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ı.4· ıs 1936 ALI 

Son haberler iiçüncü 
sayfamızdadır 

Heryerde 5 kanış 
ES 

Boğazlar hakkındaki notamız 
Avrupa gazeteleri 

ve T. I. C. 1. sekizinci kongresi 
dün Ankarada halkevinde açıldı 

lngjliz ve fransız gazeteleri talebimizle 
b&'1ka devletlerin bazı hareket ve kararları 

BURAD ÇAUŞM K BORCUM UZU ÖDERK PORCULU • 
CUN VE SPORC LARI TEMi Z RUHU HEPiMiZE REHBER -
LIK EDECEK VE GA YEMiZ OL AN CANLI VE HAREKETLi 
TVRK GE ÇLl{;I E BiR A EVVEL KA VUŞM K iÇi 
AYNI iSTiKAMETTE YÜRÜYE CECIZ. - S. Saraçoğlu. ~ 

arasındaki büyük farkı tebarüz ettiriyorlar Kongre umıımi heyeti bu abah 
dokuma tekrar toplanacakbr ı.o.m, 13 (A.A.) - Huu ajan11-

llha 
l-.liz p-t1ıw .. ı.o-a ........ 

.._ ,. 1 .... " ICaradeni. ...,..._ 
_....tahkimat,......__ meMclen lrii
h hı in feehiai itti,.. tirle notMIDI 
........... pldlde ...... , ............. G... 
.............. AlmuaJUllD hanketiJle 
......... teflDI eden türk iateliaia dü
ribt ... tanda ,......... o1 ......... ehe
....... b,~. 

Tarmia cli7DI' ki: "Geçen haziranda 
IJ .. ııillanda ,..,.._ istila ile AYrllpa 
.; ........... ct.rbe o1 ..... oluy
.. ._ halele TirkiJe ba iıteii bu ka.. ....... ,..,..... .... ,. 

.. pute, a-ni ,.... .. JÜl'ÜJ8Cl 

tirts iateii ile .... b ı.ua devletler ... r.... _.. ._ allll uumdald te-

•• ....... ettirmektedir. 
Meraiac Post suıetesi de töJle J•· .,_: 
""Tirldyeain Balkan -tanb uUm

'- ....... sörifmel.-i lrola~b. 

8oiazlar rejimı lllllilaıli 
v ekiletimiz tanfmdan •Mkalı tlev
ledere yerilen notanm oralarda ne Iİ
W Wr inikia yapbğmı henüz ajanslar 
tahilitiyle bize bilclirmecliler. 

His, l.Gpn sulbünden sonra cu-,et bükümetinin yapbiı esulı 
ll.ricl fuliyetlerdea biri olan bu ha
...._ allkalı deYletler memleketle
... iyi teeir yapecap umuyoruz. 
Çiiglgğ her ifte "büenü niyeti" Ye 

·........- politibv için umde bilmit 
olaa cmnurİJet Türlô,.min bu no
'- IOll DIJUlnlarda Almanya ta
rafmcluı Lobmoya ve AYUSturya 
tanfmclan (Sen Jermene) yapdan 
............ aymnak lbım plir. 
Tüıld,e nota11 pyet ince bir tahlile 
tAi tutuluna bunda buı karakteris
tik vudlum tebarüz ettiji ,örülür. 
Türlöye iradesini kuDanvak altına 
ian=M-. lroyduiu bojular mubve-
, _ _!_! !...1..J:!._ • 1 
...... .....- etmiy•. JD""llDI e&y• 
mak,,.. ona llaa pim ililaan ver
mek türkün an'anni ......... Türk 
laribinden buna dair bir çok mjsaller 
aetirilebilir. Genç cumuriyetin tari
hinde anıulusal kaidelere ve muabe
.._. aylan hareket edildiği ıörül
lllÜf clejildir. Türkiye cumuriyeti, 
hoiular mukaveleei ile alikadar dev
letlere buaün bu mukavelenin artık 
t.atl.jLine hukuki, eiyui, ukerl bir 
çoll ~ clola11 intin olma
.._. Jmİ cbam .. patlara töre 
Jllııelrh 1•• ......... i icap 
ellili+" _. ve • bir bip ve iyi 
.. ni,.de bilc&tmiftir. 

- .. at etmek mümtam tleiilclr· Gerek Miyiik llıfin ve 
..... ,... .......... bir çok .... 
•• ,...... .a,w;Meri .- "Tür
• kendi laudatlan içinde inkipf
....... bir fikir lledmriyor. Tür-
W,..m - yülaek pyeai türk kül
tiiriiaü dünyama en ileri kültürü ha
'- ptinnektir. Cumuriyet devleti
- bütün itleri açık ve meydanda
.... Şu bal brpncla bisim istediii-
- kollektif emniJet içinde mende-
!:• • • • .-.:..: ·-:- _..__,_ ........... , __ - .,... 
tir ... süakü l.cıiawler ...avelena-

. • • ılii' • L- • eti" .___ •e ı •• iltec u•• uu elllDIJ --
fSttıta 2. iftci eayle4a) 

racakbr. Ote taraftaa ÖJle anlaplıJor 
ki, •llMlee ICarHeais ile Akclıa •• ara
........... , ~ ,.._ .. mifrit ta-
,.,.,,. .. ••P tMmal=a da tıma· ....,. .,.._,aaıktlr." 

o.,& T....., ıueteai cliJor ki: 
......................... halde 

B. Demircis öldü 
B. MET AKSAS BAŞBAKA VE 

DIŞ B KANI OLDU. 

Kabinede değişiklik 
yok 

B. Demircia'in lrrral Corç ile 
6irlilrte al"""lf 6ir remıi 

Atina, 13 (A.A.) - Yunan 
bqbaklnı B. Demirciı dün ıece 
uyarkea kaHt eekteeinden ölmüt
tür. Aileei bu sabah kendiaini ya
tajında ölü olarak bulmuftur • 

Atina, 13 (A.A.) - Dün ak
flUD B. Demircie'in eıhhab yerinde 
idi ve son aıünlerdeki hutalıiı te
mamen ıeçmif görünüyordu. Bq-

(Sonu S. inci myla4'a) 

Londrada zecri 
tedbirlerin artma ı 

• • 
ıstemyor 

1 GILIZ KABI ESi ÇARŞAM -
B EY PERŞEMBEYE TOP

LA ARAK RSIUL AL 
iŞLER il KIU D 

KO U ŞACAK 
Loadra, 13 (A.A.) - DeJli Tel • 

sraf sazeteainin •IJasal mulaarriri, 
dün B. Eden'le B. Bald•in araımda 

yapılan telefon konatmalanndan 
sonra, yarm kabinenin belli batlı bir 
kaç aziımm toplanınauna n an1Ula
sal vaziyeti gözden seçirerek B. E • 
dea'ia İtalya hakkındaki zecri ted • 
•irler meaeleainde takibedeceli ta. 

(Sona ı. ınea •7'aJe) 

....... _ .... WiJGk - elıımniyeti 7ok
tur. Çiiaki askerlik •11 llölpnia dlflll. 
da barb levammı a.uı-dwulur •e her 
...... ........ Hb •• ....-...i
ratle a....... ,........_.. Bojula-
r-.11 ..... toplaıta .. IDQUllarla çabacü 

Türkiye idman Cemiyetleri it- ı 
tifakı sekizinci kongresi dün aaat 
1 t.IO tla Ha .. Yİnde toplandı. 

ımda Tüze bakanı 8. Şükrü Sar~
oğlu, Parti ıenel sekreteri 8. R-e
ceb Peker, Parti Gen,...._,,..u 
üyelerinden bir çokları, epor ifle-
rimizle alikab •JlaYlanmıa ıö-(S..u J. inci -~•) 

• rülüyorclu. 
Umumi Reie ... ı........... Sa1la

vı 8. Aziz Akyütek, elaeriyet bu
lmaduiunu eöJliyerek toplantıyı 
açtı ve bir reis seçilmesini telclif 

lrlandada sokak 
çarpışmalan 

YUZ KiŞi YARALANDI -- LO 
ORA 'DA D IRLAND LIL R 
KARG ALIK ÇIKARDILAR 

Dublin, 13 (A.A.) - 1916 ie
yamnı kutlamak üzere lrlancla cu
muriyet ordueu taraf mclan diin 
tertibeclilen bir tezahür eanaaında 
yii~ kiti kadar yaralannutttr· T e
zahürler tiddetli çarpıtmalarla 
neticelenmiıtir. 

Dublin, 13 (A.A.) - Vahim 
brgqalıklarla biten camuriyet 
ordusu tezahürlerine komüniıt 
partisi de iftirak du. 

lercle bahan~ " ele Ukoçyab 
komünist metiU Vil7am Gallabr' 
a brtı tezahür yapmqbr. 

T ezahürcülerle halk arumda 
gürültü bqlamıf, ıonra seyirciler 
kendi aralarında döiütmeğe ko
yulmuılardır. Halk, alayın geçtiji 
yol üzerinde bulunan Glameavin 
katolik mezarbjma komünistleri 
sokmama~a calıpnıştır. 

(Sona 1. inci •~""8) 

Yubrdalci foto
graf i, kongıfl 

başbnr B. Sa
racoğlunu nut• 
~unu söylf!rkfln, 
yandaki resim 

kongrede bulu-.. 
rinden bazrları
nr, aşağıki foto
graf i dfl Dr. Ha
diyi anmak üu
re bir dalcilra a
yakta duranlro11 
grfl üyelerini 
göstermektf!dir . 

Salonu memleketin her tarafm 
dan gelen mmtab ve kulüb dele
gelerile dolnuqtu. Gelenler ara-

' ' Ulus,, un Dil Yazıları 

Güz·· Kış 
Sözleriyle benz~rlerinin «Gü eş . Dil> 

teorisi esaslarına göre analizi 
111. 

Zemi•tan 
F ançada "kıt'' anlamına gelen 

bu kelime de mürekkeptir. 
ı. Batt•ki kelime ''z.em" dir. 

Bunun manaları ıunlardır: 
1. Bir ırmaiın• yahut o ırmak 

kenarında veya Ceyhun nehri ya
nındaki bir tehrin adı; 

11. Bürudet ye 10iukluk; 
111. Abeste, yapça, yavaı; 
iV. Kab ye tedit eeen yel; 
V. Bir çepae adı; 
vı. Sk .a,terken •izının sal

yaları akan ~; 
Vll. Gü er Ye aiylerken aizı

nm etleri me:rclana çıkan a
dam [1] ••• 

"Kıt'' ulamı için burada uyan 
mana tabii il. numaradaki "büru-

' uk" d det •e 801tdd manası ır. 
''Zem'' in etimolojik tekli tu· 

dur: 
(1) (2) (3) 

( eğ ez em ) 

[1] Barbam Katı Tercümesi: 
cilt ı; sabile: 380 - 311. 

J ( 1) Ei: Ana köktür. Asıl anla-
mı ''günet" tir. Yukarda sayılan 
manalara ıöre bu kelimede ana 
kök türlü anlamlara alınabilir. 
Bir kaçmı •yalım: 

1. Su; 
il. Sıcaklık, hararet; 

(Sonu 2. inct •y/a4lo) 

~i. 
Tüze Bakannnız 8. Şükrü Sa

raçoilu ittifakla reislije ieçiltli. 
Alkıtlar arumda reislik 7fll'İDe 
oturan B. Saraçoilu iki reis ftlki
li ile kltiblikler için namzecl p 
tsihneeini istedi. Gazlanteb S.7-
lan pneral Ali Hikmet A,..._ 

ve Tekirdaiı SaylaVI C. H. P. Gen
yöalaınd üyesi B. Rahmi Apak 
reis vekilliklerine, BB. Letfi C• 
mal (İzmir), <>aman Müe11etl ( I• 
tanbul), Şerif Clzmir), Hatim U
taldıail (Ufak) kitiblildere aeçil
diler. 

Bundan sonra, reiılik mnkiine 
Jıeçen B. Saraçojlu fU eöylevi Yer
di: 

Arkadatlar ! 
Sekizinci konsreye reislik etmek 

'leref'mi bana verdiiiniz için sizlere 
tetekkiirler ederim. 

Eminim ki konsreain verimli ol
mau için burada çalqmak laoeCUM• 
zu öderk,n ıporculut- n sporee1a
rm temiz ruhu hepimize reJ.berlils e
decek ve ıayemiz olan caah n "•re
ketli türk sençlifiae bir an evel ka
vutmalr için aynı safta ve a,... iatika
mette 7'irü:receiiz. 

Arkadaflar, 
Spor decliiimiz zaman habra ~· 

la man~ ...... ıandal:ra. niza•--
(Soım '·inci..,,_,,,, 



SAYFA 2 

"Ulııs,, un Dil Yazıları 
.......... 

(Başı 1. inci sayfada) 

III. Hareket; 
IV. Hava ... (2). 
(2) Ez: Ana süje ve objeden 

c;ok uzak bir saha gösteren ektir. 
Bu "uzak saha'' anlamı iki türlü 
izah olunur. 

l. Ana kök mefhumunun mer
kezden muhitin en uzaklarına ka
dar vavıb.rak nüfuz etmesi; 

il. Ana kök mefhumunun mer
kezden uzaklara gitmesi ve ana 
süie veya obienin o mefhumdan 
mahrum kalması. 

(3) Em: Süie veya obje anla
miyle kelimeyi tamamlıyan ele
mandı .. 

Ana kök, kendisinden sonra gc· 
len t'lemanla kaynac:;arak ve baş
taki •mkal de di.iserP'k kelime, son 
fonetik , ... •N"ırfolojik şeklini al
mıstır: Z E M. 

Bu izahlara ~öre (zem) in ma
naları !'Öyle anlasılır: 

1. Oldukça uzaklara yayılmış 
bir ,., ob; .. sıi ve yah--d h" spya ya
kın bir obie: (ı;mak, yahut ırmak 
yatımdaki şehir, yıcııhut ceş.me); 

il. Hararet kendisinden colc: u
zakta kalmış bir süie: (soğukluk); 

111. H.ıtrekPt keT'rlisinden cok u
zakta k=\lan bir süie: (vavaslık); 

iV Haval'm çok uzaklara ka
dar nüfuz eden hareketi: (sert 
rü7.aar) ... 

Bizim bnrada aldı~ımız. tabii, 
(~0P..1kh1k) anlamıdır. 2. Kelime
nin ikinci kısmı: ''sita.n" dil'. Fars
çad"\ "mekan u'lster,,.n ek" diye 
tarif olun•""· Mes,,.la "Gülfotan, 
J!jjJlük. Pii1 h,. h~""i". "reyistan = 
ka!'""'ı•lrk'' "ibi. El< denaen '' mii
rekken ~eklin aslı ''nc:itan" dır ki, 
far"r .. Aa ''kapı eşiği'' an1amına
dtr r1ı. 

BHnun etimolojik şekli de şu
dur~ 

(1) (2) (3) (4) 
( ağ + as + it + an ) 

( 1) Ağ: Ana köktür. Burada 
anlamı ''ışık" ve ''aydınlık" tır. 

(2) As: Işık ve aydınlığın uzak
tan r..eldiğini anlatan ektir. 

(3) lt: Uzaktan gelen ı~ığm sa
hibi olan bir obje gösterir. 

(4) An: Burada (ağ) yerine 
gelmiştir. Kelimeyi tamamlar ve 
isimlendirir. 

Bu halde (aıitan): Uzaklardan 
gelen ışığı gösteren yer anlamına 
gelir ki "kapı eşiği" de kapı açı
lınca zıyanm girmesine yarıyan 
yerin adıdır. 

Bu manadan, genel olarak, 
''yer" anlamına intikal eden "si
tan" ile ''zem" birleşince husule 
gelen "zemistan" kelimesi de "ha
raretin kendisinden çok uzakta 
kaldığı bir süienin, yani so~klu
ğun göründüğü, belirdiği, kendi
ni gösterdiği yer ve zaman•• anla
mma olarak "kıs., ın adı olur. 

Buna mukabil olarak "yaz" a 
verilen "tabistan" ismi de yine 
böyle mürekkeptir.''Tab'' ateş ve 
sıcaklık kendisinde mevcut ve 
faal olan bir süje veya objeye de
lalet eder. ''Sitan" da onun mekan 
ve zamanım gösterir. 

Şita 
Arapçada "kış" manasına ge

len ''gita" sözünün etimolojik şek
li şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
( iğ + iş + it + ağ ) 

( 1) iğ: Hararet anlamına ana 
köktür. 

(2) iş: Ana kök anlamına ol
dukea uzak bir saha gösteren ek
tir. Burada bu uzak saha anlamı 
hararet mefhumunu nefyederek 
soi!uklnk manasını verir. 

(3) it: Soğuğun nafiz ve mües
sir bulunduğunu gösterir. 
r ( 4) A *: Kelimeyi tamamlar ve 
isimlendirir. 

f 21 Ana köke bu kadar mana ve
rilebilir mi diye soranlara cevap: 
(zem) kelimesine o kadar mana 
verilmiş al 

r J] Bur ham Katr Tercümesi: 
cilt: 2. sa hile: 33. 

Bu analize göre (şita): "nafiz. 
ve müessir soğuğun hüküm sürclü
ği.i mevsim,' anlamiyle tamamen 
"kış" demektir. 

(Kış), (zem), (ser.ma), (şita) 
sözlerinin baş taraflarında, asıl 
anlamı taşıyan elemanların birli
ğini şu tablo gösterir: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kış : (ığ ı ık -+- ış r • t- • + . ) 
Serma: (eğ + . + es + er -+- em + ağ) 
Zem : (eğ + . + ez + . + em + . ) 
Şita : (iğ + . + is -1- it f • + ağ) 

Hiver 
Fransızca "kış" manasına kul

lanılan '' hiver'' kelimesi icin elde
ki b•l~iler şöyle hı~lasa edilebilir: 

"Hiver. - ilk ıı;ekli (hirven) JiT. 
"Bunun (h) laarli, latinceye göre 
''konulmuştur. Eski latincede (hi
'1bernum) sözünde zaman anlamı 
''da gizli olduğundan bu söz, ''kış 
"zamanı'' anlamına kullanılmış
''tır. Klasik lô:tincesi (hiems) tir. 
''ltalyancast (inverno), lspan3ıol
"cası (invierno), eslıi provansal
''cası (ivern) diT." [4]. 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
( iğ + ih + iv + er ) 

( 1 ) İ i!: Ana köktür. Anlamı 0sı
caklılt'' tır. 

(2) Ilı: Bu (h) konsonunu (a) 
ve a ( z) dan d0 aicme olarak al
mak icaJ> eder. Böyle olunca bu 
ek, ana kök anlamının uzak sa a
d:ı kaldıP,mı "·· .. terir ve sıcaklık 
manasını menfi?eştirerek soğuklu
ğa cevirir. 

(3) iv: Sü•e veya objeyi gös
teren P1 "'mı"ndır. 

( 4) Er: So~ıkluğun süje veva 
ob;.,de tekarrürünü anlatan ektir. 

B ı analize ~öre ( h:ver ) kelime
si dP ta...,al"'·~,1~ (k1ş) anlamına 

gelmiş olur [S]. 
1. N. DiLMEN 

[ 41 Dictionnaire etymoJouique 
de la J;mt;rne franr:aise, par Oscar 
Blnrh. 'T. I .. P. 366. 

rsı ''Y.rc;" ke'ime.c:inin üremele
ri oJary, "kı(; 1~. kır;lak, kı<>lık, kn
lamak. kı.,rr" kelimP1P.rinin anali
zini de yarın yazacağız. 

Gii ndeli/;, 

BOGAZLAR REJ 11\11 
(Başı 1. inc1 sayfada) 

min ed~te~.Jne kimse söz verecek 
mevkide değ"ldir. Notada büyük bir 
vukuf ve salahiyetle anlatıldığı gibi 
1923 deki siyasi ve askeri durum ar
tık tamamiyle değişmiş bulunuyor. 
Artık Avrupa 1923 deki Avrupa 
değildir. Avrnpamn her tarafında 
derin siyasi değişiklikler oldu. } s
keri bakımdan o zaman A vr.ı?Clcla 
silahsızJanmağa doğru bir cereyan 
vardı. Şimdi deniz silahlanması da 
dahil olduğu halde bütün mullet
ler tepeden tırnağa silahlanmakta
dır. Bu vaziyet karşısında Türki
ye askerlik bakımından en mühim 
noktasını müdafaasız bırakamaz 
ve onun hayat hakkına karşı on
dan bu tarzda bir fedakarlık ve 
ferağat istemek tabii doğru değildir. 
Arsıulusal emniyet ve ahengin mu
ahede ve mukavelelere bağlı olduğu
na büt in kalbimizle inanmaktayız. 
Ancak daimi mahiyette olarak 
akded'iJdiği hal<le, şimdiye kadar 
V estif alya muahedesindenberi ayak
ta kalmış kaç muahede vudır? 

Eskidenberi devletler hukukunda 
hal ve vaziyetinin baştan başa değiş
mesi halinde kabul edilmiş ( Rabus 
sic Stantibus) hakkı vardır. 

Bu takdir hakkı şimdi uluslar so
syetesine verilmekle beraber, eğer 
muahedenin tazyiki artık gayri ka
bili tahammül olursa ve yahud ela 
tekeffül eden devletler asıl vaziyetle
rinden çıkmış bulunurlarsa bu nevi 
mukavelelerin yeniden tetkikini is
temek devletler hukukuna aykırı bir 
hareket olmıyacağını devletler huku
ki bilginleri itiraf ederler. Şu vazi
yet karşısında uluslar cemiyeti namı
na teminat veren devletlerden birisi 
olan Japonya bugün uluslar cemiye-

ULUS 

ı iç H 
ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Romanyadan gelecek 
yeni göçmenler 

İstanbul, 13 - Ayın on.be§inden iti
baren Romanyadan gelmeğe başlıyacak 
yeni göçmen kafilelerini getirmek için 
bugün hususi şilepçilerle deniz ticaret 
müdürlüğünde görüşülmeye başlandı. 

Bu görüşmelerin yarın bir netice ver
mesi bekleniyor. 

Belediye umumi meclisin
de ölüleri gömme meselesi 

1 stanb:ıl, 13 - Belediye um.ınıi mec. 
lisi bugünkü toplantısında sular idaresi. 
nin 935 senesine aid biJançosun:.ı tasdJt:, 
konservatuvann yeni talimatnamesi ile 
ÜskJdar kadıköy tramvaylarının biletler 
hakkındaki teklifini aynen kabul etmiş
tir. Belediye umumi meclisinin bugünkü 
toplantı ruznamesinde ölülerin techiz 
ve teklini hakkındaki talimatname de 
vardı. 

Gc·mme tarifesinde ölülerin 15 lira
dan 200 liraya kadar beş sınıfa aynlma
sı uzun münakaşelere sebeb old:.ı. 

Ortaya, belediyenin bu işi yapıp yap. 
mamasmın daha doğru olup olmıyacağı 
meselesi çıkb. Neticede encümenin bu 
işi yeniden tetkik etmesi kararlaşb. 

Belediye gelirini 
artrrnıak için 

1 stanb.ı.11, 13 - Belediye gelirinin 
artması için elektrik, havagazı ve tele
fona yapılacak zamla bir milyon yüz bin 
liral k bir varidat temin edilebileceği tah. 
min olunmak~adır. Bu var.idabn 750 bin 
lirası elktrik, 150 bin lirası bavag!lzı ve 
20[) bin lirası da telefona yapdacak zam. 
la e!de wilecelctir. 

İstanbulda fotograf . . 
sergısı 

lstanb:.ıl, 13 - B;.ıgü:ı Ünyon Fran· 
sezde, y:ılnız amatörlerin iştirak ettiği 
b:r fotoğraf ve resim sergisi aç~l:nı!itır. 
Sergide 240 fotoğraf ve 30 katlar dıı 

yağlı boya resim vardır. Jüri heyeti bun
lardan en muvaffak bu!cbiia bir kaçına 
mükfıfat vermiştir. 

tır. 

S-zrgİ., ay sonuna kadar açik kalacak. 

Bir japQn profesörü 

geliyor 
lstanbul, 13 - Yarın lstanbula bir 

japon tarih profesörü gelecektir. Profe. 
sör, üniversitede tarih ve tü. k inkliab 
mevzuları üzerinde türkçe o]ar&lı. bir kaç 
konferans verecektir. 

* Uyuşturucu maddeler direktör 
muavin]iğine tayin edilen iş bankası 
Ga1ata ş·ıbesi dirE.ktörÜ B. Şakir öbür 
gün yeni vazifesine başhyacaldır. 

* Japonlar, bugün monopol idare
sinden altı bin k.ilu afyon satın almışlar
dır. * Alman sanatkarı Bn. Maria Mül. 
ler bu ak~am ekspresle lstanbuldan ha

reket etti. 

tind<!n çıkmıştır. Ve İtalyanın da U• 

luslar cemiyetine karşı olan vaziyeti 
ma!fundur. Bize kollcktif emniyet 
vadeden devletlerin birinin asıl 
ulus!ar sosyetesi cemiyetind~n ay
rdması, uluslar sosyetesi ile teessüs 
eden hukuk ve vecibelerden ayrılma 
manasını ifade ettiğinden dört dev
let tarafından bize verilmiş olan kol
lel:tif vadin artık hukuk karşısında 
mefsuh sayılmak icap ettiğine hük
metmek müşkül değildir. Hüküme
timiz notasında bu nokta üzerinde 
ehemiyetle durmuş ve işlemez bir 
hale gelen ve işliyeceği meşkUk bu
lunan boğazlar mukavelesinin Avru
pa sulbü bakımından zararlı olacağı
nı açıkça ifade etmiştir. Türkiye no
tası ait olan devletler tarafından tet
kik edilirken her halde serin karJılı
ğın, hakkaniyet esa~larınm hakim o
lacağını kuvvetle umuyoruz. 

N.A.KÜÇÜKA 

B R 
Em ak kıymet eri 

A.fyon mebusu Berç 
şifahi bir sual 

Afyon mebusu Berç Türker emlak 

kıyın.etleri hakkında Kamutay'a bir 

şifahi sual takriri vermiştir. 

Saygı değer hükümetimiz tüı·k 

vatanda~Jarmın servetini himaye et • . 
mek maksadiyle mevduatı koruma 

Alyon mebusu B. Berç Türker 

kanununu neşretmiştir. Yakın bir za

manda aynı maksadla bir bankalar 

kanunu mevkii tatbike vazedilecek -

tir. Bu gibi kanunlar yurdda~lar tara

fından daima takdir edilir ve hükü -

Ka ıtay 
Hudud ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğünün 
yeni büdçesini kabul 

etti 
Kamutay dün toplanmıştır. Türk 

ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun pro

jesinin geri verilmesine dair bükü -
met tezkeresi okunduktan sonra hu • 
dud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğünün 936 yılı büdce kanunu görü
ş5lerek kabul edilmiştir. Bu idarenin 
masrafı olarak 466.791 lira verilmek
te, bu masraflar karşılığı olan geliri 
de 682 300 lira tahmin edilmektedir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 932 son 

hesabına aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muha· 
sebat reisliği tezkeresiyle, kati he

sap hakkındaki kanun projesi ve gene 

evkaf umum müdürlüğü 931 yılı son 
hesab kanun projeleri ve Türkiye 
cumuriyeti ile İtalya arasındaki tica
ret anlaşmasiyle kliring anlaşmaları
nın meriyet müddetinin uzatılmasına 
dair olan kanun projesi kabul edil -
mi:}tir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Bingöl mektupçuluğu 
Bingöl mektupçuluğuna Yıldızeli 

eski kaymakamı Yusuf Sıtkı tayin 
edilmiştir. 

İzmirlilerin Aydın 

gez ısı 
Aydm. 13 (A.A.) - Dün İzmiden 

şehrimize bir gezinti treni geldi. Tıen 
çek kalabalıktı. İzmirli misafirler ak. 

p.ma kadar ıehrin bir çok yerlerini gez
dik ten sonra akşam 17.30 da lzmire dön
düler. 

İzmir Albnordu spor takuniyle Ay
dın muhteliti arasında yapılan futbol 
müsabakasında Aydın muhteliti ikiye 
karıı üç sayı ile oyunu kazanmıttır. 

Türker l{amutaya 
takriri verdi 

metimize ebediyen medyunu şükraa 

olurlar. 

Türkiye'de büyük şehirlerde ıah. 
si servet (2) türlüdür. Biri nakid ola• 
rak bankalara yatırılan aralar, diğe .. 
ri emlake yattrılan paralardır. 

Bugün gö.rüyor~z ki, Türkiye'de 
emlakin kıymeti vasati olarak yan 

yanya İ>·..miştir. Yeni bir kısım halkın. 
emla~ .. tahvil edilen ve milyonlarca 
lira,A baliğ olan serveti yüzde elli 
D'-'~tıvolmutur. 

Hükümet merkezi olan Ankara 
müstesna lstanbul ve lzmir gibi bü-

yük şehirJerde emlak ve akar kıymet• 

leri her gün tedenni etmektedir. Bunu11 

başlıca sebebi şudur: Halkın para i.h

tiyacmı temin ebnek için emlak ban .. 

kasma, emniyet sandığına ve diğes

bankalara ve sarraflara ipotek etbK• 
leri emlakin vadesinde borç ödene
memesinden dolayı her gün satılığa 
çıkarılan emlakin çokluğundan Te 

mali buhran dolayısiy]e fevkalade 
dun fiatlerle haraç mezad emlak sa• 
tıldığrndan ileri gelmesidir. 

Hatta Finans Bakanhğmm da iki
de bir de emvali metrUkeye ve emla
ki miriyeye aid emlak ve arazinin 
satılığa çıkarılması emvali gayri men
kulenin mütemadiyen tedenni ebne• 

sine bir ikinci amil teşkil ediyor. 

Acaba saygı değer Finans Baka• 
nmıız emlak sahihlerinin servetini ba 
zararlı vaziyetten kurtarmak İçin rııı8 

gibi tedbirler almak niyetindedir." 

Ath spor ı~ulühünde 
Bir veda ziyafeti 

Ankara Atlı Spor kulübünün eski 
azalarından olup Bükre§ elçiliğine ta .. 
yini dolayisiyle Türkiycden ayrılan AL 
manyanm Ankara büyük elçilik müste
§arı B. V. Fabricius ve refikası ve mem... 
leketine dönen Çekoıılovakya'nm A.. 
kara sefareti müste,an B. Hanak ve re.. 
fikası şerefine evvelki gece kulüp reisi 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen tarafmduı 
Karpiç'te bir ayrılış ziyafeti veribnitm" 

200 kadar çağrılının bu)und-..ığu hG 
toplanbda kulüp azalarından baıka ~ 
bakanlık ileri gelenleri ve kor diploma• 
tik hazır bulunmuşlardır. 

Yemeğin sonlarına doğru Dış bakaısi. 

lık genel sekreteri Numan Menemend. 
oğ]u tarafından türkçe ve sonra fraınau1oo 
ça olarak söylenen nutukta aynlanlaır-. 
uyandırdıklan te'essürü anlatımı, lıı:ea

dilerine ve aylelerine İyi yolculuklar dileo 
mi,tir. B. V. Fabriciws ve B. Hanak.._ 
rafıdnan verilen cevabta Türkiyede • 
seneye yaklaşan hizmetlerinin kendile
rinde çok kıymetli bir habra olarak ka ı 

lacağı ve Ankara Atlı Spor kulübünde 
geçen iyi günlerin unutulmıyacağı SÖJ'• 

lenerek teşekkür edilmiı ve toplaııb W.. 
yÜk bir ne§°e içinde saat üçe kadar .... 
vam etmİ§tİr. 

Kültür tayinleri 
Kocaeli kültür direktörlüğüne Çe• 

ruh ilk tedrisat müfettişi Ziya, 8olıa 
kültür direktör1üğüne Kocaeli ilk ted. 
risat müfettişlerinden Ihsan, Burdw 
kültür direktörlüğüne Bolu kültür «5-
rektörü Kaşif, Gaziantep lisesi dl "\ 
rektörlüğüne İstanbul riyaziye mua).. 
timlerinden B. Haydar Niyazi tayimi 

edilmişlerdir. 

Çankırıda faydalı 

yağmurlar 
Çankırı, 13 (A.A.) - 23 nisanda ya.. 

pılacak çocuk bayramı için çocuk eairge. 
me kurumu şimdiden hazırhklara başı.,.. 
mrşbr. O gün fakir çocuklar giydirile. 
rek müsamereler verilecektir. 

Bugün ekinler için çok faydalı yaJ,. 
murlar yağmışhr. Kızılırmak nahi,. .. 
sinde çok nukdarda pirinç ekimine ...... 
lanmış ta. 



SON DAl(iKA · 

Dost İran da notamızı çok elverişli 
bir tarzda karsıladı , 

Tahran, 13 (A.A.) - lran gaze -
leleri, boğazlar hakkındaki türk no
tasını çok elverişli bir tarzda karşıla

maktadırlar. 

fran gazetesi ezcümle diyor ki: 
" Sevgili komşumuzun gayeleri -

nin gerçekleşmesini iştiyakla dileriz. 
Cihanın bugünkü karışık vaziyetin -
de, her memleketin kendisini tehdit 
ve tehlikeden korumak için müdafaa 
vasıtalarına başvurmasına bir şey de
nemez. Türkiye notasında yazılı 
musnifane ve kati delillerin Lozan 
andlatması akidlerini ikna edeceğini 
ve sulhsever bir devletin hayati men
faatlerini temin etmesine yardım edi

leceğini umarız. " 

Lö Tan gazetesi 
tenkit 

Paris, 13 (A.A.) - Tan gazetesi 

l.ıaımakalesinde, İngiliz siyasasına hü
cmu ederek bu siyasanrn Avrupanın şim. 
diki buhranına sebeb olduğunu yazıyor 

ve diyor ki: 
"l tal yaya karşı finansal ve ekonomik 

zecri tedbirlerin hiç bir tesir yapmadığı 

da anlaşılmıştır. 
Aynı büküm, zecri tedbirlerin pet

rol ve öteki maddeler üzerine konması 
fakdirinde de caridir. Bahusus ki Habe
şistanda süel bir zafer de elde edilmiş
tir. Halen, milletler cemiyetini kurtar
mak bahis mevzuu olduğunu söylemek, 
hiç bir kıymeti olmıyan bir iddiada bu
lunmaktır. Bazı İngiliz mahfillerinde, 
milletler cemiyeti mesuliyetinin pek faz
la geniş olduğu ve bunun mümkün ol-

Giişeş gazetesi diyor ki: 
" Hayat ve menfaatlerini gözeten 

hiç bir memleket, cihanın hu karışık 
vaziyetinde müdafaa sehehlerinden 
geri kalamaz. Fikrimize göre Türki
ye notasında ileri sürülen deliller çok 
esaslıdır. Dünyada harb tehlikesi do
laştığı bir devirde Türkiyenin boğaz -
!arda eli bağlı kalmasına imkan mu
tasavver değildir. Türk isteklerinin 

gerçekleşmesine yardım, sulhun mu -
hafazasına yardım demektir. Umarız 
ki, boğazlar mukavelesini imza eden
ler, meselenin ehemiyetini takdir ede
cekler ve bu suretle dostumuz hükü
met de attığı adımda ,..muvaffak ola

caktır. " 

inailiz 
ediyor 

• 
sıyasası1ıı 

duğa kadar yalnız Avrupa işlerine tah. 
didi icab edeceği anlaşılmıya başlan

mıştır. 

"Fransız lıükiüneti yeni zecri 

tedbirlere iştirak etmemelidir." 
Deba gazetesi, fransız hükümetin

den, Fransanın ltalyaya karşı yeni zec
ri tedbirlere iştit·ak etmiyeceğini, açık 

bir surette İngiliz hükümetine bildirme. 
sini istemektedir. Artık kaybedilecek 
zaman kalmamıştır. Çünkü, fransız - İ

talyan dostluğu halen Avrupa barışı i
çin elzemdir. İngiltere ile İtalya arasın. 
daki anlaşmazhklar ergeç halledilecek
tir. Franıanrn, dostl..ık hisleri hakkında 
1 tal yayı temin etmesi için bu uzlaşma
yı beklemekte biç bir faydası yoktur.'' 

Belçika mebus ve senatörleri Lil'de 
Lille, 13 (A.A.) - Belçika nakli

yat bakam B. Pol Spak ve bir çok 

Belçika mebuslariyle senatörleri, Lil 

Ücaret panayırı dolayısiyle dün bu -

nda tertib edilne fransız - belçika şen

liklerine iştirak etmişlerdir. Bel~ika

lı ve fransrz birçok cemiyetler şeh -

rin merkezinde geçid resmi yapmış • 

lardır. 

Lil mebusu ve belediye reisi B. Ro
je Lalengro Belçika nakliyat bakanı 

belediye dairesinde kabul etmiştir. 

Akşam üstü B. Spak ile fransız sıhi-

ye bakanı C. Nikol'ün baskanhk et -

tiği bir ziyafet verilmiştir. Her iki 

bakan, Fransa ve Belçikayı birleşti -

ren ırk, kültür ve emel birliğini teyid 

etmişlerdir. 

şimal cephesindeki harbları gesterir harita: 

(Geniş çizgiler şubat başlangıcında italyanların ellerindeki yerleri, ince 

çizgıleı habef ordulariyle şeflerini gösteriyor) - 1, il, ili ve JV: dört 

italyan kolordusu - E: Eritreli askerler- M: Motörlü kıtalar - 1 Enderta muha

rol.esi 2: birinci Tembien muharebesi • 3: ikinci Tembien muharebesi • 4.: 

Şıre muho,,.0 besi - 5: Aşangi muharebesi ve Sokota'mn işgali 
6: Gondar muharebesi ve işgali 

' 
ULUS 

Boğazlar hakkındaki notamız 
Avrupa .gazeteleri 

ve 

(Başı 1. inci sayfada) 
tahkim ediebileceği ınakUl olarak far
zedilebilir. Her halde Türkiyenin görü
şünün büyük bir anlayış zihniyetiyle 
gözden geçirmemiz lazımdır.'' 

Boğazlar meselesi ve iWl)·,m 
mahfilleri 

Roma, 13 (A.A.) - Havas ajan -
sı bildiriyor: İyi haber alan mahfil • 
ler, boğazlar rejiminin yeniden göz
den geçirilmesini isteyen türk notası
nın resmi İtalyan mahfillerini hayre
te düşürmediği fikrindedirler. Bu 
mahfiller, B. Musolini'nin zecri ted
hir_ci memleketleri aliikalandıran öte
ki mE'seleler karşısında aldığı ihtiraz 
kayıtlı durumdan tabiatiylc ayrılmı
yacağını tebarüz ettirmektedirler. 

Sıyasal mahfiller, türk jestini, ltal
ya'ya karşı zecri tedbirler ta tbikının 
doğurduğu k"rışıkhkların yeni bir 
mantıki neticesi saymaktadırlar. 

At~usturyamn je~ıi ı·e lw~':zlar 
mPselesi lw1;.l;.mrl'ı f.ö 'farı'm 

bir yrı:;!Sl 
Paris, 13 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: Lö Tan gazetesi, Avus
turyanın yeniden silahlanmasının, bo
ğazların yeniden askerleştirilmesi 
hakkındaki türk isteğinin ve Alman -
yanın aldığı kararlar neticesinde Ma
caristanın yakında yeniden silahlan

ması tehdidinin, Avrupa nizamı için 
teşkil eyldeiği tehlikeyi gözden ge -

çirmektedir. Lö Tan gazetesi, Avus -
turya'nm andlaşmalar dışında ve 
bunlarrn bozulması suretiyle aldığı 

karar ile Türkiyenin nizami yol ile 
yaptığı istek arasındaki farkı bilhas
sa tebarüz ettirmektedir. 

Lö Tan gazetesi, Avusturya"nın 

hareketini bilhassa tenkid ederek di
yor ki: 

" Milletler Cemiyetinin ve devlet
lerin yardımına birçok şeyler borçlu 
olan, şimdiye kadar andlaşmaların 

hükümlerine daima saygı besler gö -
züken ve macarlar tarafından açılan 
revizyoncu hareket yoluna hiç bir za
man sapmamış olan Avusturyanın, 

kendisini bu meselede her türlü niza

mi görüşmeler dışında bir yol tut -
mak ve arsıulusal hukuk karşısında 

alınanlar gibi hareket etmek zorun -
da görmüş olmasını insan çok güç 
anlıya biliyor.,, 

Bununla beraber Lö Tan gazetesi, 
Avusturya jutinin bu memleket üze
rine çevrilen tehdidlerle izah edile -

bileceğini yazmaktadır. 

Lö Tan gazetesine göre hu tehdid

Ier şunlardır: 

Almanların yeniden silahlanması 

nasyonal sosyalist hareketlerinin ye -
niden başlaması ve 1934 de olduğu 

gibi İtalya tarafından yeni ve verim
li bir yardım hakkında hiç bir ümit 

olmaması. 

tT AI~ YAN -- ll ABES HARBi 
' 

İtalyan tayyareleri Adisababa 
iizerinde uçtular 

Harh masrafları yüzünden İtalyan 
bankasının altın mevcudu boyuna azalıyor 

Adisababa, 13 (A. A.) - Ha
vas ajansı bildiriyor: Bu sabah 
saat 10 da dokuz İtalyan tayyaresi 
Adisababa üzerinde uçmuştur. 

Adisababa, 13 (A. A.) - Ha 
vas ajansı saat 10.35 de bildiri
yor: 

Büyük bir İtalyan bombardıman 
tayyaresi bu sırada şehrin üzerin
de dolaşmaktadır· 
l talyu tıe 11 al>eşistanm milletler 

Cemiyetine çektikleri yeni 
telgraf lcır 

Londra, 13 (A.A.) - Habeş dış 
bakanı B. Hery, dün B. Avenol'a 
~u telgrafı çekmiştir: 
'l. Nisan tarihli te!grafınıza ceva
ben, Habe~istamn, ~~Lcav:ze kar
sı yaptığı savaşta Italya tarafın-
..: ~ . 
dan açıktan açıga ve sıstemli bir 
şekilde yapılan Y<_>lsuzluklara rağ
men, harb usullerı hakkındaki ar
sıulusal anlaşmaları harfi harfine 
saydığını bidirmekle şeref duya
rım. Habeşistan bu yolsuzluklara 
mukabelede bulunmaktan bile çe
kinmiştir. Bununla beraber bazı 
hususi hallerde, hususi f erdlerin, 
İtalyanların kullandıkları insanlığa 
ay!arı usullere mukabelede bulun
muş olmaları. muhtemeldir. Ha
beş hüküınetı, y~p~lmış olması 
muhtemel bu gıhl hareketleri 
şiddetle menetmek için gereken 
bütün tedbirleri almıştır." 

B. Avenol dün B. Suviç'ten de 
uzun bir telgraf almıştır. Bu tel
graf habeşlerin, 13 ler komitesi ta
rafı~dan, şahidliğine baş vurul
masını istedikleri lehli sözde dok
tor Belau'un şahsiyetine dairdir. 
Bu telgrafta, doktor Belau'un asıl 
ismi Beloff olduğu, doktor olma
dığı, iki defa kaçak olduğu, çün
kü 1922 de Lehistan ordusundan 
1936 da da habeş sıhiye teşkila
tından kaçtığı söylenmektedir. Bu 
adam, 17 - 12 - 1935 tarihinde, 
Dessiede Negüsün önünde imza
ladığı ifadesini Musavvada tekzib 
etmiştir. Bugün de, Musavvadaki 
ifadesini Cenevrede tekzib etmek
tedir. 

ita/ya devlet bankasının alım 

mevcudu boyun<ı azalıyor 
Paris, 13 (A.A.) - Övr gaze

tesi, İtalyan devlet bankasının, al
tın mevcudunun her ay, beş yüz 
milyon liret kadar azalmaktadır. 
Hükümetin halktan topladlğı al
tınlar ve müsadere ettiği dövizler 
üzerinden yapılan sarfiyat bunun 
içinde değildir. 

Bu gazete, devlet bankasının 
yedek mevcudunun şu sırada bir 
buçuk milyar liretten az olduğunu 
hatırlatmaktadır. Habeş seferi 
masrafları yedi milyar lireti aş
kındır. Son İtalyan zaferlerhıe rağ
men, daha bir kaç ay muharebeyi 
göze almak ve yapılan masraflara 
Habeşislandaki askerlerin mem
lekete gönderilmesi için harcana
cak paraları da ilave etmek lazım
dır. Umumi yekunun 12 milyar li
reti bulacagı muhal<kakhr. 

Habe~ler Millf:tler Cemiyetinin 
~'llt"llŞ d.ıvrtmnıasmdan 

sızlamyo,.lcır. 

Londra, 13 (A.A.) - Habe
~istan elçiliği katihi B. Ernmanuel 
Ahraham Milletler Cemiyeti birli
ği hristo} şubesinde bir nutuk ver-
miş ve kölelik ilhamlarına karşı 
Milletler Cemiyelinin yavaş hare
ket etmesinden şikayette bulun
muştur. B Ahraham kölelik, impa
rator taraf mdan derece derece kal
dırıldığım, ve bir gün içinde kal
dırılmasına imkan olmadığım 
söylemiştir .. 

Norralu ~ehri bomba,.dıman 
edildi. 

. Adisababa, 13 (A.A.) - Üç 
ıtalyan bombardıman tayyaresi 
dün Norralu şehrini bombaya tut
muşlardır. Habeşler bu şehrin mtis
tah~em olmadığını bildiriyorlar • 

Üç ölü ve beş yaralı vardır. 
General Ras Nasibunun bir ra

poruna göre, beş tayyare Sassa
banch üzerine tekrar gazli bom
balar atmışlardır. 

Lö Tan gazetesi bundan sonra ya. 
zısına şöyle devam etmektedir : 

" Eğer Viyana kabinesi, Avustur
yanın istiklaline en büyük ehemiye

ti vermekten geri kalmamış olan dev

letlere açılmış olsaydı, kendi davası • 
nı anlatabilmesi hakkındaki şansla
rı pek çoktu ve mesele de arsıulusal 

hukuka saygı gösteren bir tarzda en 

İyi şartlar altında halledilebilirdi. 
Avusturyanın jestinin en korkulacak 
neticesi, Tuna havzasının sağlam bir 
tarzda teşkilatlandırrlmasının başlan• 
gıç noktasını teşkll eden Avusturya 

- Küçük antant yaklaşması için orta
ya bir engel koymuş olmasıdır. Prag, 
Belgrad ve Bükreş kabinelerini haklı 

olarak düşündüren şey, gittikçe daha 
fazla tehdidkar bir tavır alan Alman

yaya karşı lüzumlu bir ihtiyatkarlık 

olan Avusturya müdafaasının kuvvet· 
lenmiş olması keyfiyeti değil, fakat 

bu İşten Budapeşte'nin çıkarmak iste
diği neticedir. Hiç şüphe yoktur ki 
askerlik bakımından Macaristanm ye 
niden silahlanması bambaşka bir ma

hiyet göstermektedir. Çünkü Maca • 

ristanm yeniden silahlanması, haki
katte küçük antanta çevrilmiş bulu -

nacak ve Prag, Belgrad ve Bükreş hü 

kümetlerinin karşısında J~kayt kala

mıyacakları bir tehdidi tazammun et

miş olacaktır. " 

Buenos A yres -
k~onf eransına 

hazır hl{ 
Vaşington, 13 ( A.A.) - Dıı Bakan• 

lığı, B. Ruzvelt'in Buenos - Ayre4 

amerikan konferansı hakkında muh

telif latin Amerika hükümetlerine 

gönderdiği davet mektubuna gelen 

cevabları neşretmiştir. 

Kolombiya Cumur Reisi Lopez, 
Dominik cumur reisi Trijo, Guatama• 
la Cwnur reisi Ubiko bir panameri
kan milletler cemiyeti kurulmasına. 

aid projeler vermişlerdir. 
Lopez ezcümle: 

" - Amerika milletler cemıyetı, 

şimdiki evrensel kanunlardan daha 
geniş, daha enerjik, kayıtsız ve şart

sız ve istisnasız mahalli kanunlar ya
pacaktır" dedikten sonra, bu "sulh 

ajansının" Cenevre ile elbirliği ede • 
ceğini, fakat mahalli meselelerde da

ha kuvvetle hareket edeceğini ilave 
eylemektedir. 

Arjantin sosyal, ticari ve ekono • 

mik meselelerin ilave edilmesini iste -
mektedir. 

Şili karşılıklı hükümleri havi and
laşmalara geniş gümrük istisnaları İt· 

haline taraftardır . 

B. HuH birleşik Amerikanın kon

ferans programını henüz tesbit et -
mediğini söylemiştir. 

Bu konferansın temmuz sonunda 

yahud a'i'ustos içinde toplanması mu!ı· 

temeldir. 

GAZETTA DEL POPOLO'NU~ 

HlR Sl ALİ 

İtalya l\lilletleı 
Cemiyetiııde 

k~alacak: mı ? 
Roma, 13 (A.A.) - Gazetta del Po

polo diyot· ki: 

"Milletler cemiyetinde kalacak mı_ 
yız? Yapılacak Lokarno için elbirliğine 
devam edecek miyiz? Lokarno siste
minde kalmakta, yani eski teahbüdlerİ· 
mizi muhafaza etmek ve yeni teahbüd
lere girmekte hiç bir hususi menfaati.. 
miz yoktur.'' 

Aynı gazete, harb kananlarına saygı
sızlık edilip edilmediğinin 13 ler komi
tesi tarafından tahkik edilebilmesi için 
kabul olunan "müsavatsızlık'' usulüne a
hammül etmekte ltalya'nın menfaati o
lup olmadığını sormakta ve "Cenevr"""• 
de kalacak mıyız" saatini t .. k .. ar etme:,. 
dir. 
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Tiyatro tenkidleri: r ·--

Y abancı gazetelerd~ okuduklarımız Halkevinde «Hülleci» 
Haydi bir defa da ben tekrar ed~ 

yim: Tiyatro en büyük ve kudretli 
bir terbiye mektebi; bugünün en g~ 
niş propaganda organıdır. Bu itibar
la ondan istifade etmesini bilen mil
letler yükselir, her tarafta tanınır ve 

olsa, amatörlerirniz onu ••Hülleci1
' 

kadar muvaffakiyetle temsil e:lcbi .. 
leceklerdir. 

~ - ---- -

Arap birliğine doğru 
IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN 
ARASTh'DAKI ANLAŞMANIN 

BAŞLICA MADDELERİ 
NEDiR? 

Bağdad' dan 1 nisan 936 tarihli 
T aymis gazetesine bildiriliyor: 

Irak ve Suudi Arabistan arasmda
ki kardeşlik ve ittifa.k muahedesinin 
kararlaşmıı ıekli burada bütün bir 
lıoşnudlukla karşılanmış ve bu, arab 
birliğine doğru atılmış ilk ve gerçek 
adım olmak üzere telakki edilmiştir. 

Bu muahedeye göre iki taraf kı

ralları, biribirlerinin toprak bütünlü
ğünü korumayı, binöirlerinin menfa
atine uymıyacak tekilde üçüncü bir 
parti ile anlaşma yapmayı ve arada 
bir ihtilaf çıkacak olursa bunu dost
ça konuşmalarla kotarmayı kabul et
mektedirler. Bundan başka üçüncü 
bir devletle harba yol açabilecek bir 
hadisenin de barış yoliyle yatıştırıl

ması teabhüd edilmektedir. 

lki devlet, kendi hududları içinde 
bir takmı isyanlar çıktığı zaman, kar-

tılıklı olarak bunu bertaraf etmeğe 
çaJıJacak ve asilerin iki taraf toprak-

larından faydalanmalarının da önüne 
geçecekler. Kendi tebaalarının kom

§U devletteki isyan hareketine iştira
kini menedecek ve topraklarına sığı

nan asileri hemen silablanrından ayı
racaklardlJ'. 

İki taraf da Yemen kıralmın bu 
muahedeye girmesi için çalışacaklar
'dır. 

Bundan sonraki maddeler, iki tara
'fm karşılıklı olarak biribirlerine as
ker ve kültür heyetleri göndermeleri 

hakkmdadır. Her iki devletin dışar
tlaki konsolos ve mümessilleri icabm

'da, diğer tarafın menfaatlerini de 
koruyacaktır. 

Bu muahedede ne Milletler Cemi
yeti pakhna, ne de İngiliz • Irak itti
fakmıı. uyınıyacak biç bir madde bu
lunmıyacaktrr. 

lki taraf bir yıl içinde aşağıdaki 

maddeler üzerinde bir anlaşma yap
mayı da teahhüd ederler: 

ikamet ve paaaport meseleleri; 
ekonomik, finansal ve gümrük işleri; 
muhabere ve muvasala vasıtalarımn 
organize edilmesi. 

On sene müddetle muteber olacak 
o]a.n bu muahedenin parlamentonun 
yarm tasdikinden geçmesi bekleni
yor. 

1 
18 - 4 - 1936 da Halkevi salonunda ~ 

veri!ecektir. l 
'""""""-"/'V'J'VV'"""'-'"""""'""'rv..."""""""' 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çi~ek Balosu 

Tefrika: No: 64 

.~ --' 

Fransada esmekte olan hava 
Noye Zürher Saytung gazeteme 

Par is' ten yazılıyor: 
Fransız hükümeti, Londra'da, olut 

tazyiki altında görüşmelere giri~e· 
ği reddettiği zaman, bu harekete o

nu sevkeden sebebler nelerdi? Bunu, 
sırf milh bir haysiyet meselesi diye 
telakki ettiği ıçın mi, yoksa, 
Milletler Cemiyeti ve kollektif emni
yet sistemine kar§ı Hitler'in kuvveti
ni denemekte olduğu hakkındaki sı

yasal telakki dolayısiyle mi böyle bir 
tavur takmdı? Bu suali sıyasal bir 
şahsiyete sormuştuk. Buna aldığımız 
cevab şu oldu: 

uFransa için bu işte ası! ölçü, bu 
yeni olut'a katlanılacak olursa, bir 
yıl sonra vaziyet nasıl olacaktır, me
selesidir. 

Eğer devlet idare etmek, ilerisini 
kestirmek ise, bu cevab yerinde veril
miş bir cevabtrr. 

Fransanrn yapmış olduğu ittifak
lar vardır; onun, orta ve doğu Avru
pasında, Ren'deki hadiselerin doğru
dan doğruya sıyasal ve askeri reak
siyon yapmakta olduğu diplomatik 
bir durumu vardır. 

7 marttaki reaksiyon, halk duy
gusunda, esas itibariyle milli şuura 
dokunan bir hareket ve kendi hudud
larmın emniyeti bakımından da bir 
korku ifade etmektdeir. Eğer Fran· 
sanm, milli hassasiyeti üzerinde doğ
rudan doğruya reaksiyonunu yapa
cak olan kendine has bir hükiimet 
sistemi olmuş olsaydı, almanlann bu 
el çabukluğunun akıbeti, seferberlik 
ve belki de, ihlal edilmiş olan Ren 
bölgesine yürümek olurdu. 

Arkasından milleti sürükliyecek 
olan herhangi bir hükümet tedbiri 
hakkında bir hüküm yürütebilmek 
için, Hitler'in meydan okumasının 

yapmış olduğu tesiri görmek lazım

dır. 

Bu hadisenin, 1870 de harbın pat
ladığı anlarla psikolojik benzerlikleri 
vardır: o zamanlar da, Bismark Fran
sayı bile bile tezyif etmişti ki, bunun 
rezikosu, Fransa.om mizacına uygun 
gelen bir cevab olmuştu. 

Bir Britanya devlet adamı "fran· 
sızlan kızdırmak, kendilerini bece
riksizliğe sevketmeğe yeter." demiş
tir. Fransızların oluşlarındaki anilik, 
tezahürlerde bulunmalarına saik ol
maktadır ki. bu cihet mesul makam
larda oturanlarda yalnız ~ifahi ma
hiyette kalmaktadır. Vuzuh ve nıs· 
fet, kendilerini vakitsiz hareketler
den alıkoyınaktadJT. Ferdli olarak 
aniliğe kendini daha az kaptıran al· 
manlara mukabil, fransız, yıfm ruh 
haletinin a~ırıhjtmdan yakasını sıyır
maktadır. Bu gibi anlarda, sükWıetle 
karar vermek ve tekmil ülke içinde 
irsi bir mahiyeti olan itimadı hüküm 
sürdürmek, harbtan yılnuyan fransız 
milletine has bir keyfiyettir. 

Görüşülen, konuşulan şeyleri işit-

mek lazımdır; ilk ihtimal olarak se
ferberlikten bahsediliyor, halk taba
kaları ve partiler arasında yurd se
vercesine yaklaşmalarm tezahürleri 
kendini belli ediyordu. 

Sinemalarda, Majino hattma doğru 
yürüyen alaylar alkı.şlanıyordu. 

Fransız hükümeti, vaktinden evel 
çağrılan bir kısım yedek efrad müs
tesna, seferberlikten vaz geçti; Mu· 
solini'nin Avusturyayı tehdidinde 
yaptığı gibi yapmadı; İngiltere gibi 
ana vatan donanmasını balyan sula
nna göndererek, arkasından Fran
saya yardım sözü verdiren lngiltere 
gibi de hareket ebnedi ve bu suretle, 
sulh isteğini ve hakka olan itimadını 
bütün dünyaya gösterdi. 

istenildiği kadar, Almanya tara
fından bir tecavüz tehlikesi olmadığı 
söylensin; ancak, Fransanm smır em
niyeti gören kale devrilmiş bulunuyor 
ki, sübjektif olarak her yanı korku 
bürüdü. Londradaki görüşmelere ku
lak bile asmıyan sokaktaki adam, 
"Bize yaklaştılar; yeniden kapıları
mıza dayandılar!" diyor. Her Fon 
Ribbentrop, Fransanın 200 milyon 
ki,ilik müttefil:i var diye anlatadur· 
sun, fakat onun bu anlatışı, bir harb 
patlaı:.l •ğı takdirde, fransız milletinin, 
alm:>n ordularının ana yığmlarmı ye
niden kendi topraklarına yürümüş 

görmesinin, bütiin istihkam tertibatı· 
na rağmen, P--ris'in, hedeflerine iki 
saat rlaha yakla~mr~ olan bombardı· 
man tayyareleriyle fransız mukave
metinin en çabuk yaralanacak bir 
noktası olmasının önüne geçemez. 

Ü§t~ı Çemherleyn. 
ve Avusturya 

Londra, Nisan 1936. 

Osten Çemberleynt Londra'da Ro
tari adındaki kulübte, Lokarno and
laşmasmın bozulmasını ele aldığı bir 
nutuk söylemiş ve bayük Eritanya
nm var kuvvetle MiIJetlcr Cemiyeti
ne yardım etmesi lazrnıgelidiğini kay

dederek demİ§tİr ki: 

"ister doğrudan doğruya bir sal
dırışla, isterse bundan bir yıl önce ol
duğu gibi dı§ardan kı§kırtılarak yar
dım görecek olan bir ihtilalle Avus
turyanın istiklali tehdid edilecek O· 

lursa, biz nasıl bir ta vur takınacağız? 
Böyle bir hal karşısmda, Milletler Ce
miyeti paktına dayanarak müdahale
de bulunmak ihtimalini her İngiliz 
göz önünde tutmak ::ıorundadrr. 

Avusturyanın istiklali vaziyetin dü
ğüm noktasıdır. Eğer Avusturya in
hilal edecek olursa, Çekoslovakya 
arbk müdafaa edilemiyeceği gibi, 
tekmil Balkan devletleri, korkunç bir 
yeni nüfuz altma girmiş olacaklar
dır. 

Bu devletler, Berlin'den idare edi-

hatta kendini sevdirir. . 
Bizde her şey gibi tiyatro da, in

kılabdan sonra daha iyi öğrenildi. 
Şüphe yok ki, bu yolda h;ılkevle

rinin büyük mevkileri vardır ve bu 
müesseselere verilen kıymet ve ehe
miyet ne kadar arttırılsa yerindedir. 

Ankara halkevinin son temsil et
tiği "Hülleci" sevimli ve çok beğe
nilmiş romancımız Reşat Nurinin 
bir çok romanlarına mukabil sahne
ye verdiği ikinci eseridir. Kısa, fakat 
ruhlu, derin .. İstiklal" den sonra mu
harririn bize verdiği bu eser, elbette 
ki mükemmel değild;r. Fakat, bizde 
dünkü kötülüklerimizi, bizi güldüre 
güldüre gösteren bu komedi, basit 
gibi görünmesine rağmen, ruhi sa
kathklarımızm felsefesi üzerinde oy
namakta, eski çirkin içtimai yaraları
mızdan birisinin şemasını çizerek bi
ze bu günümüzü daha ziyade sevdir
mekte, dünkü hayatımıza da bol bol 
acındırmak tadır. 

Piyesin tertibi, tekniği ihtimal ki 
islaha muhtaçtır. Fakat değerli edi
bin sevimli ve ruha hitab etmesini 
bilen kalemi eserin bütün kusurları
nı örtmüş, onu herkese sevdirmiştir. 

~ 

Ankara halkevi temsil şubesi. öte
denberi biliriz, oldukça değerli ele
manlara maliktir. Bu genç, muktedir 
amatörler cahşmaz, çalışmasını da 
bilmez değillerdir. Fakat nedense şu
benin randımanı bize az gibi görü
nüyor. Maamafih bu kabahati sade 
temsil şubesine yüklemek de muvafık 
de<iildir. Bolluğuna rağmen oynana
cak eserler de pek azdır veya hiç 
yoktur. Bize öyle geliyor ki, piyes 

len ve Berline tabi olan, Baltık deni
zinden Ak ve Karadenizlere kadar 
uzanan, doğuracağı akıbetler ise, 

yalnız kendi yurdumuzu değil, bütün 

imparatorluk için önceden kestirile

miyecek bir ölçüyü bulacak olan bir 

alman hulyasının gerçekleştiğine şa· 

hid olacaklardır.'' 
Çemberleyn sözüne şöyle devam 

etmi§tİr : 
" - Geçen haftalar içinde, genel ola 

rak, kollektif emniyet parolasının 

dola§tığmı tesbit ettim. Ancak bunun 
ehemiyeti ve buna katılı~ımız hak
kındaki görüşler, biribirlerinden çok 
ayrılan şeylerdir. 

Kendi emniyetimizin en can ala
cak noktasına dokunan Felemenk 
müstesna, bu hususta tastamam bir 
cevab vermenin imkam olduğunu 

sanmıyorum. 

Eğer Milletler Cemiyeti sistemini 
muhafaza etmek niyetinde isek, men· 
faa t ve mükellefiyet çerçevemizi hiç 
çekinmeden gneişletmek zorundayız.,, 

Noyes Viner Jurnal'dan 

Filhakiyka .. Hülleci" halkevinde 
çok güzel oynandı. Avan prömiyd 
olmasına rağmen hemen pek a7 ku .. 
sur görebildik. Hele Hami'nin has .. 
talığı bütün kuvvetiyle kendi~ini ih~ 
sas etti. ,,. 

Rukiye rolünde Nigar enfesti .. Biz 
sayın Nigar'dan daima halkevi sah.o 
nesinde görünmesini bekleriz. Bu 
kudretle onun sahn~den uzak kal .. 
masma acırız. 

Kauriye, Melek rolünde çok iyi 
ve uygund·1. Maamafih daha d<t iyi 
olabilirdi. Zehra rolünde yepyeni bir 
istidad, Dilfüruz iyi muvaffak uldu. 

Gıyas, Salahi molla rolünde tnm 
tipinin adamıydı. İri gövdesi, tn.b 

yeci kalıbı ensesi ile bizim iyi tanıdı· 
ğımrz. bir molla idi. Bu rolün nc<len 
duble edildiğini anlamadım. Esn ve 
tip sahnede çok dikkat edilecel~ hir 

şeydir. 

İmam rolünde Ekrem Tok iyi idi. 
Fethiye gelince, Hafız Halili deiYen 
kadar canlandırdığına kani değilim. 

Halbuki o biraz daha samimi olsay .. 
dı; piyes daha çok muvaffak olul! 
ve kendisi de kudretini göstermelC 
fırsatını bulurdu. Parnak roliindd 
Nüzhet, bize ceza kanunundaki ka .. 
malı Bekiri hatırlattı; fakat taklitled 
biraz daha tecrübe istiyor. 

Piyesin asıl yükünü omuzlarında 

taşıyan Şerif ve Hilmi rollerine gı 
lince, burada biraz durmak lazrmdırc 

i 
Fikrimce Şerif, bize gösterilen tİR 

değildir; yani bir tulumbacı veya: 
külhanbeyi, balıkçı değildir. Faka• 
nedense öyle oldu. Şemsi her zaman .. 

ki kudretini bu rolünde de göster1 
mekle beraber. esastaki tipin değiş..ı 
miş olması hoşa gitmedi. Şerif, su-ı 

reti haktan görünen, efendilik taslt..ı! 
yan gizli bir ittir, bir sefildir. O tipi 
biz burada görmiyoruz. Bilfıkis bu..ı 

rada açık bir serseri ile karşılaştck. ( 
Hilmi rolünü Mesudun oynıyabJ.+ 

leceğine ben pek ihtimal vermiyor .. 
dum. Fakat, oynadı ve fena da oy .. 
namadı. · 

Halk.evi gençleri "Hülleci" ile hem 
teker teker, hem de topluca bir mu .. 
vaffakıyet kazandılar. Bunda rejisÖ-4, 
rün de tatlı parmağını görmemek içid 
insanın zevki olmaması lazrm gelir 4 

Hami de iyi olarak makinalarmın 
başına gelirse, "Hülleci .. pek enfeı 
bir eser olur, sanıyorum. 

A. Avni CANDAR 

~--OilJ::O"a, 500 8*1:aM 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının ilk 

günüdiir. Ynvrularmızın bay- , 
ramı için hazırlanınız. 

.. ,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,_,_.,Jll'_,...,.,_,_,.,,,,., 

(~ ___ A_N_K_A_~_A 
Şurası yalnız muhakkaktır ki, nihai za

ferle bütün yolların kendi inkılabçı fikirleri
ne açıldığını gören Mustafa Kemal, 1922 
İkinciteşrininde daha, hilafetin dışan doğ
ru, türk milletini kendi milli davalarından 
alıkoyacağmı; içeri doğru ise, dünyevi ve 
dini müdahaleleri sebebiyle devlet hüküm
ranlığını takyid edeceğini kestirmişti. 

lakayt bırakamıyacağıru bildiriyorlardı. Pa
nislamist cepheden gelecek böyle bir yar
dımın tesiri bir hayli mevhum olmakla be
raber, Türkiye'nin tam barış masasına otu· 
racağı ve o zamana kadarki savaşa diplo
matik sahada devam edeceği bir anda gine 
bir şeydi. Böyle bir yardımı tamamen hiçe 
sayarak onu, hilafete yapılacak bir hücum
la suya düşürmek doğru değildi. 

şahsı ile padi~ahın şahsı aynı şeylerdi. Pa .. 
dişahm yeni Türk devletine karşı yaptığı 
düşmanlıklar ise red ve inkar edilemiyecek 
kadar malfimdu. Buna rağmen, halifenin b~ 
hayli şümullü olan ve birçok idare işlerini. 
din ve diyanet işlerini, maarif ve adliye işle. 
rini kucaklıyan salahiyetleri, halife'ye terk ... 
ediliyordu. 

Y a~an: Nurberı von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Bu karar, hilaf etin Osmanlı Hanedanın
da kalacağını ve Türk milletinin hilaf ete 
destek olacağını tayin temişti. Fakat bu, İs
lam hukuku bakımından, gayet acayip bir 
vaziyetti. Çünkü bu hukuka göret halife, an
cak en kuvvetli islam devletinin hükümdarı 
olabilirdi. Gerçi, 13 asırlık varlığı esnasında, 
is1am djni birçok intibak kabiliyetleri gös
tennemis oe~ildi. Zaman olmuş, birkaç hü
kümdar birden halifelik etmiş ve zaman ol
mu~ öyle hükümdarlar halifelik etmiştir ki, 
bunların hükümranlığı oturdukları sarayın 
kanıc;rna kachr <lahi gidememiştir. Fakat 
halifenin dünya işleri üzerindeki nüfuzunun 
tamamen kal' rtr.ısı. ilk defa olarak vaki olu
y~rrhı. Bunun içindir ki, zaten, Türk mille
tinin halifeye destek olacağı kaydı konmuş
tu. 

Buna rağmen, aksyonda olduğu kadar 
beklemekte de büyük olan Gazi Mustafa Ke
mal (beklemekte hatta daha büyük olduğu
nu kabul etmek lazımdır, çünkü aksyonun 
ihtiraslı ve sürükleyici kuvveti önünde so
ğuk kanlı müşahede ve teşhis kudretini üs
tün kılmak kadar güç ve nadir bir hassa ola
maz) kendine en büyük zaferi getirmiş olan 
o günlerin havasında, yolundan ve en son 
muvaffakıyetin de geleceğinden şaşmıya
rak, mücadele ve mağlUb ettiği bütün tema
yülleri onda toplanmış gördüğü halde, hila
fete dokunmamıştır: Nasyonal ve enternas
yonal sebehler dolayısiyle. 

Hindliler, cihan harbında İngiltere'ye 
karşı gösterdikleri sadakatin bir hesabını 
çıkararak, Londra'ya, Türkiye'ye karsı düş
manca bir hareketin milyonlarca Hindliyi 

Fakat, nazarı itibare alınması lazım ge
len, yalnız Türkiye dışındaki islam e:fkarı
umumiyesi değildi. Milli iradenin vahdetini 
tehlikeye sokmamak için de böyle bir ihtiya
ta lüzum vardı. Çünkü padişahın yapmış ol
duğu pespayeliklere rağmen sultanlığın 
kaldırılmasını bir türlü hazmedemiyen eski'· 
ye bağlı adamların sayısı, bütün memleket
te, hatta Millet Meclisinde ve bizzat Gazi' -
nin etrafında az değildi. Bunlar, padişahlık 
makamı gibi suçlu olmıyan "makamı mual
layı hilafetin'' kaldırılmasını sadece haksız 
değil bir küfür de sayabilirlerdi. 

Mustafa Kemal, o sıralardat halifeliğe 
karşı o kadar teenni ile hareket etmek mec
buriyetinde kaldı ki, halifenin şahsına kar
şı hiç bir şey yapılmadı. Halbuki halifenin 

Bu itibarla VI. Mehmeİt istiyerek veya is .. 
temiyerek, halifelik yüzünden kendisile An ... 
kara hükümeti arasında ileride hadis ola .. 
cak komplikasyonlardan çekinerek 1922 
ikinci teşrininde kapağı bir İngiliz harb ge
misine atmakla, Ankara hükümetine ve türli 
milletine büyük bir hizmette bulunmuştur. 
Bunu yaptığı için, dini mevzuat dahilinde 
halifelikten dü~ürülmesi kabil olmuş ve ye• 
rine Abdülmecid getirilmi<'tİr. 

1 ikinci teşrin kanuniyle islerin o zaman 
muallakta bırakılması ne kadar m-ılml ve 
lazım idi ise, onların kati ve sarih bir neti
ceye bağlanması, bu sefer o kadar zaruri 
idi. Yoksa TUrk milli kıırtuluc; harel'eti bir 
takım en0'0 l er ve hatta tehlikeli tepkiler ile 
karşılaşabilirdi. -

(Sonu var) 
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Ağaç dikenlere tavSiyelP,r. 
B. Demircis 

öldü 
T~ İ. C. İ. sekizinci kongresi l 

diin Ankarada halkevinde ac ıJdı -· 
İLK YIL ACACI BUDAMAYINIZ. KÖKLERİ ZEDELEl\IEY1NlZ 
- ÇOK DERiNE GÖl\11\fEYlNIZ - YANl\fIŞ GtJBRE KULLANI
NIZ. ÇAMLAR VE BENZERLERiNi TOPRAKLARIYLE BE
R \BER TASMNIZ - FlDANLı\RIN KÖKLERİNİ BUDAl\IA YI-

• NTZ . FİDANLARI ZAMANINDA DIKlı iZ 

Birçoldarı Ankara'da ağaç tutma
dığını söylerler. Bana bunun sebeb
lerini S'lranlaı- da çok oldu. 

Şu ağaç dikimi mevsiminde gör
düklerimle bunlar için düşündükleri
mi söyiiyerek bu i~in iç yüzünü llY· 
dınlatmak istiyorum: 

1 - Kazma, çatal bel yardı"tlİyle 
çıkarılması gereken fidanlar Ankara· 
da kürekle çıkardıkları için kökleri 
zedelenip sıyrrlıyor. 

Y ~ni dikildikleri yerde bunlara sa
yısız mantarlar ve haşereler üşüşü

yor. Ağaç diklldikten sonra yaşarsa 
hile havalar fazla ısınınca yine sara
rıp soluyor. 

2 - Yeni dikilmiş fidanlara o yıl 
hiç dokunulmamak lazım gelirken 
bu gereğin tersine bunların kuvvetli 
budamalarla kırılıp geçirildikleri gö

rülüyor. 

3 - Yeni dikilen fidanların kökle
ri lüzumundan fazla derinlere gömü-

lüyor. Havanm köklere kadar İ§le
mesi gÜçle§tİğİ için çok zaman bol 

bol sulanan bu fidanlar kurumağa 

mahkumdurlar. Fidanların bu yeni 

yuvalar içerisinde boğulup ölmeme
lerini yani diri diri gömülmemelerini 

temin için ne pek derin ne de pek 
sathi dikilmeleri.ne çok dikkat etme
lidir. Hatta ziraatı ileri olan memle

ketlerden biri olan Fransadıı fidan
ları toprak seviyesinde a~ılamak, ye
ni dikilecekleri yerlere yine bu aşı 
yerlerine kadar gömmek usul tutul
mu~tur. Yani aşı bir dikim nazımrnı 
görmektedir. 

4 _ Bir fidanın dikileceği çukura 
konacak giibre iyi yanmış oJm .. lı V ' 

fidanm dikileceği çukura, önce dı~ar

da ince bir toprakla karıştırıldıktan 

sonra atılmalıdır. 

S _ Çamlar ve benzerleri gibi 

yapraklarını dökmiyen ağaçlar eğer 
pek geç çağda değillerse yeni dikile-

cekleri yerlere mutlaka topraklarile 
birlikte ya çavdar sapı ya telis yahut 
fıçı tahtaları yahut da seleler içeri
sinde olduğu halde bozulmadan la~ı
nıp yeni yerlerine dikilirler. Hatta 

Versay s"rayının bAhçesi yapılırken 

14 üncü Lui'nin: (Ben dikilecek kü

çük ağacların büyümesini be[cliyecek 
kad .. r sabırlı değilim. Bahçeme asır
lık orman ağaçlarının getirilip dikil-

mesini istiyorum) dediğini, bunun ü

zerine mütehassıs bahçıvanların or

mandan ta~ınacak ağaç arın büyük
lüklerine göre türlü ç:ıplarda araba
lar yaptırdıklarını, Versay'a ta~ına

cak orman a<Yad.,rmın bunlarla geti
riM;ı,ı1"rini söylerler. 

larla ta~ınmış yaşlı büyük orman a· 
ğaçları dikilmekte, bulvarın güzelli-

ği, batmlar, nesiller değişmeden u

zun yıllar geçmeden birdenbire elde 

edilivermektedir. 
6 - Ankarada ağaç tutmamasının 

sebeblerinden biri de topraktan çtka
rılan fidanların hiç bir ambalaja ta
bi tutulmaksızın kökleri açıkta ve 
hatta zedelenip hırpalanmasına dik
kat edilmeksizin yeni dikilecekteri 
yerlere ta~ınmC:sı ve hatta çok defa 
hemen dikilmiyerek p,ünlerce sıcak, 

s~ğuk, aya7, güne, altında terkedil
mesidir. Halbuki bunların köklerini 
ekin saplarına, otlara, telis parçala
rına sarararak harici tesirlerden ko· 
rumak, eğer hemen yeni yerlerine 
dikmek herhangi bir sebebten dolayı 
imkansızsa muvakkat bir zaman için 

gelişi güzel bir çukur açıp oraya ey

reti bir surette köklerini gömüvermek 

pek lüzumlu ve doğru bir İ§ olur. 
7 - Ehemiyetü bir sebeb daha; 

Ankara fidan dikiminde başarısız· 
lığa hazırlıyan pek ehemiyetli bir se-

bcb de fidanların köklerini budaya· 

rak ondaki hayatiyeti yarı öldürdük
ten sonra dikme hatasıdır. Halbuki 

bu ameliye ancak köklerin topraktan 
çıkarılırken yara alanlarını haf ma

kası veya daha iyisi keskin bir çakı 

ile kesip atmak için gerektir. Yoksa 

kökleri, hele bilhassa incelerini buda· 

mak, fidanı tutmamak maksadiyle 

dikmek gibi bir şey olur. Bundan ka

çınmağı söylemek bile fazladır sanı

rım. 

8 - Fidanlarm daha saklarma su . 
yürümeden yani yaprak dökümü ile 

domurcuk doğumu arasında dikilme
leri şarttır. Şüphesiz lıi soğuk memle· 
ketlere has olan ilkbahar dikiminin 

iklimimize uygunluğu yoktur. Fakat 
eğer bazı zaruretler fidan dikimini 

domurcuk açma zamanına kadar ge

ci!dirmiş ise bu takdirde fidan kök
lerini sığır tersi, killi toprak ve su ile 

t.ıazırlanmış bir mahlut içine daldı-

rıp çıkardıktan sonra çukurlama 
koymak en iyi ve neticesi imkan için
de kati bir dikme şekli olabilir. Bu 

sadette bir efsaneye kıymet verildi
ğini hatırlamak ve hatırlatmak zo-

runda kaldım: 
Guya fidanlann veçheleri ilk yer

lerinde nerelere müteveccih ise yeni 

B. METAKSAS BAŞBAKAN VE 
DIŞ BAKANI OLDU. 

(BCl§ı 1. inci sayfada) 

hakan dün akşamı ailesile birli~te 
geçirmiş ve ancak bu sabah hız
metçisi kendisini yatağında öl~ o
larak bulmuştur. Bunun üzerıne 
hemen doktorlar çağrılmış fakat 
bunlar yalnız B. Demircis'in gece 
kalb sektesinden öldüğünü müşa
hede etmişlerdir. 

B. Demircis harbten önce Ve
nizelos kabinesinde deniz bakan
lığı etmiştir. Venizelosla kıral Kos
tantin arasında anlaşmazlık çık: 
tıktan sonra liberal partı 
sinden ayrılmıştır. Pangalosun 
diktatörlüğü esnasında amiral 
Kunduryotis cumur reisliğinden 
istifa ettiği zaman B. Dcnıircis 
cumur reisliğine namzed gösteril· 
miş, fakat Pangalos kendi namzed
liğini koyduktan sonra namzed
Iikten çekilmiştir. Müteveffa baş
bakan Atina üniversitesinde 1928 
denberi Roma hukuku profesörü 
idi. ve herkesin saygısını kazan
mıştı. 

Kabinede değişiklik yok 
Atina, 13 (A.A.) - 8. Metak· 

sas başbakan muavini sıfatiyle 
kırala kabinenin istifasını vermiş 
ve kıra) kendisini yeni kabineyi 
kurmaya memur etmiştir. 

B. Metaksas başbakan ve dış 
işler bakanı sıfatiyle and içmiştir. 
Kabinenin öteki azaları yerlerini 
muhafaza etmektedirler. 

Cenaze bu.gün kaldırılıyor 
Atina, 13 (A.A.) - Başbakan 

Demircisin cenazesi yarın saat 17 
de kaldırılacaktır. Kilisede yapıla
cak törende kıral bizzat hazır bu
lunacaktır. Yarın için resmi yas 
ilan olunacaktır. 

B. Metaksas'zn gazetecilere 
si>yledilderi 

Atina, 13 (A.A.) - Yeni baş
bakan Metaksas gazetecileri kabul 
ederek, vatan hizmetinde ölen De
mircis'in ziyamdan dolayı duy
duğu acıyı bildirmiş, bükümetin 
partiler dışında ve üstündeki bu
günkü mahiyetini muhafaza ede
ceğini söylemiş ve fakat partile
rin uygun görecekleri kararı vere
bileceklerini ilave eylemiştir. 

Hiikiimeıimizin taziyesi 
Yunan başbakanı Demircis'in 

vefatı dolay ısiyle Türkiye cumu
riyeti hükômeti taziye telgrafları 
göndermiştir. 

fidan için hatıra getirilmesi gerekıni
ye<:ek bir mahiyeti olur • . 

işte yalnız Ankaranm değil bütün 
yurdun ağaçlandırılmasında göz önü
ne alınacak esasların en özlüleri bun

. lardır. 
Bilgi bu işde de türk kültürünün 

Hatta bugün bile Fransa'nın yeni 

acılan bulvarlarına genç fidanlar di

kilecek yerde umwniyetle bu araba-

dikilecekleri yerlere de aynen bu veç
helerile dikilmesi, yani faraza şimal 
rüzgarlarına alışkın bir gövdenin yi
ne şimal i'Üzgarlarına karşı bir tara

fa dikilmesi lazım geldiğini, böyle 
olmazsa fidanın tutmıyaca.ğmı ileri 
sürenler olmaktadır. Farzımuhal bu 

nazariye doğru olsa bile küçük bir 1 

temeli olmalıdır. 1 
Ziraat Mütehassısı 

ismet ELGiN 

( BCl§ı 1. İnci sayfada) 

me, söz değil sadece harekettir. O
nun içia sözlerimizin belkemiği mev
zularımızın mihveri hep hareket ol
malıdır. Masa etrafındaki münaka
şalarla geçen zamanlarımızı tasarruf 
edip harekete, saha ve meydanlara 
vermeliyiz. Bu benim sizlerden birin
ci temennimdir. 

İkinci temennim de bu hareketi 
genişletmek ve hızlandınnaktır. Mah
dud insanların yaptıkları müstesna 
hareketler spor değildir. Cambazlık
tır. Spor her gencin yapabileceği ha
reketlerdir. Ve bu hareket her evin 
kapısını çaldığı zamanda hakiki ma
nasını al?r. 

Muhtelif istatistiklerin mütaleasm
dan an'a~ılmıştır ki her millette 17 
yaşla 26 yaş arasında her ya~ta umu
mi nufus m % 2 si kadar kadm, erkek 
genç vardır. Bu hesaba göre Türki
yemizde spor yaşında 3 milyon genç 
vardır ki bi:zim harekete geçirmek is
tiyeceğimiz rakamın ilk hedefi bu ol
mahdır. 

Bugün yeryüzündeki milletlerin 

idare dizginlerini ellerinde bulundu

ranlar masa. sandalya, salon devirle

rinde yeti§mişlerdi. Yarm ido.re diz· 

ginlerini tutmağa hazırlanan Avru
palı gençler büyÜk ve geniş bir ha • 
reket İçmde yetişiyorlar. Bu tekilde 
yetişmenin manasını göz önünde tu
tarak aynı silahlarla hazırlanmak ve 
gençliğimizi hazırlamak lazımgelece

ğini daima göz önünde tutarak işe 
başlıyoruz. 

Şunu da ilave etmek istiyorum, 
evladın babasına teşekkür etmesi 
eğer adet olsaydı bu salonu kongreye 
tahsislerinden dolayı Halk Partisine 
ve Halkevine de teşekkür etmemiz la

zımdı. Buna lüzum görmediği.mi la • 

bii bulacağınıza emin olarak sözüme 
nihayet veriyorum. 

İstanbul delegesi B. Fethi Ba
şaran söz alarak ittifaklarda yıl
larca çalışmış ve gene ittifakın bir 
vazifesinden dönerken trende öl
müş olan Dr. Hadiyi anmak üzere 
ayağa kalkılıp bir dakika susulına
sını teklif etti ve bu suretle kong
re sayın ölüye hürmetini gösterdi. 

Bundan sonra encümenler se
çimine geçildi. A§ağıda isimleri 
yazıh zatler bu encümenlere ay
nldılar: 

Umumi merkez ve ledercuyon
lar raporlannı tetkik encümeni: 

Dr. Fatma BB. Suad, Yusuf Ay
sal, Necmi, Şuayib. 

M ıntaka raporlcuını tetkik en
cümeni: 

BB. Nafi Atuf, Vildan Aşir, 
Danyal, Bn. Huriye. 

Hesabları tetkik encümeni: 
BB. Kemal Ünal (başkan). Be

di Elarman (mazbata muharriri), 
ibrC\hİm, Kemal, Basri. 

Dilekleri tetkik encümeni: 

BB. Naşid Hakkı Uluğ, Alaed. 
din Tiridoğlu, Asım Kurt, Hasan, 
Bayan Nakiye. ~ 

Nizamname encümeni: 1 

BB.Cevdet Kerim fncedayr, 
Nizameddin, Fethi Başaran, Ad
nan, Ziya. Muhiddin, Necati. 

Kongre, büyüklerine saygı ve 
sevgilerinin arzını alkışlar arasnı
da kabul ettikten sonra bugün sa
at 9 da toplanmak üzere dağıldr. 

Dün öğleden sonra encüme~ 
ler toplanarak çahşmı~lar ve bu
gün umumi heyete sunulacak bit 
kısım raporları hazırlamışlardır. 

irlandada solial~ 
çarp~maları 

' 

(Başı 1. inci sayfada) 

Dögüf mezarlıkta da devanl 
etmq, bil' çok kimse yaralanmıştır4 
Bunların arasında cumuriyet par
tisi ileri gelenlerinden B. Geoya 
Gilmarda vardır. 

Polisı sopalarla §İddetli sure{.. 
te iıe kan~mış ve dögüşcüleri da-ı 
ğrtmağa başlamıştır. Yüz kadu 
yaralı vana da yaralan umumiyet .. 
le hafiftir. Zira polis ateşli silah 
kullanmamıştır. 

Londra, 13 (A.A.) - Londraoc 
da oturan bir kaç yüz İrlandalı, '. 
dün öğleden sonr~ Hayd parırt. 
tertib edilen ve tanınmış irlanda!ı 
vatanaever Sir Roger Kazment'in, 
küllerinin lrlandaya nakline mu
halefet eden İngiliz hüküınetin~ 

karşı olan tezahürlerine iştirak et .. 
1 mişlerdir. İngiltere hükümeti nez--ı 

dinde protestoda bulunmak ve ser• 
beat İrlanda hükümetinin dipl<>< 
matilc yollarla müdahalede bulunw. 
masmı istemek kararı verilmi~tir • 
Binlerce kişi tezahürcülerin etra--ı , 
fma birikmiştir. Tezahürata işti
rak edenlerin ellerinde serbest ı~ 
landa hükümeti bayraklan vardr. 

Hatiblerden Gahri Alligan ia-ı 
minele birisi "Edit Kavel ingiliz,. 
ler İçİn ne kadar kıymetli İse Kaz., 
ment de bizim için o kadar kıJ• 
metlidir.,, demiştir. 

Osten Çemberleyn in 
habralan 

Bugünkü cihan hadiselerini do
ğurtan zihniyeti, Büyük Britanya .. 
nm iç ~e dış politika telakkilerini ve 
türk topraklan baklanda ingi)izle

rin almanlann neler düşündüklerini 
Ulus Basımevi tarafından basılan ve 
bütün kitapçı1arda satılan bu esenle 
okuyabilirsiniz. 

IEvOöOök v~ Ct~~ü 
den Mari Brön'le Esner'i görürdü. 

Simdi, kendisi de, bu kayıtsız aşkr, yal· 
nız kendi inkişafını ve kendi hazzını istiyen 
bu hakim kuvveti anhyc-rdu. 

Bakışlarını Alber'e doğru çevirerek hafif 
bir sesle: 

lar çalılıkları örtüyordu. Biçilmiş ve gün~ 
albnda daha bezgin1eşmiş tarlaların ötesin .. 
den, yer yer, denizin titrek maviliği görünü
yordu. 

Yazan: ]ak ŞA RDON 
Türkçeye çevırerr: Nasuhı BAYDAR 
~- - ---

Tefrika: No: 34 
Deniz kıyısında gezinirken Bert işte böy

le düşünüyordu. 
EylCıl sonu idi ve hiç bir şey, nadir ve 

yorgun otlarda, çalılıklarda, tersine ~~n: 
müş yaprakları rüzgarm nereden estıgını 
gösteren ve küc.ük orman halinde kıyıdaki 
kayalıklara kadar uzanan yeşil meşelerde 
sonbaharın yaklaşmakta olduğunu haber 
\1ermiyordu. Fakat batı tarafında ~ah~ ~e
sif bir kızıllık toplanıyor ve kederlı hır ın
şiaJa biten günü kırmIZiya boyayordu. 

Daha simdiden kararmış bir koruluktan 
çıkan Bert altın ışıkların dalgalandığı bir 
kücük körfezde kenarda oturdu. 

Bu dalh budaklı koruluklar, küçükken 
ona u~suz bucaksız, korkunç ve vahşi köşe 
hucakl.arla dolu gibi görünürdü. Bazı za
tnanlar at üzerinde, uzaklardan geçen, ya
hut şu ilerde keçi yolundan köşke doğru gi-

Yeşil meşe ormanları yolu ile, başını dal
lardan sakınarak, karanlık dikenler arasın
dan sıyrılarak eve dönerken adımlarının se· 
si, zaman zaman, gölgelerin bir heyecanı 
imişc;;esine çırpınan kanad fısıltıları uyandı
rıyordu. 

Alber, eylUl sonuna doğru Nuvazik'te ba
basiyle buluştu. Bert'e azizlik etmiş olmak 
için geleceğini bildirmemişti ve ertesi gün 
gidip onu Medis'te göreceğini yazdığı mek· 
tubla haber verdi. 

Bert, tayin edilen yere doğru, acele et
meksizin, buz gibi ve terli ellerini mendili
ne sile sile ilerliyordu; Alber'i yolun o~
smda birdenbire gördü. Kolunda taşıdıgı 
pardesüsü gözüne ilişti. Öyle heyecanlı idi 
ki yüzünün, sanki donmuş gibi, hiç bir ifa· 
desi olmadığım hissediyordu; gülümsiyebil
mek için kendini zorladı. 

- Mantonuzu da getirmişsiniz! dedi. 
Son mektublanm okurken tahayyül et

miş olduğu erkeği arıyordu; onun çehresini 
biraz unutmuştu. Onu düşündüğünden daha 
az güzel buldu. Halbuki şu dakikada kendi
sine bunca saadeti veren de gene o sima idi. 

Alber: 
- Şimdi hava sıcak, fakat bu sabah Nu

vazik'te yağmurdan korktum, dedi. 
Pardesüsünü yolun kenarına attı. 
- Canım, bu beyaz elbiselerin içinde ne 

gü.zelsin! 

Bert'i kendisine doğru çekerek arka ar
kaya ellerinden öptü. Yüzleri biribirine çok 
yakın, bakışıyor ve gülüşüyorlardı. 

- Biraz kararmışsm... sana çok yaraş
mış •.. 

- Haydi denize doğru gidelim. Şuradan, 
yirmi dakikada Talmir plajına varırız. Şim
di orada kimseler yoktur. 

Bert acele acele böyle konuşuyor ve Al
ber de onun ellerini tutuyordu. 

Yolun bir tarafında daha kalm olan toz-

Bir koruya vardılar. Keçi yolundan geç
memek için yüksek ayrık otları arasına dal
dılar. Ele1e, k<>lkola öyle biribirine sokul~ 
muşlardı ki, otlar üstünden, aynlmaksı~ 
atlıyorlardı. '"' 

Alber: 
- Burada durabiliriz, dedi. 
- Yürüyelim. 
Bir üzüm bağı kenarından ve sonra btı'! 

çamlıktan geçtiler. 1 
Alber, Bert'in kolundan tutup parmakla-

rının hafif bir takallusu ile sıkarak: 1 

- Artık buradan ileri gitmivelim, dedi. 
Bert, öpüşmelerinin sessiz1ic71nden ürli

mÜşçesine hasmı öte yana çevirdi ve sonra 
gene yürümeğe devam etti. f 

Denize yaklaştılar. Rüzgar alan ve cayır: 
cayır yanan bir kaya tepec:inden hafifçe be
yaz ve pembemsi, uz.:.m bir kumluğu görij~ 
yorlardı. 

(Sonu var) 

' 
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meselesi 
Adapazarında elelitrili belediyeye 

geçtik:ten soııra fiatlar ucuzladı 
Adapazar, (Hususi Muhabirimiz

den) - Adapazarı belediyesiyle A
dapazarı Türk Ticaret Bankasının 

kurdukları elektrik limited şirketi iki 
tarafın isteği ile feshedilmiş ve elek

trik belediyeye geçmiştir. 
Belediye, feshedilen şirketin bütün 

alacak ve verecek hesablarmı, mev
cud ıebeke de dahil olarak 27 mart
tan itibaren almış bulunuyor. Şirketin 
tasfiyesi neticesi elektrik işleriyle bir
likte belediye 73 bin lira da borç yük
lenmiştir. bu borcu on sene müddet 
ve faizle Adapazarı bankasına ödiye

cektir. 
Limited şirketin feshi ve elektrik 

işlerinin tamamen belediyeye geçme
si, belediye ve halk hesabına çok ka
zançlı olmuştur. Eskiden bankanın 

fabrikasından 12.5 kuruşa cereyan a

lındığı halde bu defa kilovat saatı 

9,S kuruşa indirilmiş ve kömür fiatr 
'ela bugün kabul edilen mikdardan 
yüz kuruş aşağı veya yukarı fark et-

1 tikçe beher kilovat saatında o nisbet
te yedi para bir fark gösterecektir. 

Eski mukavelede her gün yakılsın ya
kılmasın, 610 kilovat saat bedeli ö
dendiği halde yenisinde bu kayıd kal
dırılmışhr. Şimdi belediye ne kadar 
cereyan alırsa onun parasını verecek
tir ve ayna zamanda da aldığı cere
yan sene sonunda 250 hin kilova h 

geçerse, bakiyesi sekiz kuruştan he

sab edilecektir. 

Nisan devresi toplantısına başlryan 
belediye meclisi, yeni elektrik idare
sinin üç aylık büdcesiyle taliamtna
me ve yeni tarifeyi de kabul etmiş-

tir .. Yeni tarifede halk lehine ehemi-

yetli farklar vardır, elektriğin beher 

kilovat saatı 20 den 18 kuruşa, sanayi 

ve resmi dairelerle umuma aid cemi
yetlere 12 kuruşa, aylık mecburi yakı-

lacak kilovat mikdarr da evlerde 12.5 
dan 7 ye ve ticarethanelerde bete in-

Adapazarında ipek böcekçiliği mektebi 
Bu yıla kadar Bursada çalışan ve 

faydalı neticeler veren ipek böcekçi
liği mektebi, ziraat vekaletinin çok 
yeriade bir görüşü ile bu mevsim de 

'.Adapazarrnda işe başla<lı. 

Bursadan sonra memleket piyasa

sının İpek kozasını yetiştiren bu böl
geye de bu bakımdan ehemiyet veril
me.ive harbtan önceki gÜnlerde esen 
kozacılık havasının tazelendirilmesi 
Adapazarı ve civarı hesabına çok gü

zel bir İş oldu. 
Mekteb için hazırlıklar bitirilmiş, 

talebe yazılmış ve faaliyete başlamış

tır. Mektebin henüz açılmasına rağ

mea derslere kırk talebe devam et-

mektedir, bunun yirmi beşi Adapaza
rrndan, kalanı da İzmit, Karamürsel, 
Kandıra ve diğer kazalardandır, di
ğer kazalardan gelen talebelerin 
masrafları vilayette yeni teşkil edi
len köy birliğinden temin edilmekte

dir. 
Adapazarı ve çevresine çok fay

dalar veren ve bilhassa cumuriyet 

buğdayı ile şöhret bulan tohum ıslah 
istasyonundan sonra, şimdi de bu 
İpek böcekçilik mektebini açmakla, 
Ziraat Vekaleti çok İyi görüşlü ve 
metodlu çalıştığım göstermiş oluyor 

ki, cumuriyet devrinin bu iyi verim
lerine ne kadar sevinsek, az olur. 

• 

• 

• 

Cumur Reisimiz Atatiirk'ün bir büstü, lzmir valisi B. Güleç tarafından Mene

m ende törenle açılmıştır. Bandonun çaldığı lstihlal marşiyle başlayan tö
rende büyük bir halk yığını, mektebl ;ler ve sporcular bulunmuştur. Resmi -
miz Gençler Birliği Başkanı B. Muhittin Çiftçi'yi nutuk söylerken gösteriyor. 

ULUS 

l(ısa ~Iemlek:et 

Haberleri 
l'zunköpriidc kozacılık kursu 

Uzunköprüde bir kozacılık kursu a
çılmıştır. Bu kursa otuz kişi İştirak et
mektedir. Öğleden önce tören yapdrnış 
ve öğleden sonra kurs direktörü ilk der
sını vermiştir. 

Öğretici f ilinılt•r 

Trakya mıntakasındaki halkı fik. 
ren yetiştirmek için müfettişlik bir çok 
öğretici filimler sipariş etmiştir. Bu fi
limleri mütehassıslar köylerde halka pa
rasız göstereceklerdir. 

Konferans 
B..ı akşam saat 17.30 da halkevi sa

lonunda Ankara tarihi ve tarihi abidele. 
ri mevzuu üzerinde Nureddin Aı·dıç ta
rafınclan pı·ojkesiyonla önemli bir kon
ferans verilecektir. Konferansa muaL 
limler, talebeler, ve herkes gelebilir; 

POTJSTE: 

Temizlik yüzünden kavga 

Ev temizlemek meselesinden dolayı 
biribirleriyle kavga eden Cengiz Azizi 
çakı ile sağ bacağı ve omuzundan yara. 
lamıştır. Aziz hastaneye, Cengiz hapi
saneye gönderilmiştir. 

Dostunu yaralamı~ 

Fevzipaşa mahallesinde Pakize ile 
dostu Avni kıskançlık yüzünden döğüş
müşler ve Avni Pakizeyi yüzünden ya
raladığından yakalanarak tahkikata gİ. 

rişilmiştir. 

Giicii çocuğa yeLmiş 

Şoför Tayyar Yalçın adında bir ço
cuğu tokatla döğerek yere düşürmüş ve 
başından yaralanmasına sebebiyet ver
mi§tir. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Jzinı-;iz bağa gülen karısım 
yaralamı~ 

İzinsiz olarak bağa gittiğinden muğ
ber bulunduğu karısı Ulviyeyi bıçakla 
sol bacazından yaralıyan Bekir adında. 
ki şahıs hakkında adli takibata başlan
mıştır • 

İstanbul Radyosu 

17 -

18 -

19 -
19.15 

İnkilab dersi. Üniversi
teden nakil. Esat Boı
kurt. 
Dans musil~isi ve h:ıfif 
musiki (plak) 
Haberler. 
Muhtelif plaklar. 

!{) - İki piyano konseri: F ran
cis Poulens (Bayan Gil
bert İnselherğ ve Mar
cel By tarafından) . 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21 .30 Son haberler. 
Saat 22 den sanra Anadolu A

jansmm gazetelere mahsus hava
dis servisi verilecektir. 

" Londrad:ı 

tedllirlerin 
zecrı 

artması 
• • 
ıstenıyor 

(Başı 1. inoi sayfada) 
limah tesbit etmeleri beklenileceğini 
yazmaktadır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
" Kabinenin umumi heyeti topla -

nacak değildir. Britanya hükümeti, 
bu mesele hakkrndaki umumi sıyasa
smı zaten tesbit etmiştir. Fakat geçen 
haftaki hadiseler, B. Eden'in daha va
zıh talimat almasını zaruri kılmış -
tır." 

Kabine toplantısında 

göriişiilecek işler 

Londra, 13 ( A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: İyi haber alan mahfil -

ler milletler cemiyetinde yapılacak 

yeniliğin Berlin'deki İngiliz teşebbü
sünün, kurmay görüşmelerinin ve 

İtalya hakkındaki zecri tedbirlerin 

arttırrlmasınrn, çarşamba veya per • 

şembe günü toplanması gereken İn -

giliz kabinesinin başlıca münakaşa 

mevzularını teşkil etmesini muhtemel 

görüyorlar. 

Son zamanlarda, Londra'da, zecri 

tedbirler lehinde şiddetli bir savaş 

başlamıştır. Ancak, kabine azasından 
birkaç muhafazakar, zecri tedbirle -
rin arttırılmasına muarızdrr. 

Resmi mahfiller, yalnız çok ener
jik tedbirlerin tesirli olabileceği, fa
kat, öte taraftan, İngiliz hükümeti -
nin Süveyş kanalını kapamak gibi 
yarı askeri zecri tedbirler tatbikini 
düşünmediğini söylemektedirler. 

Petrol ambargosu 

Hatta petrol ambargosunun bile 
tesirli olabileceğinden şüphe edilmek
tedir. Esasen, İngiliz hükümetinİn, 

sırf muhalif tarafı tatmin etmek mak· 
sadiyle tehlikeli tedbirler alınmasını 

İsteme.si ihtimali azdır. 

Birçok sxyasal mahfiller, millet • 

ler cemiyeti salahiyetinin uzatılması

nı istemektedirler ve hükümet, zecri 

tedbirler sıyasasından vaz geçmeğe 

mecbur olduğ utakdirde bu görüşü 

kabul etmesi ihtimali vardır. 

Parlamento azasrndan bir çok 

kimselerle bir takım muharrirlerin, 
hususiyle sol cenahhların, Almanya 
hakkında enerjik bir durum alınmak

la beraber ltalyaya karşı uzlaşma ha
reketinde bulunmanın caiz almadığı

nı söyledikleri bildiriliyor. Britanya 
hükümeti, Almanya ile görüşmeleri 

uzatmak niyetinde ve bu arada ital -
yan - habeş anlaşmazlığının halledi -
leceği ümidindedir. 

lngiltere tarafından, hükümeti 

nezdinde bu hafta içinde yaptlması 

gereken teşebbüs B. Fon Höş'ün vefa
tı dolayısiyle belki geciktirilecektir. 

Bununla beraber, kurmaylar ara -
sındaşi görüşmeler, sol cenahlı!arın 
hükümetin ltalya'ya karşı daha uz -
laşma ta1·aftarı bir durum alması 

yüzünden mücadelelerini şiddetlen -
dirmeleri kaygısına rağmen, her hal
de bu ayın on beşinde başlıyacaktır. 

I\.ısa Dıs Hab~rler 
' ;;: Venedik, - 300 Fransız yedek su· 

bayı dün Vittorio Veneto harb meydanı
na gitmişlerdir. Senmark meydanında 

halkrn sempatik tezahürleriyle karşılan
mışlardır. 

* Paris, - Fransız sömürge İmpa
ratorluğu erazisinin muhtelif iki noktası 
üzerinde, yakında iki ehemiyetli arke
oloji araştırmasına başlanacaktır: 

Tunus kıyısında, eski Kartaca lima. 
nı, tekrar denizle irtibata açıalcak ve 
ormanlar altında gömülü kalan ve 
Hmer'lerin Angkor şehrini teşkil eden 
nefis mimari eserleri meydana çıkarıla. 
caktır. 

* Moskova, - Lenin komünist genç
liğinin on..ıncu kongresi binden fazla de
legenin ve bir çok misafirlerin iştira
kiyle Kremlin sarayında açılmıştır. 

;:: Moskova, - 1936 senesinin ilk üç 
ayında Sovyet Rusya endüstrisinin iı

tihsalat kıymeti. 12 milyar 986 milyon 
rubleyi bulmuştur ki. geçen senenin ilk 
üç ayma göre yüzde 31 den fazladır • 

Artış ağır endüstride yüzde 38, yi. 
yecek endüstrisinde yüzde 32 ve hafif 
endüstride yüzde 25 dir. 

;;: Londra, - Alman büyük elçiıi 
Fon Höş'ün cenazesi çarşamba günü bir 
ingilz torpidosu ile Almanyaya gönde
rilecektir. 

* Atina, - Yunanistanın Paris el
çisi Politis Atinaya gelmiştir. 

* Sofya, - Başbakan Ki>seivanof, 
hüküınet erkanı, bir çok yüksek zevat 
ve bulgar ve yabancı ziyaretçiler kütle
si hazır olduğu halde dördüncü Filibe 
numuneler panayırını açmıştır. 

ıllulwfcızakar sol cenahı ve 
zecri tedbirler 

Londra, 13 (A.A.) - Havas aJan~ 
bildiriyor: 

M;ıhafazakar parti sol cenahı, son 
defa, müfrid zecri tedbir tarafdarlığı yo

lundaki görüşmelerden vaz geçmiş ve 

milletler cemiyetinin habeş meselesinin 

halli hususundaki gayretlerinin yarıda 

kaldığının kaydedilmesini ve .İngiliz hü

kümetinin, art:k, aç.klan açığa ve yalmz 

Avrupa meseleleriyle meşgul olmasını 

iıtemiştir. 

" Milli formül muhafaza edildiği 

müddetçe hükümetin böyle bir siyasa 

tatbik edeceğine ihtimal verilmemekte. 

dir. Çünkü İngiliz kamoyunun büyük bir 
kısmı milletelr cemiyetinin enrjik bir 
siyasasına bağlı b:..ılunmaktadır." 

1 ıalya kurmay görüşmelerine 
girmiyecek 

Roma, 13 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfiller, ltalya'mn k..ırmaylar arasın· 

daki görüşmelere iştirak etmyieceğini 

söylemektedirler. 
Resmi mahfiller hu haberi teyid et

mek istemiyorlar. 
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TOF>VEKÜN HARB 
Yazan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Ulusun hayatını idamede, yurddaşlarma, 
misalin örneği, terbiyeci ve kılavuz olmak 
onun şerefi, bu iftihar edilecek üıi hakkiyle 
ifa edebilmek ve ona layık k3lmak ise, vazi
fesidir. Subay, kendini bu vazifeye seve seve 
vererek yaşamaktadır; yoksa, kariyer yap -
mak icin değil. 

Diyebilirim ki, ancak bu suretle askerle
rin, yalnrz askeri mekanik sahada kılavuzu 
de~il, ruhlarını kavrıyarak, kendilerinin ha
kiki bir kumandanı ol::ıbilir. Böyle olmadrğr 
t".\Kdirclf!, asker·lerin resaneti, uzun süren bir 
t"~yekf n h"rbrn tekmil mutalebelerine da
~· .... nam:ız. Mevki yapmak hrrsmr taşıyan zih
r' ·11t r1 ~ lı a sıı 1 h zam anmda, subay kadrosu-

nun ve dolayısiyle müdafaa ordusunun ah -
lak topluluğunu silip süpürmektedir. 

Müdafaa ordusunun subay vekilleri ve 
subayları hakkında söylenen şeyler, müda -
faa ordusunda mevcud, mesela, topçu veya 
başka teknik malzemenin idaresini üzerle -
rine almış yahud, donanmada harb gemileri
nin makinelerine nezaret etmek, onları iş
letmek ve güdmekle mükellef olan subay ve
kili ve subaylara da şamildir. 

Bu mülahazalar, ordunun sıhhat işleriyle 
uğraşmak gibi çok ciddi bir vazifeyi başaran 
ve dolayısiyle, hasta ve yaralıları iyileşti -
ren sıhhiye subay vekili ve subayları ıçın 
olduğu kadar, kıtalardaki muhasebe işlerin
de ve kumanda idare-sindeki memurlar için 
de, aym derecede ilgi! idir. Çünkü, her ne ka
dar bu gibiler, umumiyet itibariyle muhari
bi, muharebede güdmüyorlarsa da, ihtiyaç
larım temin ve tedarik etmekle, askerlerin 

· harb kudreti ve dolayrsiyle de disiplin sahi
bi olması gibi büyük bir mesuliyet taşımak-

ta dırlar. 
Bir sıhhiye subayının yaralıyı tedavi, ve 

tekrar cepheye sevkinde, yahud da asker 
alrnırken vicdansızca hareketi, tasavvur edi
lemiyecek ölçüde zararlar v~rdirir. Keza, bir 
idare memurunun, askerlerin ihtiyaçlarım 
temin ve tedarikte ihmalkar davranması, 
yahud, satm aldığı şeylerin güvenilemiyecek 
bir mahiyet arzetmesi takdirinde, işlediği 
kötülük çok büyük olur. 

Müdafaa ordusu mekaniklestirilmis bir 
organizasyon değildir. Müdafa~ ordus~, ya
şamak ve sağlam kalmak zorunda olan bir 
organizmadır; eğer onda izmihlal tezahürle
ri baş gösterirse, bu tezahürler, ulusun ma -
nevi birliği üzernide bozup dağıtıcı bir su -
rette tesirlerini yaparlar. 

Aded, talim, techizat bir ordunun zahiri 
kuvvetini ifade eder; fakat, ona, devam 1r bir 
topyekun harbm mutalebelerini hakkiyle 
yerine getirebilecek kudreti, manevi ve 
ahlaki varlığı vermektedir. 

------

IV. 
r~~üdafaa ordusunun a:ıa kıs:m~aa 

ve bunların ku llanılmalai"r. 

Müdafaa ordusunun vazifesi, düşmanr 
muharebede ezip yenmektir; bu itibarla, ka
rada, denizde ve havada, kullanılır bir ka
biliyette olabilmesi için ona göre tensik edi• 
mesi lazımdır. Bu kudret, ordu, donanma 
ve hava silahından terekküp etmektedir. Bu 
sayılan kısımlara her devlet ayrr ayrr kıy
met vermektedir. İngiltere donanma ve ha· 
va silahına ehemiyet veriyor. Orada ordu
nun kıymeti, donanma ve hava silahından 
sonra yer almaktadır. Almanyada ise, bir 
topyekun harbta, ordu ve hava silahı, ehem
miyetleri bakımından donanmadan önce 
gelir. Diğer devletler, kendilerini bu husus
ta coğrafi vaziyetlerine, sahillerinin inkisµf 
şekillerine dünya ile olan ticaretlerine ve 
stratejik ihtimallere ~öre uvdurmaktad1rlar. 
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1"aksitle satılık apartıman 
Enılak ve Eytam 
Bankamıza ait, Anka.rada Işıklar caddesinde kain Turhan~y 

apartmanı deni1mekle maruf Büyük apartman ~apalt ~arf usulıle 
ve bedelinin dörtte biri peşin. gerisi %9.1/2 faıze tabı ~lıınak şar
tile üç senelik taksitte ödemek üzere sa~ı~acak~ır. 1hal:sı 29:4.1936 
çarşıımba günü saat onbirde Ankaradakı ıdareı merkezıye .. ınnasın
da toplanacak satış komisyonu huzurunda yapılacaktır. Muzayede
ye 1stanbulda iştirak etmek istiyenler teklif ~ekt~p~~rı.?~ .. mezk~r 
tarihte nihayet saat ona kadar İstanbul şubemı.z mudurlugune ve -
miş bulunmalıdır. . . 

APARTMAN: = 187 .50= metre murabbaı arsa üzerıne _hına e. 
dilmiş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst k~tı _hav~ o1!11ak 
üzere yedi kattan ibaret olup senede =8.000.= sekızbın lıra ırad 
teminine müsait mükemmel bir akardır •. 

BODRUM KATTA: apartman dairesinin odun be kömür d~
poları ile motörlü su mahzeni, bekçi ve kapıcı odal~rı ve ay.nen. ı
k.1metl" elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ıbaret bır daıre 
nıevcuddur. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır .. Bu 
kısı~da her bir daire üç oda bir mutbah, bir hela ve banyodan ıba
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4. tKİNCİ KAT: 5 ve 6, ÜC0NC1J K:AT: 
7 ve 8, DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve ıo numaralı daireleri muhtevı ~
lup her bir dairede bes oda bir mutbah bir hela bir banyo ve bır 
koriıfor bulunmaktadrr. 

ÜST KAT: önünde umumi çama~ırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu-
maralı dairelerden müteşekkildir. 

Bu krsımdaki daireler: Üç oda bir matbah bir hela bir banyo 
dan iba.retti r. 

Apartmanın bütün daireleri su, elektrik havagazı ve banvo te
sisatını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfesi m•v.cuıir1:•r. 

Müzayedeye girmek için ihale gü~ün?en evv.el dok~zbın_ lır~ 
depozito yatırnlması veya buna muadı~ bır temınat gost::rılmc:ı 
lazımdır. Apa.rtmanı görmek istiyen)erın kapucuya ve fazla malu
mat edinmek ve satış şartnamesini almak istiyenlerin de ilıale (fJ. 
nüne kadar Ankarada genel direktörlük muamelat direktörlüğüne 
veyahut İstanbulda şubemiz müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (722) 1-121:)9 

Van Defterdarlığından : 
Yinni dokuz bin dokuzyüz kırk dört lira elJi iki kuruş bedeli ke

§ifli Vanın Gurpinar ilçesi yeniden hükümet bina in~atı 8z4/936 
gününden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulıle eksıltme
ye konulmuştur. 22/nisan 936 çarşamba günü saat 14 de ihalesi ie
ra kılınacaktır. 

Bedeli keşiften yapılacak inşaatın 12 bin lirası g35 mali yılı ni
hayetine kadar ve on yedi bin dokuz yüz kı_rk dört lira elli i~i ~u
ruş ta 936 mali yılı içinde verilmek suretile ınşasına karar verılmış
tir. Taliplerin şeraiti Hizıme ve saireyi ~nlamak ve pey :ürmek üzere 
iki bin iki yüz kırk lira 84 kuruş teminat muvakkatasıle Van def
terdarlığında müteşekkil komisyona rr.ürasant eylemeleri (790) 

1-1380 

................... ~ ............. !l'.Z!DJ'~ 

Lise, Orta sınıf 1, rı 
ve Ba ialor·va 

ti ~ 

İmtihanlarına ha21rlık kursları 

Hususi Bizim Mektebte açıldı Tel: 2459 

Ankara Belediye RP · ~ · - · İlanları 

1 - Yenişehirde 1316 ıncı adada Beyazıt :.aylavı Halit çocukla. 
rı Ateş ve I~ığa ait ı sayılrparselde (100) M2 ada fazlası açık art -
tırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele

bilirler. 
5 - İhale 27 - 4 - 936 pazartesi günü saat on beşte arttırma ve 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (781) 1-1359 

İLAN 
1 - Yenic;ehirde olup aşağıda ada ve parsel numaralariyle mik

dar ve muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı ada faz
lası yerler acık arttırmaya çıkarılmış ise de istekli çıkmadıgından 
arttırma 10 gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli M. teminatı 
2 - Ada Nr. Parsel Nr. Metresi Lira K. Lira K. 

1074 7 213,2.'i 853 00 63 98 
,. 8 18.75 75 OD 5 63 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyneler her gün muha -
sebeye gelebilirler. 

4 - İhale 21-4-935 !:alı günü saat on buçukta Be1 .. diyc Encü -
meninde yapılacaktır. (782) 1360 

İLAN 
1 - Yeni pazar mahallesinde araha;ı sokakta Ati Rıza tarafın_ 

dan üzeı ine ev ydpılan Belediye malı 1'7 M2 yer açık arttırma ile 
ıatılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (63.50) liıadıı. 
3 - Muvakkat teminatı (4,73) liraclıı. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye ge-

lebilirler. . 
5 - İhale 20-4-935 pazarte!'i günü s.ıat nn beşde artırm:ı ve ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (729) 1-1237 

İLAN 
1 - Halkevi karakolundan ince su deresini takiben bu derenin 

Yeni~ehircle Kazım paşa caddesini katettiği noktaya kadar olan 
kısmındaki pis ve memurin evleri civarındaki tahteızemin su1arrn 
toplanarak kapalı bir şekilde ince suya akıtılacaktır. Bu işin keşif 
bedeli 24520 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini görmek için fen kalemine geline-
cektir. 

3 - İhale 21-4-936 tarihine rasthyan salı günü saat on buçukta 
belediye encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1839 liradır. 
5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat 

evveline kadar arttırma kanununun 32 ci maddesine uygun bir 
fekilde olarak encümene verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar ~etmesi şarttır. Postada vulrna gelecek te-
ahhur nazarı itibare alınmaz. (717) 1-1217 

İLAN 
Belediyeye vecıaiti nakliye resminden olan borcu verilmemesin

den rlolav· haciz edilen iki at 15 4-936 çarşamba günü saat 8 de 
lia .,,an pazarında açık artırma ile satılacağından alıcıların satı~ 
n• 'irıde bulunacak icra memuruna müracaatları. (810) 1-1420 

ULUS 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen kıymeti 

Cinsi Miktarı Lira K. 
931 modeli Buik markalı ı adet 500 
otomobil 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 14 nisa.'l 93l salı gUnü saat 15 
de icra edilecek ve ihale bedeli nakden ve peşinen alıc.acaktır. İs
teklilerin sözü geç<>n glın ve saatte dcfterdarllkta kurulan satış ko-
misyonuna müracaathn (6F6) 1-ll.4) 

Ankara Valiliğin,Ien : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke Hisse 

No. No. Mikdarı 
Vattarin Tahtacı Ev 2/538 136 Tamamı 

Yukarıda yazılı üç oda bir matbah, hela. taşlık ve iki sofadan 
ibaret evin mülkiyeti mukaddema 3510 lira bede11e talibine ihale 
edilmişse de teahhüdatın ifa edilmemesinden 21 - nisan - 936 salı 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere yeniden açıkarttrrmaya konul
muştur. İhale bedeli sekiz sene ve sekiz taksitte nakten veya ikin
ci tertip mübadil bonosu ile alınacaktıı. İsteklilerin sözü geçen gün 
ve saatte 262 lira 50 kuruşluk dipozito makbuziyle Defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (725) 1-1263 ______ __..,_...·~--~~---...~~----------------.~----------

Ankara ValiliO-inden : 
~ 

Muhammen 
Umum kıymeti Hisse Kaç taksit 

Mahallesi Sokağı Cinsi No. Mikdarı Lira K. mikdarı olduğu 
İsmet İnceyol arsa 7 300 M2 600 tamamı nakten 
Paşa ve peşinen 

Yukarda yazılı arsanın açık arttırma suretiyle ibatesi 21 - nisan -
936 salı günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin sözü geçen gün ve 
saatte 45 liralık dipozito makbuziyle Defterdarlıkta kurulan satış 
komisyonuna müracaatları. (726) 1-1264 

Türkiye Milli ithalat ve İhracat 
Anonim Sirketinden : .. 

21. Mart. 936 tarihinde toplanan hissedarlar umumi heyetinde 
ekseriyet olmadığından 20. Nisan. 936 pazartesi giinü saat 14 de 
Kınacı Hanında 19 numarada tekrar toplanılacağı ilan olunur. 

1-1251 

Ankara Valiliğinden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum 

Vattarin Vattarin Ev 
No. 

10 - 21 
2009 

Metruke 
No. 
124 

Yukarıda yazılı üç oda, hela, mutbah, odunluk, kömürlük, bir ki
leri miiştemil ev aylık icc:ırı muhammeni olan 25 lira bedel üzerin
den açık arttırmaya konulmuştur. Kira müddeti mayıs 937 tarihine 
kadar olup ihalesi 21 - N'san _ 935 salı giinü saat 15 de yapılacak
t .:· İsteklilerin şe;aiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen 
gun ve saatte 24 lıra 95 kuruşluk dipozito makbuziyle Defterdar • 
hkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (728) l-1266 

\ara P. l' ... r 
996 Jira 39 kuruş keşif bedeli P. T. T. Umumi binasının harici 

badanası açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 24 Nisan cuma günü saat 15 de Başmüdürlük komis

yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 75 liradır. 

İsteklilerin: Vilayet Nafıa Miıdürlüğünden bu eks"ltmeye gi
rrb~leceklerine d.ıir ehliyet vesikası almaları ve eksiltme günü bu 
vesıka ile birlikte komisyonumuza müracaatları lazımdır. 

(778) 1-1356 

1~ürkİ}1e l{ızı 

Cemiy~ti G~nPI JVIerkezinden : 
C<-ıniyetin Ankaradaki Maske ~abrika sında iş istemek için Ge. 

n~~ ~rkezimize ve fabrikaya r.e;ek yazı .. ile •ıe gerek bizzat birçok 
,!11Uracaatlar yapılmaktadır. Fabrıkada munhal hiç biriş yoktur ve 
fabrikanın memıır ve işçi kadrosu tamamdır; beyhude müracaat 
eıiilml'mccıi iHin olur.ur. 

Açık Eksiltme İlanı 

Yo ları Devlet isi tme ' , 

idaresind~n : 
Sivil tayyare meydanı yap~lma.k üzere satın alınan Ankaradaki 

eski koşu yerinde toprak tesvıyesı yapılacaktır. 
ŞARTLAR ŞUNLARDIR: 
1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 
2 - Bir metre mik'abı toprağın hafrile otuz metr .. 7e kadar nakli 

için 36 kuruş altmış metreye kadar nakli için ~2, yüz metreye 54, 
yüz eili metreye 58. iki yüz metreye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yüz metreye nakli için de 64 _kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Hc.friyat mikdarı ile ?ak.ıl ~esafesi vasatilerini bulmak ü
zere sahanın yırımşar metrelık ırtıfa farklarıını gösteren tesviye 
m:inhanili bir planın alınması ve ~u pla.na istinaden hafr ve nakil 
hes ... .,Jarının yapılarak idareye tasdtk ettırilmesi müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmiyecektir. 
Ancak sert olduğuna ide.rece kanaat getirilen kısımların hafrinde 
miiteahhit muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak tesvivesine i.~ale tarihinrten azami bir ay 
içinde başlamış ve tesviye ihale~en uc ay sonra bitmiş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 Nısaıı 936 cuma günü saat 14.30 da 
Nafıa Vekaleti Münakaliit Reis. m~ıavi_nliği odasında yapılacaktır. 

7 - Bu hususta daha fazla bılgı edınrnek istiyenlerin Hava Ylo
ları Müdürlüğüne, işi deruht.e etmek is:iyenlerin de yukarda yazılı 
gün ve saatte ehlivetnamelerı ve 712,5 lıralık teminat mektupları ve 
diğer Muktazi evrak :ıe birlikte müracaat etmeleri. (694) 1-1242 

inhisarlar 
Başmüdürliiğü11dcn : 

lhtincımız için boı şişe mübayaa edilecektir. 
1 - Sitelerin üzerinde kabartma olarak (İnhisarlar) yazılı ola

caktır. 
:Z - Diplerinde ıs, 25. 50, 70 C. L. yazılı olacaktır. 
Bu tiplerdeki şişeleri idaremize vermek istiyenler 15·4-936 çar

tamba günü saat l4 de Bapnüdiriyet aatıı ıubcsine müracaat etme-
lidirler. (779) 1-1373 

1 

SAYFA 7 

Kuru/ 

Aııkara Valiliğinden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Hısse Kaç tak$İt 

No. mikdarı olduğu 
Akşem· Aralık arsa 12/34 106 Mm. Tamamı Nakten 
settin ve peşinen 

Yukarıda evsafı yazılı arsa mukaddema talibine 430 lira bedelle 
ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden ihalesi fe he
dilerek arsanın mülkiyeti yeniden açık arttırmaya kom.ılmustur. 
İhale 21 - Nisan • 936 salı günü saat on beşte icra edilecektir. htek-
1ile~in sözü geçen gün ve saatte 32 lira 25 kuruşluk dipozito mak • 
buzıyle Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. 

(727) 1-1265 

Milli l\Iüdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonu 

Reisliğinden: 

1 -:- Tahmin edilen bedeli 52249 lira olan 418822 kilo köşebent 
v~ çelık ~aç levha, 11000 kilo Civata, 4510 kilo perçin çivisi ile 7814 
kıl? d-~~~r çubuğun pazarlıkla münakasası 27- Nisan - 1936 pazar. 
tesı gunu saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında 
yapılacaktır. 

2 - (262) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiycn
lerin her gün, münakasasma iştirak edeceklerin de (3862) lira 
(25 kuruşluk) teminatları ile mezkur gün ve saatta 2490 numaralt 
kanunda yazılı vesaikle komisyona müracntlarr. (769) l-134S 

Nafıa Veka etinden: 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı: 
Balıkesir vilayetinde Burhaniye - Ayvalık yolu üzerinde 

(26600) lira ke9'f bedelli Karınca dere köprüsü inc;aatmın kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi 24.4.936 cuma ıtiınü saat (16) da Nafıa Ve
kaleti Şose ve Köpriiler Reisliği eksıltme komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

Eksiltme sartnamcsi ve buna müteferri diğer evrak (133) kuruJ 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisli~inden alınabilir. 
. Muv~kkat .teminat (~995) liradır. btcklilerin yapmış oldukları 
ışlere aıt vesıkaları eksıltmeden en . z sekiz gün evvel göstererek 
Nafıa Vekaletinden ehliyet vesika<;r almaları lazımdır. Teklif 
mektuplarının 24. 4. 936 cuma günün ı:;:;at (15) e kadar Ankarada 
Sose ve Könrülf'r ReisliiHn" "" ··-0 

; ııınmoır. (?07) 1-1226 

Adapazarı Tohum 
nu Alım Sabm 

islah Ista~,.<> 

Komisyonundan: 
Tahminen üç bin lira kıymetinde bir Harman makinesi satı• 

alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 'konulmuştur. Şartname
~d.apazarı Tohu~ Islah İstasyonu Müdürlüğünden parasu alına
bılır. İhale 21 Nısan 936 aslı saat 15 de Aadepazarı Belediye salo
nunda yapılacaktır. Teklif m~ktupları 225 lira teminat alı:cesinia 
yatırıldığına dair makbuz veya banka mektuhu ile birlikte bir saat 
evveline kadar vt>rilmiş bulunacaktır. (1860) 1-1392 

İzmir Belediyesinden : 
Motorları 5 veya 8 silindirli, mazotla veya tercihan hava ~azc 

ile müteharrik 20 - 22 - ve 30 - 32 kişilik olmak üzere iki tip otobüs 
şasisi ve şeraiti uygun görüldüğü takdirde otobüs alınacaktır. 

İsteklil~rin bu hususa ait ~~fassat malGmat ile beraber kaloğla
rmı ve tedıye hususunda ne gıbı kolaylıklar gösterebileceklerini ea 
son 25 nisan/936 gününe kadar İzmir şarbayhğına bildirmeleri. (78!) 

1-1371 

İzmir Liman i~leri Um11m 
1\füdiirlüiündP.n: 

' 
İdaremi~ce açık eksiltme suretile 200 adet muşamba satın alına

caktır. Eksıltme müddeti 1 nisan 936 dan 1 haziran 936 tarihine ka
dardır. 

İ.hal~ 1 haziran 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 d.ı. 
İzm~r lunan işleri idaresinde müdürler encümeninde yapıJacaktır. 
Ekııl~eye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 2625 lirayı idare 
veznesıne nakden vermeye veya milli bir bankadan bu mikdarda temi 
n~t mektubu getirmeye veyahut devletçe çıkarılmış tahvilattan btl 
mıkdar vermeye mecburdur. 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat atmak istiyenlerin idareınia 
yazı i§leri •efliğine müracaatları. (786) t-1377 

• 



SAYFA 8 uı:us 14 NİSAN 1~~6 SALI 

Aukara Lt:va.Gım A uirlıği 
~atrnalma Komisvouu 

~ 

lranJan 

ı - Gaı nızoı; dahil in ur kı kı
ta ve müesse!>tden ~ayıra çıkarı
lau.k hayvanat için 427 dönüm 
çayırın açık eksiltmesi 20.4.93t 
tarihine mtisadit pazartesi günü 
saat can beşte yapılacaktır. 

2 - Çayırın tutan 3416 lira 
olup muvakkat teminatı 256 lira 
29 kuruştur. 

S - Çayırı olanlarııı hergün 
k~mısyonumuza müracaatları. 

4 - Şartnamesinı görmek İs· 
tiywler komisyonda hergün gö
rebilirler. 

S - İsteklilerin münakasanm 
yapılacağı muayyen gün ve sa
atte teminatı muvakkate makbuz
Jarı ile birlikte Ankara levazım 
aaidiği satın alına komisyonu-
•a gelmeleri (740) 1-1276 

BİLfT 
1 - Askeri hastanede tedavi

de bulunan h:ıstalar için alına
cak olan 23000 litre iyi suyun a
cık eksiltmesi 20.4.936 tarihine 
~üı.adif pazartesi günü saat 11 
de yapılacaktn. 

! - Suyun tutarı 190 lira 90 
kurut olup muvakkat teminatı 
14 lira 32 kurustur. 

l - Şart:ıamesi komisyonu
Murda hergün görülür. 

Münakasaya iştirak edecekle
rin münakasanm yapılaca~ı gün 
ve ıoıtatten evel Ankara levazım 
iırıirliği satın alma komisyonu
ıta gelmeleri. (741) 1-1277 

l{·ralık ev 
Yenisehirde Ataş sokağında 

çin sefirinin oturduğu ev möb
leli ve möblesiz olarak bir ma. 
yıstan itibaren kiraya verilecek· 
tir. 

3003 telefona müracaat edil-
•esi. 1-1230 

NAS1RllAC1 
H.ANZUK 

En eski nasrrları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 

den çıkarır. 
Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir hir nasır 

licıdır. 

Her fiyata ve her kabiliyette 
el veya elektrikle işliyen 

her çeşit 

Hesab Makinalar.ı 

Ziyaeddin Said 
• 

Erim 
İstanbul • Galata 

Voyvorla cacldesi 40-42 
1-1339 

Acele satılık piyano 
Müceddet mükemmel bir a· 

det kuyruklu "Pelyel" marka 
piyano satılıktır. 

~ehiı lokantasında teşhir e. 
dilmektedir 

Tel. 3420 Bay Selahaddine 
ırıür:>cııat . 1-1232 

Şurayıdevlet Umumi 
l(atipliğinden: 

Dairemizde Kırk Lira asli maaşlı birinci sınıf bir mülazimlik 
açılmıştır. Mülkiye veya hukuk mezunu olup da kanunen bu ma
ası olmağa hak kazanmış memurlardan isteklilerin 20-4-936 günle· 
mecine kadar arzuhal ve evrakı mü:;bitelerile birlikte Başkanlığa 
baş vurmaları. (808) 1-1419 

Eskisehir Sıtına ~lücadele 
' 

l(omisyon Başl{anlı~rından: 
4 Mayıs 936 tarihi pazartesi günü saat (14) de Eskişehir Vila

yeti Sıtma Mücadele Komisyonu odasında 9528 lira keşif bedeli 
Sazova bataklığı kurutma kanah açılması işi açık olarak eksiltme
ye konulmuştur. Bu hususa ait şartnameler ve evrakı keşfiye Sıt· 
ma Mücadele Dairesinde her zaman görülebilir. 

Muvakkat teminat (715) liradır. 

İsteklilerin Eskisehir Nafıa Direktörlüğünden ih::ı.1eden iki 
gün eve] alacağı ehliyet vesikasile T icaret Odası vesikasını ibraz 
etmeleri lazımdır. (1910) 1-1417 

Emlak ve Eytam 
Banl{~,sıı1d.?n: 

Mevkii Cinsi Muhammen 
kıymeti 
9.000.-

Evsaf ve Müştemilatı 

fsm:'!t Pa~11 ma- Müstakil 
hallesinrlc Ara ikiye ay-
sokağında rdmış hane 

lira Birinci kısım: 
Alt katta bir koridor üstii n

de iki oda; bir banyo ır.utb11k, 
h ~ı a, üst katta bir koridor Us
t«•ıde üc oda 
!'·inci k~sım: 
Tertib2tı birincinin aynıdır. 
E'~'::trik, hava gazı tertibatı 

v2rdır. 

Bankamıza bir~nci derecede ipotekli yukarda yeri, vasıfları ve 
değeri yaztlt ev Ankara icra dairesince açık artırma ile satılığa 
çıkarılmıştır. Artrrma 21-4-936 sah günü Ankara İcra dairesi gay· 
ri menkul satış memurluğunca yapılaca'<tır. Arzu edenlere ihale 
bedelinden münasip bir kısmı bankaca ikraz edilebilecektir. Bu 
hususta daha ziyade mallımat almak istiyenler Emlak ve Eytam 
Bankasına müracaat etmelidir. (811) 1-1421 

Düzeltme 
Evkaf Umum müdiir~üğünden : 
On parça vakıf emlakin artırma Müddetinin on gün uzatılclı;yı_ 

na dair Ulus gazetesinin 12-4-936 giin ve 5221 sayılı nüshasında 
dercolunan ilanda ihale ~nü sehven 21-3-936 yazılmıştır. Doğrusu 
21-4-936 dır. Düzeltilir. (807) 1 H8 

lttt D. :. YOLLA::·=::::~:l U=~~ı 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU İLANLARI: 

Muhamemn bedeli 197000 lira obn (20,000) ton yerli maden 
kömürü 29-4-1936 çarşamba günü saat 15,30 kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11100 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (804) 1-1413 

i\NKARA ... Pi\LAS 
Bugün saat 5 ten 7 y~ kadar 

,.. ,. 
1 ) ... ÇAY KONSEk 

'' ''The Six Funny Fellow')" Orkestrası ve 
meşhur şantöz "Sora Vt n Laszewska" 

iştirakiyle 

HUSUSİ 

Fransızca Dersleri 
Bilhassa mü1,'tlemeye eh,.,.,.,_ 

mivet verilir. İmtihanlara ha
zırlık. 

Ulusta "Fr<ınsızra" rümıı"ıına 
nıektul)la miir;oı:a?t. 1-1" ı 5 

ZAYİ 
Ankara İm;ır Miidürlii;;;i vez

nesinden aldıeım 18 liralık mu
vakkat tell'inat makbuzun~ Jr~ 
lıettim. Ye..,isini alacağımdan 

cski.,inin hül·~ü vok+-ur. 
Ankara H.,mam ön;i k"""iir 
De.,oları kanP~.~~a Hakkı 

1-1414 oı'T 1 u Sabri 

Sa tılrk ar~ a 

1-1422 

• 
"~ttı l )r. S0 

Arif (İste) 
Viyana tıp fakültesi mer

kez rontken 

apartın;ıanı 

""'-"'~"'~-~"""'"',.,..,,..~""' -~ı; ts~et Pasa mahallesinde m:un 

Çocuk Doktoru :~:c yol sonund~ Çerke<ıli Hamdinin 
..., oteli yanmda 262 M2 arsa acele 

s:>tılıktrr. İstiyenler Adliye EJlr. S· mi l Tlu~ ~ manet memuru Mustafava mü-

Telefcn: 2386 
1-1327 

Ankara Doğum ve Çcrcuk 
Ba krmevi çocuk 

~ __ r_a_c_aa_t_ıa_r_ı_. _______ ı~ __ ı_4_16 _____ _ 

~ 
~ mütehaSSJSI 

_. ıili· e Sarayı caddcc;i. Altan sı 
ıı>okak Ortaç ap-'rtımam ~ 

Telefon: 39'il 1 
1-:er ~ün ıı ·ten ~onra hasra. ~:l 
ı · ım kaimi prf~r ~"J 
.,.~~,,.~ ~ 

imtiyaz sahibi ve Başmu 

harı-iri Falih Rıfkı ATAY 
Umum'i Nec;riyah idare 

ecfeo Yazı f~leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı cıvannrl· 

Ulut< Ba.'lımevinde basdmı~ır 

Arele satılık ev 
Yenişehir Sıhhiye arkası Er

türk soka!< No: J 1. Gezmek için 

hı.:r gün saat ıs den 17 ye kadar 

içindekilere pazarlık için Divanı 

muhasebat azasından Yusuf Zi-
ya'ya müracaat. 1-1350 

• 
• 
• 

<:1;~ 
I 

• :::> 

N • 1 YET E 
Günlük kasa mevcudunuz Kıyın etli eşya ve evrakmız ıçm 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

Gedil{paşada Jandarma Satın Alma Komisyonundan 
Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerin'! uygun aşağıda miktarları yazılı on iki kalem kundura 

malzemesi kapah zarf usuliyle eksiltmeye konul muştur. Eksiltmesi 16 Nisan 936 perşembe günü 
saat onbeşde Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bin asmdaki komisyonumuzda yapdacaktır. İşbu mal
zemenin heı:ısinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya birkaç kaleminin ayrı ayrı isteklilere 

ihalesi de ~aızdir. Her kalemin ilk güvenme ve tasa rlanan bedelleri hizalarına yazılmıştır. Şart kağıdı 
komisyondan her gün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden 
Iaakal bir saat evvel istiyecekleri kalemlere aid mal sandığı makbuzu veya muteber Banka kefalet mek
tubunu ~e 2490 sayılı kanunda ve şart kağıdı.1da yazılı belgeleri de havi mektuplarını komisyonumu• 
za vermış bulunmaları. ( 1654) 

Tasarlanan bedeli İlk g:ivenme 
Malzemenin cinsi Miktarr Lira Kr. Lira Kr. 
Kundura köselesi 78000 kilo 117000 00 8775 00 
Kundura vaketesi 53250 " 101175 00 7588 13 
Kundura kapsülü 1 i75000 Adet 621 25 46 60 
Sustalı ,, 284000 Çift 497 00 37 2R 
Balık ağı keten ipliği 500 Kilo 2750 00 206 25 
Çiriş 350 ,, 122 50 9 19 
Bal Mumu 75 

" 
60 00 4 50 

Çam sakızı 150 
" 

45 00 3 38 
Nalça 70000 Cift 1574 91 118 12 
Kabara çivisi 10000 Kilo 2500 00 187 50 
18 numara bakır ~ivi 600 

" 
192 00 14 40 

Kundura kalıbı 600 ,, .. Alt kısmı demirli 600 
" 

840 00 63 00 
1-1206 

Evl~af Umun1. Müdürlüğüntl(~ll : 

Pcıfta 
74 
92 
86 
86 
86 
26 

Aada Parsel 
406 18 
460 1 
439 4 
439 
439 
293 

11 
20 

Ten:in edilen 
Teminat bedel 

Lira Kr. Lira Kr. Cinsi 
113 - 1500 - ah~ap dükkan 

23 - 300 - ,. " 
53 - 700 - ,, 
38 - 500 - ,, " 
7 5 - 1000 - " " 
36 - 475 - (95) metre 

murabbaı arsa 

Numarc..sr 

87 '220 
95/ 131 

125 / 191 
128 198 
130 207 
105 

Mevkii 

Aslanhane mahallesi atpazarı sobğc 
Aslanhane mahalesi Dedebey yokusu 
Aslanhdne mahallesi saraçlar sokagı 
Aslanhane mahaltesi 
Aslanhane mahallesi saraçlar sokağı. 
Doğanbey mahallesi karyağdı sokak. 

Yukarda yazılı vakıf akarlarla vakıf arsanın mülkiyetleri açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. 
İhale 20-4-936 pazartesi günü saat on beşte ikinci evkaf apartrmanmda varidat Müdürlüğünde yapıla
caktır. Satış şartlarını ve tapu senedini görmek isti yenler her gün bu Müdürlüğe gelebilirler. İstekli-
lerin gününde müracaatları. (743) 1-1285 ......... 

• 
( YENi iNE 

BUGÜN BUGECE 

P J\.RiS flA YA TT 
Makx Darly - Conchita Montencgru 

Emsalsiz bir zevk, neşe ve 
eğlence filmi 

* Stbo..... = 

ALA. (JiiJLüP] 
BUGÜN BUGECE 

ÇiN(;ENF B~I:(• 1 
Şöhreti dünyayı saran bestehfr 
STRAUSS'ın layemut escrirv1cıt 

iktibas edi.lmiş muazzam 
bir operet 


