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B. Fon Ribhentrop alman cevabını 
diin saba B. Edene verdi 

Hak beraberliğini görüşme! ere başlıca şart 
koşan Almanya, teklifleri kabul 

edilirse Cenevreye dönecek 
Londra. 1 (A.A.) - Fon Ribben· 

trop ile B. Eden bu sabah bir saat ka
dar görü~müştür. 

Bund.an sonra İngiliz kabinesi her 
:ıı.aman olduğu gibi haftalık toplantı• . 
unı yapmış ve bu toplantıda Eden al· · ... 

man notasında ileri sürülen teklifler · 
ve Fon Ribbentrop ile yaptığı konuş
ma hakkınrla izahlar vermiştir. 

c~vapta neler var? 
Londra, 1 (A.A.) - Bugün 

Ribbentrol> tarafından verilen alman 
planının ~sash kısmı 17 noktayı ihti
va etmektedir. Bu noktalar kısaca 

~unlardır: 

1. - İstikbaldeki sulh anlaşmaları· 
na girecek olan bütün milletler ara· 
sıncla mutlak hak beraberliği 

2. - Ademi tecavüz paktları imza• 
ı kadar geçecek olan ilk devrenin 
·t ayhlı. bir müddetle tahdidi, 

3. - Fransa ve Belçika tarafından :.· 
d a aynı tedbir alınmak şartile Ren 
bölgesindeki a]man askerleri arttırıl· 
nuyacak, 

4. • Üçüncü maddenin tatbikine 
nezaret etmek üzere İngiliz, İtalyan 

ve bitaraf azadan mürekkep bir ko
misyon kurulmalıdır. 

S. - Bu komisyona alman, fransız 
ve belçikah delegeler de girmelidir. 

B. Fon Riıbentrop tayyare i•tMyonun
da B. Fon Höş'le konuşuyor 

6. - Üçüncü maddenin tatbikine 
nezaret edecek komisyon İngiliz ve İ-

talyan ataşemiliterleri vasıtasiyle as· 
keri vazİyt;tteki değişiklikleri gözden 

geçirebll~cektir. 

ITALYAN -· HABES HARBi ., 

1 talyanlar Gondara elli 
kilometre uzaktadırlar 

ftalyanların yaklaştıkları Gondar şehrini ve Tsana ..:ölü bölgesini gösterir harta 

Londra, 1 (A.A.) - Royter A
jansı bildiriyor: 

Zengin ve bereketli bir bölge 
olan Aussa Sultanlığının İtalyan
lar tarafından işgali halen tamam
lanmıştır. İtalyanlar bu ülkenin 
başlıca merkezlerinde Garnizon
lar kurmuşlardrr. 

Batı şimalinde, İtalyanlar Tsa
na gölüne doğru ileri hareketleri
ne devam etmekte ve Eritre kay
nP 'hndan gelen haberlere göre, 
m"l.cİnalı bir italyan kolu Gar.dara 
Yt> 1daşmahad~r. Gondarm icgali 
yc-'andır. İleri İtalyan müfrezeleri 
şehre 50 kilC'r.ıetre uzaklıkta bu
lt•nmaktadırlar. 

hulyan tayyarelerinin Cibuti 
demir)'oh1 nda Diredaua üzerinden 
uçtukları haberi Adisababada ya
lanlan: ·;ı.ktadır. 

L~lıirli µ:ı:~ me . .,1:•lt>.ı,;İ 
Roy~er A ia "smm Adisababa

cla1{i r •· hahiri bildiriyor: 
LMd Sesilin ing!i'z avam ka

mar:-"md'.\ h::ıbe~lere l··ur ı zehirli 
gaz Jc,,'hmlmG-sı n cs0 ] .sini orta
ya koyr·ı=tsı haJes hü;~·imet ınah
fillerintl~ mü? ""mı-~el b'r inti!Ja u
yandn tır. Ceplıcden her gi..in 
gelen J•"\' erl""r~ g· re, r-azlarm se
beb o' '•:!u kor~.unç a' i!Jetler kay-

(Sc>nu 6. rncr sayfada) 

7. - Almanya, Fransa ve Belçika, 
bu komisyon tarafından yapılacak is
tekleri dil..kate almağa mecburdurlar. 
Alman hukümeti, garptaki iki kom

ıusu ile tarn karşılıklı esaslara dayan
mak şartıy le garp sınırında her tür
lü tahdid!eri kabule hazırdır. 

8. - Almanya, Fransa ve Ilelçika 
ile zamtn lngiltere ve İtalyan dev

letleri, en geç olarak fransız seçimin
den sonra, bir taraftan Fransa ve 
Belçika vt: öte taraftan Almanya a
rasında 25 senelik bir ademi tecavüz 
paktı görüşmelerine başlamak için -
uzlaşmalıdırlar. 

9. - İngıltere ve İtalya, zamın dev
let sıfati.tl~ bu paktı imza edebilirler. 

10. - Almanya bu gibi emniyet an
(Sonu 3. üncü sayfada) 

ÖLÜMDEN BETER 

BİR BEKLEYİŞ 

Hauıltmanın idamı 
gene geri aldı 

MAHKÜl\1, SUÇSUZ OLDUGU
NU SÖYLİYEREK BOYUNA 

AGLIYOR 
Trenton, 1 

(A. A.)
Hauptma· 

n ı n avukat • 
larmm Vendel 
hakkında ya • 
pılmakta olan 
tahkikatın neti

cesını bekle -
mek üzere is -
tedikleri raüh • 
Jet reddt•dil • 

miştir. 

İdam hazrr-

lıklarma d e • Hauptro.an 
v a m edil • 
mektedir. Mahküm tra~ edilmi~tir. Ha
pisane direktörü alb:ıy Kimberling-. mev
kuf bulund·ıf.u müddetçe Ha.ıptman'ın 
tamamen si:k·netini muhafoza ey ediği. 

ni, fakat d'in birdenbire te" kini~i kay
bediı>. masum o!dui,hnu tekrar ede ede 
ağladığını söylemiştir. 

(Sonu 6. ıncı savfada) 

Öniimüzdeki ı:-•7.ıtr g'i :i 1 .. ı rrmiz " b;r 

k.mser veı-ec k cbn tan m d ·a., 
m;.ıganniycsi Bn. ]\~ ria Mül'cr 

(Yaz.sı 6.ır.ci sayfada) 
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il So~ı lıaberler iicii ncü ı 
.. f 

sayfaınızdadır ı 

Sovyetler dı~ 
Moğolistanla 

karşılıklı yardım 
pak~tı imzaladılar 

BU PAKT, JAPON GENİŞLE
'\IE SIYASASINA KARŞI JUOS
KOV .ı\NJN DAHA AZİMLİ BtR 

VAZİYET ALDIGINI 
GÖSTER1\1EKTEDİR 

Moskova, 1 (A.A.) - Havas ajan. 
sı bildiriyor: 

Sovyet Rusya ile dış Mogolistan a
rasında bir karşılıklı yardım paktı imza
lanmış olınası uzak şark hadiseleri üze
rinde, Sovyet Rusyanın umumi giyasası 
ve hatta arsıulusal vaziyet üzerinde te
sir İcra edecektir. 

Bu pakt, dış Mogolistamn japon • 
Mançuko baskınına karşı müdafaası İ

çin Moskova tarafından Ulanbator'a ya
pılacak t ?kn;k yardımı resmen teyid e
decek ve Mogolistana her sahada ve her 
vasıta ile yardımı mümkün kılacaktır. 

Karşılıklı yardım, tabii yalnız Sov
yet Rusya'dan Mogolistan'a doğru ya
pılacaktır. 

Bu iki memlek'!t arasında müşterek 
sınırlar vardır. Sovyetleı-in Mogolis
tan' daki tesiri, ekonom'k sahada ve hele 
diplomatik sahada çok büyiiktür. 
Çünkü Sovyet Rusya, Mogolis -
tan'ı tanımış olan tek memleket -
tir. Mogolistan'da yalnız Sov • 
yet Rusya'nın diplo:natik bir delegesi 
vardır. Öte taraftan dış Mogolistan hala 
Çin'in bir parçasını teşkil etmektedir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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ll t>ryertlf• 5 kuruş 

Fıkril: 

Buhran çareleri 
Partici olarak bunu iyi öğren· 

melisiniz. Eğer bir gün sıkı bir po
litika buhranına uğrarsanız, ga· 
zetelerden kurtulmak için, hemen 
bir anket açınız: Birici sual: "
Halid Fahri'den evel hececi var 
mı idi, yok mu idi?" ikinci mal: 
''- Yeni neslin en iyi romancısı 
kimdir?" Üçüncü sual: "- Kim
lerin yazıları Fransızcaya tercü
me olunabilir?''. 

Ondan wnra rahat rahat İ§İnİ
ze bakım.ı. . Gündelik gaz.eteler, 
mizah gazeteleri, mecmualar, hep
si, Namık Kemal neslinden Beh
çet Kemal nesline kadar eli k"alem 
tutan herkes, biribirine geçecek
tir. Hele arada anonim yazılarla 
biri lehine, birkaçı aleyhine bir
kaç hüküm de ortaya atarsanız, 
keyFinize diyecek kalmaz! 

Biz bhibirimizi itibardan dü
şürmek i-;in hepimizin olan mes
leği ne. hale koyduğumuzun far
kında bile değiliz. Halbuki yazı 
yazanların müşterek menfaati, ya
zı yazmak sanatına hürmet edü
mesinde değil midir? Boş müna
kaşalardan kimin ne yaptığı değil, 
topyekun sanat ve edebiyatla uğ
rasan/arın ciddilikten ne kadar u
zak bir takım kimseler olduğu fik
ri yerle§i}'OT . Bu Fikir, bu memle
kette çok eski idi: Onu unuttura
cak yerde, tazelivoruz. Aramızda, 
boyacılar birliği kadar, bir daya
nışma kuramıyoruz. 

* . 

"lTl , u~,, un Dil Yazıları 

Günes · Di] teorisi ile k~elime tarihi 
tetkil\: yapmali tecrübeleri 

Xf. 

' ve tarihi 

Barili.·. 

Bu isimleri teker teker g5zden 
geçirelim. Barak ve Barağ Sümer
cede mesken ve hücre demektir ki 
bizim barı.nmaktaki bar ile alaka
sı meydaudadır. Fakat bu kelime 
Sümercede daha ziyade divinite 
ifade edtrdi. {Hükümdarlarm 
tanrı adı laşıdığmı biliyoruz.) 

Mesela Sümerin Kiş sülalesin
den bu ismi taşımış iki hük"iimdar 
vardı: 1. - Barak • nunna [1 J ve 
2. - Bar:ı~ı. 

Türkçeye gelince: 
Barak; Radloff' a göre Kırgız 

ve garp lehçelerinde bir köpek 
cinsi için kullanılır. Radloff'un 
dördüncü cildinin 1477 inci sahi
E.esinde Barak hakkında bu izahlar 
vardır: Uzun ve koyu tüylü köpe
ğe denir. Kara-barak bir nevi cins 
av köpeğidir. Kırgızcada uzun 
tüylü koyuna da Barak-koy denir. 
Yine Kırgızlarda bir nevi kıvırcık 
tüylü köpeğin adı Barak't'ır. 

Bu köpeğin Sümerlerde oldu
ğu gibi kutlu ve mübarek tanındı
ğı devirlet vardı. Kaşgarlı Mah
mut Barak hakkında şu izahları 

verir: "Barak yavuz bir köpektir. 
Türklerin inancına göre kuzgun 
kocayınca iki yumurta yapar bu 
yumurtalarm birinden Barak de
nilen köpek çıkar bu, köpek cinsi
nin en hızlısıdır. (2j. 
Başkurtiarın itikadına göre ih

tiyar kuzgunun iki yumurtasından 

H. R. TANKUT 
birinden bir köpek ikincisinden 
bir ip çıkar [3). 

Oğuz han destanında kabile adı 
olarak bir (itbarak) geçer. İtba
raklar Oğuz hanla muharebe et
tiler [ 4 j. Manas destanında itili 
vardır. Hazar denizine dökülen 
İdil suyunun adında da bu keli
meyi bulabiliriz. Totemleri kuştan 
türeme bir köpek olan itbarak 
eski bir Türk kavimi idi. lt keli
mesinin gerçek manasına bakarak 
eski zamanlarda köpeğe bir kud
siyet atfoliJdiğini kabul etmek za
ruridir. Galiba; bütün dünyada 

(Sonu 2. inci sayfada) 

[J] Pıolesör inan. 
[ 4] Re!jiduddin camiüttevarih. 

iş Banli.ası ı~umllara 

Jlİyangosunda 
Kazanan talililer 

Türkiye iş bankası kumbara piyan

gosu dün, kalabalık bir seyirci kütle

si Önünde çekilmiştir. Kazanan talili
leri yazıyoruz: 

Konyada 533 hesap numaralı Bn. 

Nebahat 1.000 lira, Galatada 1412 

hesap numaralı B. Münim Kamil 250 

lira, lzmirde 9467 hesap numaralı B. 

Faik Mehmet 100 lira, Beyoğlunda 

12040 he:.aı> numaralı B. Ali 100 li

ra, Galatada 1278 hesap numnralı & 
, Ahmet Rag-ıp 100 lira, fzmirde 5911 

[1] L. W 001/ey vor 5000 Jalırcn hesap numaralı B. Sabri Yılmaz 100 
S. 21. lira, Ankarada 18600 hesap nuınara-

(2] Di,.:anı - lfıgat· it- Türk. (Sonu 6. mcı sayfada) 



:SAYFA 2 

ı·arı - Sıyasal --
Almanyanın politik yolu 

Bundan önceki yazımızda ( 1 ) 
Almanva'nm ekonomik genişleme 
yolunu. anlatrnağa çahşmrş ve bu yo
lun Çekoslovakya'da başlıyarak, ce
nubu şarki istikametinde, ta Basra 
körfezine yani İran ve Suriye'ye ka
dar uzandığını söylemiştik. 

Bir iddiaya göre 1918 denberi Av
rupa' da (tıpkı nabız ile hararet ara
sındaki uygunluğun birden ortadan 
kalkması gibi) ekonomik menfaat -
ler politik menfaatlere zıd bir istika
mette yürümüştür. Ve bu, Avrupa 
organizmasmm çok hasta olduğunu 
gösteren bir diger delil sayılmrştır. 
Acaba, böyle mi idi ~ 

Eğer ekonomi derken, yalnız tica
ret anlamaz ve sermaye ve kredi ha -
reketleri'ni de ekonominin mühim 
bir unsuru kabul edersek, o zaman 
ekonomi ile politika'nm 1918 den
beri de, Avrupada, pek güzel birbirine 
muvazi gitmiş olduğunu tesbit ede
biliriz. 

'918 de, 19 r 8 muahedeferinin 
fahri. patronajı İngiltere' de, fili pat
ronajı ise Fransa' dadır. 

191 8 den itibaren, İngiliz ve ame
rikan sermayeleri büyük m•kckrlar 
halinde Almanya ve Polonya'ya ti
caret kredisi olarak; fransız serma
yeleri ise Orta Avrupa ve küçiik an -
tant memleketleriyle Polonya'ya ke
za büyük mikdarlar dahilinde, politi
ka kredisi olarak akmıştır. 

Burrlin. 1936 senesindeyiz. Ara-"' -
dan 18 yıl geçmiş ve birçok vakalar 
cereyan etmiştir. 

1918 muahedelerinin fahri patro
nu Jno,iltere, sermayelerinin yatmak
ta olduğu Polonya ve Almanya'yı 
politik bir blok haline koyduktan baş
ka IIT. Reich'in ilk tesisi gününden 
beri Versailles'ı tasfiyeye matuf olan 
hareketlerini geniş bir tolerans ile 
karşrlamıştır. Unutmamalı ki, ingiliz 
lirasının düşmesinde, F ransanın Lon
dra piyasasına kısa vadeli olarak ya
tırdığı milyarları süratle geri çekme
si, bu milyarları halbuki Londra piya
sasının Almanya 'ya uzun vade iJe 
yatırmış bulunması amil olmuştur. 

1918 muahedelerinin fili patronu 
Fransa' ya gelince, o da 1918 den beri 
yürütmüş olduğu antirevizyonist po
litikayı Çekoslovakya ve Avusturya
dan Romanya ve Bulgaristan'a ka
dar orta ve şarki Avrupa'ya akıttığı 
siyasi krediler sayesinde yürütebil
miştir. 

Fakat bu esnada, geçe:m yazrmızda 
da söylediğimiz gibi, fransız kredile
rinin yattığı memleketler, alman tica
retinin gittikçe genişliyen selyatağı
ru teşkil etmektedir. 

Almanya, Versailles barışının hü
kümlerine bağlı bulunduğu yani ne 
ordu yapabildiği ne de müteaddi bir 
politikaya geçeblidiği müddetçe, el -
bette ki politika üstünlüğünü, Al -
manya'nm artan ticareti değil Fran
sa' nm ikraz ettiği paralar tayin ede
cekti. Elbette ki silahlı ve kudretli bir 
Fransa'nm finansı silahsız ve politi
ka yapmak imkanından mahrum bir 
Almanya'nm ticaretine galip gele
cekti. 

Politika yapamıyan bir Almanya
nm ticaretini ise, Orta Avrupa' dan 
doğu Avrupasma kadar, o sıralarda 
kaprşan kapışana idi. Çünkü politik 
tandansı olmıyan bir ticaret kadar 
tatlı bir şey olamazdı. 

Fakat bugün, lII. Reich'in üçün
cü senesinden sonra, Almanya, 1918 
bağlarını birer birer koparmış ve hü
kümranlık haklarım tamamen elde 
etmiş bir melekettir. Öyle ki, artık 
İstediği kadar politika yapabilir. Ni
tekim yapmaktadır. Artık alman ti
careti apolitik bir münasebet değil
dir. Fransa'nm 1918 den 1936 yılı
na kadar nüfuz süren parası gibi, 
normal bir tesir vasıtasıdır. 

Esasen, bazılarına .. nabız ile hara
ret" mukayesesini yaptrran sebeb, 
Almanyanm Versailles bağlariyle 
bağlı bulunması olmuştur. Bağlar 
kalkınca, Almanya, elbette ki aktif 
politikaya geçecek ve bu politikasını 
ticaretine ticaretini de politikasına 
müdafaa ettirecekti. Yani: "mani 
kaL1<mca menu avdet edecekti" 

(1) 30 mart tarihli ULUS "Alman
ya'mn yolu'' başlıklı yazımız. 

Evet, Almanya, ekonomik biz
den henüz kurtulamamıştır. Milyon
larca işsizine, daha doğrusu muaz • 
zam bir ihracat kabiliyetine göre ku
rulmuş olan endüstri' sine eski sağ
lam ve normal iş ve istihsal temelle
rini henüz temin edememiştir. 

Fakat, ingiliz ve amerikan milyar
ları, orada yatmaktadır. Bunları kur
tarmak içni, yeni milyarları imdada 
yollamak lazımdır. Bunlan kurtar
mak için, alman ekonomisine fakat 
bunun için de alman içpolitikasına 
bir çıkış noktası tedarik etmek lazım
dır. İngilizlere göre bu, Almanyanm 
Avrupa muvazenP.Sini bir beraberli
ğe götürecek kadar kuvvetlenmesi 
ve bir de alman ekonomik tazyikinin 
cenubu şarkı'ye doğru şimdilik kana
lize olmasıdır. Ta k.i, hem sömürge 
talebinin bir müdd"!t daha önüne ge
cilsin, hem de ezeli hakem rolünü 
İn$1tere'nin Avrupa'da da ele ala
bilmesi için, Avrupa, az çok müsavi 
iki parçaya ayrılmış olsun. Çünkü 
düne kadar olan vaziyet, ister frank 
ve altın para, ister İngiltere'nin Al
manyada yatan paralan ve ister kıta
da yürütülecek politika bakımından, 
Jngilterenin karşısına, Fransa'nm 
hep hegemonya arzulannı ve sabo
taj teşebbüslerini çıkarmıştır. Hatta 
bunun ilk uçlarını F randin - Bouil
lon' un Ankara anlaşmasında bile bu
labiliriz. İtalya - Habeş işi yahut 
Fransız - Sovyet paktı ise, İngiltere
nin 111. Reich'i tubnak kararını an
cak takviye etm~tir. 

Silahta ve politikada kuvvetli bir 
Almanya hem Sovyet Rusya'nm 
karşı - rejimine hem de Fransa'run 
rakip - rejimine karşı, ihtiyar kıtada 
mükemmel bir settir. Cenubu 
şarki istikametinde yürüyen bir al
man ticareti ise, kredinin anahtarı 
İngiltere'nin elinde kaldığı ve Al
manva'nın kendi~i. bünyesi ve reji
mi itibarivle hem Rusya, hem F ran
sa, hem İtalya ile ihtikf halinde bu
\.ındnğu rnüdd~tçe, f ngiltere için, 
lokalize edilmiş bir tehlikedir. 

"Almanya'nm politik yolu"' şu 
halde az çok bellidir. Bu yol, bir ucu 
lngiltere'ye bağlı olmak şartiyle, al
man ekonomi yolunun aynen üze
rinden geçmektedir. Böyle olacaktır 
ki, 1918 muahedeleri uğ-runa aynı 
mmtakaya yatırılmış olan fransız 
milyarları biraz tehlikeye girsin ve 
Paris, inadmdan ve a1trn para muha
rebesinden vaz geçerek, City'nin di
rektiflerini kabul etsin. 

Şu var ki, alınan poussee'si, 18 
yıldanberi hapsedilmiş olmanın ha
reket hasretine ve te,eDbüs dinamiz~ 
mine maliktir. Bugün, politik pres
tij bakımından, 1914 Alınanyasma 
adeta yaklaşmış buJunmaktadır. f.,. 
ğer bir taraf tan ticaretinden al~ 
kuvvet ve bir taraftan artan politik 
prestijine dayanarak, Orta Avrupa 
ve Şark Avrupası memleketlerinden 
bir ikisini bir defection'a götürebi
lirse, lngiltere' nin telaşa düşmeme
sine imkan yoktur. 

Fakat lngiltere, bunu da düşün
müş ve bunun da tedbirlerine hazır
lanmıştır. Bu gibi memleketlerde, İn
giliz politikası, faalivetlerini bir -
kaç misli artırmıştır. Öyle ki Alman 
ticaretine karşı bunların başmı, ar
tık yalnız fransız sermayesi değil, 
aynı zamanda İngiliz politikası da 
bekl~mektedir. Ve bununla İngilte
re, fransız sermayesini, bir kere da
ha suura ve kendisivle uyuşmaya 
dav~t etmiş bulunmaktadır. 

Eğer 191 8 ile 1936 vaziyetlerini 
karş!laştmrsak, Almanyanın bütün 
haklarına malik bir büyük devlet ol
maın itibariyle bir kere, çok esaslı 
farklar görürüz. Bunun içindir ki za
ten Flandin suallerile, Alrnanyadan 
bunclan sonra ne yapacağını sormak
tadır. Almanya buna gayet kısa ve 
sade bir cevap verebilir: "Bir büyük 
devlet gibi yaşamak" 

Böyle olmakla beraber Alman
yadan çok İngilterenin politik yolu 
enteresandır. İngiltere çünkü 1918 
ve 1929 krizlerini aşarak ezeli ha
kemlik. rolünü yeniden eline almıştır. 
Şimdi herkes için yapılacak şey. 
iııgiliz arbitrajmda sade feda edilmez 
değil, üzerinde pazarlığa giri~ilmesi 

ULUS ı ·-~·-·-

• 
iÇ HABERL 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Bir Romen heyeti 
İstanbula geliyor 

İstanbul, 1 - Romanya parla
mentosu ikinci ba§kanı ile beraber 
iki mebustan müteşekkil bir heyet 
lstanbula gelecek ve 24 saat kaldık
tan sonra Filistin'e gidecektir. 

Bir Türkiye - Sovyet 
Rusya mecmuası 

çıkarılacak 
lı.tanbul, 1 - Snvyet Fen Akade

misinin Türkiye - Sovyet Rusya adlı 
bir mecmua neşrine karar verdiği 
burada h"iber almmıstır. Verilen mü
temmim haberlere gi°>re mecmua yıl
da dört defa çıkacak ve bu iki mem
leketin kültür ve ekonomi faaliyetle
rinden bahsedecektir. 

* İstanbul, 1 - Arazi tahririnde 
çalı!JDaf<: üzere şimdiye kadar beledi
yeve 150 kadar müracaat yapddığı 
söyleniyor. 

* İstanbul, 1 - Ölçülerin sene • 
1ik tefti~lne başlandı. 

Arjantin ile yapılacak 
ticaret anlasması 

-> 

Hükümetimizle Arjantin hükü -
meti arasında b~r t1caret anlaşması 

yapdması için Paris'te konuşmalar 
yapılmaktadır. r ... ıtiizakereleri, hülrii
metimiz adına, Paris l!üvük El~imiz 
B. Suad ve E''onorni B~lranhğı yö
netc:reri B. Faik Kurd-oğlu ve A rjan
tl'1 hüki" meti adına da, Paris Büyük 
e1çileri idare etmektedirler. Pek ya
kında, iki memleketin yüksek men • 
faatine uygun bir neticeye vanlacağı 
umulmaktadır. 

B. S~rvet Berkin'in 
yolculuğu 

Ekonomi Bakanlığı ticareti 
te~kil~tlandırma bürosu d~rektö
rü B. Servet Berkin baz! t~tlt:kler
de bulPnmak üzere bugün 1stan
bt1 la pidecektir. 

--~--~~--~~· 

Bugün 
İnkilab Der.:;i 

Prf. 1\1. Esad Bozkurt 

tarafından 

HALKEViNDE 
Saat: 17.30 da verilec k:ir. 

------·····~·-

Çağrı 
*Kamutay arzuhal encümeni 

bugiin s2at 14 de t;,planacaktcr. 

*Kamutay vilayetlerin husu
si idareleri kanuna muvalıkat en
cümeni bugün saat 15 de topla
nacaktcr. 

*Kamııtcıy .maliye encümeni 
bugün sa.at 10 da toplanacakhr. 

tehlikeli birer varlık olduklarını ispat 
etmektir. 

Görülüvor ki bircok yollar gi
bi, alman °yolu d~, bütün geni~liğine 
ve ehemiyetine rağmen, şimdilik "in
giliz meydanı" na çıkmaktadır. 

Burhan 82.LGE 

NOT. - Hüseyin Cahid Yalçın, son 
cevabı ile, ''eaebiyatta otorite" mesele
sini münakaşa etmek gibi bir fiki, me
selesile değil, ''rikir hareketltri" mec
muasına gaye olarak çizdiği muayyen 
bir işe devam etmek gibi bir politika 
meselesiyle alakadar olduğunu göster
miştir. Fikir i~l.:rirıe politikayı karış

tiran ve kendisine her şeyi i:.:ah edici 
bir cevab verilse dahi karşısın· 

dakine ''intibah" atfı.::derek haklı 

çıkuğına kendi kendine karar veren 
bir zat ile, esasen, bir münaka • 
f!Ya girişmiş de~ildim. Kııllan<ltğı tak
tiğin ve şahstma yaptrğr hücumun doğ
ru olmadığını anlatmak i::;temi 'İm. An· 
lamamakta ısrar ediyor. Du ün, kendi 
bileceği iştir. - B.B. 

Şehir büdçesi 
1.887.184 lira üzerinden 

bağlandı 
Belediye meclisi dün Nevzat Tan

doğan'm reisliğinde nisan toplantıla
rına başlamıştır. Meclise verilen 1936 
büdce projesi tetkik için büdce encü
menine verildikten sonra gündem
deki işler görüşüldü. 

Toplantıya nihayet verilmeden 
evvel belediye reisi meclisten yeni 
belediye zabıtası talimatnamesinin 
bu devrede çıkarılmasını temenni et-
ti. 

Büdçe projesinde masraf ve vari
dat 1,887,184 lira üzerinden muva
zeneli olam bağlanmıştır. 

Almanya ve Polonya 
hükümetleriyle yapılacak 

ticaret anlaşmaları 
Polonya hükümeti ile yapıla

cak ticaret anlaşması için şehri
mizde konuşmalar yapılmaktadır. 
Yürürlükte olan Türkiye - Alman
ya ticaret anla,ması üzerinde ko
nutmak için de Berlinden bir he
yetin Ankaraya gelmek üzere yola 
çıktığı haber verilmektedir. 

Ekonomi Bakannnız 
İstanbula gidecek 

Ekonomi Bakanımız B. Celal 
Bayar'm bir iki gün kalmak üzere 
bugün akşam trenile fstanbula gİ• 
deceği haber a.lınmışbr. 

Bükreş elçimiz geldi 
Bükreş Elçimiz B. Hamdullah 

Suphi T annöver İstanbul' dan şehri
mize gelmiştir. B. Tannöver, evvel
ce de yazdığımız gibi, Romanya 
türklerinin göç işleri hususunda hü • 
kümetle temas ettikten sonra yaJan,.. 
da vazifesi başına dönecektir. 

Amerika Büyük Elçisi 
ve Bayan Mak Mürey'in 

dünkü tetkikleri 
Amerika Büyük Elçisi Bay 

C. V. A. Mak Mürey dün Halkevi· 
ne giderek evi gezmiş, Halkevinin 
çalışmalarını gösteren filmi sey· 
retmiı ve üç saat kadar meşgul 
olmuştur. Bayan C. V. A .Mak Mü· 
rey' de ziraat enstitülerini gezmiş, 
ve sonra ikisi birlikte Orman çift· 
liğine giderek uzun boylu tetkik
lerde bulunmuşlardır. 

===========================================================::::a 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
(8Cı§ı 1. inci ıaylada) 

köpek cinsinin kazandığı insan 
muhabbeti bir zamanlar ona tapıl
mıf olmasından ileri gelen irsi, ru
hi bir zaaftır. Hititlerin adı Süme
rin redoublement kaidesine göre 
yapılmıt mükerrer it'ten olmadır. 
Yani (it + it) kelimenin etimolo
jik analizi bizi bu yolda aydınla
tabilir: 

(1) (2) 
it= iğ+ it 

(1) iğ= ana köktür. Parlaklık 
ve kuvvet ifade eder. 

(2) it = kök olarak bu kuvve
tin sahibilır. 

Şu halce (iğ + it) = iğit kavi 
ve parlak demek olur ki Türkçe
mizde yiğit ( iğit) kelimesi itin es
ki ve tabii morfolojisini muhafa
za ediyor demektir. 

(lğ;t -t iğit) = iğitiğit eder ki 
bazı eserlerde Hithit olarak yazıl
ma:n bundandır. Ve iki defa yiğit 
ve parlak demektir. 

Barak kelimesinde de aynı ma
naları bulabiliriz. Çünkü Bar hem 
Sümercede hem bugünkü Türkçe
de parla!c, ziya manalarını verir. 
Etimolojik analizi şudur: 

1) ağ = ana köktür, parlaklık 
ve kuvvet bildirir. 

2) ah = anlamı temsil eden 
ektir. 

3) ar - mananın tekarrürünü 
göster:r. 

4) ak = mananın ta3.lluk etti
ği süje veya objedir. 

Böyle olunca Barak parlaklığın 
ve kuvvelın bir obje veya süjeye 
taal1uku \'e tekarrürü demektir. 
Hem p3.rlak hem kuvvetli olan bir 
insan veya mahluka Barak demek 
hu hakımnan h:ını lojik hem ta
biidir. Ne~E kicı şimdi dahi saçları 
da'.'.;ınık küç~k kız çocuklarına la
t;f e 01 arn~<. kılh - barak diyen fa. 
m"lyahr ~ ul .. nduğu gibi. Hala ba
rc-k zı.du.ı taşıyan oymaklar da 

vardır. Kırgızların çiğli kabile
sinde olduğu gibi (5]. 

Barak kelimesinin gökle ve kut
lulukla ilgisini gösteren manala
rından biri de şudur-

Şamail?arın göklere çıkmak için 
bindikfo.ri hayali atın adına Altay 
Türkleri Bura veya Argamak der• 
ler [6]. Bu kelimenin baraktan 
hiç bir faıla yoktur. Çünkü etim.o
Jojik analizlerini altalta getirir· 
sek kelime elemanları arasında 
bir fark olmadığını görürüz. 

Barak = ağ + ab + ar + ak 
Bura = uğ + ub + ur + ağ 
Galiba devenin iyi bir cinsini 

anlatan Bugra kelimesi de bq 
köktendir. İslam mitolojisinde bir 
Burak kelimesi vardır. Bu da gök· 
lere çıkaran bir mukaddes at ol· 
duğuna göre onun da bu kategori 
içine alınması tabii olur. 

Şimdi- Barak kelimesinin T o
tem, mukaddes at, mabut, mabet, 
mesken n· barınacak yer olduğu· 
nu öerenc!iP.imzze göre Sümerce 
Barak ile Türkçe Barakın aynı 

kaynaktan çıktığına inanmamız 
lazım ve zaruridir. Sümer illel'İn· 
de meyd:ına çıkan sitelerde Ba
rak adlı<sl yoktur. Belki ilerde bu
lunur. Fak at Sümerce Barak ba.ı 
ucunda sakaratı bulunan Erek'in 
yakınında ve bugün de diptiri o
larak ya~amaktadır. Erhaamn bu 
iki köyü aşağı Baraklı ve yukarı 
Baraklı isimlerini ta§ırlar. Çamlı 
ve ormanı bol dağların yamaçla
nnda ve kuzgun yuvalarının ara~ 
sındadır. Memlekette Barak adı· 
nı.ta~ıyan 16 köy vardır [7]. An
karada bile Barak obası ve Ba
raklı buluyoruz. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

[5] Aristov, Zamitki s. 384. 
[6] Potanın Batı şima/1 MoğO. 

listan monografileri cilt 4, s. 68. 
[7] lç lşleri Bakanlığının .lı.öy• 

/erimiz adlı kitabına bakımz. 
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SON DAKiKA: 

Negüsün ordusu 
lı ücum 

italyanlara 
etti 

ltalyaıılaı-- hallcşleri, 7 O 00 ölü verdirerel{ 
Jliisk~ürttük:lerin i llildiriyorlar 

Roma, 1 (A.A.) - 170 numa
rah harb tebliği: 

Negüs, dün en iyi talim gör
müş askerleri ile Aşangi gölünün 
cenubunda bir hücuma geçmiştir. 
Büyük bir muharebe başlamış ve 
mücadele iki taraf için de çetin 
olmuştur. Bu çarpişmalar hakkın
daki tafsilat yakında neşroJuna
caktır. 

Roma, 1 (A.A.) - 173 numa
ralı harb tebliğinde Aşangi gö
lü civarında ve K.ı ram istikametin
de 30 ve 31 mart günleri büyük 
bir muharebe olduğu bildirildik
ten sonra deniyor ki: 

''Negüs'ün ordusu muhafız kı
taatiyle birlikte ve bütün modern 
ıilahlarla mücehhez olarak Mai
ceu'nun cenubunda mevzilerimi-
2e hücum etmiştir. Muharebe or
dumuzun tam bir zaferiyle netice
lenmiştir. 

Esasen beklenmekte olan ha
heş taarruzu sabahleyin saat 6 da 

başlamış ve akşam 18'e kadar sür
müştür. Düşmanın cepheden ve 
cenahlardan yaptığı bütün hücum
lar püskürtüldükden sonra milli 
ve eritreli kuvvetlerimiz mukabil 
taarruza geçerek düşmanı kaçmı
ya mecbur etmişlerdir. Düşman 
dağınık bir halde Mecan vadisine 
çekilmiştir. Tayyarelerimiz, ağır 
topcumuz clü~manı bu çekilişte 
ateşlerile kovalamışlardır. Düşma
nın zayiatı çok ağır olup, }'edi 
bin ölü kadar sanılmaktadır. ltal
yanfarm zayiatı ise ölü ve yaralı 
bin kadardır. Tayyarelerimiz mu
harebeye çok faal bir surette ka
tılmışlar ve düşmanın taarruzuna 
uğramışlardır. Tayyarelerimiz den 
bir çoğuna isabetler olmuştur. 

Düşman ordusunun bu harba 
giren kısmı yirmi bin kadardı. Ve 
sol cenahımıza yapılan bir hücu
ma, imparator bizzat girmiştir. 

Cephenin öteki bölgesinde kı
talarımız ilerlemektedir.,, 

Avusturya da mecburi askerliği 
yeniden kurdu 

Viyana, 1 (A.A.) - Diyet mec
lisi, 18 den 22 yaşına kadar olan 
bütün Avusturya vatandaşlarının 
mecburi askerlik hizmetine tabi 
olduklarına da-,. bulunan kanunu, 
hu sabah, alkışlar arasında, itti
fakla kabul etmiştir. 

Bu kanunun birinci maddesi, 
heden ve zihin kuvvetleri yerinde 
olan bütün yurddaşların belli bir 
müddet için askeri veya sivil mec
buri hizmeti yapmıya çağırabile
ceklerini amirdir. 

Hükümet, hizmet müddetini 
ve aidatı tesbit için ileride bir e
mirname neşredecektir. 

B .. 'juşnig'i11 siizlt•ri 

B. Şuşnig şu sözleri söylemiş
tir: 

"- Avusturya bir sul:, amili
dir. Andlaşmalara saygı gösteril
mesini arzu etmektedir. Mecburi 
aslcerlik hizmeti kanunu, memle
ketin içindeki ve dışındaki düş-

manlarına karşı emniyetini kuvvet
lendirmeğe matuftur. Bu kanun, 
serbest Avusturya vatanında, A
vusturya milletinin, serbestliğine 
karşı olan imanın yeni bir ifade
sidir.,, 

Mebuslar başbakanı alkışla
mışlar ve meclisi terk etmeden ön
ce vatani marşlar söylemişlerdir. 

Çelm.'iloı·uk kabinesi fevlwlii.de 
lıir toı>lcmlı yaptı 

Prag, 1 (A.A.) - Askeri hiz
met hakkındaki kanun projesinin 
Avusturya federal meclisince tas
vib edilmesi üzerine, burada ba
kanlar kurulu fevkalade bir top
lantıya çağırılmıştır. Prağ siyasi 
mahfillerinin fikri, Çekoslovak hi..ı
kümetinin, Milletler Cemiyeti ve 
dost ve müttefik hükümetlerle bir
likte, Sen Cermen andlaşması ka
yıdlarmm tek taraflı olarak kal
dırılması keyfiyelibi protesto e
deceği merkezindedir. 

~--~~~----........................ -.----~~---

AL:\iANYA, ON ASKERİ 
BÜ (;EYE AYRILDI 

Berlin, 1 (A.A.) - Bugün meı·iyete 
girecek obn bir emirname Alınanya'yı, 
Ren bölgesi de beraber olmnk üzere, on 
askeri bölgeye ayırmaktadır. Bu bölge. 
)erde, ikinci derecede asker alma mü
fettiş iklerine ve k:.içük askeri bölgelerle 
ask r alma bürolarına ayrılmıştır. 

Askeri bölgeler:n merkezleri, Kö
niusbcrg, Stettin, Berlin, Latpzig, Ulm, 
Münib, B:-cslau, Knssel ve Altona 
Münster'dir 

Karlsruhe'cle balamın Ren bölgesi 
asker alma mü~etH~Jj ;i Ulm askeri böl
gesine ba~lı olaca!&tır. 

Graz 'da kanlı çarpı~malar 
Graz, l ( A.A.) - (Stirya) - Dün 

akşam b.ırada orduya mensub askerler
le ı;önüllü himaye kıtası -Haymatş:ıtz-

aziııı arasında vahim çarpışmalar olmuş. 
tur. Bir k'\ç günden beri asker arasında 

ba7.ı arkada:larına yol verile .. ck yerleri
ne himaye kıtası azasından alınması yü-

zünden büyiik bir hoşnudsuzluk hüküm 

ıÜrm< kte idi. Askerler, bir toplantıdan 
sonra Dolfüı meydanına doğru yürü-

rnü~ler ve orada himaye kıtası azasi ile 

llaı ıtılaşmı~, ... dır. Haik da askerle birle
tin:e çarpzsma um;.ımi bir hal almış ve 
hı-·k hük i et aleyhine bağrışmalarda 
bu nmuitur. 

.'\nedi; ::;onra::lan ~elen k·ıvvetli polis 
ın:· 

0

rezclcri sükünu k:ırmaı;a mı..ıvaffak 
0 1· ,tur. 

I 

I~\ H.:nE MILLi :nünAFAASl
NI Kl Y\ ETLENBIHIYOR 

B~rn, 1 ( A.A.) - Hükümetin önü-
mü~de:.i pazartesiye y:.iz milyon fra k
lık b·r istikraz ç h rm sı b::klenmck.e
dır. Bu para, milli müc'~~-aayı k.ıvvetlen. 
d:rmeyc saı·"ol.ınac. k t r . Hük.imet. ilk 
İş o ar. k a • r topç .. )a yeniden 12 ba
tnr}a il ve edec k \'e hava toplarını d, 
mod rn bir ç k!e sckaczk.ır. 

A ILH •'-· BAC\.I l.R \ 
S\L ıa,LEG .. ·.Lı \.Li·.RıN .. 4 

h. \P · . • 1 :\ .\Sl~U \N Sü:\RA 
Vaş:n :tc.n, 1 (A.A.) - B. Hul, f. 

ran hu twu1et;nin Amcı ikadaki bu.ün 
dip:oma tı '• delege!iklerıni knpattıf'ını 
ve Vaşi.1,r.on ve Şikagodal.i legasyon 
ve konsokı:luk memurlarını geri ça
ğırdığını lt:blig etmiştir. 

B. Hut, bunun iki memleket ara
sında d:)>ıvınalik münasebetlerin ke
silmesi <.l ·mek olmadığını, Tahranda-

ki Amerik .. Jegasyonunun kapatılmı
yacağını bildirmiş, İran hühümetinin, 

bu tedbiı ı bazı Amerika gazetelerin
de lran dı.· vlet adamlarına karşı yapı-

lan hakantler Üzerine almış olduğu

nu, İran ı.ukümetinin protestolarına 

Anıerik.t tıükümetin:n teessür ve te
ess:Afler'nı bildirmekle beraber, ana 
kanunun basın serlı::stli~ini teminat 
aitına alııu• olr.ıası dolayısiyle hükü
m etin b:..& nusus.a bir ~ey yapacak du
rumda olıı.adığı cevabı veı iımiş oldu· 
ğunu il",..,e etmi"tir. 

D A ER 
B. Fon ihbentrop alman cevabını 

·in sabah B. Edene verdi 
(Başı 1. inci saylada) 

!aşmalarından doğacak askeri yardım 
teahhütlerine girişmeğe hazırdır. 

l l. - Bu emniyet anlaşmalarını 

kuvvetlenc.lirmek için bir hava paktı 
imza edilecektir. 

12. - Holanda hükümcti arzu eder
se, bu d~vlet dahi bu garp emniyet 
paktına gır ebilecektir. 

13. • Almanya ve Fransa, genç ne
sillerin terbiye:;inde ve neşir sahasın
da iki millet arasındaki karşılıklı 

duyguları zelıirliyebilc:cek her türlü 
hareketten kaçınacaklardır. Aynı za
manda milletler cemiyeti merkez

0

nde 
müşterek bir komisyon kurulacak ve 
hu komisyon bu husustaki istek ve ~i
kayetleri iki devletin tetkikine sıma· 
caktır. 

14. - Almanya ve Fransa bu anlaş
maları iki milletin reyiamma suna
rak, o sucrtle tasdik ettirmek mecbu
riyetinde bulunacaklardır. 

15. - Almanya, teklif edilen ademi 
tecavüz paktlarının imzası için cenu
bu şarki VP §İmali şarki komşulariyle 

derhal münasebete geçmeğe hazırdır. 
l 6. - Almanya, kabul edilecek bir 

müddet içinde sömürge sahasında hak 
beraberliği meselesinin halli ile mil
letler cemiyeti statülerinin V ersay 
andlaşmasından ayrılması beklene
rek hemen ve yahud yukarda zikre
dilen andlaşmaların imzasından son
ra milletler cemiyetine dönmei;e ha· 
~ırdır. 

l 7. - Bu anlaşmaların tatbikini ga
ranti için lazım gelen salahiyeti haiz 

bir arsıulu~l\l yüksek bir hakem mah
kemesi kurulacaktır. 

Alman hükümeti ayrıca Avrupa 
sulhunu k\Jracak olan anlaşmaların 

imzasınd"" sonra silahlanma yarışına 
engel olmı.k için pratik tedbirler sa
hasında tesebbiisler yapılmasını tek· 
lif etmektedir. Bu teşebb "isler araınn
da, bilhasH\ sarih ve belli işler hak
kında karar vermek için konferans
lar teplanmuı keyfiyeti de vardır. 
Alman hükümeti bu konferansın i'k 
pratik heıiefleri olmak Üzere şunları 
ileri sürmt>ktedir: 

Boğuc 11. zehirleyici ve yangın çı
kartıcı bombalar atılmasının yasak e
dilmesi ::er. he bölgesinrleki orta kıy
mette ağır topçu ate inin dışında ka
J,1n açık y~rlere her türlü bomba atıl

masının ö"üne gecilme!'>i, 20 kilomet
relik bir muharebe sa ıasının dışında 
bulunan verlerin bomb rdıman olun· 
masının }o:.ak edi mesi ,en ağır tank

larhoı en a<Yır top rın kalclrrılmn"ı. 

Alman hült'1me'İ n;• yet, sıyaul 
anJa,.ma arın imza .. ınc1nn sonra he
men ekonorri't mes .. fc-1er Üzer:nde fi. 
kir teati3:ıı .. o-İrl"'""' • e haz•r olduğ ınu 

da bi!dirmrkte:lir. 

Alm.ırı mu!ıtırcn l'rtm:myll <'!l 
reri ',ı · 

P ris, 1 ( A.A ) - 1 .., .,. z e!çisi, sa

at 15.30 d:ı B. Flnrı 'en'c alman m:ıhtı-

V4 ıı 'l./~" .d 
\ \U O' A"YA <;!v.~t:ı~ .... 

B. Van Zeeland (saida), 
8 . Bekle beraber 

Varşova, l (A.A.) - Londra k:>n
feransı dolayisiyle Varşovaya ziyareti. 
ni gec"ktirmiş olan Belç"ka başbakanı 

Van Zceland'ın bu ziyareti Paskalya'
dan önce yapacağı haber verilmel<tedir. 

rası metnini tevdi etmiştir. 
Bu mahfiller, alman muhtırasının 

m;.ıhteviyatı hakkında sızan mahimat et. 
rafında mütalaa yürütmekten imtina et
mektedirler. Havas ajansı muhabiri, 
Fransa hükümetinin, alman muhtırası
nı en ufak bir tarafgirlikten bile azade 
olarak gözden geçirmek ve B. Hitler'in 
muhtemel müsbet tekliflerinin hepsini 
dikkatle mütalaa etmek niyetinde bu
lunduğunu haber vermektedir. Her hal
de, Fransa, Lokarno devletleri arasında 
elbirliğine devam etmek arzusunda o
lup, Brüksel toplantısının bir an evvel 
yapılmasını isteyecektir. 

lngili::. l:tıbincsi11i11 t~o11luntısı 

Londra, l ( A.A.) - B. Fon Ribben. 
trop, Dikhof, Eden ve Halifaks arasında 
dış bakanlığında cereyan eden görüşme 
bitmiştir. Royter, alman cevabının b:.ı

gün neşredilmesi ihtimali olduğunu ha
beı vermektedir. 

Kabine, mülakattan sonra hemen 
toplanmıştır. 

Londra, l (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri, İngiliz kabine11ini11 bu sabahki 
toplantıda şu meseleleri gözden geçirdi
ğini haber vermektedir: 

1. - Alman muhtırası, 
2. - Belçika, fransız ve İngiliz kur-

mayları arasında yapılacak yeni g:lrüş

melerin programı. 

3. - Fransa'ya ve Belç:ka'ya, Beyaz 

kitaba melfuf mckt.ıb'1n gönderilmesi 

meselesi. 

Londra, l (A.A.) - Kabinenin top. 

lantısı iki saatten fazla sürmüştür. B. 
Eden, Fon Ribbentrop'la yaptığı konuş

manın neticesini mufassal olarak izah 

ettiği sanılıyor. 

Kabine, bugün öğleden sonra, avnm 

kamarasında tekrar toplanacaktır • 

Um ,,mfo ı·aziyet tliizcldi 

Londra, 1 (A.A.) - B Fon Ribbcn

trop'un Londra'ya gelmc&i ve B. Hit
ler'in tekliflerinin arsıulusal görüşme
lerinin yakında açılmasını mümkün lu
lacağı ümidi burada çok mükemmel bir 
tesir uyandırmı~, hele kıymetler borsa. 
sında fiatler hissedilecek derecede yük
selmiştir. 

Alman muhtırasının tam 

metni 5. inci sayfamızda 

-~~~~----------···------------~~~-

Sovyetler dış 
yaı~ lını 

k:arsılıklı l\loğoJistanla 
ı>a1itı imzaladılar 

' 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
Zira Çin bu memlt:ketin istiklalini tanı
mamıştır. Buna benzer bir hadise esna
sında - ki bu hadise, MançJkonun istik
lalinin ilanı ve b.a yeni devletle Tokyo 
arasında anlaşmalar İmzasıdır. - Nan. 
kin hükümeti, milletler cemiyeti nez
dinde resmen protestoda bubnmuştu. 
Moskova'da yabancı bir kaynaktan alı
nan haberlere göre, Çin hükümeti bu 
kerre, Sovyet Rusya ile Mogolistan a
ı-asrndaki paktın imzası dol:ıyisiyle h:.i
k~mranl.k haklarına yapılan bJ tecavüz_ 
den dolayı aynı tarzda protestoda bu
!Jıunıyacrktır. Eğer hakikaten vaziyet 
bJ tarzda tecelli ederse bıı hal, japon po
litikasına karşı birlikte savaş için zım
nen anla~mış olan Mosk:>va ile Nar.kin 
arasındaki ır.Ünasebetleri gayet hus.asi 
l>ir tarzda aydınlatacı.!ktır. 

Nihayet arsıulusal vaziyet bakımın

dan b:ı paktın İmzalanması ~unu göster
mektedir ki, son seneler içinde güddü. 

• 
ğJ vakıt kazanma siyasasından sonra 
Moskova japon genişlemesi siyasasına 

karşı a7.imkar bir vaziyet almıştır. 
Her türlü demiryolu mün:ıkalfıtın

dan mahrum ve Mo•kova'd:ın 0.1 iki gün 
uzak bir bölgede bilerek Sovyet Rusya' -
nın bu derece geniş teahhüdler knbul 
etmesi, alman emperyalizminin Sovyet 
Rusya'ya knrşılıklı yardımla bağlı mem
leketler aleyhine ve bi-zzat Sovyet Rusya 
aleyhine karşı olan tehdidine rağmen, 

Sovyet Ru sya'nm <lış Mogolistan'da bir 
müdahale için kendisini lüzumu kadar 
kuvvetli hissetti· ini göstermektedir. 

Uogol - Ucmru :murmdu lıliclisc
ler tlerum ediyor 

Moskova, l (A.A.) - Tas ajansı, 
Mogol - Maı.çu sınırında vı.k.ıbulan yeni 
ve mühim bir hadiseyi anlatmaktadır. 

Top, tnr.k, zırhlı otomobil ve tayyare 
ile mücehhez japon • Mançuri müfreze
leri Adikdolon yakınında mogol sınır 

muhafızlarına tekrar hücum etmişlerdir. 
Bu mevkii İşgal eden müfrezeler Tam
sikbulak'a kadar ilerlemişler ve sınırdan 
45 kilometre içerde olan Tamsik'e yak
laşmışlarsa da yardımcı müfrezesi alan 
mogol muhafızları bu müfrezeleri püs
kürtmüşlerdir. 

Tas ajansı çarpışmaların sık sık de
vam etmekte olduğunu ilave ediyor. 

l h·i vavurwı terh·if i dolayısiyle 
Sm )'etler jC1po11ları 

prote."ito ettil<•r 

Moskova, 1 (A.A.) - Tas ajansı bil
diriyor: 

Sovyetler birliğinin Japonyadaki bü-

yük elçisi B. Yurenef, 30 martta japon 
dış bakan muavini B. Şigemits:.ıyu'yu 

:.tiyaret ederek Suçang ve Divina ıov
yet vapurlarının japonlar tarafından 

haksız yere tevkif edilmesini protesto 
etmiştir. 

Bu vapurlar, Miami limanına, Vla
divostok'daki japon general konsolosu
nun verdiği ifade Üzerine kömür yük
lemek için geldikleri halde, general kan. 
solos sonradan 24 martta buna salahi
yeti olmadığım bildirmiştir. 

Buna binaen, kaptanların deniz ka
nunlarını saymadıkları ittihamı doğru 

olmadığı gibi iki \'ap.ar:ın 345 yolcu ile 
on gündür tutulma ve ka~tanların tev
kif edilmiş olması da haksızdır. 

Bu te\ kif, sovyetler birliğine ve yol
culara on gündür ehemiyetli zararlara 
seheb olmaktadır. 

-~~---···----~~-

Bir ingiliz bakanı 
istifa etti 

Londra, l (A.A ) - Cüzdansız ha· 
kan Lord Östas Pcrcinin istifa etti[;i 
bildiriliyoı:-. 

Havas aJansı muhabirinin öğrendi· 
ğine göre Lord Perci sırf iç sıyasaya 
aid sebebl<:r dolayısiyle vazifesini bı· 
rakmaktadır. 

Bu bak2.11, hükümetin "sefalette 
bulunan bölgeler" e karşı güttüğü sı
yasayı tasvib etmiyordu. 

Londr:ı, 1 (A.A.) - Bu sabah rra· 
zeteler alman cevabı metnin:n yok U· 

ğundan dolayı bu hususta düşünce 

yürütmemektedirler. 
Gazeteler, Lord Östas Percinin is· 

ti fasının, kabin ede bir anlaşmaz Irk 
çıktığına Jeli) olmadığını, yalnız mu
maileyhin l ord lnskip'in müdafaa ba

kanlığına gelmesi Üzerine kendi mcv
kiinin gayri muayyen kalan mahiye
tinden müteessir bulunduğunu yaz
maktadırlın. ----·----
ÇEKOSLOVAKYANIN AL~l N

y \ Yl PROTESTOSU 

Berlin, 1 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Çekoslovakya elçisi, dün alman 
dış bakanlığına giderek eski çekoslo
v ak mebuslarından Jung, Krebs ve 
Şubert'in alman parlamentosu nam
zetleri listesinde bulunmalarını pro
testo etmiştir. 

Elçi, bu hu~usta, dış baka ' w ı 
müsteşan Fon Bülov'la uzun uzac?:
ya konuşmuştu:.-. 
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• • Etr·· s~ e lin ( 

meı §e 
.:.. Ya e ok la ımız 

Yazan: Dr. W. Brandenstein; Viyana 
Türkçeye çeviren:. Sadettin Bu/uç 

Etrüsk[ere olan ilgi gittikçe art
maktadır. Bu il giyi uyandıran, Et
r üsklerin esl;;İ Roma üzerine yap~ık
ları önemli tesirdir: Latince aile ad
larından pek çoğunun aslı Etrüskçe· 

dir. 
Bodrumlu (Diyonüsiyos) a göre, 

Etrüskler yerli idiler; (Herodot), Et
rüsklerin Küçük • Asya'dan geldikle· 
rini ileri ı:-ürer. Etrüsklerin Küçük • 
Asyadan geldiklerini gösteren ve ser
pintileri (Eneis} [l} de yer tutan bir 
ananeye göre (Eneas) [21, yiğitleriy
le (Turova) dan gebnlşti. Bu anane
nin bütününde değilse de, aslında ta· 

rihi bir öz gizlidir. 

Din tarihi bakımından da Etrüsk· 
terin ilitilderi doğa iledir: Etrüskler· 
deki, geleceği önceden öğrenmek için, 
içiriğe bakmak göreneğinin kökü 
• bulanan eserlerin de gösterdiği gibi • 
Mezopotamya dadır. 

Etrüskçe yazılmıt amtla.-ın alfabe
a.İ. Grek alfabesinden alınmıştır. Et
:rüskçede ( f) seslni veren ( S) harfi 
önemlidir. Bu harf, aynı sesi vermek 
üzere, yalnız bir de Lidya alfabesin. 
de va.rdrr. İster nıen~ • birli:ği, it.terse 
doğrudan doğruya olan bir tem.a.s ile
ri sürülsün, Etrüskleri Lidyahlardan 
uzak tutmamalıdır. 

Yap1lış bakımından Etrüsk kabir
leri ile Küçük - Asyada bulunan ka· 
birler arasındaki benzeyiş de önemli· 

dir. 
Arkeoloji araşbr.malarm toplu ve

rimleri de, Etrüsklerin, sekizinci as
rın ba§lungıcında göçtüklerini göster

mektedir. 

En eski Etrüsk yazılı anıtlar •· 
şağı yukarı, ayın zamandan kalma
dırl..r. Hele, kabir ya:ıularmdan çok
ça tanıdığımız, F.trüsk Has adları Kü
çük-Asyada bulunanlara çok benze-

mektedirler: (Tarkini) has adı, Kü
çük. Asyada en eski ve çok yayılmış 
bir Tanrı adı olan (Tarkhu) dan üre· 
miştir; bu kelime Eti dilinde (Yiğit, 

Alp) anlamınadır. 

Son olarak, karışık bir dil • anda
cı olan ve Llnmi adasında bulunan 
kabir ta~mı anmalıyız; bu kabir ta• 
şındaki dil, yalnız lehçe bakımından 
Etrüskçeden ayn-dır. 

Etrasklerin, ltalya'ya göçmeden 

ince Kü-yük - Asyada oturduklarını 
böyleee gösterdikten sonra, cifıan ta
rihinde kendilerini göstermelerinin 

birdenbire, sert olduğuna bakarak, 

Küçük • Asyaya sonradan geldikleri

ni; ve derın izler btrakan kültürleri

nin özgülüğünü göz önünde tutarak 

da Küçük - Awya'ya doğudan geldik

lerini kabul edebiliriz. Gerçekten Mı

aır, on üçüncü asırda, aralarmda 

(Turuşa) larm da bulunduğu kavim
erin tehdidine uğramı~tır. 

Hiç bir dil kalmadı ki Etrüskçe· 

[1] uvergir' in Kohrtımanlık el.u

tanı. 

[2J Romayı kurGD. ''RoınıM.us!' un 

atası. 

Tefrika: No: 54 

nin onunla ilrrili olduğu ileri sürülmüş 

olmasın. En ağır başlı iddia olduğu 

sanılan, Etrüskçenin Hindo · CeTmen 

dilleriyle c.lan ili§İğini e!e alcrsak, Et

ı·üskçede Lu sonuncu dillerde geçen 

kelimelerden birkaç benzer bulab;Ji. 

riz. Anca!.<, bir yığın kelime karşdaş
tırmasr biribirine uymuş olsa bile. 

bundan dilde menşe - birliği sonucu

na varmak doğnı olamaz. 

Etrüskçenin. Hindo • Cennen dil

leriyle olan birliğini ispat için kelime 

karşıla§tı:rmasr yetmediği gibi, Etrü.sk 

dilinin yapısı ve örgüs.ü de Hindo • 

Cerm.en dilleriıılıdnden büsbütün ba§

kadır; bu başkalığı, deklina.ayon a· 

çıkça gÖstermektediJ'. Bu bakımdan. 

Etrüskçenin Türkçe ile olan benzerli
ği dÜ§.Ün.meğe ve dikkate değer: Et

rüskçede, kasus ekleri, ister müfred, 

ister cemi halinde o:isunı türkçede ol
duğu gibi, Nominativ•e bağlan1r: 

Örnek~ Etrüskçe 
&pur = şehir 

spur-ethi = şehir-de 
Örnek: Etrüskçe 

klan = oğul 

klen-ar = .oğul-lar 

klen-ar-thi = oğnl-lar-da 

Eğer Latinceden de bir örnek ala· 
sak: 

domus = ev 
domi = ev-de 

aradaki ayrılığın çok büyük olduğu 

anlaşılır. 

llk bakışta, Etrüskçe ile Küçük -

Asyanm türlü dilleri biribirioe ben

zerlerse de, bu, ya rasgeledir, ya da, 

bu dilleTden Etrüskçeye geçmit sayı
lı kelimelerden ötürüdür. 

Dil • örgüsü bakmundan, Etrii.skle

rin Orta - Asya'dan geldiklerini ka
bul etmek gerekiyor. 

Çocuk haf tası hazırlıkları 
23 nisan çocuk bayramı ve haf -

tası programını hazırlıyacak ko
mite, bugün, başbakanlık yönet
geri 8. Kemal Gedeleç'in reisli • 
ğinde, saat 16.30 da, çocuk esirge
me genel merkezinde, ilk toplan
tıs.ını yapacakbr. 

Etibba odasının 
konf eranslan 

l ci mmtaka etıbba odası reisliği 
muayyen zamanlarda verilmek üzere 
konferanslar l:eıtib etmiştir. Bu. 
lardan birincisi bugün, saat 17 de 
merkez hıfzıuıhlıa müessesesi 
konferans salonunda verilecektir. 

Konferanstan sonraaı için bir 
de ıölen hazırlanmışbT. Bu şölene 
doktotlarımu; ve aileleri iftirak 
edeceklerdir. 

lNG!llZ POL!· -,iKASI 
26 m"'rl 936 tarihli Dw:?;yli fI,ualJ 

gazetesinden : 

Bugün avam kamarasınc!aki ce!se, 
bereke t versin, buhranın bir fasıla

sında vukubulmaktadır. 

Bu suretle şu vera bu milletin aciz 
kaldığı sahalar Üzerinde bir takım 
gezin:.iler yapmaktansa esas İngiliz 
dış siyasasının prensiplerini pekiştir
mek bu müzakerelere esas olacaktll'. 

Bugünkü devrede hadiseleri aoğuk 
kanlıhkla mütalea etmeyi ziyadesile 
icab ettirmektedir. 

iti kargaşahğa ve mübhemliğe dü
§W"Dle~ zamanı değildir. 

Son yıllar içerisinde aaldırganlığm 
önüne aşılmaz engeller kurmak. Mil· 
letlerarası bir vazife olduğunu tek· 
rar tekrar söylemişizdir. 

Bugünkü buhranın sonunda bu 
noktayı kuvvetlendirmek bü&bütün 
Önem almıştır. 

Biz, ingiiiz hükumetinin bu işte 
mesuliyet yükünü p:lylaşmak yolun· 
da tekliHerde bulunduğu şu srrada, 
her zamankinden daha ziyade em· 
niyet içinde buhı:mnak isteriz. 

Bir de gelecek bir harbı kazana
bilmek için b ir tak.mı anlaşmalar 

yapmak, bu harbın patlak vermes(· 
nin önüne geçmek kadar ehemiyetli 
değildir. 

En yüksek dava, §İl'lldi Milletler 
Cemiyeti paktının nasıl kuvvetlene
bileceği, Milletler Cemiyeti makinesi· 

nin hiçbir saldırganda saldırma ce
sareti brrakmryacak derecede ne su· 
retle tesirli bir hale getirilebileceği 

meselesidir. 

Ne yazık ki, bu esaslarda anlaş
mış olan milletlerin bu tarafı kuvvet
lendirmek yolunda gösterdikleri gay
retler az ve küçüktür. 

Bir takım milletlerin yiiklendikleri 
taahhüdlcri artırmaktan çekindikleri 
görülmektedir. 

Bu böyle olunca acaba bir saldır
gana karşı tesirli surette harekete 
geçmek taahhüdünde duracak ve fiil 
sahasında da sonuna kadar yürüye
cek istekli milletlerden bir grup yap· 
mak doğru olmaz mı ? 

Böyle bir grup, MiJJetler Cemiyeti• 
nin çerçevesine dahil olmamalı, Mil
letler Cemiyetinin siyasasını kuvvet
lendirmek 'Ve ona müzaheret ebnek 
Üzere, her türlü grup politikamıdan 
uı:ak, bu kurumun bir orgam olma· 
lrdır. 

Bunun kuvveti ve tesiri geniş ol

malı. fakat herhangi bir ittifakın 

krhk değiştirmiş bir şeklinden uzak 
bulunmalıdır. 

Bu sebeple, bu grup, bütün Millet· 
ler Cemiyeti azalarına açık bulunma
lıdır. Bu grup, şu veya bu devlet 
aleyhine değil, ortaya harbı çıkar

makla suçlu olan herhangi bir mem
lekete karşı harekete hazır dur

malıdır. 

&a, bir emniyet te<lbiridir. Bu sis· 
temin tt.wıanya i[e alakası neclir ? 
Bu, I.~i!lcf..ler Cemiyetine girdiği tak
dir~e Alınan} a'ya aa açık bulunma· 
h~n·. 

Bundan böyle almanların müsavat 
İsteme~eı·inin onüne geçmek faydasız 
ve hatla telılikeliclir. 

Manevi bakımt:an bu arzuya mu
kavemet et:m~k imkansızdır. Eğer al· 
manlıırla müsavi olmayı kabul edi
yorsak , bunu kati olarak tatbik et
meliyiz. 

Bir taraftan bunu bir prensip ola
rak kabul ei.mek, ö te taraftan tathi· 
kat sahasında buna yer vennemek, 
Versay kayıdlarına taraftar görün
mek olmaz. 
B~z veyahut dünya Hitler için ne 

düşünürsek dÜ§Ünelim, ister kendisin
den bo~lanahm, ister hoşlanmıyalun, 
ister kendisine güvenelim, ister gü
venmiyelim, Alman milletinin müsa
vilik istediği bir hakikattir. 
Eğer alman müsaviiiği kabul edil

mediği için ortaya bir harp çıkacak 
olursa buna sebep olanlar lngiiteı·e· 
den hiç te sempali görmiyeceklerdir. 

Birinci mesele, alman hükfunetinin 
durumu değ-il, Avrupa·nın em.niyeti· 
dir. 

Bugiin, Alnıanya'dan gelebilecek 
herhangi bir tehdit veya tel{Hkeyi 
karşrlayabilmek İçin alman miisavi
liğini reddetmek değ], Avrupa'da her 
hangi bir saldırganlığı düşünülemez 

bir hale getirmek lazımdır. 

İngiliz politikası bu yöne doğru 
yönelmektedir. 

Tarihi mülakat 
dolayısiyle 

Londra'da çıkan ( Deyli Meyi) in 
meşhur muhabiri Ward Price, B. 
H itler'le bir mülakat yapmış, ve bu 
ajans haberi olarak gazetemizde çık
mıştı. Bu mi!lcikah neşreden Dey1i 
Meyi gazetesi bu münasebetle . z
dığı bir ba§ makalede diyor ki : 

Wa'k'd Price'in 1-litler'le yaptığı ve 
bizim bugün neşrettiğimiz mülakat, 
uzwı yıllardan beri değme gazeteeiye 
nasip olınanırş tarihi bir muvaffakı· 
yettir. 

Bu mülakat, kendi şahsi enerjisi 
ile Almanyayı tozlar içinden alıp 

yÜkselten bir liderden gelmektedir. 
Bu adamın geçmİ§te hiçbir alman 
hükümdar veyahut diplomatında bu
lunmıyan bir otoritesi vardır. Cnun 
vereceği her emre milleti uyar. 

B. Hitler'in bu müli..katı:nda söyle
diği aözler aras.ında en önemli oian 
taraf, kendisinin teklif ettiği saldır

mazlık paktlarına Avusturya ile Çe
koslovakya'nın da girmesini istedi· 
ğidir. 

Bu nokta Sir Austen Çemberleyn 
tarafından avam kamarasında geçen 
pazartesi günü ortaya atılmıştı. 

Tarnr•'"~ :n-~'°-.: g""zelec!si V ard !>ray• 

DGnkü g:.;.;-üşrnele HiJer, ken~isi
nin 1 S34 yılı ağustosunda s.>yleciiği 

s .. zlerde hala ayak diredieini ve Av
rup:ı'nm büyük bir muhalefet gôste• 
rece~i Avusturya ilhakına taraftar 
hulunmadığıru söyleıniştir. 

Bu mülakat, merkezi Avrup'c!a sul• 
hu ziyadesile pekiştirrneğe yare.hm 

ede bilecektir. 

Bundan başka kendisinin Ren sa· 
hasında Fransa.ya karşı hiçbir s:ı:~·::r• 
gaDhk dilet;,-i beslemediği bak~mda 

~ylecliği s..:zler de dikkate de~er 

Hi~ler b:r clefa daha Fransa i~e snl· 
l:a ve ey?ce anlaıJmnğa taraftc:.r ol
duğunu söylüyor ve eliyor ki : ~ Ziı-a 
ne A lmanya'nm Fransa'dan ne de 
Fransa'nın Almanya'dan, artık, isti
yecekleri birşey kalmamı§tır. ... 

Artık Almanya, bütün tcpr<'..kbrı 

üzer.in~e egemenliğini tesis ettiği 

için V ersay mu~heclesinin ceza mad
delerinden hiç birisi kalmamış oluyor. 

Ş5mli Fransaya bu olutu, Belç]~a
nm yaptığı gibi, kabul etmek ve so
ğulı kanhhkla kar§ılamak kalıyor. 

Şurasını kaydetmek gerektir ki Ame-

rika llir~eşik devletleri. Hi!:ler'in s - ~· 
lerini ve teklif:lerini muv a f[k bu!u~, 

Franş~'da ve lngilt.ere"de bir lakmı 
insanların ileri silr<l5kleri g-ihi zecri 
te«]birlerden dem vurmamı~~ır. 

B. Hi~ler, kayıdsız, §ar~sız Mil
letler Cemiyetine dönmek arzusun :la 
oldufunu söylemi~tir. Yalmz buraya 
döndükten sonra s:imürge işleı-inJe 

hak müsaviliğile Versay'm Milletler 
Cemiyeti paktınrlan aynlma:u mese• 

· leleri:nin konuşulma:mu istiyecektir. 
Viison'un Amerika senatosuna kar· 

ti!J ANKARA 
ile keyif kaçıran ve rahatsızlık veren Mus
tafa Kemal ismindeki "frondeur'' ün ağzını 
mühürlemektir. Ger~i. hangi istikamette o
lursa olsun bir kere tesbit edilmiş olan dev
let po1itikasmm vahdetini, uygunsuz bir 
muhalefeti ortadan kaldırmak suretiyle teh
like?~ ataklardan ve sarsıntılardan koru
mak, politik mesuliyeti en tehlikeli bir za· 
manda Üzerlerine alınış olan kimselerin ta
bii bir bakkr ve hatta vazifesidir. Bu hakkın 
VI. Me-hmed için de tanınması taznndır. Ve 
ş.unu da söyliyelim ki, padişah bu hakkını 

mayıs 1919 da, onu Ordu Müfettişi olarak 
Anadoluya yolladı. Kıtaları tensik etsin ve 
Ennenilere karşı vaziyeti düzeltsin diye. Fa
kat bu işte asıl mühim olan cihet, onun u
:ıa.klaştınlması ve tam imparatorluk hükü
nıeri büyük politikasını inkişaf ettirerek pa
dişaha imparatorluk üzerindeki hükümran
lığın gölgesini temin etnıeğe çalışırken, o
nun devletin istiklalini öne sürerek buna 
mani olmasınm önlenmiş olması idi. 

Bunu- yapmakla - ki kısa süren hüküm
darlık devresinde bJ.miyerek yaptığı yega
ne tarihi hareket d ~ bu olmuştur - Anadolu 
milletine bir Şef ve bu Şef'e de o milletin 
şahsiyetinde uysal 1:.ir vasıta ve o toprakla
rın genişliğinde el değmemiş bir aksyon sa
hası vermiş~ Bu iki şeye, Şef, kafasındaki 
çetin mücadelelerle ve tek başına olarak ta
sarladığ"I vmuh ve gayeyi gerçeklik sahası
na nakledebilmek içın, muhtaçtı. 

Y03CUI: NYrkr1 oaa BISCllOFF 
T iirtıçc,,_ ~uea.: Bwlıan BEi.GB 

Fakat programın merke%ini teşkil eden 
nokta, geçmiş hadiselerin mesuliy~tini 
Gençtürkler rejimine atfederek ve ıcab 
ederse hatta açık veya gizli bir ingiliz l'ıt
mayesine girerek, bütün imparatorluk Ü
.serinde, padişahın hükümranlık haklannm 
muhafazasıd.ll'. Netekim, padişah hük:üme
tinin 1919 ve 1920 yıllarında takib ettiği iç 
ve dış politika, bunu tamameıı teyid edici 
mahiyettedir. 

H~d.iselerin cereyan tarzı, kendilerinde 
nüfuz ve kuvvete benzer biır şey tanıdığı 
müddetGe, padişah ile hükümeti, böyle aca
yip ve haysiyetsizce bir politika t:akib et
mekten ve Mustafa Kemafin yegane rea
J i:;t~~ görücılinü temsil eden milli Türk po
Iiti_:?..~-.~ ı önlemek için ellerinden geleni 
y~p...,al:tan çekinmemişlerdir. 

Bn husust1 ilk 11.:e: b eden şey, tok sözleri 

oldukça şiddetsiz kullanmıştır. Eski zaman
larda olsllll yeni zamanlarda olsun, Musta
fa Xem.al'den öne~ ne çok değerli ve muh
terem devlet ad.anıl~ zmdanm yolunu boy
lamışt1. Binaenaleyh bozgunu takib eden o 
karan1ık yılın kışında ve o ıstırab ile ümid
sizlik havasının içinde general Mustafa Ke· 

-.mal ortadan kaybolmuş olsaydı, büyük bir 
telaş ve heyecan kopmuş olmazdı. Fakat 
yorgun ve kararstz padişah bu gibi aksyon
Iarnı adamı değildi. Bundan başka, Musta· 
fa Kemal'i nasıl b~ istikbalin beklemekte 
olduğunu, herkes gibi padişah da o günler
de hatırından geçiremezdi. İşte bunun için 

Bu suretle Mustafa Kemal aynı sene için
de ikinci defa olarak İstanbul'dan uzaklaş
tırılıyordu. "İçinde birçok suların aktığJ şe
hir" de ne VI. Mehmed ile ihtiyar Türkle
ri ne de bu büyük adı beşinci olarak taşıyan 
padişahla onun Gençtürkleri, memleketin 
taliini tayin eden dakikalarda, hakikati cür
etle ve merhametsizce görmesini ve göster
mesini bilen bu adama bir türlü iş bulamı
yorlardı. Deha • hele henüz imtihanını ver
memişse - nizam ve intiıam düşkünü devlet 
idarelerinin salahiyet dinince kıh kırk yaran 
mehafilinde daima bir rahatsızlık unsuru te
lakki edilir. Bu rahatsızlıktan kurtulmak 
içindir ki, padişah, General'i Anadoluya 
gönderdi. 

Ve sanki doğu dünyasının o ilkbahar gün
lerinde takib edeceğ ; yolu doğrudan doğru
ya ve bütiin maddes~ ve cof".dyası ile gös
termek istiyormuş gibi, padişah, Mustafa 
Kemal'i Şarka gönderirken bir başka ada
rm, Damad Ferid Paşayı Paris'e yolluyor- · 
du. Gitsin ve müttefiklerin devlet adamla
rını adı var kendi yok bir Osmanlı milletine 
dair, padişahrn tezierini anlat<>rn diye. Bu 
Osmanlı milleti, Almanlarla birleı;:en Genç
türklerin sinsi intrik.darı vüzünden, isteme
diği ve bu hususta hit: bir suç ta~ırnadığt 
halde cihan harbma sürü'plen,,.,idi. Ermeni 
kıtalleri ve Ermeni tehcirleri ile ,·~. bu mil
letin bir alakası yoktu. Bütün bunlar. r.el
un Gençtürkler'in eseri idi. · (Sonu v;- ·) 



Londra, 1 (A.A.) - Fon Rihben
lrop'un bagün tevdi ettiı;i alman muh
tırasının metni şudar: 

"Alınan bükiimeti, İngiliz lıüküme. 

tinin ve milletinin Avrupayı hak:ki bir 
sulha kavuşt~rmak için ameli çalışmala
ra bir an önce başlamak arzusunda ol
duklannı büyük elçi Fon Ribbentrop 
vasıtasiyle öğrenmiş ve bundan samimi 
bir boşnudluk duymuşhır. Bu arzu, al
man milletinin ve hükümetinin samimi 
niyet ve ümidlerine taır.amiyle uygun. 
dur. Bunun içindir ki, alman büküıneti, 

Lokarııo devletleri delegelerinin kendi
sine 20 mart'ta verilen projede böyle 
hakiki bir ıulh eserinin başlanması ve 
başanlmaıma esas olabilecek muteber 
ve verimli bir temel görmemekle esef 
duymaktadır. 

Alman milleti.1e ve lıiik:.imetine göre, 
bu orojede şeref ve hak beraberliği ka
nunlarma karşı anlayış zihniyeti hiç yok
tu.-; o şeref ve hck beraberliği ki, zama
nımızın milletleri hayatında serbest 
andlaşmalar yapılması için esaslı ,aı·t · 
tır ve binaenaleyh mukaddestir. 

Mukaddes ve ağır bir vazife 
Alman hükümeti mezkur m"'.ılnddes 

va.ı:.i!enin ağırlığına bakarak, k:mdisine 
verilen muhtıranın bu bahta menfi ol
duğ-..ınu müşahede etmekle ancak zaruri 
bir şey yapmış oluyoı·. Bununla beraber, 
a1man hükümeti, Avrupa sulbumın te
mini için müsbet çalışmalara başlanma
aınr kendi tarafından da kolaylaştırma
ya gayret arzusundadır. Bunu, 7 mart -
taki tek'iflerini aydınlatmak ve geniş. 
letmek suretiyle yapacaktır. 

Alman hükümeti, Almanyayı aşağ· 

mevkide tutan muhtelif noktalan ne i
çin kabul etmediğini anbtmck ve yaptı
ğı k.a-ueu tekliflerin taınamiyle yer:n:le 
olduğunu göstermek için prensip bakı
mından şumı bildirir: 

Iİ.:i İl!llch"llıtıd 
Alman h ... k ... me.i, tki is • .i ..... r.u:lte 

Alman}ajı v e aıman miile.ir.i cem;;i. 
içJı ~uıni bJr "eka:et a.ı.ı.ş bu.un
nıa.ı.üafiır. Bu iki is..ikamet şudur: 

1. • Alman milleti her halde hü
riyecini ve l.a..:imiye.mi ve binaena
leyh hu!.c: beı·abe.·ai::;ilili koru.naya az. 
metmiştir. Alman miıJel:i, bu a1yasal 
haya tın tabii arsıulusal prensiple.·in
de şerefin emre:.tiği bir hususiyet ve 
mi!Jetlerin İş biriiği için de kati biı· 

esas görür. 
2. • Alınan milleti, Avrupanın kül· 

tür ve refahı için zaruri olan sulhu 
korumak ruaksadiyie Avrupa millet
leri arasında umumi barış ve anlaşma 

eserinin ~erçekleşmesine bütün kal· 
biyle ve bütün kuvvetiyle ve samimi 
olarak y.ırdım etmek arzlUundadJT. 
Bu, alman milletinin arzusu ve, b "na

enaleyh, elman hükümetinin vazife
sidir. 

Almanya 1918 de ..• 
Alman hükümeü, 24 mart 1936 ta

rihli muvn!lkat notasında bi!dirdiV,i e-

§J yaptı~ı mane;.raların arc.hnC::ın gi

di!ere:.t bu pakt ile muahedenin ka
rış !ırılması yJzünden bu dünya pek 
çok ıztırap çekmİ§lir. 

MiHetler Cemiyeti paktından, biç 
bir tesiri görülmiyen, üstelik, bc:ı.t be
lası olan cezai hüküm ve maddeler 
çıkarıl mal ıuır . 

İngiliz halkının çoğu, B. Hitler•in 
Fransız - Sovyet pakhna kar§ı gös
terdi ği kuvvetli tiksintiyi ıı.nlamı§· 
lardır. 

lngiliz hükUmetinin de bu 
paktın yapılmasında mesuliyeti bu
lunduğu unutulmamalı<lır. İngiliz hÜ·· 
kumetinin ltalyaya karşı zecri ted 
birler konulması noktasında fazla 
,ılyak diremesi, Fransa ile İngiltere 
arasrnda gerginlik uyandırmış, on
dan sonra Fransa'da kendi emniyeti 
İçin Moskova ile ittifak elmek zo
runda kalmıştır. 

B. Hitler, bu tekliflerine cevap ala
bilmek için Fransa seçiminin sonuna 
kadar bekliyeceğinj, fakat bunlar 
reddedilecek olursa bir daha Avru
pa'nrn başını herhangi bir teklifle 
ağırtmıyacağ·m s '.>ylüyor. 

Burada karar verirken iyi ve öngö
riişe ihtiyaç VRı-dır ve Avrupa sulhu
nu korumak irin ele geçmi~ olan bu 
f •-v- t kaybecli memelidir. 

ULUS 

Alınanya Lok:arno devletleriniı1 te ~liflerini toptan redde mek!e 
l)eraher, Fransa ve Belçil{aya asla taa ·-ruz niyetinde 

olmadığını da tasrih ediyor. 
sas hareketiyle doğrudan doğruya a
lakalı olmc.k üzere şunu da kaydet

ınek ister : 
1. • Almanya 1918 de mütarekeyi 

Vilsonun 14 prensibi gereğince imza
lamıştır. Bu prensiplerde Almanya
nın Ren topraklarındaki hakimiyetini 
takyid edt.I\ hiçbir §ey yoktu. Tersine 
alarak, yt•ni bir arsıulusal nizam vası

tasiy1e daha iyi ve deva.mir bir sulhun 
bütünlüğünü İstihdaf ediyordu. bu 
zihniyet herkesin, "yenen" ve "yeni
len0 mefhumu gözetilmeksizin, ken
di alın yansına hakim olması hakkı· 
na dayan.yordu. 

Bir nıii.şahede ve bir netice 
2. · İngiliz dı~ bakanı, 26 mart ta

rihli nutkunda askerlik dı~ı Ren böl

gesi hakkında demişti ki: 
"Ren'in askerlik dışı bir hale so

kulması 1<;18 de bu mm takanın ken
disine ilhakını istiyen Fransaya ver
memek ve Almanyada bırakmak için 
Fransaya bir taviz olm<'k üzere yapıl
mıştı.'' 

Bu mü~ahededen şu netice çıkıyor 
ki, Ren'in askerlik dışı bir bale ko
nulması ~seri de esasen müttefiklerin 
daha önct:den ifasını teahhüd etmiş 
oldukları vecibenin bir ihlali eseridir. 

3 - Versay andlaşmasmın askerlik 
dışı olmak hakkındaki ahka · 
mı da biz.zat daha önceden Al
manyaya verilen teminatın ihla
line ve binaenaleyh münhasıran 

kuvvet Üzuine kurulmu,tur. Bu hü
kümler V t rsay andlaşmasından Lo
karno aııdlaşmasına nakledilmi~ ve 
bu, hakkr:ı yeniden ihlali ve bilhassa 
P•·- '•avzannm İşgalinden sonar ya
p!!mı,tır. Rurun İşgali ise bizzat fn
ırHtere d-!vletinin hukukçulan tara
fından hcilı--kın bir ihlali olarak ilan 
edilmişti. 

Zorlu kabul ettirilen sulh 
4. - Almanyanm garb bölgeleri Ü· 

zerinde alman hükümetinin sözde 
kendi rızasiyle hakimiyetinden vaz 

geçtiği h.tkkrndaki iddialar Ver.ayda 
zorla kabul ettirilen sulhun ve alman 
milletine ) apdan en vahim ve devaın
lı baskıla• m bir neticesidir. Bu müna
sebetle :iura&ı bilhaua kaydedilmek 
gerektir ki. Rurun ifgali suretiyle Al
manya muthi§ ve i,Ptilmemit bir taz
yik altmdct bırakılmıftır. Binaenaleyh 
İngiltere hiikümetinin "Veraay and
}a .. .-·~ ıı'fnın zorla kabul ettirildiğinden 

çok bahsedildi, fakat Lokarno and
latmaaının zorla kabul ettirilmiş ol
duğu hiç söylenmedi." yolundaki aöz
lerhıe lcarşr alman hükümeti §U suali 
sorar: .. Şimdiye kadar olmuş mudur 
ve asla olabilir mi ki, büyük bir mil
let şiddet.i tazyik görmeden kendili
ğinden ve r;önü1 arzusuyla hakimiyet 
haklarından ve bu meselede toprak
larını mü:lafaa edebilmek gibi en ip
tidai bir hakkından vaz ge~in ?" 

Her ~eye rağmen alman milleti 
bu vazİyc?te 17 sene tahammül etti 
ve daha 1935 aene5İnin 21 mayıam• 
da alman ba§bakanı askerlik dıfı Ren 
bölgesinin, hakimiyet hakkı olan bir 
millet için Avrupa aolhu lehinde eşi 
görülmedik derecede ağır bir yardım 
teşkil ettiğini, ancak Lokarno paktı· 
nı imzalayan öteki devletler bu paktı 
saydıkça alman hükümetinin de bu 
pakttan kendisine düşen taahhüdle
re riayet Pdeceğini söylemitti. 

Suvyet - fransız paktı 
Alınan hükümeti. 24 mart 1936 ta

rihli muvakkat notasında da Fra.naa
nm Sovyet Rusya ile yaptığı askeri 

andlaşma Lokanıo andlaşmasmm hu· 
kuki ve bilhassa sıyasal esaslannı ve 
binaen.aleyh Yarlığuun en esaslı §art
larını yıkmıı olduğunu hildirmi§ti Bu 
noktanın teferrüatına bir defa daha 

dönmek 1ü7.umsuzdur. Çünkü, Av
rupayı askt>rİ itifaklarla kaplamak 

temayülünün milletler arasında haki· 
ki bir bir?ik kurma kmefhumu ile te
lifi imkamı7dır. Bu askeri ittifaklarm 

doğurabi!cceği ihtilatlardan harb!e
rin en korkunç ve şuursuzu olan bü
yük harbın çıkamasına sebeb olduğu 
bütün dünyaca ileri sürülebilecek va
ziyete benzemesi tehlikesi vardır. 

Halbuki, bazı muayyen büy~k dev
letlerce teşebbüs olunan böyle bir in
kişafın öni1ne geçmek hiç bir h ükü
metin elinde değildir. Bununla bera
ber her hükümetin vazifesi, bu gibi 
askeri siyasaların ortaya çıkarabile
ceği aürpri71ere kar~ı kendi toprakla
rı içinde kati tahaffuz tedbirleri al
maktır. Bunun içindir ki, alman hü
kümeti, Lokarno andla§masınm hü
kuki ve ı.iyasi esaslarının İptali de
mek olan bugünkü vaziyetin göster
diği inki,aftan sonra, kendisinin de 
bu andla,ma ile bağlı görmediğini ve 
bütün alman topraklarında kati haki
miyetini kurduğunu beyan eyler. 

il akem meselesi 
Alman hüküme :!, Almanyanın em

niyeti için ve münhasıran alman top
raklarındn olan ve hiç bir kimsenin 
aleyhinde bulunmıyan hareketini bir 
hakeme brıvale edemez. Çünkü bu 
hakem en elverişli vaziyette de me
sele hakkında ancak hukuki bakım
dan bir hüküm verebilir fakat siyasal 
cepheden c.sla, hususiyle ki milletler 
cemiyeti konseyi bu meselenin huku

ki bakımdan da incelenmesi Üzerin
de müeuir olacak bir karar vermiş 
bulunmakta<lır. Sonra alman hükü
meti şu kanaattadır ki, böyle bir hü
küm Avrupa emniyeti meselesinin citl
den kurucu bir §ekilde halline müs

bet bir ıekilde yardım edemiyecek, 
bilakis, engel olmasa b ile çok güçle§· 
tirecektir. Eaasen ya Avrupada umu
mi aulhun temin edi:ebileceği umulu
yor · ki bu takdirde bir devletin böy
le bir hukuk hükümranisini takyid te
§ebbüsleri ~ncak güçlükler çıkarabi

lir. Yahud da böyle bir sulhun temin 

edebilece~i umuluyor • ki bu takdirde 
de böyle bu· hüküm olsa oba ilerisi i
çin hukul .. i bir müşahededen ibaret 

kalır. -

De vleıler arasında fark 
gözeten unsurlar 

Binaenaleyh alman hükümeti Lo
karno devletleri tarafından kendisine 
gönderilen ve yalnız Almanya için bir 
taraflı oJ.srak bir külfet olan proje
nin ne bu noktasında ne de öteki nok· 
talar1nda AVTUpa sulhu.nun kurulma· 

•ı gibi muazzam bir eserin hal tarzı
na yard.m edecek hiçbir §ey bulma· 
makta ve olsa olsa bu projede an
cak dev.mıL bir sulhu tehlikeye düşü
rebilecek c,lan ve devletler araMDda 
fark gözeten bir takını unsurlar mü
ta.hede eylemektedir. 

"Alman) tl, teklif Zeri reddeder.'' 
Alman hükiimeti, alman milletinin 

ken.düine verdiği vekalet gereğin
ce, Almanyayı bir taraflı olarak küt
let altına koymayı ve binaenaleyh 
fark gö~etmeyi istihıfol eden bu pTo

jede-ki biitiin teklilleri reddeder. 

Almanya, yapbğı tekliflerden de 
anlaşıldığ' üzere, ne Belçikaya ne de 
Fransaya asla tecavüz etmek fikrinde 
değildir. f:sasen Fraıısanın muazzam 
silahları ve fark sınırlarında yaptığı 
müthiş tahkimat kV§ısında böyle bir 
taanuz münhasıran aa.keri bakımdan 
da tuurauz bir hareket olur. Binaena

leyh alman büküıneti, fransız hükü
metinin hemen kunnaylar arasında 
görütmeler yapdnıası arzusunu da an
lıyaınamaktadır. Alnıan bükümeti, 
emniyet ııaktlarnım yapılmasından 
önce kurmaylar arasında görüşmeler 
yapılmasında vahim mazarratlar gö
rür. Alm:ı.:ı hükümeti şu kanaattedir 
ki, bu gibi anla~malar ancak beş Lo
karno devletinin giri,ecekleri sryasal 
taahhütler neticesi olabilir ve bu da 
katiyen karşılıklı olabilar. 

Almunyannı sualleri 
Alman hükümeti gene §U kanaat-

tt!dir ki, gunan meseleleri güdü!en 
ı;aye bakımmdan ve muvafık bir tarz
da bölünmelidir. Ve bu bapta alman 
hükümeti şu prens:p suallerini sorar: 

1. - Avrupa milletleri arasında im
tiyazlı ve imtiyazsız, şerefli ve şeref -
siz, hür ve esir farkları olduğu gibi ve
ya yeni bir şekilde veya tadilen idame 
olunacak mıdır ? Böyle br fark sulhun 
devamh bir şekilde kurulmasına elve· 
rişli değildir. 

Avrupa diplomasisinin gayretleri 
gelecekte de geçmişe ait ekseriyetle 
verilmiş kararlar almaktan ve geç -
mişe aid vaziyetleri ebedileştirmek 

için hükümler vermek suretiyle henüz 
mevcud olmryan hukuki deliller bul
maktan ibaret mi kalacaktır ? 

2. - Avrupa devletleri çalışmaları
nı her hususta Avrupa milletleri arasın
daki m~nasebetlerin cidden kurucu bir 
tarzda tanzimine ve dolayısiyle sulhun 
devamlı bir tarzda kurulmasına mı 

sarfedeceklerdir ? 
Alman hükümeti, milletine karşı 

olan vazifesi itibariyle kendisinin an -
cak bu ikinci eserde işbirliği edebile -
cegini beyan eder. Onca tek kurucu o • 

lan eser de budur. Alma.'1 hükümeti, 
bu eserde derin bir imanla ve arkasın • 
da yer almış bulunan milletinin sami • 
mi arzusuna bütün kuvvetiyle yardım 

edecektir. 

Bu ta:Cdirde ise Avrupa devlet a
damlarına düşen vazifeleri üç safha· 
ya ayırmak lazım geleceği düş.ünce

sindeyiz. 
1. • Yapılacak gÖrÜ§meleri aydm

la tmak için arsıulusal havanın müte· 

zayid bir !iekilde yab~tırılması safhası 
2. - Avrupa sulhunu temin edecek 

gÖrü§meler safhası,, 
3. ·Avrupa sulhu eserini tamamlı

yacak sonraki safha ki . silahsızlan
ma, ekonomi ve saire gibi • bunun ne 
mevzuu, no de şümulü §İmdiden ne 
tayin ne de tahdid edilemez ve edil· 
memelidir. 

Bu maksadla alman hükümeti, aşa• 
ğ:daki sulh planını teklif eder: 

Almanyanın sulh planı 
1. - Avrupa sulhunun korunmasr i. 

çin ilerde yapılacak. anlaşmalara mu
kaddes bir mahiyet vermek için alakalı 
miJletler ancak ayni müsavi hukuktan 
ve aynı itibardan faydalanan aza 
ı;ıaftiyle bu anlaşmalara gireceklerdir. 
Bu anlaşmaları imza için tek zaruret, 
mezkur anlaşmaların Avrupa sulhu ve 
dolayisiyle milletlerin sosyal ve ekono
mik refahları için muvafık olduğunun 

herkesçe teslimi olmalıdır. 
2. - Avrupa milletlerinin menfaati 

iktizasından emniyetsizlik devresini 
mümkün mertebe kı8altmak için alman 
hükümeti ademin tecavüz paktlarının 

imzası, yani Avrupa sulhunun temini 
devresinin dört aya tahdid edilmesini 
teklif eder. 

3. - Fransız ve Belçika hükümetle
rince de buna ben.zer birhareket ittihaz 
edilmesi ~rtiy]e alman hükümeti bu 
devre için Ren'de bulunan krtalannı 

kuvvetlendirmekten vaz geçmeyi teah
hüd eder. 

4. - Alınan hükümeti, Ren'de bu. 
lunan krtalamu gene bu devrede Fran
sa ve Belçika sınırlarına doğru ve daha. 
ileriye sevketmiyeceği hakkında garan
ti verir. 

5. - Alman hükümeti, bu karşılıklı 
garantinin tatbikini yerine getirmek Ü· 

zere kefil devletlerden her birinin İn
giltere ve İtalyanın birer delegesinden 
ve taınamiyle bitaraf bir memleket de
legesinden mürekkeb bir komiı;yon ku. 
rulmasım teklif eder. 

6. - Fransa, Belçika ve Almanya 
bu komisyona birer delege gönderebilir
ler Almanya, Fransa ve Belçikanın bu 
dört aylık devre içinde askeri vaziyette 
muayyen vakıalarla bir değişiklik oldu
ğu neticesine varırlarsa keyfiyeti mez
kur gacanti komisyonuna bildirmeye 
haklan vardır. 

7. - Almanya, Fransa ve Belçika, 
bu takdirde mezkur komisyonun ingi • 

liz ve italyan ataşemiliterleri va:sşta .. 
siyle tahkikat açmasma ve n eticeyi 
alal.alı devletlere bildirmesine muva • 
fakat etiklerini L>cyan eylerler. 

8. - Almanya, Fransa ve Belçika 
bu müşahededen çıkacak neticeyi tama• 
miyle dikkate alacaklarını temin eyler
ler. 

9. - Alman hükümeti, garp komşu• 
lariyle tamamiyle karşılıklı olmak şar• 
tiyle, Almanyanın garb sınırlarında her 
türlü askeri tahdidatı kabule hazırdır. 

10. - Almanya, Fransa ve Belçika 
ve iki kefil devlet, hemen ve nihayet 
fransız seçiminden sonra ingilu hükil· 
metinin reisliği altında toplanarak bir 
taraftan Fransa ile Belçika ve öte ta • 
raftan Almanya arasmda yirmi beş se • 
nelik bir ademi tecavüz ve emniyet palıio 
tı yapılmasını görüşeceklerdir. 

11. - Almanya, İngiltere ile İtalya
nın bu emniyet andlaşmasmı kefil ola· 
rak iştirak etmelerini kabule nazırdır. 

12. - Eğer bu emniyet anlaşma.la· 

rmdan askeri yardım hususunda hususi 
teahhüdler doğarsa Almanya. bu gibl 
teahhütlere girişmeye hazırdLT. 

13. - Alman hüktimeti, bu emniyet 
andlaşmalarmı tamamlamak ve kuvvet• 
lendirmek :izere bir hava paktı yapıl • 
ması hakkındaki teklifini tekrar eyler. 

14. - Alman hükümeti, eğer Holan· 
da isterse bu memleketin de garp em • 
niyet paktına girmesini kabule hazır • 
dır. 

15. - ::?ram ···1 arasında 

tamamiyle hür olarak ;apılan ~ ·"''tn 
korunm::sı es~- in~ L · senelik bir • · :;
manhğın katiJ ::. c '-- • 'n kalktığı ma• 
hiyetini vermek için Fransa ve Alman• 
ya kendi milletleri arasında geniliğin 
talim ve terbiyesinde ve neşriyatta her 
türlü alay, tahkir ve karşı tarafın isle
rine karışmak gibi iki millet münase • 
betlerini zehirliyebilecek şeylerden 

k< çmmak h,ususunda bütün nüfuzları .. 
nı kullanmayı teahhild eylerler. 

Cenevrede milletler cemiyeti merke
zinde, kendisine yapılacak bütün şika· 
yetleri iki hükümetin ittila ve tetkikine 
arzetmek üzere müşterek bir komisyon 
kurulacaktır. 

16. - Almanya ve Fransa bu andlaş· 
maya mukaddes bir mahiyet vermek i
çin bu andlaşmayı kendi milletleri nez
dinde bir plebisit ile tasdik ettirmeyi 
teahhüd eylerler. 

1 7. - Alınan hükümeti, cenubu şar
kı ve şimali şarkl sınırlarındaki komşu• 
lariy1e temasa gelmeğe ve bunları doğ .. 
rudan doğruya ademi tecavüz paktlan 
akdine çağmnağa hazlr olduğunu bildi. 
rir. 

18. - Almanya, bu andlaşmalar ya .. 
pılır yapılma.z milletler cemiyetine dön
meğe hazır olduiunu bildirir. Bu mı.ina. 
sebetle alman bükümeti, muvafık bir 
müddet içinde ve dostça görüşmelecle 

sömürge sahasında hak beraberliği me• 
selesinin halledileceği ve milletler cemi· 
yeti nizamnamesinin V ersay esasından 
ayırd olunacağı ümidini tekrarlar. 

19 - Almanya, arsıulusal bir ha .. 
kem mahkemesinin kurulımasını tek· 
lif eder. Bu mahkeme mezkur andlaş
maları korumakla mükellef bulunacak 
ve hükümleri herkes için "vacibülittiba. 
olacaktır. 

Sil.ahumma yanşı durmalıdır. 
Alman hükümeı.i ıu dl.&§&İD.cec.edir 

ki, Avrupa autnunun korunması ıçin 

böyle büyillc etıerin gerçeklenmesın• 

den sonra brtmez tükenmez silah ya

rı§Jna umumi tedbirlerle bir nihayet 
vermek içnı seri gayretlerde bulun· 
mak lazımdn. Alman. bükümeti böyle 

bir gayreti yalnız milletlerin mali vo 
ekonomik vaziyetlerini ıalah vautau 
değil, aynı zamanda manevi gergiıı· 
liğın de gıderilmesi vasıtaaı sayın.ak

ta ..: .-k alman hükümeti, ciban
ıümul teıel:.:büalerin daha bidayette 

akim kahcağma ve binaenaleyh bu 
gibi te§ebbüs!erin ancak silahsızlan

maom fil~n geJ"çekletmesinde hiç bir 
menfaati olmıyanlar tarafından i?eri 
sürülebile"'~ğine kanidir. Alman bü
kümeti Ö.) ı~ sanıyor ki, deniz silahla· 
rıntn tahdidJ sahasında yapıl~n gö
rüşmeler Vf' elde edilen n e iceler bu 
bapta cesaret verici bir Örn~lı oln.bi"r. 
Binaenaleyh almen hüküıı<:~~i, i1

n· de 

- Saylayı ç ıir:niz • 



SAYFA 6 

Tanınmış muganniye Maria Müller 
şehrimize geliyor 

Berlin operasının değerli artistti Halkevinde ve 
Elçilikte birer konser verecek 

Berlin Devlet operası muganni
yelerinden Maria Müller önümüzde
ki pazar günü Berlinden doğruca 

ıehrimize gelecekler. Uk konserleri
ni alman elçiliğinde ve ikinci konse
rini de haJkevinde pazartesi akşamı 
saat 21 de sosyal yardım şubesi men
faatine vereceklerdir. Maria Müllere 
piyanoda refakat etmek üzere Münib 
Devlet operasından Dr. Franz Hal

lascb herııber gelecektir. 
Maria Müller dünyaca tanınmış 

muganniyelerdendir. Bir zaman Nev
yorkta Metre Politen operasında te
ganni etmiştir. Dönüşünde lstanbulda 

da bir konser verecektir. 

Maria Müllerin Halkevinin sosyal 
yardım menfaatine verecekleri kon
serin programı aşağıdadır. Ve bilet
leri hergün saat 17 den 19 a kadar 
Halkevinde sosyal y~rdıın komitesi 
tarafından satılmaktadır. 

Muganniyenin söyliyeceği alman
ca §arkıların tercümeleri programa 
bağlı olaro.k o gün dağıtılacaktır. 

1.) Ludvig van Beethoven (16.12. 

1770. 263.1827) 

a) El°"min zevki: Op. 83 "Ah yarı 

ıslak gözlerden" 
b) Y ~ni aşk: Op. 75 2 "Kalbim, 

ah kalbim ne oluyorsun?" 
c) Ne~'e ve ıstırapla: Op. 84/1) 

''Goeth'nin "Egmont" Klaerchen'in 

ıarkıları. 

Bir defalık menşe 
şehadetnamesi 

Bundan sonra mal gönderilecek 
herhangi bir ecnebi memleketle ara
mızda mevcud anlaşmalarda menşe 
ıehadetnamesi alınmasına dair bir 
hüküm ve bir mecburiyet olsun ol
masın gönderilecek ticari' mahiyette 
her mal için bir menşe şehadetname
si almması ve şimdiye kadar menşe 
şehadetnamesiz olarak gönderilen 
mallar için de menşenin tevsiki husu
sur.da gösterilecek vesikaların Eko -
nomi Bakanlığınca tetkik ve kabul 
edilin.esi şartiyle bir defaya mahsus 
olmak üıere menşe şehadetnamesi 
verilmesi Bakanlar Meclisince karar
laşmıştır. 

d) Davul çalarken: Op. 84 2) 
2.) Cari Maria von Weber (18.12. 

1786 - 5.6.1826) 

"Freİs<.hütz" operasından Agathe
nin Resitatif ve Aryası 

"Onu görmeden evel" 

İstirahat 

3.) Johannes Brahms f7.5.1883 -
3.4.1897) 

a) Kızın şarkısı: Op. 107 / 5 14Ge
celeyin inlik bükerken'' 

b) Kırların yanlızlığı Op. 86 2 
"Yüksek yeşil otların üstünde" 

c) Kı~ söylüyor: Op. 107/ 3 "Kır
langıç söyle bana" 

d) D~mirci: Op. 19/ 4 "Sevglli
min çekicini salladığını'' 

4.) Richard Wagner (22.5.1813 -
13.2.1883) 

"Tannhaeuser" operasından Eli
sabeth'in aryası 

"Ey azİ7 avlu seni tekrar selamla
rım" 

5.) Richard Strauss (11.6.1864 
a) Sabah: Op. 27 4 "Yarın güneş 

gene doğacak" 

h) T.;ı.tlı hayal Op. 48 1 "Bu bir 
rüya değildi" 

c) Ninni: Op. 41 1 'Uyu, sevgili 
hayatım uyu'' 

d) Gi:.rJi davet: Op. 27 / 3 "Haydi, 
kıvılcım ~açan kadehi kaldır." 

Balkan çocuk esirgeme 
kongresi 

Atinada toplanacak olan ilk Balkan 
çocuk esirgeme kongresine memlektimiz 
de iştirak etmektedir. 

Çocuk esirgeme genel merkezi tara
fından kurumu kongrede temsil edecek 

üç delegeden mürekkeb bir heyet genel 
merkez muamelat direktörü B. Mebmed 
Ali Sancakdar'ın reisliği altında olduğu 

halde bugün İstanbuldan Pireye hareket 
etmiştir. Kongrede genel o1arak çocuk 
esirgeme meselelerini ilgilendiren çok ö-

nemli mevzular üzerinde münakaşa ve 
müzakereler yapılacak, hususi olarak 
Balkan ülkelerinin genç çocuk esirgeme 
kurumlanna dokunan temelli işler ve 
ortaklama çalışmalar görüşülecektir. 

================================================= 
ancak tek ve muayyen bir meselenin 

halli için konferanslar toplanmasını 

teklif eder. 

llcırb insani ve ahlaki olmalıdır. 
Alman hükümeti, hava barbınm 

insani ve ahlaki bir sahaya intikal et
tirilmesini en büyük vazife saymakta
dır. Nasıl yaralıların veya harb esir
leri:ııin k.ıtliam edilmesi, dum dum 
kur~ununım kullanılması ve haber ve
rilmeksizin denizaltı harbının yapıl
ması arsıulusal andlaşmalarla yasak e
dilmiş ise, medeni bir ins.'.lnlrk için 
yeni silahların kullanılmasında da 
sevkükeyş icablarma halel gelmeksi
zin şuursuz hareketleri yasak etmek 

imkanı herhalde vardır. 

T oplcırrncnh lwnf erwısbrm 
umumi t•:ızifesi 

Alman 1.ükümeti, bu konferanslar 
için umuırıi vazife olarak şunları tek

lif eyler: 
l - Boğucu, zehirleyici ve yangın 

ç.ıkarıcı bombaların atılmasrnm yasak 

edılmesi. 
2 - Harb cephelerinde vasat ağır 

topların menzili dışındaki açık yerlerin 
boır.bardımanmm yasak edilmesi. 

3 - Harb sahasının 20 kilometrelik 
bölgesi dısındaki yerlerin uzun men
zilli toplarla dövlilmesinin yasak edil

mesi. 
4 - Çok ağır tankların kaldırılma

ıı ve yapılmamasının yasak edilmesi. 
5 - Çok ağır topların kaldırılması 

ve yasak edilmesi. Gö.rüşme ve anlaş
m..1ınr silahların yeni bir tahdide tabi 
tutuhnı:lS.ını mümkün kıldığı anda bun
dan istilane olunmalıdır. 

Alman l \;kiimeti, anıubsal meriyeti 
haiz her ncv:d~:ı.. lter türlü sureti tesvi. 
yeye işti;-a~te hazır hulurduğuna şimdi

den hlMirir. 

Alınan hükümeti şu düşüncededir ki, 
silahsızlanma yolunda ilk adım atılır a
blmaz bu hareketin milletlerin biribiri
ne karşı olan duyguları üzerinde ve bi
naenaleyh ticaretin ve refahın inkişafı 
için zaruri olan itimadın geri gelmesinde 
fevkalade bir tesiri olacaktır. 

Elwnonıil• münasebetlerin yeni-
dcrı lmrubnası icirı. 

Alman hükümeti, elverişli ekonomik 
münasebetlerin yeniden kurulması hu
susundaki umumi arzunun gerçckl~şme. 
si için, siyasal andlaşma!ar yapılır ya
pılmaz ekonomjk mese!eler hususunda 
bu tekliiler içinde hem"'n al:.kalı devlet
lerle görüş teatisine girişmeye ve A vru
pada ekonomik vaziyetin ve bu vaziyetle 
bir kül te~kil eden cihan ekonomisi ve 
vaziyetinin mümkün olduğu derecede 
iyileşmes!ne yardım eylemeye hazır
dır. 

Alman hükümeti, yukarda izah et
tiği sulh .ıı•anı ile karşılıklı saygı ve 
hükümranlık hakkına sahip devlet
ler arasında güvene dayanan yeni Av
rupanrn kurulmasına hizmet ettiği 

düşüncesindedir. 

Son sene zarfında Almnayanrn 
uğrunda o kadar elini uzattığı Avru
panm böyle bir sükı'.ina kavuşturul

ması hususunda birçok fırsatlar ih
mal edildi. Avrupa anlaşması yolun
daki bu te~ebbüsün muvaffak olma
SIDJ dileriz. 

Alman hükümeti, yukardaki sulh 
planını vermekle bu anlaşmaya yol 
açtığını samimi olarak zaınneder. 

Yazılarımızın çokluğundan •·Ev
lilik ve ötesi" ve ""Top)·ehün 
luırb'' tefrilwlarınıızı koyama
dık. 01.-ıQ u.cu.larınıızdun i;zifr di
leriz. 

ULUS 

ÖLUMDE~ BETER 

BİR BEKLEYiŞ 

Hauı>tmanın idamı 
gene ğeri l{aldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Halk luıpiscıne~·e girmek istedi 

Trenton, 1 (A.A.) - Dün gece ha
pisanenin önüne yerleştirilmiş olan ho
parlörler, Mercer jüri heyeti tarafından 
Vendel meselesinin gözt!en geçirilebil
mesini temin için, Hauptman'm idamı 
kırk sekiz saat geciktirildiğini haber 
vermişlerdir. 

Tecil kararı ilan edilir edilmez, ha. 
pisanenin önüne yığılmış olan binlerce 
halk, mahkumun şerefine "hurra" diye 
bağırmış ve pol:s kordonunu yarıp ha
pisanenin içine girmeğe çalışmıştır. 

İdam hükmünün yerine getirilmesi 
için muayyen bulanan saatten ancak beş 
dakika önce dir ki Mcrcer jüri heyeti 
başkam hapisane direktörü albay Kim
berling' e telefon ederek hükmün g~cik
tirilmesini istemiştir. 

Bu esnada hapisane koridorunda hük
mün yerine getirildiğini tesbit edecek 
olan otuz kadar şahidle, mahk~mun 

böcresinde kendisine dini te!kinlerde 
bulunan bir papas vardı. 

Albay Kimberling, hükmün perşem
be gecesi mutlaka icra edilip edilmiyeee. 
ğini söylememiştir. 

Hauptman'ın avukatı lıoş1ıud. 
Hauptman'ın avukab B. Fişer hemen 

höcreye girmiş ve orada mahkumu ağ
la. , .niyette bulmuştur. Katiyen suç
suz olduğunu ~öy]iyen Hciuptman ken-

' Jisine \'Pr:lf'n yemeği almak İstememiş
tir. 

Mahkumun yanından çıkarken, B. 
Fişer gazetecilere: 

''- Çok bahtiyarım. Zira şimdiden 
sonra iyi müjdeler alacağımızı ümid e
diyorum." Demiştir. Hauptman'ın karı. 
sı heyecıJn içinde idi. "- Ona kavuşa
cağıma eminim," dedi. 

Mercer jüri heyeti bu sabah şafak
la beraber, fakat Vende! hakkında hiç 
bir k~rara varını-. olmaksızın dağilmİŞ·· 

tır . .Şaye i jüri heyeti Vendeli suçlu gö
rürse, hapisane direktörü hükmün infa. 
2ını bir dal.a geciktirecektir. 

Jürinin ::ılılı.ikatı devam ediyor. 
Trenton, 1 (A.A.) - Pol Vend~l'in 

itirafları hakkında tahkikat yapmak is
tiyen büyük jüri heyeti başkanının ta. 
lebi üzerine, büyük jüri heyeti, Haupt
mana 24 saatlik bir tecil bahşetmiştir. 

Bu karar, cinayetin yeni ve mühim 
bazı noktalarını aydınlatmak için veril
miştir. 

J' endd sahiden Lindberg'in 
oğlunu öldü rmiiş mü? 

Trenton, 1 (A.A.) - Mercer kont

luğu jürisinin Vendel namındaki şahsı 
Lindberg'in çocuğunun katili olmakla 
itham edip etmiyeceği henüz belli değil
dir. 

Müclafaa vekilleri, dün akşam Ven. 
del'in katil olduğuna itiraf etmesi dola
dcrin katil olduğunu itiraf etmesi dolayı
siyle, Hauplman'ın cezasının tecili 
uygun olacağım beyan ediyorlardı. Bı.ı
nunla beı·aber hakim Trençard dün öğ
leden sonra yapılan görüşmelerden son

ra demiştir ki 
"- Veodel tarafından ımza e:lilen 

itirazname Hauptman'rn cezasının teci
line kal·aı· verilmesini, ve davanın yeni
den açılması talebi böyle biı· tecili hak_ 

lı gösteremez. 
Bu itiraf bana inanılmaz bir şey gibi 

görünüyor, Hauptman işinde şimdiye 
kadar anlaşılan hak.k:ıtlerle zıddır. 

B:.ı.nunla beraber jüri Vendel'in iti
rafını gözden geçirmiş ve müddeiumumi 
B. Ervin Marşel'den meselenin incelen
mesi sırasında toplantı salonundan çık
masını rica eden bir karar vermiştir." 

Hauvtman vali Hoffman'a 
l~iı mektup yazdı 

Trenton, 1 (A.A.) - Lindberg'in 
oğlunu öldürdüğünden dolayı idama 
mahkum olan Hauptman, Nev - Jersey 
devleti valisine bir mektub vermiştir. 
Gayet heyecanlı ve acıklı ifadelerle ya
zılmış ve dün akşam neşredilmiş olan 
b:.ı mektubta, Hauptman, bir karısı ile 
bir küçük çocuğu olduğunu ve suçsuz 
bulund:.ığunu bildirerek son bir af tale
binde bulunmakta ve Doktör Kondon' -
nun bu işte oynadığı rol üzerinde israr 
ederek bu cihetin henüz aydınlanmamış 
olduğ :.mı kaydetmektedir. 
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İtalyanlar Gondara elli 
kilometre uzalitadırlar 

(Başı 1. inci sayfada) 

dedilmektedir. Habeş kadınları 
taraf mdan hazırlanan gaz maske
lerinin cepheye ilk sevkiyatı dün 
yapılmıştır. 

.'jimaldehi ileri hareketi 
Royter Ajansının şimal İtal

yan orduları nezdindeki muhabjri 
Aussada iki İtalyan ileri hareketi 
hakkında aşağıdaki tefsilatı veri
yor: 

Bir kaç hafta önce Assab ve 
Beiluldan hareket eden yerli İtal
yan kıtalarının muhtelif kolları, 
fasılalı bir surette uçurumlar ve 
volkanik kayalıklarla ayrılmış o
lan Danakil çölünü güneşte 64 de
rece santigrad sıcaklık altında 
geçmişlerdir. Bir çok düşman 
çeteleri devamlı baskınlarla bu ha
reketi zorlaştırmışlardır. Jtalyan 
kolları tayyarelerin devamlı kon
trol ve iaşesi sayesinde ilerlemiş
lerdir. Bu işe ayrılmış olan 25 tay
yare 97 iniş yapmışlardır. Pek 
tehlikeli olan bu iniş ve uçuşlar
da hiç bir tayyare kaybedilmemiş
tir. 

Tayyarelerin hizmetleri 

Tayyareler, zaman zaman, 
i1talyan kollarını tehdit eden duş
man kıtalarını mitralyöı ateşine 
tutarak dağıtmışlardır. İtalyan 

kolları tarafından geçilen ülkede 
ne su ve ne de yiyecek vardır ve 
oralarda göçebeler oturmaktadır. 

Sardo mühim bir strateji nok
tasıdır. Burasının işgali habeş 
yaylasını kızıl deniıe bağlıyan 
başlıca kervan yolunu kesmek~e~ 
dir. 

Söylendiğine göre, Aussa sul
tanının iltihak edeceği hakkında 
bir k2'.rar verebilmek için habeş
lerden veya İtalyanlardan hangisi
nin muzaffer olacağını beklediği 
doğru ise, s•.ıltan şimdi italyan!o.
ra iltihakı tercih etmiştir. 

En f nıu semtler 

Aussanm işgali İtalyan yerli 
kollarım, şimdiye kadar karşı kar
şiya bulunan kollardan daha ya
kın bir yere getirmiş oluyor. 

İtalyan kollarının bu ileri ha
reketinde geçirdikleri en fena sa
atler, karanlıkta du~man ateşine 
karşı açıkta geçirdikleri geceler 
olmuştur. 

Altmış kilometre kadar olan 
son merhalede, su ve yiyecek tüken 
diği için mahrumiyet içinde yü
rünmüştür. Tayyarelerin karşılaş-
tıkları zorluklar, kum fırtınaları 
yüzünden çok artmıştır. Yakıt va
kıt, kum fırtınaları esnasında tay
yareleri toprağa tesbit etmek la
zım gelmiştir. -----------·-----------

iş Bankası l{umbara 
piyangosunda 

l{azanan numaralar 
( BCl§ı 1. inci sayfada) 

lı B. Dr. Bekir 100 lira, Samsunda 
1069 hesap numaralı B. Neşe Lami 
100 lira, Beyazıtta 1854 hesap numa
ralı B. Cemal 100 lira, Trabzonda 443 
hesap numaralı B. İhsan 100 lira , 
Sıvasta 410 hesap numaralı B. Hik
met 100 lira, Kadıköyde 2419 hesap 
numaralı B. Niko 100 lira, Mersinde 
2128 hesap numaralı Beyaz 50 lira, 
Beyoğlunda 7034 hesap numaralı Bn. 
Melahat 50 lira, Beyoğlunda 9380 

hesap numaralı B. Fikri 50 lira, Kon
yada 1131 hesap numaralı Bn. Bedia 
50 lira, İstanbulda 26939 hesap nu
maralı Bn. Nefise Bekir 50 lira, Kars
da 947 h~sap numaralı B. Reşat 50 

lira, Edremitte 982 hesap numaralı 

B. Müslih 50 lira, Kadıköyde 2860 
hesap numaralı B. llhan 50 lira, İs
tanbulda 21672 hesap numaralı B. 
Halit Liitfü 50 lira, lstanbulda 23364 
hesap numz.ralı Bn. Vasfiye Ahmet 
50 lira, lstanbulda 53855 hesap nu 
maralı B. Özcan Ahmet Cevdet 50 
lira, Galatcıda 1255 hesap numarnh 
B. Tevfik Ali 53 lira, Bafrada 6:;3 
hesap nu:narah B. Sülha Sertkaya 50 
lira, Beyo~lun a 12083 hesap numa
ralı Bn. Zare 50 lira, Kayseride 1179 
hesap numaralı B. Haci Ali 50 lira, 
İstanbuld::ı 29062 hesap numaralı B. 
Vahan Mirasyan 50 lira, lstanbulda 
40845 hesap numaralı B. Zühtü 50 
lira, lstnnbulda 51938 hesap numara
lı B. Ali f-1aydar 50 lira, Beyoelunda 
7434 hesap numaralı B. Şakir 50 lira, 
Ankarada 15895 hesap numaralı B. 

Mehmet SO lira. 

Kauçuklardan muamele 
vergısı 

Gümrükler Umum Direktörlüğü 
küfe, top ve sa;r şekillerde getirilen 
kauçuklardan da muamele vergisi 
alınmasını gümrüklere taminı etmiş
tir. 

f ÇiçT;,ı;..,B;ı:;~ 
1 

18. 4 - 1936 da Halkevi salonunda 
verilecektir. 

/V'V'u~A/'JVV'u"-A.A/'./VV'u~A/'J'V'V'u'V'./V'\ 

Sovyet radyolarında 
Türkiye için konser 

verilecek 
Geçen yıl memleketimize gelmiş o

lan Sovyet Rusyanın tanınmış artistle
rinden Moskova büyük akademik devlet 
tiyatrosu solistleri Soprano Bn. Barsova 
He bariton B. Narçof Türkiye için bir 
konser hazırlamışlardır. 

12 nisanda Ankara saatiyle saat 20 
de başhyacak olan bu konseri Kornin
tern İstasyonu 1724, Vzsps istasyonu da 
50 metre kısa dalga ile yapacaklardır. 

Bu iki büyük artist verecekleri kon
seı·de memleketimizi ziyaretleri esnasın. 
da bütün dinleyiciler tarafmdan çok be
ğenilmiş olan rus ve garb opera parça
ları ve romanslardan başka, Bn. 
Barsova rus kompozitörlerinden Alya
beyev'ün Bülbül şarkmnı, B. Narçov da 
Caykoski'nin operalarından bir kaç par

ça çalacaktır. 

Türkofis reisinin tetkik . . 
gez ısı 

Türkofis Baş!tam D:·. Mecd_t ti
kin bugün İstanbul' a gidecek v~ İs
tanbul' da türk - fomsrz ticaret o(b.<;ı
nm 50 i.11ci yddönümü tören:ncle 
Ekonomi Bakunhğmı temsil edece~r.
tir. 

Dr. Alkin f~tanbul'da birkaç gün 
kn!dıktan sonra Atina, M·s~r, F"l s
tin ve Suriyede bir tetkik gez"sine 
çıkacak ve bu memleketlerin ekonn• 
mik durumlarını gözden geçirecek -
tir. 

Ofis Başkanı, Suriye ve Filistincl.e 
bulunduğu sırada, T el-aviv ve Sam 
sergilerinin açılma törenlerine g·~en 
heyetlerimize reislik edecektir. 

AT1N ı\ l:LÇlMtZ B. UE'1lRCl~i 
ZİYARET ETTİ • 

Atina, 1 (A.A.) - Türk ve İngi
liz elçileri yunan başbakanı B. De • 
mirc~s'i Romanya elçisi de 8. Metak
sas'ı ıiyaret e•mişlerdir. Gazeteler 
bu ziyaretlerin Y unanistan'm dış iş -
ler ve balkan politikasiyle alakalı ol
duğunu yaıma.1<tııdırlar. 

1'iirk - f ransız modiis t'ivendisi 
iizeri1w mu.cırnelc 

Türk - fransrz modüs vivendisinin 
3 üncü madesine göre yapılacak mu~ 
amelen~n son kontenjan kararname
sinin KL kıliring listesine dahil mr..:!• 
delere de teşmUi Bakanlar Mediı:l...:.t 

ce kabul edilmiştir. 
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-
l'ürk Hava ((urumu 

Büyük Piyangosu 
~· d. ~,ım ıye liadar hinJ~rce 

• • 
etınıstır. 

' 
• 

zengın 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük il{ramiyr :200.0 00 
l ,iradır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15 000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 

liralık iki m;~1-af at vardır .. 

Bursa Y enisehir 
' Malmüdürlüğünden: 

1 - Evelki ilanların kanuna uygun bir şekilde yapılmamasından 
dolayı 26-3-936 tarihinde ihalesi yapılmryan 15062 lira 64 kuruş 
keşif bedelli Yenişehir hükümet konağının ikmal inşaatı yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13-4-936 pazartesi günü saat 14 de Yenişehirde 
maliye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zarflar saat 14 de kadar komisyona verilmi~ olmalıdır. 
4 - İlk teminat 1129 lira 70 kuruştur. 
5 - Proje veşartnameleri Yenişehir malmüdürlüğünden ve Bur-

sa Nafıa Başmühendis!iğinden alınır. (705) 1-1183 

Karaköse İlbaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ağrı Vi1ayeti Merkezinde beş ders

haneli ilk okul ve tezeklik binasında keşif bedeli 20557 lira 4 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumisi 
D - Fenni şartname 
E - Resim 
F - Keşifname 
G • Rayiç cetveli. 
İstekliler bu sartname ve evrakı bedelsiz olarak encllmen kale

minden alabilirle;. Eksiltme 10-4.936 tarihinde cuma günü saat 15 
de encümen vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapxlacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1542 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vasıfları hamil olup gös
termesi lazrmdır. En aşağı 10.000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol
mak ve diplomalı memur ve inşaat mübendisi bulunmak ve Nafıa 
mühendisliğinden vesika alınış olmak şarttır. 

4 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Encümeni Vilayet odasında getirilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihc:.yet üçüncü maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zaıfın mühür mumu ile iyi ka
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olun
maz. 

5 - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası vilayetten 935 büdcesindeki 
tahsisattan 935 mail yılı sonuna kadar ko:ılacaksa geri kalan 14217 lira 
4 kuruşu da 936 yılı büdcesindeki tahsisattan 936 eylfil ayı sonuna ka
dar yapılacağı nisbetinde tediye edilecektir. 

6 - Bu inşaata aid keşü şartname ve Rayiç ve cedvellerinin tas
dikli birer örneği Erzurum Kars Trabzon vilayetlerine gönderil
miştir. İsteklilerin adı geçen vilayetlere müracaat ederr\t okuya-
bilirler. (1632) 1-1182 
""'6:""""""~~-"".,,.,""~-~~~~~~""--.ıJ""-'9.~~~~~~-~~~~ 

Kuruluş u y ~ N ı ~ Serv.eti fünuı 
t 8 g 1 "' verıne c;ıkaı 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk resimli lr!" 

zetenin Ankara'da satıs veri A K B A Kitapevidiı Se 

M. M. V. DZ. MERKEZ SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen bedeli 7250 li.ra olan 8 adet benzin motoru 

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

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

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün münakasasına iş
tirak edeceklerin de mezkı1r gün ve saatlerde benzin motorları i
çin 543 lira 75 kuruş dizel omtorları için de 487 lira 50 kuruşluk 
teminatları ve kanuni belgelerile Ankarada M. M. V. binasındaki 
komisyona müracaatları 

4 - Zarfların münakasa saatinden evel okmisyona tevdileri Ia-
zrmdrr. (674) 1-1145 

Kütahya Vilayetinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 31,571 lira 38 kuruş 

bedeli keşifli Kütahya !stasyon Bulvarı Araba yolunun parke inşa
atmın ihalesi olan 24-3-936 tarihinde zuhur eden talip tarafından 
yapılan tenzilat layıkı had görülmediğinden artırma, eksiltme iha
l~t kanununun 4-0 mcı maddesi mucibince pazarlıkla ihalesine ka
rar ı.·erilmiştic. 

1 - Pazarhkla ihale Kütahyada Hususi Muhasebe binasında 
toplanan daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihale 7-4-936 salı günü saat on be"'te yapılacaktır. 
3 - Teminatı munkkate (2367) lira (85) kuruştur. 
4 - Evr:ıkı keşfiye ve teferruatını istiyenler 158 kuruş bedel 

muka.lJilinde Daimi Encümen kaleminden ve yahut Nafıa Müdürlü
f ündcn alabilirler. 

5 - İsteklilerin ihtısas sahibi olmaları veya Nafıa Direktörlü
fünce ibraz ettikleri vesaiki muvafık görülen bir mühendis veya 
le~ m"murunun bu işin mesuliyeti fenniyesini deruhte ettiğine 
d:t~r ~..r.,terden musaddak bic taahhütnameyi ve Ticaret odasından 
M.aı~ kifayetine aiJ evrakı ihaleden enaz sekiz gün evvel Nafıa 
))!rcktö:·:~i~ünden alacağı ehliyet ~sikaımı hamil bııhınmalan 
tarthr. (589) 1-1136 

ULU5 

Elektrik tesisatı 
Yozgat Belediye Reisliğinden : 
Yozgad şehrir.de elektrik inşa ve tesisatı eksilemeye konulmuştur. 
1 - İnşaat ve tesisat keşif bedeli (39.373) lira (64) kuruştur, 
A - Bu işe aid şartname ve evrak: 
B - Ağaç direk hesapları ve malzeme 1istesi 
C - Fennİ şartnameler 16 sayfalı 
D - Beş aded plan istiyenJer bu şartname ve evrakı Yozgad be

lediyeıinden parasız olarak görebilirler. 
2 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliyledir. İnşaat ve tesisat 

936 senesi eylülünün otuzuncu günü tamamen ikmal edilerek teslim 
edilmiş ve faaliyete başlamış olacaktır. 

3 - Eksiltme 936 senesi nisanı 20 inci pazartesi saat 15 de Yoz· 
gad belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 20.4.936 pazartesi günü saat 
15 se kadar muvakkat teminat olarak (2954) lira veya banka mek
tub~vla (2490) numaralı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen 
vesaiki Y nzaad belediye baskanlığ"ma tevdi etmeleri şarttır 

5 - Şartm.mede tesisat ve insaat 936 senesi eylül nihayetine bi
tirilmesi tensib edilmis ise de taHbler arasında en kısa bir zamanda 
j1•~'>1i~i tl".,ı.,ı.;;..t prln,..nl• nı..,., .,.,, • ..,..,1 tPr,_!ı.,t-;r, ( 'iOl) 1-9Q3 

Anl~ara Belediye Reisliğinden : 
Görülen liizum üzerine bazı taditat ve ilaveler yapılan otobüs 

garajı cephe duvarı inşaatına ait itan iptal edilmiş ve keyfiyetirı 
aşağıdaki şekilde yeniden ilanına lüzum görülmüştür. 

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

B) Şartname ve proiesi Belediye Fen Direktörlüğünden bu iş
lerle meşgul Mimar, Mühend~s veya taşçı esnafı olduklarına dair 
getirilecek vesika mukabilinde Otobüs Direktörlüğünden parasız 
olarak alınır. 

C) İhalesi 4-4-936 günü saat 10,30 da Otobüs Direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
E) Muvakkat teminat miktarı 871,l 7 liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı haiz olmaları 

lazımdır. 

1-1026 

I\.aracabey Harası Müdürlüğüden: 
Hara ihtiyacı için iki yüz on üç bin kilo yulaf, yüz on üç bin 

kilo arpa, elli üç bin kilo mısır ve on dört bin kilo bakla kapalı 
7arf usulile eksiltmeye konmuştur. Bu işlerin hepsi için iki bin Ji. 
ra muvakkat teminat alınacaktır. Yulafın kilosuna altı buçuk ku
ruş mısırın kilosuna beş buçuk kuruş arpanın kilosuna altı kuruş 
baklanın kilosuna beş buçuk kuruş muhammen kıymet takdir edil
miştir. Eksiltme Karacabey Harası merkez binası içinde yapıla
caktır. Eksiltme günü 17 Nisan 936 cuma günü saat on beştir. İs
teklilerin o günü teminat ve vesikalarile birlikte Harada bulunma-
ları ilan olunur. (658) 1-1126 

Yapı yaptıracakların 
nazarı dikkatine 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsait şeraitJe deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Btirosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı No. 4 
Telefon 3629 1-1186 

Jandarma (~nel Komutanlığı 
Anl{ara Satın Alma 

1\omisyonnntJan: 
1 - Çeşit ve her ceşit mikdarı şartnamesinde yazılı 1448 lira 

on beş çeşit yemek takımı (Tabak kaşık, bardak peçete "e saire 
3. 4. 936 cuma günü sa.ıt on beşte açık eksiltme usulü ile satın alı
nacaktır. 

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

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin eksiltme vaktinden bit 
saat evel teminatlarmr komisvonıı vennis olmaları. ( 582) 1-97R 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Hisar semtinde Demir Fırka mahallesin
de Çimmek sokağında 5 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Koyunpa:zarı çarşısında 42 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek Manifatura ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret Odasrnın 1055 sicil numarasında mukayyet bulunan Ali 
Rızanın unvanı ticareti Ali Rıza Hamamcı oğlu olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci mad
desi mucibince dairece 31. 3. 936 tarihinde tescil edildiği Han olu-
nur. 1-1220 

Taşçı, dıvarcı ve hetonarmeciler 
cemiyeti başkaııJWndan: 

Cemiyetimizin yıllık genel top~antısı 4. 4. 936 cumartesi gunu 
öğleden sonra saat 14 de ya~.ılacagtndan cemiyetle ilgili bulunan 
bütün esnaf arkadaşların o gun ve o saatte Hacıbayram caddesin
deki Esnaf Cemiyetleri binasına gelmeleri rica olunur. 1-1229 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Hacıdoğan semtinde Hacıdoğan mahalle
sinde Feyrüzlü sokağında 3 numaralı evde oturan ve T. C. tebaa
sından olup Ankarada Tahtakale mahallesinde 3 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek taribindenberi Sepze ve meyve ti
caretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 880 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Sabrinin ~vanı tkareti Abdülaziz oğlu Sabri 
olarak 1. 4. 936 tarihinde tescıl e".ldiği ilan olunur. 1-1233 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden : 

10.000 Metre Ham ipek kwna§. 
1 /Nisan/936 salı günü 
20 Ton Iskarta Pamuk. 
20/Mayıs/936 Çarşamba günü. 

Pazarhkla satın ahnacaktır. Ve.reobilccelı:lerin o gün gelmeleri. , 
Şartnamelerini görmek istiyenlcr her gün öğleden ıonra Tica-

ret Kalemine gelebilirler. 1-1221 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Gemlikde inşa edilecek sun'i ipek fabrikası ve 
müştemilatı binaları toprak tesviyesi iskele ve saire. 
inşaatı kapalı zarf usulile ve v'"1tidi fiat esasile eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen keşif bedeli 
660,439,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B j Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat cetveli 
D) Fenni şartname ve ölçü usulleri 
E) Hususi şartnameler 
F) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 33,10 lira mukabilinde Sümer 

Bank Ankara şubesinden alal;ilirler. 
3 - Eksiltme 20 nisan 1936 pazartesi günü saat 

16 da Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merke2indeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat 
vermesi laznndır. Bundan bı~ka eksiltmeye girecek
ler ihale gününden 3 gün ev\'eline kadar Banka tara
fından teşkil edilecek ehfr:et komisyonuna resmi ve
saik ibra2 ederek bu işi başarabileceklerini isbat ede· 
cekler gerek mali ve gerek feruıl cephelerden yapa
cağı tetkikat neticesinde komisyonca bu hususa ka
naat hasıl olduğu takdirde kendilerine ehliyet vesi
kası verilecektir. Bu vesikaların teklif mektuplarına 
leffedilmesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 
Mlidürlüğ·üne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarhn 

kanuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 
1-1224 

F:tx1x1y1ı. 

Ankara Hukuk Fakültesi 'Falebe 
Cemiyeti Genel Sekreterliğinden: 

5.4.936 pazar günü fakülte binasında saat ikide cemiyctimiı 
yıllık toplantısını yapacağından arkadaşlann gelmeled ilan olu-
nur. 1-124-0 

Ankara Defterdarlığından : 
İSMİ Sanatı Karar T. Sayısı 
Erbart Erzibet Terzi 28·6·936 5033 

1 sayılı Temyiz komisyonununca müttehaz kararla ••itiraz ko· 
misyonunun kararı, noktai nakziyeye tevafuk etmediğinden ye 54 
üncü madde hükmüne muhalefetinden dolayı'' nakzedilmio oldu· 
ğu yukarda isim ve sanatı yazılı Macar tebaasından Erhart Eni· 
bete kanuni ikametgahı bilinemediği için ilan yoliyle teblit olu· 
nu,r. (714) 1-1208 

Ankara Defterdar lığından : 
İsmi Sanatı Ticaret yeri 

934 Marangoz oğlu 
Kosti 

934 M. T. .. 
Kazanç vergisi 

Lira 1'. 
90 00 
18 

108 
-

51 25 

buhran 

.. 

7 09 % 15 zam 
11 79 Buhran 
70 73 --

Terzi Anafartalar mevsim 
sokak 

» » " ~ 
İhbarname cilt varak No. 

13 37 

Matrahı 
Lira K. 
300 00 

170 83 

Kızılbey ~ubesi mükelleflerinden iken ticaretini brrakmı~ 01a11 

Kostiye terziliğinden dolayı 934 senesi tam ve ticaret müddeti 
için yukarda ayn ayn yazılı mikdarlarda tarh edilen kuanç 'Ver· 
gisine ait cilt 13 yaprak 37 ve 38 sayılı ihbarnameler şimdiki kınu
m ikametgahı bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Matrub bu vergiye ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde hiru 
hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere hukuk usulü mubaktır.e-
leri kanunu mucibince ilan olunur. {713) l-l:lt7 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUÔUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Çocuk Sarayı semtinde Boyacı Ali •~h;,t
lesinde Çocuk Kurumu caddesi sokağında 1 numaralı evde •tı.r:uı 
ve T. C. tebaasından olup Ankarada l. Anafartalar çar.paında '9 
numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindta\ cı i 
Kırtasiye ticaretiyle iştigal eden ve Tican~t Odasım:ı 1476 sidi 
numarasında mukayyet bulunan Levi Nesiınin unvanı ticau'1 ı~
vi Nesim olarak tescil edildiği gibi bu unvanın inua tckh ek 'fi
caret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 31. 3. 936 ta.. 
rihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1219 

Ankara Valiliğinden: 
Bila mezuniyet terki vazife ettiğiııd~n dolayı K.G!~'" hail.ıat 

meclisince istifa etmiş sayılan ır.erk~ze ba~h Fethiye Köyi OJm. 
lu öğret:ımni Kaztm Narni Erkmen hakkında.ki hru Ku!,ar Ea
ltarıJığmca tasdik ceilır.J.tlr. 

1kametgihı ve ar.ltesi bilinmediğinden ke:yliy:ot teblil ru:ı..ı •• ı• 
na kaim olmak üze-re llan olunur. (724) 1-1236 
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Anka~a Belediye Rei:;;!i?-"; İlanları 

1 - itfaiye Memur ve Müstahdemini için (70) çift çizme yapı-
1&.::.ı.lttır. 

J - Muhammen bedeli (1075) liradır. 
1 - Muvakkat teminat 80 lira65 kurustur. 
'4 - lhale 15·4-936 çarşamba günü saat onda Belediye Levazım 

Diı ektörliiğü odasında yapılacakhr. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün İtfaiye Direktörlü-
lüne miiracaat edebilirler. (660) 1-1102 

İLAN 
1 - Samanpazarı caddesinin 12 harita numarah dükkan Mayıs 

937 sonuna kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen 1 senelik kira bedeli ( 400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şa:tnamesini görmekve daha ziyade izahat almak istiyenler 

her gün muhasebeye gelebilirler. 
5 - İhale S..4-936 çarşamba günü saat on beşde artırma ve ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (614) 1-1030 

İLAN 
1 - Yeni pazar mahallesinde araba:ı sokakta Ali Rıza tarafın

dan üzerine ev yapılan Belediye malı 127 M:! yer açık arttırma ile 
satılacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli (63,50) liradıı. 
3 - Muvakkat teminatı (4,73) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye ge

lebilirler. 
S - İhale 20-4-936 pazartesi günü s<.ıat on beşde artırma ve ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (729) 1-1237 

İLAN 
Başı boş bulunup temizlik hanına teslim edilen 11 tavuk ve 3 

horozun sahibi çıkmadığı takdirde satılacaktır. İsteklilerin 3-4-936 
cuma günü saat sekizde Akköprüdc mubaha civarında Hayvan 
pazarındaki memurumuza müracaatları. (73)0 1-1238 

1
1!!1111 ...................................... ... 

ANK:\l{}\ L~V Auıı~ı iı.ıv'Hı... 1 
3~TIU ALNıA KOMİSYONU tLANLAh..ı 

İLAN 

Cinsi Adet Muhammen bedel İlk teminat 
Lira ku. Lira ku 

Futbol forması 22 26 40 
.. pantalonu 100 60 00 .. çorc.bı 44 52 80 
.. kundurası 44 209 00 

yuu Süveter 22 93 50 
Çuha 

" 11 110 00 
Antreman elbisesi 12 60 00 
Güreş mayosu 12 54 00 

,, fotini 12 54 00 
Jimnastik fotini 50 112 50 
Dizlik 44 26 40 
Atlet fanilası 100 35 00 
Jimnastik pantalonu beyaz 50 112 50 
ve uzun nümunesi gibi 

1006 10 75 46 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda yazılı 

on üç kalem spor elbisesi komisyonda mahfuz ve mühürlü nümu
nelerine göre 21 nisan 936 salı günü ~~at 14: 17 ye kadar açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. Lt~klilerin 75 lira 46 kuru§tan 
ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale aske! i fabrikalar muh~sebeciliği
ne yatırarak belli gün ve saatte komisyc.na gelmeleri. (673) 1-1225 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğündeıı : 

Tuzlanın adı 

Çan ~ırr Taşıma 
Ke::eç 
Yerli 

Mürettebatı 

3.000.000 
2.000.000 

500.000 
Ali J"1'·a 400.000 
Bon.:uk 250.000 
Sar K"',. a 500.000 
Aı / ~oıunlu 1.000.000 
Ço 1 750.000 
Tay ak 200.000 

Beheı tuzlanın 
muhammen 

bedeli 
Lıra K. 

1050 
940 
200 
160 
175 
275 
550 
348 
110 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 
78 50 
70 50 
15 00 
12 00 
13 13 
18 62 
41 24 
28 80 

8 25 
Yukarıda isimleri yazılı tuzialarda 936 senesi için tuz çıkarma 

ve ta mması 1-4-936 itibaren yirmi gı.i ı müdd~ tle açık eksiltmeye 
kon }muştur. 

r ıkdarı yüz kilo muhammen bedelı hizalarında yazılıdır. in_ 
dirı e günü 21-4-9..16 da saat 15 şera·tı anlamk ve indirmeye giriş· 
mek istiyenlerin Ankara İnhisarlar B:ı" müdürlügündeki komisyo
~veya ma'ıalleri ı;remurlanna m;irac at etTeleri. (71.5) 1-1227 

Na a 1 ekaletinden: 
B~tonarme köprü inşaatr e~{siltme ilanı: 

Balıkesir vilayetinde Burhaniye - Ayvalık yolu ü:r.erinde 
(26 00) lira keşif · edelli K:arınca dere köorüsü in<;aatmm kapalı 
Z<'rf usııliyle cksiitmesi 24.4.936 cuma giıni.i saat (16) da Nafıa Ve
kaleti Sose ve Köprüler Reisliği eksıltme komisyonu odasmda ya
pıl~ aktır. 

,ksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (133) kuruş 

mu abirnde Şose ve Köprüler Reisligi nden alınabilir. 
ffovakkat temi!1at (1995) liradır. hteklilerin yapmış oldukları 

i~le e ait ve ... ikalan eksiltmeden en Gz sekiz gün evvel göstererek 
Naf·a Vekaletinden ehliyet vesikası c.lmaları lazımdır. Teklif 
mektuplarmm 24. 4. 936 cuma günün ~<.at (15) e kadar Ankarada 
Şose ve Köprül~r Reisliğine verilmesi lazımdır. ( 707 ) 1-1226 

Nafıa Vel{filetindcn: 
Teahhüdünü ifa edemiyen mütlahh;t nam ve hesabına Aydın 

.. dttr üzerinde Bürhaniye istasyonu civarındaki Fc.:;lek deresi ya
tabından pazarhkla temin edileceği ita •. edilen 659Jl metre mikap 
bala,,t hal.kındaki ilan hükümsüz addr;:uilerek: 

l - 1\kzklır balastm vekalet de.11ııyollar inşnat dairesin<leki 
miıı kasa komisyonu od.ısında 7. 4. 'JS6 tarihinde salı günü saat 
on e de acık el;siltmesi yapılacaktır. 

"' - 1\fL; .ah e pro·e,;i, eksiltme ,dltna111esi ve Nafıa iş:eri şe-
ra· .. uruı :.ıu .. ı nı:ı.ı:'<'~ep biı l kı,r evrakı 8l kuruş mukabı-
li.1 ı. ~ol ar ı. at ü:ı;resiıı l ıı ,1;1 İ]mel.tec.lir. 

3 - ; '·~.ı· k.ıt "-< .:.~n 2.;11 lira el ;..ıııu tur. 
ı - 1 ıı c :~; •·ne r :·t · nıc; ndc ynzılı ve ikaları ve 

• 1 1 ' 2' l n , ;:· ·.:-ı·t • c er evrakı )'1tı arına a araıt 
o ı !:> Jt ... nı-:'c Jr ! ı:!.: .... \.; •1.."' !'": ı maları ti ım<lır. 

• (,20) 1-1~28 

()aima genç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin krr"mi 

Elli sener·ı, bir maziye rnılik 
lfe di:nvanın \ıet tarahnfi· ~a k. 
dir kazanmıs (T::~ 0 •1ik kremidil 
Cildinb·in aiizellik ve t-. 7 ,.!f/Hni 
rfa: ma muhafaza ı>deı Bal~:\min 
kre,11 mem1e,,ı>tirri7in ı.:ı,,,, me 
hafilinrle ralYhet e-nrm\ic; 1 l)iı 
kreır.dir Cilleri ve huruc;ııkları 
izale eder~lf tene fı>vkıılil<le biı 
r.:ızih .. h~•,.,,.; nı ~ııhniiv'l7 ko· 
kusu ile ~··nc::ı ölııet .. ::ı 7:>nmıs 
tır 8?Jsam1I" lrrı>mı k"ti ı>n ku. 
ı ı.ı ·:ız l'• nini:dn liltif ta1eli~i 
ni. dlr1ini'7in n~-:. t<1r;ıupti.,j :m. 
r.ıık krt>m R::ılc;.,.,.,...iı, ile mı>·-nana 

cık"l-<>hilirsiniz Rir rtefa Ralsa. 
rnin kullan·,n b;ı.,,,a krem ln11la 

n:ımıız T .. w·lrrırs itriv:ıt m<1iTaıa. 
ı ~rı ö!ı- ·· .. ··1, ,.,..," ,,,,ıerin'1e "-11 
ı .,.., • 

ı~ ... ~~~ 
~ Çocuk Doktoru ~ 
~ s 
~Dr. ~:ımi Ulııs ~ 
~ Ankara Doğum ve Çocuk f 
~ Bakımevi çocuk ~ 
/• mütehassısı f 
~ Adlive Sarayı caddesi. Altan ~ 
~ . ~ 

~ sokak Ortaç aprırtımanı ı· 

"'~ Telefon: 3951 ~ 
~~ Her gün üçten sonra basta- ~ 
il~ farım kabul eder. h ~ 

ANKARA PAJ.JASTA 

• 
~ümartesı 

Büyük salonda 

MUAZZAM BİR DEKOR 
içinde 

Ve 

Bir çok ve mütenevvi ARTİSTLERİN 
iştirakiyle 

Fevkalade DiNE DANSAN 

1 erler çok mahduddur. 
Yemek 3 lira 

Gece elbisesi mecburidir. 

~~--ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yenİ';?~hir·dt~ 

satıltk ev 

ILAN 
Ankaranm Balkelıris mevki

inde eski 59 yeni 99 vergi No: 
hı c~ki tahrirde Ra3rp oğlu Os
man ve yeni tahrirde vergice da
vulcu Osman adına yazılı tarla
nr:-ı t."!'.ıda kaydı bulunmadı
ğınd..:n davulcu Osman veresesi 
tar.ıfınclan adfarına tescili isten
mi~tir. Bu yerin mülkiyetinin 
tahkikı için 5 5/1936 salı günü 
saat 10 da mahaJl'ne memur gön
derilece l·ti r. Sözü geçen taşıt

SI?: rrnl<la hakk•m var diven1er 
ell-:-rindcki bel,,.elerile beraber 
Ankr.ra birinci Mıntaka hnu si
cil rnuhafı:r.lığma veyahut ye· 
rine var?c?k memura bas vurma-
ları l>ilc1irilir. 1-1239 

Acel~ satthk piyano 
Mücecir1et IT';;ı,,,.l'T'!T'"l bir a

det kuyruklu "Pelyel" marka 
lJİ""tıO !'"tılıktır . 

Sel.ir lokantasında teşhir e
dil,.....,.ı.tenir. 

Tel. 3420 Bay Se1:ıı.,3r1nine 

m;ir"< .. '"'t. 1-1232 

lmtivaz sahihi ve Basmu 

l-laı .. ·1ri F n lih Rıfkı ATAY 
Ur.- .. ,,,1 N~.,.rivatı l~are 

"rlen Yl'\1:1 fqlnri M~idürii 
Naımlı· RAYDAR 

Carıktrı caddesı civnrrnnı 

f llırf' Ro~ımeıı;nrle bnsılmışf ı' 

Satılık arsa 
Yeniş!hir Adakale sokak 24 

No. lu (llJO) metre murabbamda; 
talihlerin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracaatları 1-1166 

Kiralık oda 
. Havuzbaşrnda, aile yanında 

hır bayana, güzel bir oda ve i
cab eden holu ve mutbağr ile 
kiralıktır. Telefon: 3138 

1-1211 

IGralılr 
Yenisehirde İsmet İnönü 

cad~esinde No: 74 apartmanın 
1cm ı~ k~t üçer odalı tam kon
forlu i'd dairesi. Enüstkata 
mür2caat, Tele fon 273 ı. 

1-1235 

l(iraln.k: ev j}/ 
IK ıu ruL oluı-. 

ZAY! Satılık Arsala~ 
Yenişehirde Ateş sol;a - ında 

çi~ sefirinin oturduğu ve n:öb
leh ve möbilcsiz olarak bir ma
yıst::n itibaren kiraya verilecek
tir. 

3003 telefona müracaat edil-

Ankara erkek okulundan al
dı~ım nakrl tasdiknamemi kaza_ 
ca zayi eylediğimden yenısını 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 

Yerıisehirin Kibar ve merke
zi ver•erinde 40 kunıştı?n l.'i Ji. 

mesi 1-12;';0 
raya k;ıdar Telefon· 2992 

o1madı~ı i1'1n olunur. Adil 1-ıon-

Anl{ara Def terdaı·lığından 
İhbarna-

• • 
Vergi rr.atrahı Verg: i 

Lira K. Lira K. 
195 00 67 50 
200 00 Kazanç ( 90 00 

mesi Senesi İ:>mi Sanatı Ticaret yeri 
3 üncü 933 Niyazi Kuyumcu Saraçlar 
1 inci 934 ,, 1<oyun pazarı " Bu.han ( 18 OJ 
1 inci 935 .. ,, .. " 66 70 Kaıcınç ( 30 01 

Buhran ( 6 00 
Yukarda adı yazılı Yeğen bey şubesi mükelleflerinden Kuyumcu Niya~iııin vefat ettiği anl;ı~ılmış 

ve varisleri de tesbit edilememiş olduğundan v~re sesinin ilan tarihinden itiıtaren 30 gün zarfında i~
bu vergiye itiraz haklan olduğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. ( 721) 1-1231 

Ml o t' «e ı c-·-•'9rt x .... m naz rz • 
\ YENi ı SiNE 

BUGÜN BU GECE 

Fakir bir delikanlının 
hikay~si 

MA "fE BEJ.J. - PlE"'!n~ FP.ESNAY 
.A.~!d, Hissi Nefis bir film. 

ALAR 1 KULÜP .. ] 

BUGÜN BU GECE 

TARZAN GELİYOI: 
(Tamamen Türkçe Sö2l.,) 

Emsalsiz heyecan ve .111""\•"t ra ı · l:. 

FİATL..~ RDA FEVr ALADE TENZİL\ T 
Cuma ı:(inii gi;ndüı: seeınslatında Balkon: 63, 

Husmi: 40, Biı-:nci ve Duhu 1 İye: 30 

Perşembe ~;iin:.i Qiind~iı sean. 'arı ·~ r. ' 
ITusıı•i .JJ, Biı-İn<"ı ve Dulııı 1 y~· :.!.J 

60, 


