye gireceklerin mühendis veya mimar olması şart-

tır Aynı zamanda asgari on beş bin liralık bir binayı sureti mükem
rnelede inşa ve ikmal ettiklerini kabuliikatiraporlarile tevsik ederek 
e~siltmc güııiinden üç gün eveline kadar İstanbul baş müdürlüğü 
mımıırına ve bu vesikaları ibraz etmeye ve ayrıca eksiltmeye girmek 
için vesika almaya mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarda ylZıldığı gün ve saatten bir saat 
eveline kadar ihale komisyonuna makbuz mukabilinde verecekler-
dir. (167) 1-1336 

' l'JK.A ~A ı... 1.VA'.;11v1 J\11/lı. 1 
THJ ALMA KOMİSYONU +r ... ANLA l 

İLAN 
Cınsi Miktarı 

adet 
Muhammen bedel 

lira 
İlk teminat 
lira ku. 

Dört bin tabak 
yıkama makinasc 
maa kferruat 

1 2500 187 50 

Krnkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan dört bin tabak 
yıkama makinesi açık eksiltme suretile 27 niıtan 936 pazartesi gü
nü saat 14-17 ye kadar satın alınacaktır. Taliplerin muhammen be
deline mukabil 187 lira 50 kuruş teminatı eveliyelerini Kırrkkale 
askerr fabrikalar muhaseheciliğine yatırarak belli gün ve saatte 
okul satın alma komisyonuna gelmeleı-i. (756) 1-1313 

İLAN 
CiR1tİ Adet Muhammen bedel İlk teminat 

Lira ku. Lira kıı 

FutlNl forması 22 26 40 
.. pantalonu 100 60 81 
.. çorabı 44 52 80 
,, kundurası 44 209 Ot 

yün .. Siiveter 2Z 93 St 
Çuha .. 11 110 Ot 
All'trcmaa elbLesi ız 60 Ot 
Güreş rnıyosu ız 54 Ot 

" !otini ız 54 00 
Jimna,tik fotini 50 112 so 
Dizlik 44 26 40 
Atlet fanilası 100 35 00 
Jimnastik pantalonu 1.ıeyaz 50 112 50 
ve ttzun nümunesi j!ibi 

1006 10 15 46 
Kırıkkale a::.keri sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda yazılı 

on üç kalem spor elbisesi komisyonda mahfuz ve mühürlü nümu
nelerine göre 21 nisan 936 sah günü s<>:ıt 14: 17 ye kadar açık ek
si ibne ııuretivle satın alınacaktır. lst~klilerin 75 lira 46 kuruştan 
ibaret i!k teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhascbeciliği
nc yatınrak belli gün ve saatte komisyc.na gelmeleri. (673) 1-1225 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
boyaları . 

İnriifö: kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tnbii renklerini bahşeder. 
Juvantia ıaç boyaları kumral ve 
siyaı. olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
rnia edi1en renk yıkanmak ve 
terleınek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emttiyctti Kıarkadır. Eı:canelerde 
ve n.riyat aJağazalarından atayr
nu. 

ZAYİ 
Curwud•aıtkanlığı Flarmonik 

Orkeswur 2 inci kemanlar şefli
ği.ile tayfaim dolayısiyle T. C. 
Kiiltür Bakanlığı Yüksek Öğre
tim Be)'t'Uınca verilen 24-1.1936 
tarilıali lıai•+1~t vesikasını kay· 
bettia. 

Yeftidea bir vesika tanzim edi
leceği cihetle, kaybolan vesika
mııı hükrali almadığını ilan ede· 
rim. 

Cumur1uı~kanl ığı Flarmonik 
Ork('stra<;ı 2 inci kemanlar 

Sefi Gilbert Back 
1-1330 

BİLİT 

Bursa, Mudanya ve Bandır
ma garnizonları için 170 ton un 
~atın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 22418 liradır. Şartname
si Bursa satın alma komisyonun-
dadır. · 

Eksiltme 16 • 4 - 936 perşem
be günü saat 16 da Bursa'da as
keri satınalma komisyonu bina
sında ulacaktır. Eksiltme kapa
lı zarf usulü iledir. Muvakkat 
teminat 1681 lira 35 kuruştur. 
Teklif mektuplan 16 - 4 - 936 
perşembe günii saat on beşe ka -
dar satın alma komisyonuna ve
rilmiş olacaktır. (693) 

1-1162 

M. M. VEKALETl 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

B1LtT 

Lastik: otomobil için içli dış
lı olmak üzere 16 adet lastik a-
çık eksiltme usulü ile alınacak
tır. Hepsinin tutarı (1400) lira
dır. Evsaf ve şartnamesi para
sız verilecektir. İhalesi: 18. 4. 
936 cumartesi günü saat on bir
dedir. İlk teminat: 105 liradır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü mad~e
lerinde istenen belgeler ile bir
likte ihale gün ve vaktında M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. (732) 1-1245 
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ÖGRENEBİLİRSİNİZ 

Ankt:'.ra - Ali Nazmi 
Aoartmanı 

lsta.n •tl - 373 lstiklal 
Caddesi 

1-1332 

Cocuk Doktoru 

T)us 
Ankara Doğum ve Çocuk 

Bakımevi çocuk 
mütehassısı 

Adliye Sarayı caddesi, Altan 
sokak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 
Her gün üçten sonra hasra. 
luını kahııl eder. 

Heı fiyata ve her kabiliyette 
el veya elektrikle işliyen 

her çeşit 

Hesab Makinaları 

Ziy:ıcddi~ Said 
Erim 

İstanbul • Galata 
Voyvoda caddesi 40-42 

1-1339 

. 
ken muayenes1 
Roul1if'll i\liih·hassısr 

Or. Sems< ttin 
Arif (İste) 

Viyana tıp fakültesi mer
kez rontken 

Hususi muayenehııne, Ana
fartalar c:;1rlclesi h51 kar~ısm

da Otahatmaz apartımanı 

No: 2 
Tele fen: 2386 

1-1327 

l\.ir:ılıl\ ev 
Yenişehir İsmet İnönü cad

desinde 55 numaralı ve Çin elçi
liğinin i~o-cı tinde olan bina 1 
mayıs 936 tarihinden itibaren üç 
dairesi ayrı ayrı veya toptan ki
raya verilecektir. Garajı da var. 
dır. Tclcfoıı 3944 1-1066 

imtiyaz ııahibi ve Başmu 
hArriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
,.den Y 1\ ~ı f ı;leri Müdürii 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarınrl 

f//us Ba.,ımevinde basılmı~I• 

.. YET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairel"'r 

Satılık ar~alar 
Yenişehird: Atatürk bulva

rmd? eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karsısında. 
Telefon. 2123 e mUracaat. 

1 - 1155 
~--~--------~ 

Acele sa trhk piyano 
Müceddet mükemmel bir a

det kuyruklu "Pelycl" marka 
pıyano satılıktır. 

Şehiı lokantasında teshir e-
dı lmektedir. • 

Tel. 3420 Bay Selahaddine 
muri!caat. 1-1232 

Büvük :-\dada 
ol 

Kelepir s.a tılık arsa 
Merhum avukat B. Tevfikin 

Ni:ı:amda Nizam sokağında Ni
zam caddesine 80-100 metre me
safede üç tarafı sokakla muhat 
pek çok meyve ağaç ve fidanla. 
rını havi halen ekili, içinde bos
tan kuyusu, beton su deposu, de
mir boru tesisatı. tekmil beton 
kamerye ve nezareti kamilesi bu
lunan 2707 metre murabbaı arsa 
satılıktır. 

Müracaat: ı\sl<erl fabrikalar
da kimyager (Sedit) Tel: 1819 

1-1394 

Van Defterdarlığından : 
Yirmi dokuz bin dokuzyüz kırk dört lira ell! iki kuruş bedeli ke

~ifli Vanm Gurpinar ilçesi yeniden hükümet bina inşaatı 8/4/ 936 
gününden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 22 /nisan/9~6 çarşamba günü saat 14 de ihalesi ie
ra krlınaoktır. 

Bede ti keşiften yapılacak inşaatın 12 bin lirası 935 mali yılı ni
hayetine kadar ve on yedi bin dokuz yüz kırk dört lira elli iki ku
ruş ta 936 mali yılr içinde verilmek suretile inşasına karar verilmiş· 
tir. Taliplerin şeraiti tazıme ve saireyi anlamak ve pey sürmek üzere 
iki bin iki yüz krrk lira 84 kuruş teminat muvakkatasile Van def
terdarlığında müte~ekkil komisyona mürasaat eylemeleri (790) 

1-1380 

ANKA A -- PALAS 

BU GON 

TlIE DANSANT 
"The six Funny Fellows" orkestrası 

"1 K " h d ·· nge arena meş ur ansoz 
1 ve "Sora von Laszewska" ses 1 
· harikası iştiraklariyle. 
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SİNE ALA f KULÜP J 
BUGÜN BUGECE 

l{ÜÇÜK ALBAY 

SHIRLEY TEMPLE 

Sayın halkımızdan göroüğü rağbetten 
ötürü büyük bir muvaHakiyetle 

devam ediyor 

İlaveten: En yeni dünya 
haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 

GÜZELLER RESMİ 
GEÇİDİ 

Filmi görmiyenlere 1011 bir fırsat .• 

GECE 

ÇiN(; 
Baştanbaşa zevk, neşe ve ef:lence , .. ıi 


