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Dün ic!am ed''en Hauptman 

Tren!.on, 4 (A.A.) - Haı:pt • 
ınan, Grinviç saatiyle 1,47 de 55 
§ahid önünde elektrikle idam edil
miştir. 

Höcresini terketmezden önce, 
oturmuş 121 inci sureyi okuyordu. 

Gayet sakin olarak ayağa kalk
b ve ölüm odasına doğru yürü
yordu. Benzi uçmuş ve aptallaş -
mıştı. Kendisine iki muhafızla iki 

Giindelik 

SACLIK RAKAMLARI 

Yirmi yıl geri gitmeğe lüzum 
yok; Anadolu' da çalışmış olan 
genç doktorlarımızdan bile, yal
nız köylü.ıün değil hatta kasaba
lının, hekime ve ilaca ne kalar az 
inandıqmı anaJtan düşündürücü 
h'knye1er dinlediğimiz çoldur. Ü
fürükcü, evliya ve kocakarı ilacı; 
d"tha birkaç sene eveline kadar, 
köylerimizc!e ve kasabalarımızda 
ha:>talananlar sağlıklarını işte 
hunlardan beklerlerdi.. 

papas refakat e
diyordu. Son da 
kikada bir iti -
rafta bulunması 
için tazyik edi
lince şunları söy 
ledi: 

'' - Eğer bu 
dakikaya kadar 
söylediklerim -
den fazla bir 
şey söylersem, 
doğru söylemiş 
olmıyacağım. " 

J Saat 1,41 de Ö· 

lüm odasına gir· 
di. Kencl~sini çabucak elektrik
li koltuğa bağladılar. Ve ce -
rey an verdiler. Mahkfun, birer 
dakika fasıla ile üç defa sıçradı. 
Ve sonra hareketsiz kaldı. Bağla
rını çöziıp otopsi odasına kaldır
dılar. 

Büyük bir kalabalık hapishane 
önünde toplanmış, sinema projek· 
törlerinin duvarlar üzerindeki 
akislerini seyrediyordu. Anna 
Hauptman kocasının idamı habe-
rini bizzat vali Hoffman'dan öğ
rendi. Bir müddet hic bir şey söy
liyemedi. Sonra asabi bir buhra
na kan•' dı: "Allahım, ne yaptı
nız? " bir papas kendisini teselli 

(Sonu5. inciaaylada) 

İtalyan · Habe~ harbı 
bütün şiddetiyle 

devam ediyor 
İmparatorun Dessie'ye 

gi tmeğe mecbur kaldığr 
söyleniyor 

Asmara, 4 (A.A.) - Havas ınu

habirinden: Aşangi gölü bölgesinde 
italyanlar, her türlü muvasala yolla
rından mahrum, sarp ve çetin bir top
rak Üzerinde ve şidde_tli bir yağmur 
altında, yavaş yavaş ve metod daire

sinde yeniden ilerlemeğe başlamı~ -
lardır. 

imparator ordusunun yenilmesi ile 
neticelenen 31 mart harbı kasırgalı 

bir havada olmuştur. 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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DlJNKU FUrBıBOL M~t\CI 

Fenerbahçe, 3 - Ankara gücii, .1 
F enerbahcc Anl{ara gücünü yendi 

sporcu gayretinden 
.;a 

gösterdiği 

ise de .. Anl(.ara gücünü, 
dolayı, kutlamalıyız 

Geçen senenin Türkiye şampiyo

nunu, birçok masraflar ederek, An

karaya getirten iki Ankara kulübü
nün bu teşebbüsünü beğenmek lazım· 

uhdesinde bulunduran ve 1936 lstan· mış bulunsalardı yaptrklan bh- golü 
bul şampiyonluğuna da en kuvvetli Üçe veya beşe çıkarmalarına biç bir 

namzed sayılan bir takımın, futbol mani bulunmazdı. Futbolda teknik 
tekniği bakımından, Ankara oyuncu- kadar laznn olan gayret Ankara gÜ· 

cünde Fenerbahçedea herhalde çok-
tu. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Ankaranın •• •• •• o-ucuuu 
M 

• 
seyır ettik: . 

Dünllü mnçta bulunanlardcn bir grup 

dır. Çünkü Fcnerbahçe spor kulübü- laı-ına öf:ı-etecej;i pek çok şeyler ol-

nün futbol birinci takımı lstanbuldaki mak gerel-ti. 

birincilik maçlarınm birinci kısmın

da bütün rakiplerini yenmiş ve lstan· 

bul şampiyonluğuna doğru ilerlemeğe 
başlamıştır, Türkiye şampiyonluğunu 

tJefes, büyü, mucizeleri nesil
dÇ>ı:ı nerle nakledilegelmiş bir ö
lüye adak ve nihayet: "İçmiş ve 
birebir gelmiş!'' sözleriyle tavsi
ye edi'"'~. her derde deva birkaç 
ot. bir i i toz ve kök ... Bu korkunç 
zihniyetle miicadeleye, onun kay
na~ı ol n tekkeleri ve türbeleri 
k~pamakla girisen cumuriyet ne
fe e, büyüye, "himmeti hazır olan 
veliye" ve komsunun tavsiye etti
ği fa hın otla filan köke inan ye
rin~ h horatuvarlarcta binlerce mü
fi<!h0de ve tecrübenin medeni ale
nıe l·azandırdl'7ı ilaçların müspet 
te~;rlerini ve türk hekimliğinin 
yıl'l'Uaz sayini koydu. "Ulııs,, un Dil Yazı a 1 

Dünkü maçı, başından sonuna ka
dar, hemen hiç bir zevk duymadan 

seyrettik. İki takımın oyun tarzlarını, 
90 dakika sahadan başımızı bir tara
fa çevirmeksizin, tetkik ettikten son
ra diyebiliriz ki Fenerbahçe ve An
kara Gücü hemen hemen biribirinin 
eşi idiler. 

Sıtma, trahom, frengi, verem, 
ankilostom, kızıl, ku"palazı, sarı
sahava, knd11z, çiceJc ilh ... bir bun
ları, bir de bir türbenin parmak
lığına iliştirdiği bez parçasından 
&ağlık bekliyen zihniyeti düşünü
nüz: Cı,muriyetin "Sıhat ve iç
timai Muavenet" teşkilatı hasta
lıkların kendisi kadar da zihni
yetle uğraşmıştır. 

Günes ·Dil teorisi ile kelime tarilıi 
tetlcil(. yapmal{ tecrübeleri 

XIII. 

' ve tarihi 

Fenerbahçe takımının üç hattı a·. 
rasında ahenksizliğin can sckacak, 

seyerdeni bıktıracak kadar azalıp bo
zulduğu azmanlar çok oldu. Bekler 
haf bekleri, haf bekler forverdleri sık 

sık yardımsız bıraktılar. "Gelişi gü
zellik" dünkü F enerbahçe oyununun 
bariz vasfı idi. Yapılan goller birkaç 
oyuncunun şahsi gayertleri neticesi 
oldu~·mu ileri siirmek mübalegalı 

bir iddia savılam.1'7.. Ankara Gücü de 
ipice takımlarla F enerbahçe kadar 
b'll kar,ıl?- •mıır. ve on•11"1 forvertleri de 
gor yapmanın heyecansızlığına alış-

Yabancı illerde yalnız bir spor 
ve hatta eğlence diye seyrett'ğim 
futbol maçmı Anlzara'da bir ener
ji imtihanı gibi seyrett ·m; Anka
ra, bu maçla zamanı nasıl yener 
olduğunu, nasıl zamanın ii•"iinc!e 
umulmaz başarılar g "stere!>ilece
ğini belirtti. Sahada bir maç ha
vasından başha halla b ·,. maç ha
vası yerine Ankara'nın atmosferi 
vardı. Anhara'nın gücünü yalnız. 
Ankara Gücünde değil Fener'de 
de seyrediyorduk ... Diin bize türk 
sporcuları Ankara'nın Gücünü bir 
Ankara sahasında gözönüne koy -
dular.. Büyük meUeb Anh.ara, 
gençliği spor bakımından, yetiş
tirmekte de e,~siz o!duğunu f!Ösfer
di. Dahu. on bes )1 ıl önce belki bir 
tek spor kımıldanışı olmıyan bir 
şehirde, Fener gibi tekniğini son
suz ve uzun çalışmalara borçlu 
şöhretli ve usta bir tahımın karsı
sına bucalamıyarak bir takım ctk
trğını gördük. "Müsaviye yakın 
bir netice alması bir şans işi ola
bilirdi'' dedirtecek kadar enerji 
gösteren bu takımı böyle bir haç 
yıl içinde yeti:ıtirmek yalnız An
kara'da yaprlabilecek bir iştir. Muvaffak olmuş mudur? Aşa

lıdaki rakamlar bu sualin en doğ
ru cevabıdır. 
_ Sıtmayı ele alalım: Hastalı~ı 

liatakhklarda yasayan sivrisinek
ler ~etirir, ilacı kinindir. 

Mücadeleye 1925 de başlanmış 
ve 26 vilayette teşkilat yapılmış
br. Sıtma mücadele heyetleri. bu
lwıdukları mmtakalarda, halkı 
bıartta ve ikinci teşrinde umumi 
~uayeneden geçirirler ve rastla
dıklan sıtmalıları mutlak tedavi
leri altına alırlar, bataklıkları ku
nıturlar. tedavisi biten cılızlara 
lcuvvet ilaçları verirler. 

Bahsettiğimiz rakamlara gelin
ce: 
. • 1925 de 25.718 kisi muayene e
dılmiş, 87 buçuk kilo kinin dağı-

( Sonu 5. inci saylada) 

UMMA VE OMMALA 

Bizeri, Beşiri, Beçar ve Peşaver: 

Etüt uzadığı için konumuzun 
hedefini tekrarlamak faydalı ola
cakbr. Denemek istediğimiz fey, 
toponomi "toponymie" yoliyle ta
rihi bir tetkik yapmaktı. Sümerli
lerin Mezopotamyaya nereden 
geldiklerini izlemek İstiyorduk. 
Anadoluda Karadeniz kıyılarına 
kadar her yerde bulduğumuz Sü
merce yer isimleri hatta insan ad
ları bize bu yerlerde, SümerliJerin 
konuştuğu dille konuşur; Sümerli
lerin hürmet ettiği panteonu sa
yar ve Sümerlilerden daha çok es
ki ulusların dolaştığını ve yerleş
tiğini gösteriyor. Bunların sosyo
lojisi Sümer sosyolojisinin aynı 
olmak gerekti. Çünkü Anadoluda 
Mezopotamyadaki iklim şartlan-

H. R. TANKUT 
m toplamış genişçe ovalarda Sü
mer sitelerinin ve tanrılarının a
dını her türlü tesadüf ihtimalleri
ni ortadan kaldıracak kadar faz
la toplanmış buluyoruz. Kelkit ve 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Fenerbahçe tcrkımr Anhara Juarirnda 

Türk gençliğine uzanan elin, 
Ankarada kendini faydalı ve ge
rekli bir işe veren her tc-;ebbü

( Sonu 5. inci sayfa'1a) 

illi kulübün gtmel ~e!ıretcr!eri bavr!l~ 0,...:.:.,..1,." 
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İspanya - Fransa 
f-ransanm sağcı basını, şu sıralar

d:ı ispanyol işlerine karşı büyük bir 
e.l<lka gösteriyor. Le Temps de dahil 
olmak üzere, bu basın, İspanyadaki 
eollarm nasıl nizamı bozduklanm, 
mana tırları yaktıklarını, köylüyü 
toprakları kendi aralarında taksime 
teşvik ettiklerini, bankaları nasyo
nalize etmeğe hazırlandıklarını bü
tün tafsilatiyle anlatmaktadır. 

16 şubat seçimini. sollar, halk cep
hesi taktiği sayesinde kazanmışlardı. 
Halk cephesinde, en radikal sollarla 
ber::ıber sol cenah cumuriyetçileri gi
bi mutedil görüşlü fırkalar da vardı. 
Seçimi kazandıktan sonra, radikal 
unsurlar, toprak meselesinin halli gi
bi davaları başa koymak suretiyle e
saslı islahat üzerinde israr etmiye ve 
Gil Robles zamanında kendilerine 
karşı tatbik edilen şiddet rejiminin 
acısını çıkarmağa başlamr~lardır. 

Fakat Fransadaki sağcı bannm 
İspanyol işlerine karşı alakası, İspan
yaya karşı beslediği alakadan dolayı 
değildir. 

F ransanm kendisi, yakında kendi 
seçimini yapacaktır. Bundan başka, 
fransızlarm da bir "Halk cepheleri" 
vardrr. Ve bu cephede de, fransız ko
münistleri ile sosiyalistleri daha mu
tedil bir görüş takip eden "Fransa 
sosyalist fırkası,, ve "Radikal sos
yalist fırkası" ile birleşmişlerdir. 
Fransada da ··Halk cephesi" nin pa
rolası "Fasizm ile mücadele" dir. 

Eğer "Fransız halk cenhesi" nin 
gelen seçimi ka~anm~ası ihtimali ol
masaydı, F ransanm sağcı gazeteleri, 
başka memleketlerden mi9al l!etir
miye lüzum görmezler ve sola .karşı 
olan seçim propagandalarında ··yer
li demagoji parolaları" ile iktifa e
derlerdi. Tuhafı suradadır ki, "Fran
sız halk cephesi", de fransız secimini 
kazanacaktır. . 

işte bunu bi1en sağcı basm, İspan
yol örneğini bütün tafsililtiyle anla
tarak demek istiyorlar ki: 

- Eğer '·Halk cephesi" ne rey 
verirseniz, tıpkı İspanyada olduğu 
gibi, bizde de radikal sollar, seçimden 
sonra ağızlarını değiştirecekler ve ih
tilalci programlarını realize etmek 
için, İspanyol radikal unsurları gibi, 
her tarafı yakıp yıkacaklardrr. 

Fransız sağcıları, bugün bu gibi 
propaganda metudlarrna baş vurma
ğa mecburdurlar. Çünkü: 

1 • Laval'i tuttuklan için ne ltalya
yı kazanmışlar, ne de lngiltereyi 
memnun edebilmişlerdir. 

2. Lokarno işinin bütün mesuliye
tini tasunaktadrrlar ve halk bunu bil
mektedir. Ruhr'm bir zamanki işga
li, silahsızlanma işine yanaşmamak 
gibi bugiin Almanyanm eline adalet 
delilleri veren noktaların hakiki mes
ulleri kendileridir. 

3. Fransız - Sovyet paktını sabote 
ettikleri halde, bu pakt, büyük bir 
ekseriyet ile her iki meclisten geç
miştir. 

F ransrz sağcılarının seçimden o 
kadar ümitleri yoktur ki, bunların 
belli başlı bir lideri olan T ardieu, par
lamentoculuğa hücum edebilmek için 
parlamentonun haricinde kalmağa 
karar vermiştir. Parlamentoya hii
cum etmesinin yef!ane sebebi ise, 
parlamentonun artık solların eline 
geçmiş olmasıdır. Yoksa, gerek fır
kalar, gerek seçim, gerek rey ve ek-
seriyet meseleleri bakımından, F ran
sada, değişmiş hiç bir şey yoktur. 

Bugünkü politik vaziyetin bütün 
ağırlığı framırz milletinin omuzların
da otururken, nasyonalist oldukları
nı iddia eden T ardieu gibi adamların 
fransız birliğini sabote etmeleri ve 
bir dahill rejim meselesi çıkarmaları, 
bunlar için de nasyonalizm' in her 
şeyden önce bir fırka ve zümre men
faati olduğunu isbat etmez mi? 

Burhan BELCE 

''Ulus,, tın Dil Yazıları 
(Bat;ı 1. inci sayfada) 

Y eşilırmak sularının aktığı Nik
sar ve Erek ovası o genişçe ova
lardan biridir. 

T oponym ·enin usullerine uya
rak tetkik edilen ve Günes • Dil 
teorisinin yardımı ile gerçeklendi
rilen her has isim o adı koyanla
rın o zamanki ruhi haletlerini ve 
kültürlerinin ic:lenJ'l"'e seklini sada
katle söyliyebilir. Böyle isimler
den çizeceğimiz yol bize bir mil
letin hangi ictimai şartlar altında; 
nereden kalkıp nerelere kadar f?İt
tİffİnİ gösteren en emnivetli bir 
belge olmak kıymetini Mç bir az
man kaybetmez. 

Ommalanm bulunduğu hölge
adı yani Bizeri bu kıymette bir 
has isimdir. stmer mevzuu ile jJ. 

· gisi uzaktan olmamakla beraber 
etüdümüzü aydınlatacağı ıçın 
kendisine yer ve emek ayırmayı 
faydalı buldum: 

Bizeri • Tokat tarafındaki u
fak fakat toprağı kuvvetli ve bi
tek ovalardan birinin kenarında 
ve üzeri meşeli büyükçe bir dağ 
kümesinin eteğindedir. Bu isme 
daha birkaç yerde tesadüf ediyo. 
ruz. 

Strabon'un besinci cildinde ve 
s. 99 • 397 de bir Bizeres ( Byzeres) 
den bahsedilir P]. Pompey'in 
müfrezelerini imha eden ve :vol
cuları çeviren hu ormanlar ve dağ
lar sekenesi çetin bir kavimdi. Bu 
has isimle akraba ve köktaş ol
dukları muhakkak olan üç yerde 
arazi tabiatı ve halk karakteri ay
nı cinste ve aynı ölçüdedir. Bun
lar ismi geçen Bizeri ile Beıiri ve 
Lice kazıuımm Beaar <Beçar) böl
gesidir. Bilmem Hindistanm met· 
hur Petaver sehrinde de bu vasıf. 
lar var mıdır? Fakat Hayber geçi
dinin ağzında ve dai?lar içinde ol· 
dui!una bakılırsa halkının çenkçi 

r l] Yukarı Diclede bir yer. Şim
diki adı Biçardır. 

ve çetin olması lazmıgelir. Ve W. 
SturmfeJs'e göre Peschauer pur
nalhk ve ağaçlık içinde ve erkek
ler memleketi demektir [2]. 

Kelimelerin hakiki anlamlarını 
hiç bir tereddüd noktası bırn.kma
dan izah edebilen Güneş - Dil le· 
orisine ~öre yapacağımı~ etimolo
j~k analiz bu beş yer adının ger
çek manalarını verecektir: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Byzeres = iğ + ib --1- iz + er + es 
Bizeri = iğ + ib + iz + er + iğ 
Beşiri - eğ + eh + eş + ir + iğ 
Biçar =- iğ f ib + iç + ağ + ar 
Peşaver = iğ + ip + eş .ı. av + er 

Otoktonlarıni cenkçi ve çetin ka
rakterli yapan meşeli ormanların 
İçindeki hu yerlerin adlarında ana 
kökün hayat analmı vermesi tabii
dir. Bunun için: 

(1) ijf =ana köktür. Hayat an
lamınadır. 

(2) ib =ana kök anlamını tem
sil eden prensipal köklerdendir. 

(3) iz (s, §, cJ ç) =uzak bir 
mesafe ve geni1 bir saha gösteren 
unsurdur. 

( 4) er - anlamın herhangi bir 
sahada tekarrürünü ifacle eder. 

(5) es= yine me5afe ve saha 
gösteren unsurdur. 

NOT: 

Tek egolu kelimelerde (süje ve
ya obje) iki mesafe veya saha o-
lamıyacağı için buradaki {. + s) 
unsurunun (. + ğ) olarak kabul 

etmek zorundayız. O zaman bu 
unsurun vazifesi kelimeyi tamam
lamak veya ifade etmektir. Nete
kim Beşiri ve Bizeri kelimelerin
de bu unsur hakiki teklini muha
faza ediyor. 

Şu halde (iğ + ib + ez + er 
+ es) = "Bizeres'' ve garp dille
rinin imlasına göre "Byzereı0 ha-

[ 2] Ortsnamen. · 
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ISTANBUL TELEFONLARI: 

Celal Bayar ın 
tetkil<leri 

İstanbul 4, - F.rnsat vekili B. Ce
lal Bayar bugün öğleden evvel uyuş
turucu maddeler inhisarında, öğle
den sonra liman umum müdürlüğün
de çalıştı. Antrepoları ve deırolan 
gezdi. Perapalasta yabancı banka de
legeleri Bakan şerefine Mr ziyafet 
verdiler. 

Muallim Cevdet için 
İstanbul 4, - Muallim Cevdet 

için bugün (dün) b:r ihtifal yapı!dı. 
Bir çok hatipler konuştular. Ve mer
humun örnek hayatını anlattılar. 

Kırmızı biberlerde kepek 
İstanbul 4, - Belediye toz kırmı

zı biberlerin bazılarına yüzde dok
san nisbetinde ke"}ek kanştmldığmı 
tesbit etmiş ve cez:ıl tedbirler abuş
hr. 

l\f üşterelc piyango 
listeleri 

İstanbul 4, - B::ızı tayyare piyan
go bayileri müşterek bilet sabşı için 
liste hazırladıkları ve bazı süiistimal 
yaptıkları piyango müdürlüğünün 
dikkatini çekmiş ve bu listeler top
lanmıştrr. Piyango müdürlüğü bu 
nevi satışları yasak etm!ştir. Müddei
umumilik tahkika~a başlamı~tır. 

B. Hüsamettin gidiyor 
Sağlık ve sosiyal yardım bakanlı

ğı müsteşarı Hüsamettin tetkikatta 
bulunmak üzere Paris ve Cenevreye 
gidecektir. 

Kültür tayinleri 
Eskişehir kültür dlı-ektörü Hüsnü 

Konya kültür direktörlüğüne, Erzu
rum ilk tedrisat müfettişi Baha Bin
göl kültür direktörlüğüne tayin edil
mi~lerdir. 

Sargılık kağıdlar 

İhraç maddelerimiz arasında hi
mayeye muhtaç olan tütünlerimizin 
aml>alajmda kull"nılmasmda zaruret 
bulnan sargılık kağıtlann ela gümrük 
resminden bağı,dc olarak me...nJel'ete 
sokulması mümkün olup olmadım 
E onomi bakanlığınca tetkik edil
mektedir. 

yatın geniş bir sahaya yayılıp te
karürünün ifadesi demek olur ki 
muayyen bir ormanlık, rne~elik 
veya ağaçlı bir yer için insan duy
gusunun yaratahilec~ği en kıısur
suz tarif ve ifade ancak böyle o
lur. 

Beş kelimenin beşinde de, 1, 2, 
3 üncü unsurlar h .. r bakımdan 
biribirinin aynıdır. Dördü11cü un
~urlara gelince mana ba!;kalaşır. 
Cünkü bu unsur bazdarmcfa (. -1-

r) bazılarında(.+ ğ) ve (. + v) 
dir. 

(. -1- ğ) ve (. -+ v) kıymet ve 
rol bakımından aynı old··~·t icin 
kelimede ya mananın taalluk etti
ği obje veva süie:vi ~öst:!rİr \•e 
yahut alelıt ak ifade edn. (. -1- r) 
İse manayı bir yere bai?lıyarak tes
pit etmek, tekarrür ettirmek vazi
fesini görür. Kelimelerin dördün
cü unsunındaki bu farkı heşinci 
unsurlardaki aynı fark telafi et
miştir. Bu vaziyeti su yolda bir ta
rif ile izah edebiliriz. Mesela: 
Peşaver kelimesinde evvela ha
yatın geniş bir sahaya taallôku. 
nun ifadesi ve sonra tekarrürü 
düşünüldüğü halde Beşiri kelime
sinde havatm geniş bir sahada \"() 
bir obiede tekarrürünün ifadeıi 
kaıtedilmiıtir. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

Hukuk ilmini yayma kurumunun dünkü konferansı 

SIY ASAL SUCI~AR 
Hukuk ilmini yayma kurumunun 

Ankara Halkevinde tertib ettiği seri 
konfearnslarm on altıncısı, dün, An
kara Hukuk Fakültesi Dekanı ve ce
za profesörü Bay Baha tarafmdan ve
rilmiştir. Mevzu: (Sryasal Suçlar) dı. 

Konferansta saylavlar, profesör -
ler Devlet Ş:irasıyle temyiz mahl"e -
mesine ve Ankara hukuk muhitine 
mensup birçok zatlar bulunmuştur. 

Profesör konferansının başında, 

11ıyasal suçların, tarihten Önceki za· 
manlarla on dokuzuncu asır arasın • 
daki tarihinin kısa bir hulasasını yap
mıştır. Konferansçı sıyasal suçların 

ilk defa fransız kanununda ve on do
kuzuncu asrın ilk yarısında yer aldı
ğmı İzahtan sonra sıyasal suçların 

adi suçlardan farklı ve lehde olarak 
yeni hükümlere bağlanmasının şekil 
ve sebeblerini anlatmıştJT. 

B. Baha, "Sıyasal Suç" tabirinin 
kanunlarda bir asırdanberi. yer alma
sına rağmen henüz ilmerı herkesçe 
kabul edilir şekilde tarif edilmediği
ni ve bunun için önümüzdeki ağus • 
tosta Kopenhag'da toplanacak (ceza 
hukukunun d~vletler arasında bir • 
leştirilmesi) konferansının sıyasal su
çu tarif etmeğe çalışacağını söyle • 
miştir. 

Sayın profesör fransız kanunla
rında sıyasal suç !ehine konmuş hü -
kümleri bir tasnif içinde kuvvetle 
tenkid etmiştir. Fransız müellifleri 
sıyasal suçların adi suçlardan lehde 
olarak farklı tutulmasını şu fikirler
le izah etmektedirler: 

l - Sıyasal suçların cezalandırıl

masında umumi menfaat mütebavvil
dir. Çünkü hükümet kuvvetinin muh
kem veya zayıf olmasına göre işle . 
nen suçun cemiyetteki tesiri değişir. 

2 - Sryasal suçluların hareketle • 
rine sebehivet veren hükümet idare
sinin fenı\lığıdır. 

3 - Sıyasal suçların islenmesine 
s ik amiller seciye!erdeki fazılet 
duygusudur. 

Bay Baha her üç hüküm Üzerinde 
Sf' lahiyetle tahliller y<lparak bi-çok 
adi suçlarda da fazilet hissinin bulu
nacağını ve hükiimet idaresindeki 
bo711kluğun bnşka yollarla düzeltile· 
ceğini ve idare fenalığmm bir mem . 
leketi di.işmana teslim etmek hakkını 
asla vermiyecesini etraflıca izah et • 

miş hükümet kuvvetinin zayıf veya 
muhkem olmasına 1!Öre suçun tesiri -
nın değişmesini a..,i sudara da te~miJ 
etmek mantık icabı olduğunu söyle . 
mi~tir. 

Profesör; lsviç .. e, ltalya, kanunla
rında Fransada olduiru gibi sıyasal 

suç lehine bir fark olmadığını etraf
lıca İzah etmi,tir. Srynsal suçların ar
sıulusal yani milletler arasındaki mü
nasebf!t)er noktasından tetkikine gi • 
rişen Bay Baha; sıyasal suclularm 
geri. verilmemesi düstunı üze;İnde ge
ni~ İza!ılarda bulunmuş ve bu prensi
pin istisnalraını şöyleee saymıştır. 

l - Devlet reisin*! veya ailesine 
karşı yapılan suçla .. , 

2 - Sıyasal suça bağlı suçlar, 
3 -- Anarşistler tarafından i~lenen 

suçlar. 

B. Baha; bunfa d n birinci mad • 
de üzerinde mücHifler arasında ve ar
.sıulusal mukavel,.fer e mutlak bir 
vahdet olmadığını ir::ı.hla Belçika sar
h adı verilen formi:I üzerinde etraf • 
lıca konuşmuştur. 

Sıyıual suca bai'T!r sudar ü:r.erinde 
devam eden ilmi m5naka,alarr izah 
eden profesör bu meyzuu muttarid 
bir kaideye bağlamak için arsıulusal 
hukukçuların koyduğu sistemlerin 
ıne~hurlarmı (h&kimiyet sistemi, te
amül harb sistemi, 1892 Cenevre sis
temi olarak) izah etmi~lerdir. 

Anar§İstlerin işledikleri suçlar Ü· 

zerinde genit izahlarda bulunan 8 . 
Baha en yeni aryasal suçlara da temas 
etmit ve Marsilya suikastından sonra 
terorizm yani ortaya korku ve huzur· 

.... 
suzluk vermek suçları için arsıulusal 
bir mukavele yapılması etrafında mil
letler cemiyetine Laval tarafından ve. 
rilen proje üzerindeki çahşmalan da 
anlatmıştır. 

Sayın dekan konferansının sonun· 
da türle ceza kanununun sıyasal suç
lara verdiği mevkii izah etmiştir ve 
bu mevzuda kanunumuzun prensip
lerinin çok sade ve açık olduğunu nn
latınıştrr. Türk ceza kanunununda sı
yasal suçların biri vatan aleyhinde 
yani devletin harici emniyetine karşı 
diğeri de devlet kuvvetleri aleyhinde 
yani İç emniyete karşı İ§lenmİ§ suç· 
lar olarak tasnif edildiğini, fakat ce· 
:ıanm tatbiki noktasından adi mçlar
fa arasında hiç bir fark gÖzetilmedi
gİni ve bundaki prensipin gayet doğ
ru ve manhki olduğunu söyliyen kon• 
feransçı sözlerini şu cümlelerle ta
mamlamışt•r. 

"- Sıyasal suçlar Üzerinde söyle
diklerimi dinlerken birçoklarmızm 

meflcuresinde şu sualin belirdiğini zan 
ediyor, hatta buna çok ihtimal veri
yorum: Acaba istiklal mücadelesi bir 
suç mudur? Bunu söylerken bizzat 
kanun vazIIDm sesini İşitiyorum. Ba
na şunları söylüyor: "Öldürülmesi, 
hatta azap ve işkence ile öldürülmesi 
kararlaştırılmış olan bir milleti znlim 
'Ye gaddarlarm elinden kurtarıp bu· 
gÜnkü huzur ve saadete kavuşturan
ların yap!ıklaı:ı fedakarlıklara suç 
demek istiyenler en büloiik bir suçu 
işlemiş olurlar. Bu fedakarlıklarm bu 
vatanperverlerin hareketleri. yalmz 
türk tarihinde değil, bütün milletlerin 
tarihinde su srretle hulô.sa edilecek· 
tir: Vücudlannda ancak türk siniri, 

damarlarında ancak türk kanı olan 
kimseler ara11ından çıkabilecek MV?lı 
kahramanlar taru!mdan yapılabüen 

büyük kahramanlık!' 

Yıllık toplanma 
Bugün saat 11 de, Ankara 

Halkevi salonunda Hukuk il
mini Yayma Kurumunun yıl
lık kurultayı toplanacaktır. 
Müzakere edilecek maddeler 
şunlardır: 

1 - idare heyeti raporu. 
2 - Yeni idare heyeti se -

Ka)rnıal~amlar 
ar sın a 

Torbalı kaymakamlığına eski 
Tefenni kayn~akamı Halid, Çine 
kaymakamlığına eski Çatalca 
kaymakamı Cudi, Akhisar kay
makamlığına Trakya umum mü
fettişliği yazı işleri direktörü Ha
lil, Tefenni kaymakaınlıgına An
talya maiyet memuru Bedrettin, 
İnegöl kaymakamlığına Şebin 
Karahisar kaymakamı Ahmed Ba
ha, Şebin Karahisat kaymakam • 
lığma eski Ardahan kayma.kamı 

Nuri, Beşiri kaymakamlığına eski 
Eleşkird kaymakamı Rahmi, Kü
re kaymakamlı3ma Dörfyol kay • 
makamı Abdurrahman tayin edil
mişlerdir. 

Mektupçular arasında 
Gaziantep mektupçuluğuna Di

yarbekir ıncktupçu:u Vehbi, Di
yarbekir mektupçuluğuna Orhan
eli kaymakamı Nazım, Çoruh 
mektupçuluğuna e:>ki Artvin kay· 
makamı Hüsnü, Hakkari mektup
çuluğuna eski tahrirat direktörle
rinden Mcahmudbey nahiyesi di • 
rektörü Agah, Maraş mektupçulQıo 
ğuna Elaziz mektupçusu Şerif, 
Elaziz mektupçuluğuna Marat 
mektupçusu Mitat tayin edilmit • 
lerdir. ' 
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S01V DAKiKA : 

Dıs Bakanımız 
..:. 

Belgrad, 4 ( A.A.) - Türkiye dış 

l>akaru Tevfik Rüştü Aras bu sabah Pa
risten Belgrada gelmiş ve istasyonda 
baıbakan muavini Martinatz, dış bakan
lık ileri gelenleri, Türkiye elçisi ve Bal
kan antantı devletlerinin delegeleri ta
rahndan karşıanmıştır. 

Aras, saat 11 de başbakan ve dış ba
kanı Stoyadinoviç'i ziyaret ederek ya-

rım saat kadar görüşmüş, saat 11.30 da 

naib Prens Pol tarafından kabul olun. 

muş ve saat 13 de de Stoyadinoviç'in 

öğle ziyafetinde hazır hulurunuştur. A

ras, yemekten sonra başbakan ile tekrar 
görüşmü~tür. 

Bu akşam Türkiye elçiliğinde verile

cek ziyafette bulunacaktır. 

Kücük antant Avusturyayı _, 

protesto edecek 
Viyana, 4 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Salahiyetli mahfillerin sandığına 

göre, küçük antant Avusturyada mec
buri askerlik hizmetinin ilanına karşı 
müıterek bir protesto notası gönde
recektir. 

Küçük antant devletlerinin bir se
ferberlik yapmaları ihtimali olmadı

iı bildirilmektedir. Bu hükümetlerin 
aulh antlaşmalarının meriyette oldu· 
fmıun teyid edilmesiyle iktifa edecek
leri ve yeni kanunun tatbiki hakkın· 
da izahat istiyecekleri sanılmaktadır. 

lfadariaga on üçleri 
Cenevre, 4 (A.A.) - ltalyan - ha· 

beı anlaşmazlığını halletmek için İtal

yan ve habeş hükümetleri nezdinde te
tebbüsatta bulunmıya memur edilmit 
olan İspanyol delegesi bugün bu mese-

Hatırlardadır ki, küçük antant dev
letleri Lublianada üç devletin orta 
Avrupaya aid sulh antlatmalarının 

tekrar tetkikine her vasıta ile muha

lefet edeceklerine dair bir karar su
reti kabul etmitlerdi. 

Salahiyetli mahfiller, Almanyanın 

tekrar silahlanması Avusturyanın ka

rarını haklı gösterdiğini ve hu kara

rın yalnız Avusturyanm erkinliği için 

değil, belki Avrupa sulhunun müda

faası için de lazım olduğunu beyan 

etmektedirler. 

toplantıya ~ağırıyor 
le hakkındaki raporunu milletler cemi
yeti genel sekreterliğine venniıtir. 

13ler komitesi vaziyeti tetkik etmek 
üzere çarşamba veya perşembe günü 
Cenevrede toplanacaktır. 

ltalyan askerleri cenupta da ilerliyor 
Roma, 4 (A.A.) - Mareşal Badog

liodan gelen bir telgrafa göre, birin
ci kolordu ilk hatta Alfina ve Sabau
da fırkaları olduğu halde cenuba doğ· 
ru ileri yürüyüşüne tekrar başlamış 

ve düşmanla temasa gelmiştir. Öğle
dea sonra Şesadezba'nın cenubunda
ki bütün düfman mevzileri alınmış 

Zecri tedbirler 
k.omitesi 

toıılanmıyor 

Çana gölü bölgesinin alın
ması ingilz menfaatlarına 

dokunacak mı ? 
Cenevre, 4 (A.A.) - Zecri tedbirler 

komitesi reisi B. V askonsellos, B. A ve. 
nol'ü, 13 ler komitesinin, İtalyan • habeı 
anlaşmazlığına sulh.qu bir tesviye ıure
ti bulmak hususundaki çalışmalara de
vam ettiği müddetçe zecri tedbirler ko. 
mitesini toplantıya çağırmıyacağını bil
dirmiştir. 

18 ler toplanmıyacak 
Cenevre, 4 (A.A.) - ltalyaya karşı 

tatbik edilmekte olan zecri tedbirlerin 
.. ıiddetlendirilmesi hakkmda mart başın

da bir karar verecek iken bu karan geri 
.. bırakan 18 ler komitesi reisi aza devlet
lere birer mcktub gönderek, milletler ce. 
miyeti konseyinin şimdiki sulh teşebbüs
lerinin gelişimini beklemek istediğini 
bildirmiştir. 

/lir itrılymı tekzibi 
Roma, 4 (A.A.) - Salahiyetli mah

filler, İngiliz büyük elçisiyle B. S:.ıviç 
ar"sınd:-ki görii<:menin Tsana hölgesin
deH ineiliz menfaatleri meselesiyle iL 
aiii olduğu haberini yalanlamakta ve bu 
gö,.üşmen!n mutlak surette normal ma
hiyetini tcyid temektedir)er. 

Giornalc I>'ltul~·anm bir yazı.~• 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale d'ltalia 

lfl'!-etesinde, bundan Ön<'(ki İngiliz - İ

tal yan uzla1ma!arının tahlilini yapan B. 
Vir.,.inio Gayda diyor ki:: 

"- ln~iltere'nin Tsana gölii üzerin. 
deki h~k'L"rı yalnız gölün suyuna, İtal
ya' ı n ise bütün toprağa aiddir. 1 talya 
bu hcldarı, ancak İngiltere ile kendi a
ras r.da P.abe iııtan'a dair zaten yapıl
mıp andlaşmalar çevresi içinde görüşe. 
bir ·." 

B. Gav~n. 19 ... ı; tarihli uzlaşmada, i
ta' 'l h::ı, ·metinin bazı şartlar altında 

bulunuyordu. Düıman kaçmakta ve 
tayyareler tarafından bomba ve mit
ralyöz ateşine tutulmaktadır. 

Habe§lerin zayiatı ağırdır ve bin
lerce tüfek, yirmi otuz mitralyöz ve 

sekiz top bırakmışlardır. 
İtalyanların kayıbı ise ölü ve vara· 

1ı kırk kadl\rdır. 

F raıısız elçileri 
konferansı haşladı 

Paris, 4 (A.A.) - Fransa'nın, 

Londra, Roma, Bertin ve Brüksel 
büyük elçilerinin konferansı dün 
saat 15,30 da baılamıt ve 18,40 da 
bitmiıtir. 88. Saro, Flanden, Pol 
Bonkur, Leje, Barjöton, Mauigli 
ve Roıat toplant!da bulunmuılar· 
dır. 

Konferansın sonunda resmen 
bildirildiğine göre, franıız hükü
meti Lokarno devletlerinin gele -
cek hafta toplantı yapmaları hu
susundaki teklifinde ısrar etmek 
fikrindedir. 

B. Flanden, toplantıdan sonra 
Lüksemburg elçisi B. Beş ile gö
rüşmüştür. -----

Hindenburg balonu 
Rio - de Janerio, 4 (A.A.) - Hin

denburg kabilisevk balonu bugün saat 
7.30 da yere inmiştir. 

I spcmytı belediye seçimi 
Madrid, 4 (A.A.) - Kabine 12 

nisanda yapılması kararlı belediye 
seçimlerini müddetsiz uzatmı§tır. 

Tsana gölünden Sudan sırunrına kadar 
am:.ıd bir yolun yapılmasına muvafakat 
edilebileceğinin tasrih edilmiş bulundu. 
ğunu hatırlRtıyor ve: 

"- Bu itibarla, diyor, 1925 tarihli 
uzlaşma, İngiltere'nin, göl çevresindeki 
topraklar üzerinde bir egemenlik iddia 
etmesine esasen yer bırakmamaktadır." 

t:. Grmulinirı uerdiği teminat 
Londra, 4 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor: O. Grandi tarafından, İtalya
nın Habeşistan'daki bütün İngiliz hak ve 
menfaatlerine tamamen riayet edeceği 
hakkında dün 8. Van Sittart'a kendili. 
ğinden verdiği teminat Londrada pek 
müsaid bir intiba hasıl etmiştir. Bu ani 
teminatın 13 ler komitesinin vazifesini 
kolaylaştıracak mahiyette olduğu tah
min edilmektedir. 

ULUS SAYFA3 

01.Ş H ERLER 
B. Edenin 

• • 
basıı11 

nutkunu alman 
}{aı·sılamad ı ıyı ... 

Taymis, k.urmay görüşmeler· 1d 1 

vazgeçilmesinin İngiliz le< ınovuıı·ı 
çok" sevindireceğini yazı. 1or 

Amerikan gazeteleri alman tekliflerini iyi karşıladı. 
Berlin, 4 ( A.A.) - Siyasal 1·aziyet 

hakkında Volkişer Beobahter gazetesi 
diyor ki: 

B. Eden, nutkunda. intikal devresi 
sırasında İngiltere hükümetinin Alınan
yadan İstediği teahhüdün Almanya tara
fından verilmediğini bildirmiştir. B. Ede
nin bu sözlerini acımadan ok..ımak müm
ldn değildir. Almanyanın intikal devresi
ne her hangi bir iştiraki hakkında yeni
den ileri sürülen bu dileğin manası ne
dir? Almanya intikal revresi için İngil. 
terenin Fransa ile askeri konuımalar 
yaptığını ve Fraosanın Almanya ile gö
rüşmelere apaç k bir surette mani olmak 
istediğini haklı olarak ileri sürebilir. 

Londrarun bu gibi diplomatik me
todların ne gibi mesüliyetler doğ:.ıraca. 
ğını bilmiş olması ümid edilmektedir. 

Doyçe Algemanye Saytung gazetesi 
B. Edenin avam kamar<'ıınc!aki sözleri
nin Almanyada beklenilen sözler olma. 
dığını yazarak diyor ki: 

Bununla beraber şu ciheti göz önüne 
alıyoruz k i, B. Edenin sözleri yalnız Al
manyaya değil, aynı zamanda Fransaya 
d:ı hitnb etmekte ve İngiliz milletinin 
bir isl kamet alması için söylenmiş bu
lunmakta idi. B Edenin ''İngiliz siyasa. 
sının görüşmelere muvaffakiyetlc devam 

etmek ve nihayet manti!<i bir hal çevre
sine varmak maksadını tnkih ettiği'' yo
lundaki söz!erini a'k şlarız. Edenin bu 
sözlerinde ilerleme görmc~tteyiz. 

Berliner Boersen Zaylung gazetesi 
bilhassa şunları yazıyor: 

''B. Eden görüşmelerde bir d:.ırakla. 
ma devresi yaratarak 1 ngiltere hük;.ime
ti tarafından istenilen anlaşma yolunda 
bir neticeye varm~k istemektedir. Al
manya, İngiliz hükümetinin bu dürüst 
çalışmas:nı inkar edemez. Diğer taraftan 
B. Eden, Hitlerin ebemiyetli teklifleri 
baklanda doğru bir tahmin yürütebile· 
cck bir vaziyete gelinmediğini söylemiş
tir. B. Eden büyük bir ehemiyeti olan 
ve muhtelit bir komisyon kurulması, 
büyük sulh paktı, harbın beşerileştiril
mesi hakkındaki teklifleri göz önüne al
mamaktadır. Halbuki, hLt tekliflerin ehe. 
miyeti, bir kıç ayl k bir infkill devresi
nin chcmiyetinden çek da!ıa büyüktür. 
Fransa ve Belç'ka kunnayları ile yapı. 
lacak görüşmeler meselesine gelince, B. 
Eden, alman suluu ı plilnında mcvcud iti
razı\ bakmam. ktadır. 

Adolf H;tlerin polifk ısını pelc iyi ta
nıyan 8. Ec!enin, alman pl;.nını tetk'.k 
ettikten sonra, Fransnnın bir kurmaylar 
arasındaki konuşmalara giri ilmesi israrı 
hakkında çok başka neticelere varması 
ümid edilebilirdi." 

Berliner Ta!{eblat diyor ki: 
B. Eden, alman notasının İngiliz hü

kümcti tarafından te!k·k·nin muvakkat 
bir hart: kct olduğunu ve lngiltercnin ö
teki hükümetlerle temasa girişmesi la
zım gelıiiğini bildirmiştir. Buntlan şa 
mana c kıırilabilir: 

İng.iltere alman vesikası hı>k'und3ki 
kanaatin mümkün~e toplu bir şekilde 
alınmasını istemektedir. Ve bu ~ kil bi
ze gerçekten en yakm görünm• ktedir. 

B. Edenin izaManndan şu netice çı. 
karılabilir ki, İngiltere, alman görüşünü 
Lokarnocu devletler memorandomu si
lahı ile cevab vermek İstemekte ve pren
sip itibariyle Fransa ile elele vermek nİ· 
yetini beslemektedir. Bu söylevden son. 
ra, her iki görüşü gözeten bir hal ça
resi bulunacağını sanmak hemen hemen 
imkansızdır.'' 

f'ramıız ı1lt;isi deği§nıiyect•I: 

lngilterenin nr::msu 
Bcrlin, 4 (A.A) - Royter ajansı bil. 

diriyor: İngiliz hükümcti, alman teklif
leri hakkındaki görli~mclerin Lokarno 
devletleri delegelerinin bir toplantısın
da tasdik edilmesinden ziyade diploması 
yolu ile tetk.k edilmesini pek ziyade ar· 
zu etmektedir. Bu diplomatik görüşme. 
ler kolayca ilerlediği takdirde B. Hit
lerin tekliflerinin kesin bir cevab veril
msinden Önce milletler cemiyetine veril
mesi mümkün olacaktır. 

Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler, fran. 
sız hükümetinin alman planiyle hazır

lanmakta olan hant planını milletler ce
miyetine vermek niyetinde olduğunu 

kaydediyor. Pöti Parisien gazetesi, 
Fransanın Berlin büyük elçisinin fransız 
barıı planının hazırlanması için işbirli
ğine çağırıldığmı yazıyor. 

Övr gazetesi, bu planın kısmen B. 
Heryo ile B. Pol Bonkurun 1932 de tes. 
bit ett'kleri barış tc:kliflerinin aynıola
cağını bildiriyor. 

Maten gazetesi, dün dıı bakanlığında 
yapılan elçiler toplantısı hakkında, Ber
lin büyük elçisi tarafından verilen ra
pora dikkati çekiyor ve elçinin ordu ile 
Hitlcr arasındı.>ki İyi münasebeti kay 

dcttiğini bildiriyor. Aynı gazete, diğer 
bazı gazeteler gibi, Frnnsanın hiç bir 
halde Almanyanın reddettiği sembolik 
hareketten vaz geçmiyeceğini yazmak
tadır. 

Taymi.~e ~ifrf' .. 
Londra, 4 (A.A.) - B. Edenin a· 

vam kamarasında söyledikbrinden bah
seden Taymis gazetesi, kurmavlar ara
sında görüşmeler yapılması fikrinden 
vaz geçildiği takdirde, İngiliz kamoyu
mm bunu alkışlarla karşılayacağını ve 
bununla beraber bu görüsmelerin genel 
yatışmaya hadim olahild'kçe siik ;netle 
lnrşılıyacağını yazıyor. Deyli Telegraf 
gazetesi, kamoy görüşmelerinin mahi
yetiyle ilgili olan bütün endişelerin B. 
Ednnin i7.ahatı ve Fransa ile Belç'kaya 
ve'!'·J .. n mektuhların ne~rinden sonra 
kR1k-..ası lazım ce)eccğini kaydediyor. 

Amt•rika11 1'azı1te.lPrİrıe !!iire 
Vaşington, 4 (A.A.) - Amerikan 

gazeteleri, Avrupn durumunu in~iliz 
görü"üne na?-aran tnl1lil ve tPsbit et
mek itiyadındadır. Bu suretle, alman 
barış planı, gazeteler tarafından iyi 
kar" hnmaktaclır. 

v""ington p ost gn7etrsi diyor ki: 
"A iman tek if e;r reddt"dili .. e, bir 

yani~" yapılr:wı o1 aca.ktır. B. Hi~lerin 
ı-ıuT!İm·ıj/YfodPn el° p r irin hiç bir se

bep yoktur. Frnnsanın gene menfi bir 
harc•· .. tte bu1 •ırıması be'<lenebilir. Bu. 

nunla beraber, Fransa, devamlı bir 
barı~ temini istiyorsa Avrupa ulusla
rının "yenen" ve "yenilen" diye ikiye 
ayrılmasına nihayet verilmesi lüzu
ınunu anlamalıdır. B. Hitler konuş· 
maya hazırdır. Ve azıcık iyi niyet bir 
hal tarzı bulmaya yeter. Fransızların 
kurml\ylar aarsında görüşmelere 

~ aşlanması hakkındaki anularına ge
lince, B. Hitler de bunu reddetmemeli 
ve isteklerinin haklılağıyle güvenerek 
fransızların gecici bir nümayiş mahi
vetin~e olan bu arzusunu tatmin et· 
melidir . ., 

Polonya eld!-ei n. Fon No~·r<ıt/cı 

korıu::ıu 

Varşova, 4 { A.A.) - Beri inden 
bildirildiğine göre Fon Noyrat, Po
lonva elçisiyle alman me:norandomtı 

hl\kkınıta görüşmüştür. 

S:ıl[\J-. iyetli Polonya mahfilleri, he· 
niiz bu husustaki fikirlerini tavzih et
nu:mi~lerdir. Sanıldığına göre elçiye 
• iman muhtırasında şarki ve garbi 
Avrupa arasında ihdas edilen fark
tan dolayı izahlar istemesi vazifesi veril

miştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Fon Ribben
trop ve Loyd Çorç dün akşam görüı
müşlerdir. 

Roma, 4 (A.A.) - Salahiyetli mah
fillerde, Brükselde yeni bir Lokarno dev
letleri konferanıı hakkındaki fransız 
teklifi hakkında söylendiğine göre, f. 
talyanm bu konferansa girmesi muh· 
temel bulunmaktadır. 

n. Tomus Ensl.-ip'in bir rıuılm 
Londra 4, ( A. A.) - Milli mü

dafaa bakanı Bay T omas Enskip, 
Portsmavs' da muhafazakarların bir 
toplantısında söylediği nutukta AJ. 
manyanm askerlik dışı bölgedeki ha
reketini tenkid ve anlaşmalar inancı
nın tekrar tesisi lüzumunu kaydet
tikten sonra demiştir ki: 

"- Almanyanm intikal devre.in
de durumun yatışmasına hadim ol
masını şiddetle arzu ettik. İngiliz u
lusu ha.len Almanyaya karşı uzun 
müddettenberi mevcud olmıyan bir 
dostluk göstermektedir. 
Komşumuz ve müttefiklerimiz 

fransızlara karşı olan sevgimizi de 
kaybetmediğimizi ümit ediyorum. 
Güvenlik arzularında onlarla berabe
riz. Fakat İngiliz ulusu yalnız Fransa 
ile değil, ayni zamanda Almanya ile 
de dostça münasebet devam ettir
mek arzusunu göstermektedir. Ulus
ların barış arzu ettiği böyle bir du
rumda, devlet adamlarının devamlı 
bir barışa varmaları her halde imkan
sız olmamalıdır. Ve durumun bir 
müddet evvel sandığımdan çok faz
la imkanları olduğunu zannediyo
rum. Bir taraftan İngiltere nlman tek
liflerini bunlardan en iyi neticeler çı
karmak arzusu ile tetkik ederken, di
ğer taraftan Ren'in iki tarafında, 
geri d5n.ileceği yerde ileri bakılaraJ< 
vesika!ardan füeye gitmek arzusu 
hakim olacağını ümit ediyorum." 

Fransa'nın teklifi 
Pari~, 4 (A.A.) - Fransa hükümcti 

Lckflrno devletlerinin Brükselde yapa· 
c:-k!arı toplantının çarşamba günü ya
pılmasını lngiltercye teklif etmiştir. 

Paris, 4 (A.A.) - Fransız salahi
yetli mahfillerinde, Fransanın Berlin:kki 
büyük elçisinin deği~eceği h"kkında 
Paris gazetelerinde ç kan haberleri ya

lanlamektad • 

ButJÜn o'man e'çi!ic:n.!e ve yar•n halk~vincle ihi konser vermek Üzer• fe1a
rimize gcl::cc~:ni ya::ı:~ıf:ımız. Beılin oper·asının tanınmıı artistlerinden Bayan 
Mari.a f.füller dün ıelırimize gelm:ş t'e istasyonda karşılanmıştır. B~(Ul Maria 

Miillcr resmimiz.de b:?yaz mantolu olandır. 
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Tehlikeye giren Avrupa 
Yabancı gaz de o Londra, mart I 936. ı rumak için, lngilterenin her şeyi yap-

ması laznndır. Sir O sten Çcmberleyn ne diyor? 
Bir Avrupa devletinin bir andlaı

ınayı bozması, ilk defa olmuş bir şey 
değildir. Eğer bunun son defa olmak 
üzere yapıldığını güvenilebilecek bir 

katilikte tesbit edebilmi, olsaydım, 

kendimi bahtiyar sayardmı. 

Fakat bugünkü vaziyete göre bu 
hadise, son yıllarda kurmağa çalıştı
ğımız kollektif emniyet sisteminin 
yeniden ağır bir surette sarsılmasını 
ifade etmektedir. 

Bundan başka, bu hadise, hoş gör
meyince, mükellefiyetlerini silkip a
tan ve kendinin ve kendi hükmünün 

drşında, hiç bir ıey. biç kimseyi ha
kem diye tanımıyan bir devletin ya
pacağı yeni tekliflere karşı itimadı 
yıkmaktadır. 

Avrupa ağır bir darbe yedi; ci
han bu darbe doJayısiyle titremekte
dir. Bugünkü günde, milletler arası 
anlaşmazlıkların tekmil problemi ka
rar arifesindedir. 

İngiliz hükürnetinin, bu tçhlikeli 
meseleyi nasıl bir sabır ve enerji ile 
düzelbneğe çalıştığı takdir edilmeli
dir. Eğer ki Almanya, haksızlık et
tiklerinin İsteklerini yerine getirmek 
hususunda bir adım atacak olur
sa, barış bozulmadan bu büyük teh
likeler atlatılabilir. 

Eğer biz ineilizler bugün, İcab e
den enerji ile müdahale edemiyor
sak, bunu, kuvvetti bir müdahaleyi 
bize meneden zafımızı idrak edişi. 

tnizde aramak lazımdır. 

Bundan dolayı, bizden beklenmek
te olan otorite ile Avrupa asesimizi 
çıkaramıyoruz; çünkü, bizi çeviren 
devletlere aykırı olarak tedafüi kuv· 
vetlerimizi o kadar aşağı indirdik, ki 

kendi güvenimiz bile tehlikeye gir
mi~ oldu. 

İıJte gene bunun içindir ki, 
ilerimiz ıçın her şeyden ön • 
ce Milletler Cemiyetinin idare ve 

kudretine itimad edilmif bulunuyor. 
Efer Milletler Cemiyeti bu vazifeyi 
b~aramıyacak olursa, cebre karşı 

cebrin yanta çıktığı ve bu suretle 
kati neticeler almdığı ittifaklar ve si
lahlanma devrine yuvarlanmış olaca
iu. 

Vinston Çurçil de diyor ki .• 
Fransa, Almanyanm kendisini çok 

rencide ettiğini söylemektedir; fakat, 
eskiden yapıldığı gibi, silahla mukabil 
tedbir alınması yerine, Milletler Cemi
yetine ıikayet etmiştir. 

Fransızlar, eğer İtalya ile olan 
dostça münasebetler bozulmamış ol
nydı itler bu çığıra sapmazdı fikri
Di, haklı olarak taşıyabilirler. 

Fransız ha'k nın çoğuluğunun arzusu 
hilafına, zecri tedbirlerin tasvib e
dilmİ!J olması dolayısiyle büyük Bri
tanyanın güddüğü politikaya bir de· 
f.ıya mahsus olmak üzere katılmak, 
Paris - Roma dostluğunu zayıf dü
!ürdiı. 

işte bilhassa bundan dolayıdır ki, 
bugünkü durumunda, Fran.sanm ya
nıba~ında yer almak ve MiJletler Ce
miyetinin emniyet garantilerini ko-
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Farnsızlar, önümüzdeki yıllar için
de bugünkü mevcuddan ba§ka, ayrı
ca otuz iia kırk alman fırkasının si
lah altında bulunacağını, halbuki 
kendi ordularının daha fazla büyüye
miyecek bir durumda olduğunu pek 
iyi biliyorlar. 

Aslceri lconusmalardak.i 
' 

tehlilce 

Eğer Milletler Cemiyeti bu anla§· 
mazlığı ortadan kaldrrınağa muvaf
fak olamazsa, ~imdiki mülahazalar 
çerçevesi içinden, en krtra ihtimalle
ri çıkarıp atmanın imkanı kalmıya

caktır. 

Medeniyet ile barbarlık arasında

ki fark, seçilecek çarededir! zorba

lık hareketlerine, sabırla, temkinle, 

fakat, bozulan andlaşmanm tayin et

tiği ve dünya yüzünde biricik olarak 

sulhu güven altına alabilen hatasız 

· hukuki tedbirlerle mukabele etmek 
lazımdır. 

Gelecekteki hareketlerin şartlan 

görüşülmeden, Almanyaya, kendini 

bu hak davasma teslim etmek ce~a· 

reti verilmelidir. Hüküm yürüteceği

miz anlaşmazlık, Fransa ile Almanya 
yahut da Almanya ile Lokarno dev
letleri arasında olan bir anlaşmazlık 
dc~ildir. Bu anlaşmazlık, alman 
Rayhş hüki:meti ile Milletler Cemiye
ti arasındadır. 

Cenevre toplantısı bu mücadele
den yeni bir prestij kazanırsa, dünya 
sulhu garantisi bir kat daha zengin
leşmiş olacaktır. 

Fakat, bu gayeye varabilmek için, 
her şeyden Önce, ltalyaya karşı olan 
muamelenin önü alınması ve zecri 
tedbirlerin kaldırılması lazımdır. Bu 
takdirde, f ngiltere de Akdenizdeki 
donanmasını geri çeker ve ana vatan 
sularında bir araya toplar, ki bunun 
Avrupadaki istikbalin inkişafı için 
birçok bakımdan büyiik ehemiyeti 
vardır. 

Noyes Viner Jurnal'dan 

30 mart 1936 tarihli Deyli Meyi 
gazetesinden: 

Dün Almanyada yapılan rey top

lama neticesinde alman milletinin 
yüklü bir çoğunlukla Hitler'in öteki 
milletlerle eşitlik ve Ren bölgesinde 
kayıtsız şartsız egemenlik sıyasasın

dan yana olduğu meydana çıktı. 

Şimdi bu rey toplama ir;i bitmit 
olduğundan onun, Lokamo devletle
rine nasıl bir cevab vereceği sabırsız
lıkla beklenmektedir. 

Böyle bir zamanda İngiliz, fransız 
ve Belçika genel kurmaylan arasında 
konuşmalara başlanmış olması hiç de 
iyi olmamıştır. 

B. Vard Prays'ın Berlin'de!'l bugün 
gönderdiği bir habere göre orada 
böyle askeri planbr üzerinde ba~la
nan konuşmaların Hitlerin su! ı tek
liflerini yÜrütmemeğe se:beb olaca'.i'ı 

düşünülme tedir. 

Bur!Ün, bu memleketi büyük bir 
telaşa dü:~ürmiiş olan bu kurmay gÖ· 

rü~meleri hakkında kabinede bir gÖ• 

rüşme olacaktır. 

Bundan daha haklı bir telaş da 
gösterilemez. Bu kötü görüşmelerin 

Avrupanın bugünkü buhranlı duru-

munu biisbütün tehli!ı::eli bir hale sok
maktan ba~ka bir şeye yarayacağını 

düşünmek gülünçtür. 

1914 den yirmi iki yıl sonra, inı~\
liz halkı, bu askeri konu~malarm bü
tün barba yol açmış olduğunu hatır

lamaktadır. 

Geçen hafta, dış sıyuamız hakkın · 

J-ı beyanatta bulnnurken B. Eden, 
'•bunlar t:ımamiyle teknik 58.hasında
dır; bu suretle hiç bir Biyasal teah 
hüd altmı girecek değiliz." dedi. 

Faka~ B. Loyd Corc 1914 yılmda 

aıyasal hiç bir teahhüd bulunmadığL· 

• • 

Eg~ı. h~ı şe~ ~i~ı sa_bırsızlandırıyor \'C litızlcndirıyorsa. eger urak bir 
aksılık fıkırıerıııızı alı-ust edı}ors:. egcr geceleri ııyku ıuımayorsa. teşhis 
pc~ basittır: sınırlerınizın tcnepbuhıyetı artnııstır. heııiıı va kıl varken bu 
leııatıı?ı f!idermei!c acele ediniz 

Bromural ·Knoıı. 
tıııııııı diınyaııın ıanıdı(!ı bir ıııııse~kin olup bybcltiğinız ralı~h. ııykııyıı 
Vt ;ılı yeti size uıdt eller. - l csırı gayet sendir. - 13ronıural'iıı hiç bir 
rnrarı yo~ııır. 

J8 \'C 20 komprırııc)·f hnı tıııı
lerae ecuneıerı.Je reçete ııc satılır. 

Knoll A-G .. kımyevi maddeler fabrikaları, Ludwiı;rshafen s/Rhin. 

nJ, frans14~larla yapılan askeri anlaş
manın k.\b:ne azasından nncak, bir 
iki kişi tarafından biiindiğini h tır

lattı. Haıbuki bu ask-eri anlc.şm'\ 

memleketi büyüt barba sürükleme· 
ğf kafi g4'lmiştir. 

Sulhun abllıca diplomasi yol'ariy
le kurulml'!sı bahse mevzu olduğu ş•J 

~:ıralarda ;.:ene o eski yoldan yürÜ:l 
mesi, er !f<:Ç. ha!·b lehinde bir hareket 
olur. 

Bu meselede dip!omaHarın plan
larından zh·ade kamoy doğruyu gÖ· 

rür, ki o da böyle tehlikeli bir yolda 
yrümesine karşı asla göz yummıya

caktır. 

omha ar ve 
30 mart 1936 tarilıii Deyli Hcr

ald1clan: 

Harrar bombalandı. 40 bin nufu
su olan bu şehir, Habeşistan'ın ikin
ci büyük şehridir. Burasmı habeı as
kerleri daha önceden bo,altmış ol· 

du'i'u için sivil halk üzerine bomba 
yağdırmayı b 0 r ihtiyat tedbiri gibi 

göstermek, bu hareketlerinde İtalyan
lara bak verdiremeıo:. 

Bay Musolir.i'nin kahı·amanları, 

medeniyet götiirmek vazifesiyle cit
tiklcri Habeşistanda açık şehirleri 

bombalamayı da şerefli hareketleri 
listesine )<attılar. 

Fakat bu hareketten dolayı Duce
yi kabahatli çıkarmak doğru olamaz. 

Harrar bombalanmasının mesuliyeti, 

bu meselede küçük tedbirler aldığı 

için İngiliz hü.kümetinin sırtındadır. 

Biz, teahbüdlerimize riayet11izlik 
göstermemit olsaydık, bu hareket 
imkan idne girmezdi. 

B. Eden, perşembe gÜnÜ hüküme
tin Lokarno paktındaki teahhüdleri

ne riayet kıırarında olduğunu söyle
di. Peki, Milletler Cemiyeti paktı i?e 

altına girdiğimiz teahbüdJer ne ola
cak? 

Bu paktın on altmcı maddesinin 
hükümleri muayyen ve sarihtir. Hü
kümet, buradaki teahhüdleri büsbÜ· 
tün çi/tnemiş gibi görünmemek için 

şu veya bu bahane ile maddenin an
cak ufak bir kısmını yerine getirmiş
tir. 

Başka devletler, bilhassa Fransa 
teahhüdlerini yerine getirmedikce, 
lngilterenin verdiği vadi tutamıya
cağı bir belge olarak ileri sürülüyor. 
Fakat paktta böyle kaçamak yolunu 

tutmağa imkan veren taraf yoktur. 

Bundan ba~ka eğer İngiltere bu 
pakt ile altına girdiği teahhüdleri ye
rine getirecek olursa öteki devletle
rin onu takib edeceğinden kim şüphe 
edebilir? 

Şimdi ne oluyor? Y cniden fransız
lara karşı teahhüdlere giriyoruz. 

Bunda Fransanm işlerini Minetler 
Cemiyeti vasıtasiyle göreceği, bu ku-

Önce imparatorlul{ 
26 mart 19.36 tarihli Deyli Meyl 

ı:a:zetesinJen : 

Bagiiıı avam kamarasında yapıla• 
cak celsede İngiliz dış siyasa11 açık 
ve sarih olarak ortaya konacak ve 
hükiiınet ne yapmak istediğini an
latacaktır. 

Sağlam bir siyasanın hangi esaslar 
üzeı·ine kurulabileceği meydandadır. 

Uk hedef, İngiliz imparatorluğu
nun sulhunu ve emniyetini korumak 
olmalıdır. 

Bunun için de ana vatan, domin
yonlarile gayet iyi anlaşmalı, Avrupa 
kıtaaındaki bir takrm çapra,ık işlere 

burwı sokulmamalıdır. 

Şurası önemli bir noktadır ki Lo
karno paktı, hiçbir zaman İngiliz ita· 
moyuna sempatik görünmcmittir. 

Bu paktm dokuzunı:n maddesi mu
cibince dominyonlar, buradaki taah
büdlerin dışında kalmıçlardır. Bunan 

manası §Odur ki Jngİltere, bir barba 
katı§acak olursa impal"iltorluğun bü
yük bir kısmı bu işte bitaraf kala• 
caktrr. 

Böyle bir durumwı ne kadar uf:ur· 
suz sonuçlar ortaya çıkaracağı a~i

kardır. 

1ngili:z politikacıları, şunu daima 
hatırlarında tutmalıdırıar: BiiyÜk 
Britanya İmparatorluğu denizler ü:ze
rin<le kw-ulmu§tur ve birçok domin· 
yonlarımız binlerce mil uzal ... tadır. 

lngiliz dominyoolarmdaki halk, İn· 
giltere'nin üçyiiz millik bir alman 
toprağı Üzerinde polis kuvveti bulun
durması şeklindeki gülünç Lokarno• 
cular teklifine itiraz edeceklerdir. 

Bizim Milletler Cemiyeti ve onun 
tuhaf kollektif shtemi işlerine bur· 
numuzo sokmak siyasamız, pek teh· 
likeli bir şeydir. 

Biz, Cenevre'nin tuzaima tutulmu~ 
bir vaziyette bulundukça buhrandan 
buhrana sürüklenecek ve dış &iyasa• . 
mızı daİJna yabancıların kontrolu aJ. 
bnda bırakacağız. 

İngiltere'nin bütün gayret ve dik
katini hasredeceği, merkezi Londra• 
da olan ve bizim kanımızdan, etimiz. 
den olan donıinyonlarm .saadeti ol
malı, merkezi Cenevre'de bulunan 
Liberya, Ekuador, Siyam ve Nikara· 
gua'nm saadeti olmamalıdır. 

İngiliz kcı:moyu, hi.:kumetten ela1em 
i~lerile değil, kendileri!e alaka:an• 
masını istiyor. 

23 
Size çocuğu düşündü

rece~< haf-tanın ba~ anğı

crrlır. 

r\lmlll S'\ygı gÖs!erme .. j ~.,.,,, 1•ft•••l:Jı

yor mu? 
Hnrrar'm bombalanm-Ası me5el,..ve 

yeni bir önem ver:yor. Mi le ler re
miyetinin ilk va;r.ifesi o121n h r'•ı d"!"• 
durm21ktan, petrol ambargosundan 
ne haber? 

Llii.J ANKARA 
• 2*2 .. 

zır olduğunu söylerken, Erzurumda toplan
mış olan şark vilayetleri mümessilleri, Mus
tafa Kemal'in teşvikiyle, bu vilayetlerin ek
siksiz olarak Türk vatanı içinde kalmasını 
istiyorlar, şiddete karşı silaha sanlacakları
ru beyan ediyorlar ve bütün Anadolu ile Do
ğu Trakyası için tam bir istiklal taleb edi
yorlardL 

Türk nasyonalizminin gittikçe nasıl da
ha geniş yığınlara sirayet ettiğini, son yıllar 
kinde nasıl dine karşı alak~tzhklan artan 
Türk intelligensiasını gittikçe daha fazla ka
.zandığım ve Gençtürkler hareketinde derin
liğini ve genişliğini arttırarak nasıl cihan 
harbmda ve bunu takib eden felaketle bera
ber azhklarm İmparatorluktan koptuğunu 
görmesi ilzerine artrk bütün halk yığınları
nı kendine celbeylemiş olduğunu yukarda 
izah etmiştik. 

smda geçmis olan bütün hadiselerin inkar 
edilebileceğini, olmamış farzedilebiJeceğini' 
zannetmekte idi. Hakikatte değilse hile ~ö
riinürde olsun padisahhğ"mı ve halifeliö-ini 
inkırazın terekesinden kurtannak istiyordu. 
Buna muvaffak olmakla hiG bir şeyin değiş
memiş olduğ'una bir delil bulacaktı. Kendi.,, 
sini bövle bir bunak itlüsyomizmine kapt!r
mrş olması, kendisiyle siyasi hayatın en e
saslı cieğişiklikleri arasına bir per~e g-ermic;ti. 
İşte bu VÜ7.den padişah himayevi İn~ilterede, 
yani o devlette aramak istiyordu ki Osm~n- s 
h İmparatorluğunu yıktıktan sonra Türk 
milli kuvvetlerinin serbest mim bir Türk 
devletinin teşekkülüne esas teskil etmemesi 
icin P.linden gelen mukavemeti göstermekte 
idi. Türk milli kurtulu~ iradesiyle İngiliz 
emperyalizmi arasındaki korkunç müc-:<ie .. 
lede padisah ilk gününden itibarP.n milleti• 
nin düsmam tarafına geçrr-istir. İste bunun 
için milleti kurtuluşunu onsuz ve hatta ona 
rağ'men tam;;\mlaymca paclisah verım bir 
baskasma, milletini bu 7.rıfere götürmüs O• 

lan adama, Mustafa Kemal'e terketmek~ 

Ya.&an: Nurberl von BISCHOFF 
Türkçe,,. çevaen: Burhan BELGB 

Gerçi Anadollu, politikadan pek o kadar 
anlamıyordu. Fakat şunu anlamıştı ki • bil· 
hassa Ermenilerle Kürdlere yakın yaşıyan 
Anadollu • tehlike yalnız herkesi değil, ayn
ca ve dolayısiyle kendisini de tehdid etmek
te idi ve, burada onun hoyratlığa ve kahra
rnanlıö-a yatkın olan seciyesini de hesaba 
katmalıyız, ve anlamıştı ki, kendini müdafaa 
etmesini bilmiyenin bekliyeceği bir şey yok
tur. 

Daha Mustafa Kemal gelmeden, şark vi
layetlerinde bir ''Müdafaai Hukuk" cemiye
ti tes.kil etmişti. Bu cemiyet, Mustafa Ke
rnJ.I'in ilk teşebbüslerinin temelini verdi. 
Temmuz sonunda, Damad Ferid o divancce 
bans programına göre tesis edilecek bir Er
meni"'taııa bir ta:am topraklan venneğe ha· 

Padişah ise, rahatsızlık veren ordu mü
fettişine karşı harekete geçmekte gecikme. 
di. Peşinde koştu~ köle - barışını tehlikeye 
sokmamak için~ İngilizlerin talebi üzerine, 
Mustafa Kemal'i memuriyetinden azlederek 
bütün sivil ve askeri makamlara, kendisine 
yardım etmemeleri emrini verdi. Hatta tev
kif edilmesi emrini de verdi. Ve az sonra, 
Sadrazamının Paris'te gördüğü muameleden 
sonra müttefiklerden ne beklenebileceğini 
artık pek güzel takdir etmesi lazım geldiği 
halde, İngilizlerin yardımı ile Mustafa Ke
ma1 ve onun temsil ettiği milli hareket a
leyhine bir Kürd hareketi hazırlamaktan 

çekinmedi. Fakat padişaha bu intirikalarm hiç 
bir faydası dokunmadı çünkü Mustafa Ke
mal'in fikirleri, bütün Anadolu'yu sarmıştı. 

Türk milleti kendisinin bir millet ve mu
kadderat birliği teşkil ettiğini anlamıştı. 
Yalnız, kendisine yolu gösterecek olan şefi 
bekliyordu. 1919 yılında bile, eğer adam ol
saydı, padişah bu vazifeyi üzerine alabilirdL 

Fakat o eski Türk dünyasına inanmakla 
realitelerden uzaklaşıyor ve bütün kendine 
bağlı olan milletler arasında yegane kendi 
elinde kalmış olan milletin, yani Türk mil
letinin tamamen de~i<şmiş olan ihtiya~lannr 
bir türlü anlamak istemiyordu. Onun inandı· 
ğı o güzel eski zamanlarla, tazyıkını ezıcı 
bir surette artıran hal arasında bir bağlantı 
yapmak utopyosı idi. Ve bu iki zaman ara· mecburiyetinde kaldı. <Sonu var) 



• n 
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AN-- H BES HARBi 
' 

ita yan-Habeş harhı bütiin 
etiyle devam ediyoı· 

İmparatorun Dessie'yegitmeğe mecbur kaldığı 
söyleniyor 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
Hnbe~lerin zor'u hamlelerine asıl 

itnlyan asl:erlcri sarsılmadan dayan· 
nu~lnrdrr. Ancak, ateşten korunmak 
ia•eyen yerli ns :t\rİlerin fevkalade 
oynaklıkları yüzünden, habe§ler bun
lara kar.ıı ufak bir başarı kaznnmıf· 
!ardır. Bununla beraber, italyim za· 
bitlerinin idaresi altında askariler 
çarçabuk toplanıp mukabil taarruza 
geçmi lerdir. 

Ad "t•rbtıbat1a t.; • tal~·an ıu·a•':ı 
Adi&ababa, 4 (A.A.) - Bu sabah, 

Adiaahaba'nm Üzer'nde birdenbire 
b tane it lyan uçağı görünmüttür. 
Bunlar •" iki tanesi hava meydn ı · 

nı bomb rdım"n etnıi~lerdir. Meyd n 
alevler içindedir. 

ltalymılarm lıcırl>tfo k11llund,fı 
vtı.~ıtalur 

Lnodra, 4 (A.A.) - Habeş kıtala-

rı Aşan i gölü bölcesinde Maiçio'da 
İtalyan aaÇcenahına yaptığı mukabil 
taarruz bO§A çıktıkti\11 sonra, impara· 
tor ordusunun büyük bir kısmını ta -
kip ederek Koram istikametinde çe· 
kilmektedir. ltnlyan kıtaları şimdi ce
kilmekte olan hnbeı kuvvetleriyle te-
mas etmektedir. 

Gondar'da, İtalyanlar mevzilerini 
tahldm etmekte ,,e geride bıraktıkla
rı malumeyi cclb için acele yol yap· 
tıtakt"dırlar. 

Habeş mahfilleri İtftlyanların 
Gondar ve Atan~i ıölü bınarılarmı 
zehirli gaz kulanmalarına veriyorlar. 

Röyter'in Adiaababa'daki muha • 
birin:n haber aldr!rna gÖre, ltalya111-
lar Cond.r taarna:sunda at~ ••lırİ• 

neleri kullaamıtla!'dır. Söylendiii .. 
göre, İtalyan ileri ha.reketi1\den evvel 
hava bomhal"dıtnanı yapılmış ve uçak
lar gazlı bomba ile mayi halinde alev 
makineleri atmışlardır. Aynı zaman
da piyadenin önünde yürüyen istih • 
k• askerleri ale• makineleriyle yii
riiyonhı. Gök~ düşen Ye yel"den 
atılan bu alevler önünde aptallatan 
habeı öncüleri evvela müthiş bir kor· 
k\l içinde duraklamışlar ve sonra önün 
deki arkadaşlarının müthiş bir suret
te yandıklarını görünce korkunç bağ
rrpnalarla kaçışmaya baılamışlar • 
dır. Bunu habeş büyilk kısmmrn kaç
ması takip etmi"'tir. Habet kıtaları, an
cak alev menzilinden dı~rı çıkınca 
toplanabilmi,lerdir. Muharipler geri ı 
dönerek İtalyanlara hücum etmek ia
temişlerae de tefleri Raa lmru ile Ayelv 
habeı ön kuvvetlerinin akibetini ha
tı.-lat•rak kendilerini kandırmışlar • 
dır. 

lmru ve Ayelu aynı :samanda biı
ıneydan m\lharebesinde habeşlerin 

dun vaziyetini de gözönünde tutarak 
ll'lulcabil tP.arru:r.a gecmemeyi ve ih • 
tiyatları salim bir ıekilde tutmayı ter· 

cih etmiıler ve Gondar"ı kendi haline 
t rkederck muntazam ve büyük bir 
zayint vermeden rücati temin ctmiı
lf'rdir. 

Bununla beraber aynı gece lmru
nun iki generalı ,eflerinin emrine ita
atsizlik gösteruek asltairler bu unan 
İtalyan sol cen hına birkaç baskm 
yapmışlar ve as arilere büyük ka • 
yıp vcrctirm=şlerdir. 

lmımrutQr IJet>ıt>ıioyc mi gitti? 
Asmara, 4 (A.A.) - D. N. B. ajan· 

sı huauai ınuhabiri bildiriyor: İtalyan 
mahfillerinin h be~Jerin Ambaalagi 
cc ubundıı bir başarı kaz ndıklarına 
dair olan hab ri alayla karıı1a. 

maktadırlar. Bun la beraber habet 
kumandanlığı, hab f askerlerinin gÖ&· 

termiş oldukları kahramanlığı teyit 
etmektedir, 

Habeş kuvvetlerinin Dumdar kol· 
ları, imparatorun geri çekilişini ko • 
layla!\tırmnk Üzere, İtalyan ilerleyişi· 
ni mümkün olduğu kadar geri brrak· 
maya çalışmaktadır. Bunun için 
Dumdar kolları bütün cephe boyun· 
ca çetin çarpışmalarda bulunmakta -
dır. Söylendiğine göre Aşangİ gölü • 
nün etrafındaki bölgeler halkı impa • 
ratorun aleyhindedir. Asbo Calla ka
bilesi kaçmakta olan babeı munta • 
zam kuvvf!tlerine karşı hakiki bir 
harp açmıştır. imparatorun vaziyeti 
hakkmda da türlü yaymtılar dolat • 
maktadır. Bazıları imparatorun elan 

kuvvetleri başında bulunduğunu, ba
zıları da acele Deasie'ye hareket et
tiğini ve ınübw k•YYetlerin batmcl• 
olarak o tehirde b.ıunan veliadla ltir
leştiğini aöylemekteclirler. balyan 
askeri mahfillerinin aöyledijine &Öre, 
Hahe§İstan'ın vaziyeti son derece kö
tüdür. Son yenilmelerin ve habeı Ol'• 

dusunun son geri çekilişinin, esasen 

boauk olan iç durum üaerinth Wl1'lk 
bir teairi olacaiı aö1a...n.kt.ctil'. h 
huauata dolatan 7•7mh1va iaaamak 
liaanrelirM habtt lmpantor. IOll 

del'tlCe ıaaaik bir vaai,.tte but__.ı. .. 
tadır. 

İtalya - Amawdluk 
anlaşması 

Roma, 4 (A.A.) - Giornale 
Ditalya'ya ıöre Amawdluk ile 
yapılan ıon anlapnalar 12 and • 
latma üauinedir ki, bunlann hep. 
si ekonomik, mali ve ticaridir. 
Bu anla§mala.r parlamentoya gön· 
derilmiştir. 

Bunlarda Arnavudluğun bütün 
sahalarda ltalya'nın yardımı ile 
ıslahı düşünülmektedir. Arnavud
luk ltalya'ya Berat' da üçüncü bir 
petrol imtiyazı vermektedir. 

ULUS 

Hauptman 
nihayet idam 

edildi 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

ve teskin etti. Biraz sonra oğlu ile 
birlikte Nevyork'a gitti. 

Müddei umumi Vilentz ile vali 
Hoffman'ın evleri polisin muha
fazası altında bulunmaktadır. 
Müdafaa avukatı Loyd fi"er ga
zetecil re tunları söylemiştir: 

" - Bu vak' Ne • Jcrsey t ri -
h · nin en büyük f cia1ıdrr. Zaman 
bile bu korkunç f ci nm h tır · 
sını silemiyecektir.'' 

Hauptman'ın son söı;leri 
Trenton, 4 (A.A.) - Hauptman· 

m ıon ıözl ri şunlar olnıuıtur: 
" - Tanrıya imanla, ve gön

lüm f eıaddan ve kind n uzak ol · 
rak, mC$ud ölüyoruın. Beni ani • 
mamıı o n bu clüny da ömrüm 
tamam olmu9tur. Suç uz ol::ırak 
ölmekteyim. Ş yed benim öliı
müm h diselerden ilham alarak 
ve yahud ki dolayısiyle istihraç 
edilen deliller üze"'ine hükmolu
nan idam cezasının kaldırıhnasını 
saclarsa, hoşuna ölmemiş o!a.ca
ğım." 

·~~----·-·------~· 
Yeni kurulan kazaların 

hududlan 
Van viluyetinde Gürpınar, H k· 

kari vilnyetinde Şemdinan, Diyar· 
bekir vilayetinde Bcsil, Eğil, 
Elaziz vilayetinde Sivrice ve Ka
rakoçan adlariyle yeni te~kil olu
nan altı kazanın hududları tayin 
edilmif ve bu kaa:ılara bağlana
cak nahiye ve köylerin iıimleri 
Bakanlar mecliıince tayin olun • 
muttur. 

Teknik müşavir unvanı 
Profesör Holamayater'in proje

leriyle inta .dilen Vekalet binala
rının 9 eenedenberi idaresiyle 
me§gul avuıturyalı mühendis B. 
Waldatfel'e Avusturya hükümeti 
kararnamesiyle teknik müp.-ir 
unvanı veribnittir. 

işçi ailelerinin tedavisi 
S.ihk Bakanhiı büdçe.inden 

~erilen tahaitabn kif ayetaialiii 
dolaJJıiyle Ereili kömür lıana • 
anda oturan itçi ailelvinin teda
'riıi itinde amele hirlifi müfkül 
mevkide kahnıı olduiundan, bir
liii hu müfkülden kurtarmak için 
madencilerden alman aidatın yal-
nız 1938 aeneaine tamil olmak 
Uzere yüzde ikiye çıkanlma11 Ba. 
kanlar Mecliıince kabul olunmut
tur. 

Kiralık apartıman 
Kooperatif arkasında Bahabey a

partımanı 2 No. lu daire. 

Anlcaranın gücünü 
seyir ettik .. 

(Bcqı 1. İnci sayfada) 

sün neler yapabileceğini bir daha 
görmüş olduk. Ankarada bilerek 
ve inanarrk millet ve memleket iş
lerinden herhangi birini ele ala
nın varacağı netice lıcr halde mu
vallakiyet olacaktır. 

Ankarada kendini bilerek ve 
İnanarak memleket ve millet i l . 
ri den birine ı1cren h r gcnçl'k 

iim ıi h r halde ön mli ve o 
rimli bir varlık olacaktır. 

Anharada her yatıayana, / r 
eyden önce, bu ıch'rde olmanın 

mazhariyeti, mrıvallak olmah 
i~in, ld harır bir kuvv tıir, bir 
miisleına talidir. 

Diin biz bir ludbol maçından 
ziyade kurucu Ankarayı, m l t b 
Ani ,.rayı, Ankaranrn gücünü • v
r ttih. 8. K. Ç. 

Giindel'k 
S Ctl R KA iL 1 

lll· 

tre kanal açılmıı, 
2 ~ 1 O. 76 m tre murabbaı ı,... 
t .. J k kı1nıtulmuttur. 

F. ki diltünU le .. her kown ken
di ~"" ınd n a1ıll1''1 d~nilerek art. 
m hl nn ted viıi kendilerine bı
r ln dı, ı bk i )erinin a nı z • 

d ıo 1 d nı"ma İf İ ol-
du 1 anutulaayh ~imdi kurumu, 
• verimli tf'nn.klar haline ıelmi 
ol n bataklıklarda ırtma port6riı 
ıürf 1er ya" yıp dnracak n Uç 
"'11vona ya an yurrlda" da h21st -
lı larmı etraflarmcl l·ilere vere
rek en kor}('mç n1;betler içinde e
riv; gidec~1<lerdi. 

P rola: 11Ne bir ~ıtmalr. ne bir 
k r" h tak hl<. 1'!'! tek ll!vriı.' ek"· 
tir. B'rkaç 1'11 d ha VP Türkiyede 
1'1'""'1\ bir rü'ıa olacaktır. 

Fakat unutmıv hm ki bu müca
dele Türkivede hekim tedavisinin 
layJannı da, bilmiyenlerin gözle
ri önüne apaçık koyınuş ve öteki 
hastalıklarla savaşı kolayla~tır
mıştır. 

Öteki hastalıklar: Trahom, ve
rem, firengi ve koaıpanyası ... sıt
manın akıbetine hunların da uğ
rıyacağına inanmalıyız. 

"'"'. 
~~----.._ ... ____ ~_ 

ÇAGRI 
Kamutay Arzlilial Encümeni pa

zarteıi günü saat 10 da toplanacak
tır. 

01 1SE 
Maria Iı1iiller· 
Beı lin Dcı>!ct Opera.~& 

mu ı:anniyclcri rırlen 

Nevyork'ta Metropoliten Opera
ıında teganni etn11ştir. 

a 

sclı 

günü Hall<evi ~ l nunda 
verilecektir 

t 

Biletl~r hergün tiaat JS den 19 a 
l~adar Halkevinde satılır 

BiLET rRt ö~CE N ALINIZ 

Cum:ır kan r w fılarmo-
nik Orkestr sı bu un üzik 
Ögr tmen O ulwı h lk kon
seri rinden o. altı sını vere
cektir. Program şudur: 

1 - Joseph l ydn (1732 -
1809) Ku, ar et Op. 5 No. 1 sol 
majör, 2 keman, ' iyo , viyolon
sel iç·n 

a ) Allegro con brio 
b) Ali etto 
c) M nu llo, ali tto 
ç) Final 1 Presto. 

uv rt t Heyeti : 
A. B. Winkler, Enver Kapel.. 

man, F. Handachkc F. Mahlke. 
2 - Ludwiı van Beetboven 

(1770. 1827) Sonat Op. 17 F1ı 
majör. Komo ve p'yano için 

a) Allearo moderato 
b) Poco Adqio - Rondo Ali .. 

ro 
Çalanlar: O. Machu Ul'ri C. .. 

mal. c 

10 dalrib düal ...... 
3 - Jobanna Brahma (1833 • 

1897) Sebtet ()p. 18 ai bemol 
majör. 

2 Keman, 2 viyola, 2 viyolon • 
sel için. 

a) Allegro ına non troppo 
b) Andante ma aıodcrato 
c) Scherzo. Allegro molto 
c) Rondo. Allegretto 
Çalanlar: A. B Winlder, Enver 

Kapelrnan, F. Handachke. G. Bach, 
F. Mllhlke, Şeref Yenen. 

Osten 
Çember eyn in 

habr· ları 
Kitap halinde çıktı 

Büyijlır: Britanyarun iç ve cbt poli
tika mı aydmlatan. türk topraklan 
hakkmda vaktiyle ne!er düfünüldü
ğünü anla tan bu eseri, ı._. türk ollna
malıdır. 

Ankarada Akbada, 1 tanbulda 
biitün büvük kütüphanelerde sa
tılmakt dır. 

Tefrika: No: 26 

EvllDftlk ve Ctesl 
bahçesi tarafına baktlktan sonra Bert' e de 
gelmesini işaret etti. 

na uydurarak düşüne düşline yürümesinde 
kendisine karşı olan şefkatini hissettiği için, 
Alber'in yüzüne bakmaksırın gözleri önün
de ilcrliyord.ı. Bir taknn ziyaretçilere rast
ladılar. Sanki ikisi de uzak bir memlekette 
kim olduklan bilinmeı insanlar araımda se
yahat .,.1i,•orlarmış gibi Bert ondan ayrılma
ğı hic ı\;Jma getirmedi. 

kendinde bulduğundan bile emin değilim; 
bizler nelerden ve nelerden mürekkebiz ! 

Yazan: )•il ŞARDON 
Türl:~,.~ f•"uf!'n: Nuubı BAYDAR 

---~~---
Bert amfiteatnn kapısı tanlhnda Alber•i 

&ördüğü zaman Hofe'nin kursu bitmek üze
re idi. Önüsıra çıkmakta olan talebe kalaba· 
lığına karışarak ondan kaçmak istedi. Albcr 
CSnüne geçti: 

- Ben, sizi almağa gelmiş bir yeğen, bir 
kardeşim ... bundan tabii ne nrdrr? Lüksen
hurg1un önünden geçerken ders saati oldu

. flmu düşündüm. Sizi Luvr'a götürmek anu
. •una kapıldım. Sevdiğim tablolan size de 
cöstermek isterdim. 

Bert önce mukavemet etti ve sonra, ken
disini korkutan, fakat Alber söze başlar baş
lamaz bütün imkfü.13ızlıklan silip süpüren 
mantığı karşısında boynunu iğerek arkasına 
düştü. Bir otomobile bindi ve Albeı"in yanı
na oturunca kendini emniyette gördü. 

Araba durdu. Albcr çabucak inip Tüyleri 

Bir taş merdivenden çıkarlarken Bert: 
- Buralarda Madam Katröfaj'e rastltya

cağımdan korkuyorum. dedi. 
- Hiç tasalanmayıruz. O buralara gel

mez ... şimdi bir tek tabloyu seyredip çıka· 
cağız. Böyle hareket edilmezse insan yoru
lur ve hi(( bir şey görmemiş olur. 

Bulanık havada daha yllksekmiı ve mu
rakabeye dalmış sanılan bir salona girerken 
sesini alçalttı. 

- lşte bu tablo ... 
Resme az alakalanıyordu, fakat Bert

1
in 

duyduğu saadetten gülllmsemesi, huzur ve 
deruni bir yükselişle uzun uzun seyrederken 
keşf ediverdiği bu sanattan ve bu temizlik 
ve güttllik havası içinde düşüncelerinin 
birleşişinden heyecan hissetmesini gören 
Alber ona bu tabloyu göstermekten .sevk 
alıyordu. 

Biribirine kilit1enmiş parmaklarını ÇÖ;Z
meden. birlikte seyretmiş oldukları şeylerın 
hala tesiri altında, kolkola ve ağır adımlarla 
uzaklaştılar. Bert, sesinde ve ~yağını ayağı· 

Bir galeriden geçtiler ve pencereden. bir 
resirn gibi hareketsfı:, fakat gök yüzünden 
dökülen renksiz ıııJda ve ü.zerlne serpilmiş 
kara ve kımıldanıcı insan şekilleriyle canlı 
saraylar ve bahçeler maıuaramıa şöylece 
göa attılar. 

Alber. dört yanı bir halatla çevrilmi~ es
ki oda takımlan karşısına otururken: 

- Size, bakmağı ve anlamağı öğrenmek 
lazımdır, demiyor muydum? Dünyada bun
dan başka saadet yoktur. 

Sonra biraz durup ilave etti: 
- Birçok kadınlan mahvetmiş olan bir 

kelime telaffuz ettim: Saadet. Şunu daima 
hatınnızda tutunuz: insan saadetini hiç bir 
vakit başkalarından istememeli. Hatta bunu 

Kapının yan tarafında bekliyen bekçiye 
baktıktan sonra: 

- Zannederim ki yaş ilerledikçe saadete 
benziyen bir şeye erişilir: Sükunet bulmak. 
yoksutlaftnak gibi bir şey... bu. bir çcşid 
unutuşa, kayıtsı~ğa, doyuşa benzer. Buı 
zamanlar da çdgmlıia.- ben bahtiyar olaıııı
lardan korkarım. 

Yan tara haki salOlldan. göriinen bir tabı. 
loya götleri dalarak sustu. Sonra, hirdee. 
bire: 

- DüşündUklerimi olduktan gibi size an
latmak ihtiyacmı duymakta okluöumu fark· 
ettiniz mi? .. Ben sizi akıl ve hil<met sahibi 
biı ktz haline getirmek isterd:ın .. 

Bert başını önüne iğmiş ninlivor v.e bu 
sözlerde ken<lilcrini öpüslerden da:u cak bi. 
ribirlerine va ·lnştsran \ ir frrıhı. h1r okS3ma. 
bir samimiyet ve emniyet şivrsi hisse1iyor
du. 

(Son var) 
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DUNKU FUTBOL MACI 
Fenerbahçe, 3 

• 
Ankara - 1 • • • • 

gu<~ıı, 

-» 

• 
1 

Fenerl)alıçe Anl{ara yendi •• •• • • 
frııcunu 

gösterdiği sporcu g~ıyrct:u.d.~11 

i~e de .. AnJ{~ ra ~öcünü, 
dolayı, k.u th.nı:ılı) ız 

(Bası 1. inci say/ada) 
F enerbahçenin bu vasıfsız oyununt•ı 

ankaralılara neden seyrettirdiklerin 
M>rduğumuz bazı salahiyetli zatlar b" 
ze ~lbana İzin alamadıklarını, Fikre 
tin de vapuru kaçırmış olduğunu söy. 
ledifer. Yüksek futbol tekniği göster 
mek maksadiyle davet edilmiş kuv 
vetJi bir takımın kuvvet unsurların 

- her ae sebeble olursa olsun - çağrrıl 

dığı yere getirememesi sadece hazin 
dir. Tahmin ediyoruz ki Şaban ve Fik 
ret, dünkü maçta bulunsalardı, mü 
da!aa hatlarına yüklenen yükün bir 
ku~mmı Üzerlerine alacaklar ve bu ıu
retf ... bu hatlardaki ahenksizlik de gİ· 
derilmiş olacaktı. Bugünkü trenle An· 
karaya geleceği söylenen Fikret takı
ma girecek olursa Gençler Birliğinin 
barrün yapacakları maç, sanırız ki, 
bize daha derin bir futbol zevki tat
brl\caktır. 

Bir Fener hücumunda Ankara Gücü kalesi şıkı1ırken 

Dünkü maç bize şunu da öğretmiş
tir ki muallim idaresinde çalışan ve 
sahası olan takımlar kısa zamanda 
büyük tere.kkiler elde edebilirler. Bu 

direktörü general Eyüp, Sovyet bü
yük elçisi B. Karahan ve daha birçok 
tanınmış zatlar maçı seyredenler ara
sında idiler. 

Saat 15.45 de Muhafız Gücünün 
değerli forvedlerinden B. Sedad, ha-

Maçı heyecanla aeyreden kalabalıktan bir görünüı ./ 

bakımdan Ankara gücünü idare eden
leri 'f'e Ankara gücü takımını tebrik 
etmek bir vazifedir. - N.B. 

,, 
" " 

Şimdi, dünkü maçın nasıl ba§la
~ıp. aaııl yapıldığını anlatalım: 

Feaerbahçeliler dün sabah 8.10 
treıürfe ıehrimize geldiler ve istaı
yoıula Ankara sporcuları tarafından 

hararetle karşılandılar. Maç saatine 
katlar otellerinde dinlenen F enerbah· 
~eller, öğleden sonra, Ankara gücü 
alaamda Ankara gücü ile ilk maçla
rını yaptılar. 

kem düdüğünü öttürdü. Önce Fener
bahçeliler ve arkalarmdan Güçlüler 
alkıılar arasında alana çıktılar. Para 
atıldı ve kaleler seçildi. Bütün oyun· 
cular merkeze toplandılar. Fenerbah
çe umumi katibi B. Muvaffak Me
nemencioğlu kısa bir sözden sonra 
Ankara gücüne hatıra olarak bir bay

rak verdi. Ankara Gücü umumi kati
bi de kendilerine mukabelede bulun
du. 16 da maç başladı. Tam bir fut

bol havası oyuna zevk veriyordu. Gü
neş Ankara gücünün ve iki kuHibün 
dierğe asılı ufak bayraklarını d"lrra
landıran rüzgar da Fenerin alevhine 
denilebilirdi. Takımlar şöyle kurul
muıtu: 

Fenerbahçe: 

Cevad, Niyazi, Naci, Ali Rıza, Aliıat
tin, Namık. 

Ankara Gücü: 

Natık, Ali Rıza, Enver, Orhan, Se
mih, Nazmi, Abdi, Bilal, Yaıar, Fah· 
ri, Hamdi. 

F enerbahçe ikinci devrede solaçık
ta Nevzadı oynattı. Takımlar da bun
dan başka değişiklik olmadı. 

Colsiiz ge(·en dakilrnlar 
ilk vuruşu Ankara gücü yaptı. 

Sağdan Fener hafbek hattına giden 
top Cevadın müdahalesiyle ortaya 

• geldi. Forverd hattında karşılıklı bir 
mücadele başladı ve ikinci dakikada 
bir firikik, ancak Nabkın bir çıkışı i
le gol olmadı. F enerbahçe ilk daki
kaların heyecanından istifadeye ça
lışıyor. Arkası arkasına akınlarını gö
rüyoruz. Güç kalesi 7 İnci dakikada 
bir gol . tehlikesi daha atlattı. Güçlü
ler de akmlara başladılar. 14 Üncü 
dakikada Bilal tereddüd ve heyecan-
la topu Necdetin eline attı. 

ilk korner 16 ıncı dakikada An-

kara Gücüne oldu. Namık korneri çok 

güzel çekti. Fakat Ali Rıza topu U· 

zaklaştırdı. Bir iki dakika sonra 18 
pas çizgisine yakın mesafede Esadın 
yerden attığı firikik de neticesiz kal
dı. 

f'enerirı birinci J.:olii 
Oyunun 24 Üncü dakikasında tf'p 

güç müdafaasından uzun bir vuruşla 
Yaşarın ayağına kadar geldi. Yaşar 
Esada kısa bir pas verdi. Esad topu bir 
az sürdükten sonra Niyaziye geçirdi. 
Niyazi havadan ortaya dofrru attı. 

Güç müdafileri tehlikeli vaziyette o
lan Alaattinin etrafını sarınışlardr. 

Fakat top Ali Rızaya geçti. O da ha
fif bir plase ile birinci golü attı. 

A nkcırcı Giicüniirı golii 
Herkes Ankara güçlülerin bu gol

den müteessir olarak oynıyamıyacak
larmı ve Fener gollerinin biribirini 
kovalryac&ğrnı zannediyordu. Halbu
ki ankaralılar hiç de yılmamışlardı. 

Golü yediklerinden bir dakika sonra 
Necdeti sıkıştırdılar. Fazıl topu güç
lükle uzaklaşbrmağa muvaffak oldu. 
Fakat hemen akabinde top gene Fe
ner kalesine kadar indi. Sağdan Ab
diden gelen bir pası iyi kullanan Ham
di, Gücün birinci ve sonuncu g.,H1.,ü 
yaptı. Oyun başlıyalı tam 26 dakika 
olmuıtu. 

Boşa giden şiltler 
Bundan sonraki 20 dakika içinde 

Ankara gücü için daha İyi not vere
bileceğimiz mütevazin bir oyun sey· 
rettik. 35 inci dakikada Alaaddin Na
tıkla karşı karşıya kaldığı halde fır
satı kaçırdı. 37 İnci dakikada da Güç 
merkez muhacimi Yaşar bekleri at
lattı. Fakat şütü direğin bir iki karış 
yukarısından avuta gitti. 

Bunu takib eden dakikalarda F e
ner forverdlerinin arkası arkasına at
tıkları şütler de heba oldu. Birinci 
devrenin sonunda Semih gol yapacak 
bir vaziyette topu dışarı attı. 

I hinci devre 
F enerbahçe oyuna büyük bir hız

la başladı. Oyuncular ıahsi gayretle
rini artırmışlardı. Bilhassa sağ taraf 
çok çalışıyordu. İlk dakikalarda bu 
gayretle Niyazi topu havadan kaleye 
doğru attı. Ali Rıza başıyla vurdu. 
Fakat Natık topu tuttu. 

Alanın dört tarafı binlerce seyirci 
ile clohnuıtu. Tüze, sü ve gümrük ba
kamları, BB. Şükrü Saraçoğlu, Kazım 
Ö:ıalp, Ali Rana Tarhan, Orgeneral 
f' abreddin, askeri fabrikalar umum Necdet, Yaşar, Fazıl, Reşad, Esad, J'ı.fr:çtcm eve/ iki takım bir orada 
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Fenerbahçenin bu baskısı 10 uncıı 
dakikaya kadar sürdü ve bir korner 
ile Ankara güçlüler üstünlüğü ele al-· 
dılar. Ahdinin çektiği güzel korner 
Necdetin iyi tutuşuyla neticesiz kaldı. 

F enerbalu.:eni11 i !.-inci golii 
Ankara gücü çok canlı oynuyor. 

Tam 14 üncü dakikadayız. Maçın en 
güzel anlarını yaşıyoruz. Top ortalar
da dolaşıyor. Bir aralık Cevadın aya
ğına geldi ve umulmadık bir anda çok 
uzaktan atılan şutla sol zaviyeden i
kinci gol oldu. 

Artık Fenerbahçe takımı açılmı~

tı. Durmadan şüt çekiyorlardı. Uzak
tan daha iyi gol çıkacağı düşünce

siyle çekilen bu şutlar tabii neticesiz 
kalıyordu. Ankara Gücü de bu ikinci 
golden sonra biraz durgunlaşmıştı. 

Deı•rf•nin ortalcırına doğru 

Gücün durgunluğu az sürdü. 20 in
ci dakikada Abdi güzel bir korner 
çekti. Arkadaşları fırsatı kaçırdılar. 

22 inci dakikada ilerliyemiyeceğini 

anlayan Abdi, topu karşısındakine 

çarparak ikinci bir korner fırsatı ka
zandı. Fakat bu da boşa gitti. Necde· 
tin boyunun uzunluğu ve yer tutma· 
smı bilmesi yukardan atışları tesirsiz 
bırakıyordu. 

Necdetirı en giizel kurtarışı 
25 inci dakikada güçlülerin bir a

kmı esnasında solda yerde bulunan 
ve Hamdinin uf ak bir hareketi ile gol 
olması muhakkak bulunan topu Nec· 
det yere atılarak kurtardı. Birkaç za
man sonra Natıkm da buna yakın bir 
fedakarlığını gördük.. · 

Son daldh·alar '''' 
Fenerin iiçiincii golii 

Ankara gücü 34 ve 36 ıncr dakika

larda gene iki korner kazandı. Bunla

rı Fenerliler kolayca atlattılar. 37 in

ci dakikada Niyazinin iki kere attığı 

şutlerden birini Natık tuttu, ikincisi 

de direğe çarptı. Ankara gücü mağ

lubiyetten kurtulmak için canla bat· 

Ja çalışıyor. Fenerbahçeliler gol sayı

ııını artırmak için uğraşıyorlar. Maç 

neyecanlı bir safha aldı. Top iki taraf 

müdafaasının uzun vuruşlariyle kar

(ıdan karşıya gidip geliyor. Derken 

Fener forvertlerinin üç ortası kısa 

paslarla Güç kalesine vaklaştılar. Ge· 

ne beklenilmiyen bir anda Faikin a· 

yağıyla üçüncü gol oldu. Maçın neli· 

cesine be~ dakika kalmış ve artık o· 

yunun neticesi anlaşılmıştı. Seyirci

lerden bazıları yavaı yavaş alanı ter• 

ke hazırlanırlarken hakemin düdi.ığü 

oyunun .bittiğini bildiawc·rdu. 

nu~iinkii maç 
Bugün ikinci maç Gençler birliği - · 

Fenerbahçe arasında olacaktır. Dün

kü oyuniar• sonra bu :maçın neticeli 
hal.krnd.- hir şey yazmak doğru olmı~ 
y~caktır. Dün de yazdığımız gibi İkİ 
taraftan da güzel ve heyecanla acy· 
redeceğimiz bir maç bekliyoruz. 

Tefrika: Na: 33 

TOPYEKÜN HARB 
ne de olsa, teknik yardımcı araçları kullana
cak olan gene insandı. 

varan projektörler imal edildi. 
Denebilir ki, yardımcı teknik araçlarının 

biribirleriyle mücadele etmeleri, saldırıs ve 
tedafüi araclarında yavaş yavaş bir muvaze
ne mevdan:ı getirmekte yahut, motörleşti
rilmis kafilelerin her türlü siper ve mania 
yollariyle durduruldukları gibi, bunlcıra kar
sı koymak carelerini keşfettirmektedir. 

ha sulh zamanında harb güdümüne vermek 
de vazifesidir. 

ı.ıopuapn7 70.ıaua~ :uo%o ..{ 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Buna karşı, yalnız bir tüf ek taşıyan pi
yadeleri, ileri harb hattından geri çekebili
yecclum. Durmadan mühimmat ya9tırıyor 

ve llem düşmanı yok etmek ve hem de ken
oi1orini korumak için harb eden kıtalara yol
latıyordum. Düşman bu hususta bizden da-
ha ince davranmıştı; bu itibarla dünya har
bmm malzeme cenkleşmelerine lazım olup-
ta ihmal edilmiş olan şeyleri, çarçabuk ta
mamlamak zaruri bir şekil aldı (13). Fakat, 

( l J) Ben yükaek kumandaya geçtiğim zaman 
:Alman ordusunun harb malzeme.i tastamam ha
_,.ı.,.mamıftı. Büyük ölçüde olmak üzere, tor-
11il atma cihazı, makinalı tüfek ve mühimmat ek· 
.ikti; fevkalade olarak çalışmak ve yaratmak 
la..mKeliyordu; netekim çalıfıldı ve yaratıldı. 
Fakat, daha önce birçok insan kuvveti boşubo· 
ıuna harcandı, mahiyeti değiştirilemiyen .zarar
lar oldu. 

Teknik ile insan, yahut daha dcğrusu in
san ile teknik, her ikisi de ordunun kuvveti
ni teşkil etmektedir. Ancak, insan daima bi
rinci planda kalacaktır. Cansız malzeme ta
rafından sevkedilen insan, düsmana doğru 
cansız malzemeyi sürerek, ona, hasmı boza
cak kuvvet vermektedir. 

Dünva harbmda "tekniğe karşı teknik" 
çıkarıldığı gibi, simdiye kadar teknik saldı
rış araçlarına karşı, gene teknik tedafüi araç
lar çıkarılmasına muvaffak olunmuştur. 

Harp gemilerinin zırhlan, bu zırhları parça
lıyan top ve gülle imal ettirdi. 

Harb gemilerinin süratlerinin yükseldik
çe yükselmesi ve dolayısiyle, kendi büyük 
bir siiratle giderken, düşmanın da yüksek 
bir süratle giden harb e;emisine isabet ettir
mekteki zorluk, mekanik bir surette tanzimi
ni yapan tekemmül etmis ölçme ve hedef ci
ha·,larmın imaline saik oldu. 

Bu husus, baska sahalarda da avm şekil
de inkisaf etti: Tanklara karsı hafif toplar 
yahut da büyük çapta makinalı tüfekler, 
tayyarelere karşı ke?.a gayet hassas hedef 
cihazları olan toplar ve ısığı çok uzaklara 

Ancak bu da, yardımcı bir teknik aracın 
yeni bir keşfinin, bir harbm akıbeti üzerin
de ilk önceleri büyük bir rol oynama!"m~ ma
ni olamıyor. Fakat buna ra~men. bir A vru
pa harbmda, daima asker bizzat en ön safta 
bulunacaktır. 

Fevkalade araçlarla techiz edilmis olan 
askerlerin, hemen hic mertebesinde silah ve 
cephanesi olan kabil~lere karşı h~rb ettik
leri sömürge savaşları, başka bir manzara 
arzedebilirler. 

Harb kabiliyeti olan askerleri harb gü
dümü emrine vermek her topyekun pnliti
kanın vazifesi olduğu gihi, askerlerin harb 
techizatmr azami derecede muhafaza etmek 
ve düşmanı yenmek, kendi askerlerinin ha
yatını muhafaza etmek, halkını korumak 
için lazım olan tekmil yardımcı araçları, da-

Harbta, yardımcı teknik araçların imali 
zamana muhtaçtır; keza harb için kullanıl
maz bir hale gelmis olan malzemenin de ye
niden tamiri bir zaman işidir. Bu bakımclan 
teknik teçhizatın zafı vardır. Bu zaf ise, 
harb malzemesinin gerek imal gerekse tami
ri için, sulh zamanında geniş ölçüde tedbir 
alnıakla azaltılabilir. Lakin, geriye talim ve 
terhive güdüğü kalıyor. 

Büyük ölçüde yardımcı teknik araçların 
vardımiyle harb etmeğe alışmış olan asker, 
bir sava~ icinde harb techiıatma karşı hiç 
bir zaman bigane kalamaz (14). 

(Sonu var) 

(14) Meaela, milyonlarca kişiden ibaret bir 
ordunun ne büyük ölçüde harb levazımına ihti· 
yacı olduğunu, birçok faniler güç kavrarlar. Al· 
man ordu idaresi, kifayetsiz bir fekilde hazır• 

lanmıf olan kuvvetleri techiz etmek için 1914 de, 
1870 in akabinde yapılmış olan stoklara baş11ur· 
mak zorunda kalmıştı. Bugün, dünya harbından 
aonra düşmanın silahlarımızı almıf olmasının iyi 
olduğunu, çünkü böylelikle yerine yenisi yapıl· 
dığını ileri sürmek, ulusu canice aldatmaktır. 

Çi~ek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılmakt;:uhr ~ 
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TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI · I 

Ordu sıhhi ihtiyacı için iHiçsız olarak ecza sandıkları satın alı
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla malf.mat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda- .. 
faa Vekfüeti sıhhat işleri dairesine, İstanbulda Komutanlılı sıhhi fi
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır, 

Bu iş için olan hususi vasıflariyle birlikte fiatı da gösterir tek
liflerin ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Mim Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-895 

B 1 L İT BİLİT 
1 - Biı metresine biçilen e- 1 - Taahhiıtliınü krnmen ifa 

der 245 kuru;j olan ve yerli fab- edemiyen müteahhit nam ve he
rikalar mamu .. tından dokuz ıla scıbına 15GO metre 20 santim ha
on iıç bin metre kışlık elbiselık ki dbi elik kumaş açık eksiltme 
kumaş kapah zarfla eksiltmeye ile satın alınacaktır. 
konulmuştur. 2 - İlı lesi 13 Ni an 936 pa-

2 - İhalesi 10 nısan 1936 cu- zartesi gı.inü saat 15 dedir. 
ma günü saat 15 dcdır. 3 - hepsine biç.len eder 4212 

3 - Şartnamesı 160 kuru§a lira 54 kuruştur. 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan al mır. 4 - İlk teminat 315 lira 95 ku-

4 - İlk inoınç pasasr 2383 h- ru
1
:tur. 

ra 75 kuruştur. 5 - Şartnamesi parasız olarak 
5 - Eksiltmeye girece'·ler Ko. dan alınır. 

kanuni ilk ınanç parasile kanu- 6 - Eksiltmeye girecekler ilk 
nun 2 ve 3 üncü maddclerınde teminatlarile kanum n 2 ve 3 ün
yazıh belgelerle birlikte teklif cü maddelerintle yazılı belge~er
mcktuplarını ihale s2atinden bir le birlikte iha!e gün ve saatm
sacıt evel M. M. V. Satın Alma da M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
Ko na vermeleri. (620) 1- 1064 lumnaları. (654) 1-1108 

1 - Hepsine biçilen ederi 
4825 lıra olan ve yerli mamfıla • B ! 1 .İT 
tından 700 ila 1000 tane kıl çul, 1 - 40 m.tre mikabr amerı-
700 tane keçe belleme, 700 tane kan çamı kapalı zarfla eksilt
aapt ile yem torbası acık eksılt· meye konulmuştur. 
me ile satın alınacaktır. 2 - Iiepsının biçilen ederi 

2 - İhalesi 7 • nisan - 936 sa- 8400 liradır. İlk ınanç parası 
h gün\:. saat 11 dedir. 690 liradır. 

3 - İlk inanç parası 362 Jira 3 - İhalesi 7-4-936 &.ah günı.i 
dır. . saat 15 dcdiı. 

4 - Şartnamesi parasız ola- 4 - Eksiltmeye girece-klerin 
rak M. M. V. satın alma ko. dan 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
alınır. mad<lelerinde istenilen belgele-

5 - Eksiltmeye girecekler ilk riyle bırH1'te t eminat ve teıdif 
inanç patası mektup veya mak- me!ttup1arını kanunun emrettiği 
buzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü mülıiirlü bir zarf içindt: ihale sa· 
maddelerindeki belgelerle bir - atinden bir saat eve! M. M. Ve
likte ihale gün ve saatinae M. M. ka'eti satın alma komisyonuna 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. v ermeleri. (398) 1-642 

(618) 1-10~2 B 1 L t T 

BİLİT 

1 - Keşif bedeli 164,35 lira 
olan Ankara Askeri konak bina· 
sının ve keşif bedeli 142,80 lira 
o lan Ankara LV. Eşya ambarı
nın elektrik tesisatları pazarlrk
la yaptırılacaktır. 

2 - Birincisinin ilk inancı 
12,30 ve ikincisinin 10,75 liradır. 

3 - Keşiflerini g örmek ve 
pazarlıklara girmek istiyenlerin 
inançlarla bir likte 8-4-936 çar
şamba günü saat 10 da M . M. V. 
S a. A l. Ko. na gelmeleri. 

(739) 1-1282 

1 - Müteahhit nam ve hesa
bına 1000 kılo tetraklör de kar
bon açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ecieri 
2000 lira ve ilk inanç parası 150 
li radır. 

3 - İhalesi 6 - 4 - 936 pazar
t esi günü saat 11 d1:dir. 

4 - Şartr.amesini görmek is
tiye nlerin her gün saat 15 den 
16 v a kadar eksiJtmeve girece k
lerin de 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü madde1erincle istenilen 
bilgilerle ihale g-ünü M. M. Ve -
k~Jcti satın "lma komisvnouna 
v e'11e1eri (621) t - 1013 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Atpazarr semtinde pazar mahallesinde Ba-
sit sokağında 21/23 numaralı evde oturan ve T . C. tebanından 
olup Ankarada İstasyon cad<lesinde 127 numaralı mahalli iltamet
gahr ticari ittihaz ederek tarihindenberi Zahirecilik ticaretiyle iş
t igal eden ve Ticaret Odasmrn 1095 sicil numarasında mukayyet 

• bulunan İhsanın unvanı ticareti 1. Aslan olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Ticar t kar:ununun 42 inci maddesi mu
cibince dairece 3. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.· 

1-1273 

ANKARA 1CRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÔUNDAN: 

1 - İzalei şüyudan dola:ı; ı satılmasına karar verilen tapunun 
sahife 155, pafta 108, A da 629, parsel 8 numarasında kayıtlı ve 
Ankaranın çeşme mahallesbde sögütlü sokağında kain ahşap ev 
aşağıdaki şartlar dairesinde açık art rmaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Kapıdan girildil:te bir taş drişeli Av
lu, bir hata, bir odunluk, m rdıvenden çıkıldıkta tuğla taföanh ve 
tavansız bir oda ve üzerinde dolaulı tavanlı ve döşemeli bir oda sol
da bir merdivenden çıkildıkta bir sofa, bir oda, altın<la tabansız ve 
tavtnsız bir oda aracla bir mutfak vardır. Heyeti umuıniye sine 
( 1500) lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 4-5-936 tarihine miisadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmş olan yukardaki muhammen kıyme· 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvillı:ri getirecelderdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üc defa nida ettirildikten sonra mezkur g:.inün 
16 ıncı saatinde en ç~k artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen berleJ muhammen 
krvmetin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 19-5-936 tarihine mü
sadif salı g[inü saat 14-16 ya kadar yaprlacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale olunacaktır. 

7 - Birin i ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta· 
rihinclen itibaren kenclisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmad.ğı takdirde ihale bo.mlacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı soruldu!•tan sonra teklifi ve~ile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil C'dilmek üzere bu talibe ihale edilecek
t ir. Teklifi veçhile almağa r· ı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günli.:k ikinci artırmaya çıkarıla1:ak en çok artıran ta libine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile della liye r esmi müşteriye ve ihale tarihine kadar ola n 
m :iterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9. - ~orçl? ve alacaklılarla di.ğer alakadarların bu gayri men
~I uzerındeki haklarını ve hususıyle faiz ve masrafa dair olan id
d.ıat;rmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde da iremize bildirmele
n lazımdır . . Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
aatrş bedeJnın paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 .- A~trnn:ı-ya iştirak edecekler 20-4-936 tarihinde 936-'2 mı. 
ınara. ı.le daıre~~zdeki y erinde herkese açık bulundurulan fartna-
lllem ızı okuyabılır1er. l-1271 

PRİMADONNA 

Evelyn Lay 

Elaziz V al· iiinden: 
1 - 20 Nisan 936 pazar~si günü saat orıbeşte Elazizd~ Defter

darlıkta te~ckkül edecek el:siltme komisyonunda 20.000 lıralık be
deli keşifli Sivrice hükümet konağının kapalı zarf usulile eksilt
mesi yapıhcaktır. 

2 - Münakasa mücldeti ı Nisan 9-.ı6 dan itibaren yirmi g5ndür. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin aşagrdaki şartları haiz olması 

şarttrr. 

A • Ehiltmcye gireceHerin bedeli keşfinin yüzde yedi bucu
ğu olan ( 1500) liralık teminat me'·tubu ve yahut bu parayı nakten 
m::ılsandr~ına yatırdığına dair makbuzu c'~ı;iltme zarfında bulun
duracaktır. 

B - M"teahb'din bu ~ibi i~leri vaTJ'"ıiTına ve bı.şardıı•ma dair 
elinde Nafıa miidlirliiklcrinden ta"dikli ehliye 1amesi buluna
cahıt. 

C - lcoin fenni kısmrnı deruhte edecek olan fen memurunun fen 
me'~tebi mezunu olsa dahi h 'i!(ÜM"'te ait en a"' ~ ı 10.0 O lirahk ya
pı inşa i inde lmlund:.J'tt ve bu i i ba".arcl•-ın:ı cl"'iir elinde y'ne n ı
fıa m'id';rliiö-ünderı tn"ii'·li e'•'ivet:ı~ e i olaca' tır. 

D • Fazla tafs;ht alrrıak istiycn'er FJ"ziz n"'f a m·· i.irH. "'i e 
m~racaat cd"re'~ dilediP,i ta'{dir(le iH lira bedel mukabilinde ev
rakı l:ecfiye ve "artname ve proieyi alabilir. 

L - Müte~'1lıit 9"'6 mali' snn,.ri h-,.,i~anı b.:.şına l·"'d"r on iki b'n 
l irahk i i ya11mıs oı,.,., .. .:; 1 ve hN1,.1:~i ::ılm"'sı ş'1rttır. (696) 1-1197 - -
Tür tlyc Milli ith.-;Jat ve i ı·acfit 

Anonim Sirke ind~n : 
21. M.art. 936 t::ırihintle tonlanan his~edarlar umumi heyetinde 

ekseriyet olmadr;:;mdan 20. Nisan. 936 pazartesi güniı saat 14 de 
Kınac ı Hanında 19 numarada tekrar toplanılacağı il;n olunur. 

1-1261 
--~---------~~~~~-----

I(ara!{ö.sed~ Ahide Komisyo ~1 
BaBk.an ı ~n an : 

l - Karaköse Kas:ll)asr cumurluk alanında dikilecek Atatürk 
heykeli proje"i müsabahya konmuştur. 

2 - Heykelin yapılacağı yer, A~-rı İli Merkezi olması dolayı
s iyle bazı Öz~:.ilükleri öcrrerımeı- ve b·ıraca yapılan kaide proje
sini görmek i.izere Anka~a. İstanbul, İzmir, Karaköse Bayındırlık 
Direktörlüklerine ba; vurulmalıdır. 

3 - Heykel projeleri iç Bakanlık İmar Direktörliiğüne verile
cektir. 

Direktörlük bu projeleri tetkik ve irlerinden birini seçecektir. 
Sözleşme, secilen proje ı::ahibi ile vaprlacaktır. 

4 - P:oje .sahiT>leri kaideyi esas sli · elere göre değiştirilebilir. 
"Y_?Jr:ı:rz kaı<lenın de tafsilatlı bir projesi eklemek ve platformdan 
buy uk olmamak gerektir. 

S -İm':lr Dirc!üörl üğünce yapılacak se~im snnunda İmar Di
rektörlüğ"üniin münasip göreceği mikdar üzerin<lcn birinciye mü
kafat verilecektir. 

6 - İşbu projelerin 1 mayıs 936 tarihine kadar İmar Direktör-
lüğüne veri lme~azımdır. ( 1549) 1-1204 

Kocaeli Vilayetinden : 
Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek ( 22800) lira kesif 

bed.elli ilk ?kul y~pısı Nisanrn 16 mcı perşembe günü saat on ~ş
de ıhale edılmek ~zere kapalı zarf u.~ulıyle münakasaya çıkanlmış
tır. Şartname: _keşıf, ev~akı buna ~.u~~f~:~~. diğer evrak yüz yirmi 
kuruş muk~bılınde İzmı! Nafıa Mudurl:ıgunden verilecektir. Mu
vakkat temınat (1710) lıradır. İsteklilerin t eklif mektuplarını t i
c~r;t odası kayıt ve~ik~s: ve .t eminat mektubu ile birlikte ihale ta
nhıne k~d~r _Kocael ı . Vılayetıne ver.ı:neleri ve Viakal yirmi bin lira-
1 ~k bu gıbı b1.r yapı ın~:aatım te_ahh~t ve iknıal eylediğine dair ve
s~.l:~~arm: da ıh~ledcn en a.z sek~ gun evvel Kocaeli Nafıa Müdür-
l ugune vıze ettırerek telrl ı f zar.ına koymaları. (711) 1-1202 

Tavşaıılı Be ediye Reisı·ğinden : 
Belediyemizce. 15 beygir kuvve~inde bir tane y~ngrn söndürme 

~otopompu 20 Nısan 936 pazartesı günü saat 15 de Tavsanlı be1e
dıyesinde ihale edilmek üzere 2490 No. lu kanunun umu · · 1 "l ·· 
1 · d · · ks' l k mı ı.u cum-
erı .aırcsınde açık e ı tmey~ onulmuştur. Motopompun kesif 
bcdelı 2560 lira muvakl~at temınatı 192 liradır FennA 1 · • . ı ve ıususı 

~a:tn?mele:i i_stiyenlere par::ısız. olarak gönderilir. Fazla tafsi13t 
ıçın ısteklılerın Tavşanlr Beleclıye reisliğine başvurmalarr ilan 

f ::,T:7rf~t~A Kô~ıSYON~ .'~'.:LANLAı, 
İLAN 

1 - Gebzede yapılacak kış lanın kapalı zarfla eksiltmesi 24 ni
san 936 cuma günü saat 15 de İzmitte tüm. binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

. 2 - Kapalı zarflar aynr gü?de saat 14 de makbuz karşılığı ko-
mısyon başkanlığına vcnlecektır. 

3 - T u tan 30,000 li radır. 
4 - Muvakkat teminatr 2250 liradır. 
5 - İstekliler her gün şartname veprojesini komisyonda göre

bilirler. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatrnda kanunun istediği belgeler-

le komisyona gelmeleri. (738) 1-1231 

Ankara Jandarma Genel Komu . 
tanlığı Satıııalma I\.onıisyon.undan: 

Eldek.i ö:_n~~ ve vasrflarrna uy:un (2450) portatif çadır 11.4-936 
cumartes~ gunu ~aat (10) da kapalı ~arf eksiltmesiyle satrn alına
caktır. Bır tanesıne ( 616) k_u~uş deger biçilen çadır şartnamesini 
parasız komisyondan almabılır. 

Eksiltmeye girmek istiyenle:~n ( 1131) lira (90) kuruş ilk temi
natl~rı ve şartnamede ya:ılı dıger ~elgeler içinde bulundurulacak 
teklıf zarfları en geç eksıltme vaktınden bir saat evvel komisyona 
vrmiş olmaları. (647) 1-1109 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
ME MURLUGUNDAN: 

A nkara Vilayetinde semtinde Yeğen bey mahallesinde Yeşim 
sokağında 8 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasrndan olup An
karada aJtrntaş mahallesinde Anafartalar C. ı 10 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek. tarihinden beri Gömlek ve tuhafi
ye ticaretiyle iştigal eden ve Tıcaret Odasının 1951 sicil numara
sında mukayyet bul~.ınan. ~~:deh~ynı nnvanr ticareti Mordehay 
Hananel olarak te~cıl edıldıgı .gil:ıı ~unvanın imza ıekli de Tica· 
ret kanununun 42 mci maddesı muc:.ıbincc dairece 3. 4. 936 tarihin.. 
de tHcil edildiği ilan olunur. 1-1274 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - Halkevi ka rakolun dan ince su deresini takiben bu derenin 
Yenişehirde Kazım paşa caddesini katettiği noktaya kadar olan 
kısmmdaki pis ve memurin ev]eri civarındaki tahtczzcmin suların 
toplanarak kapalı bir şekilde ince suya akıtılacaktır. Bu işin keşif 
bedeli 24520 l i radrr. 

2 - Keşfini ve şartnamesini görmek için fen kalemine gdine• 
cektir. 

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

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

evveline kadar arttırma kanun nun 32 ci maddesine uygun bir 
şekilde olarak erıcümene ver:Iecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek me ctuplarm nihayet ihale saat·ndcn 
bir saat cvvelirıe kadar gelmesi şarttır. Postada vukua gelecek kı-
ahhur nazarı itibare alınmaz. (717) 1-1217 

İLAN 
. ~Tanzi' t ve tenvirat vergi ve rcs~ · nden olan borcun yapıl n tcb

lı ta r, •men verilır.eme inden dolayı tahsi)i Emv 1 kanununa tev
fikan h.,ciz edilen İstasyon a'"'barları civarında Çaputçu fal>ı'kası 
namile maruf fabrika anbarında mevcut (İSO) çunl birinci ve 
(267) çuval ikinci un bilcümle vergi ve masraflar alıcıya ait olmak 
üzere pc in para ile 6-.. ·936 pazartesi günü s"bah s:nt 9 da aç k ar
tırma sıırefle satılacal tır. İstekli OL.ANLAR 0 günü ve o saatte 
orada bulunacak icra memuruna müracaatları. (744) 1-1284 --- -----

Ankara 7ar iğ . en: 
Bilci mezuniyet t erki vazife ettiğinden dolayı Kültür İnzibat 

meclisince istifa etmiş sayılan ınerke"~ bağlı Fethiye Köyü Oku
lu öğretmeni Kazım Nami Erkmen hakkındaki karar Kültür Ba
kan 1ığınca tasdik deilmiştir. 

İkametgahı ve adresi bilinmediğinden keyfiyet tebl iğ makamı-
na kaim olmak üzere ilan olunur. (724) 1-1236 

Açrk eksil tm~ ilanı 

Ank~a inhh:arlar baş müdürlüğündan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Sekili tuzHısmda keşif ve projesi 

mudbince yen• len yapılacak süvari koşu ve teferruatı in§acıtı. 
Ke~if t:edeli: 3267 lira 60 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi • 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname . · 
D - Keşif cedveli 
E - Psoje. 
l stiyenler bu ~artname ve evrakı inhisar lar Ankara baş 9>t!di.i rlll

ğü eksiltme komisyonunda görebilirler . 
3 - Eksiltme 28. 3. 936 tarihinden ba~Jayrp 17. 4. 936 tarih inde 

c .ıma günü saat on be~te İnhisarlar b:nasmda baş müdürlük eda
sındaki komisyonda yapılacakt ır. 

4 - Eksiltme açık usulile yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmelt 
için isteklinin 245 lira 7 kuruş muvakkat t eminat vermelli bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göst ermesi )fıznndır. 

Diplomalı mimar veya mühendis olmak veya yapı işlerinden an• 
lar bir fen memurile i ş bitinciye kadar müşterek oJduğuna diÜ( 
noterlikçe musadda k fotoğraflı vesika göstermek şarttır. 

( 701) 1- 1176 

Ankara l\f erkez H f zıssıhha 
1'1iiessesesi Sabnalma 

Komisyonu Reislii]ııden: 
Müessese kütüphanesi için mevcut resim ve şartnamesine \evU· 

kan pazarlıkla dört adet d osya dolabı yaptrrılacakttr. T ahmin be
deli 857 liradır. Talip olanlar muvakkat tem.inat akçesi olan 64 lira 
27 kuruş Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü vczoos.ine 
teslim ederek 9-4-936 tarihinde saat onda mezkur müessesede t e• 
şekkül edecek komisyona gelmeleri ve resi~ ile şartnmnyi gl:lrmc."11 
istiyenlerin müessese baş kitabetine müracaatları ilan olun ur. 

(742) 1-1283 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARB'f 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Yeğenbev semtinde İstiklal mahallesiade 
Koçkal sokağında 1 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından oluı 
Ankarada Saraçlar çarsısında 40 numaralı mahalli ikametgahı tica
ri ittihaz ederek tarihindenberi Manifatura ticaretiyle iştigal eden 
ve Tic..,ret Odasının 1855 sicil numarasında mukayyet bulunan Av~ 
ram Sultanının unvanı ticareti A. S. Canevi olarak tescil eclildiğ1 
gibi bu unvanm imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci ma<Wesi 
mucihince dairece 4. 4. 936 tar'hinde tescil ediidi~i ifan olunur. 

1-1280 

Pazarlık ilan 
l\1aliye Vek~aletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye V ekalet i varidat umum H· 

dürlüğü birinci kalem odasına yaptırılacak camektn bölme) 
Keşif bedeli (252) liradır. 
Keşif evrakı şunlardır: 

A • Keşif cetveli 
B - Şartname 
C - Pıan 
D - Mukavelename 
Bu evr&kı görmek ve fazla tafsilat almak ist:~ nler MaHye Ve

kaleti Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat edeb.liıler. 
2 - Eksiltme pazarlrk suretile yapılacaktır. 
3 - Pazarlık 20 nisan 1936 pazartesi gün;i maliye vekaletıi mfL. 

H emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Pazarlığa girmek için isteklilerin muvakkat t eminat olarg)i 

( 19) lira yatırmrş olması ve Ankara Nafra Müdürlüğünaen yeri.~
miş ehliyet vesikasını haiz bulunması lazınıdr!'. (735) 1-lM'l 

Ankara Valiliğinden . 
Keşif bedeli 785 lira 90 kuruştan ibaret bulunan t ehir baıa,8ein

in büfe tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 16-4-936 perşembe günü saat 15 de Vilayet daimi caaiime

ninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek iıtiyenler ehliyeti fenniye vesikalan Uc '9 

lira 95 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya banka meı.tubu 
vermeye mecburdur. 

Şartnamesini görmek i&tiyenlerin mezktlr şartnameyi ber gUn 
hususi muhasebe direlı:törlüğAnderı görebilecekleri ilan olwo•r. 

(099) 1- ll'i 



SAYFA 8 
Z2 

-----------------~-·· 1 ASKERi F ABRlKALAR UMUM MÜDÜRl..OGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILAN•~API 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 

Evelcc de ilan edilip şartnamesinde değişi~li~ yapılan ve tah
min edilen bedeli (34,000) lira olan yukarda cınsı ya.zdı malzeme 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komısyonunca 19 
mayıs 1936 tarihinde salı günü saat 15 de kapalı .z~rf ile ihal_e edi
lecektir. Şartname (Bir) lira (70) kuruş mukabılınde komısyon
daa verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2550) lirayı havi 
teklif mektuplarım ınezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(684) 1-1199 

40 takım maa kasket askeri ta
lebe elbisesi 

40 Adet askeri talebe kaput u 
Tahmin edilen bedeli 1780 1i

ra olan yukarda miktarı ve cin
li yazılı melbusat Askeri Fab
rikalar Umum müdürlüğü satın 
alnu komisyonunca 15 Nisan 
136 tarihinde çarşamba günü sa-

at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta. 
tiplerin muvakkat teminat olan 
133 lira 50 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisvona müracaatları. 

(702) 1-1177 

İııhisarlar Umu 
l\lüdürlüğf ııd~ln : 

1 - İnhisarlar İdaresinin ( İzmirde Çamaltı Tuzlasında yaptıra
.. "'tlğı 26215 lira (60) kuruş keşif bedelli ambar kapalı zarf usulile 
eksiltme :e konmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Nisan 936 pazartesi günü saat l 1 de Kaba ta da 
İni isarlar binas.ında keşif komisyonunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 1948 lira 17 kuru tur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evel İnhisarlar İn aat Şu-

9esine gelerek diplomalı Mimar veya mühendis olduklarım ve evel
ce demir catıh inşaat yapmış bulunduk} rını mukavele ve kabul ra
poru suretlerile i pat ettikten, fenni ehliyet vesikası aldıktan son. 
ra 1 "5 kuruş mul·abilinde bütün keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu ve iki havi kaoalı zarfla ihale günü tam s at 10 na ka
dac komisyon Reisine makbuz mukı. "linde verilmel;dir. 

l.1iman 
Umum 

(745) 1-1288 

İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000, nin metre mik'abı c;r
rah çam azmanı satın alınacaktır. El{siltme müddeti 1 Nisan <)36 
dan 30 N an 936 tarihine kadardır. İhale 30 Nisan 936 tarihine 
111ü dif perşembe günü saat 16 da İzmir Liman İşleri İdaresinde 
mlıd · rler encüm rıinde yapılacaktır. 

E'.siltrneye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 1875 lirayı 
idare veznesine nakten vermeğe veya milli bir hankad:ın bu m"k
tard11 teminat mektubu getinneğe ve yahut devletr.e çıkarılmış olan 
tahvilattan bu mikdar vermcğe mecburdur. Şartnameyi r.önnek ve 
fazla izahat almak istiyenlerin idaremiz yazı iş'eri şefliğine rr.ü
racaatları . (748) 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ T !CARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Yenisnhir semtinde mahallesinde İs
Metrnısa caddesinde 43 nuırarah evde oturan ve Türkiye Cwru
riyeti tebaasından olup Ankarada Kavaklıdere semtinde 103 nu. 

maralı mahalli ikametP'ahr ticari ittih~z ederek tarih:ndenberi fn
pat müteahhidi ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 419 
1İci1 numarasında mukayyet bulunan Jak Acimanın unvanı ticareti 
J. AGGİMAN olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de 
Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 4. 4. 936 ta-
rihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1278 ----Sakarya apartımanı alt ında bir mağaza 
kiralıktır l(aprcr Ahmcde müracaat 

&&4A&i&!:»JWWW ....... 

Bayın ~yl ğı • , 
Tahminen 400 hektarlık kasab:.Tızın harta ve planlarının t n

at• Ye tersimi işi 20.3-936 dan başlamak üzere 20 gün müddetle ka
pa!• zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıstır. İstekliler şartnameler
le mukavele örneklerini iki liraya belediyemizden aray;tlıilirler. 

lhale günü 11-4-936 saat 11 de encümen hu7Urunda yapıl.tcal·tır. 
isteklilerin şarbaylığa baş vurmaları. (645) 1- 1095 

ULUS 5 NlSAN 1936 PAZAR 

\
Daima sabit 

Daima tabii 

Juvantiıı 

saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
~in saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki t:.\hii renk üze
rinde tertib edilm:ştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta deni'7e girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
e'T1niyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ııriyat mağazalarından arayı
nız. 

Satılık Arsa~al 
Yeuışehirin Kibar ve merke 

zi verıerinde 40 kurustan 15 li 
rava ;c"'clar Telefon: 2992 

1-1007 

J . R:> U SSE L de satıl,,. 

ISUtlBUL TUaol M17~anı No I! 
S Numıroıu kıtıfoqumllıiZ• 

ısrerınıı tl•d••• gonde"I' r 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankara Atıf B. mahallesinde 
281 numarah evde Şükrü bey 
n ezdinde şoför Şerafettine: 

Karınız Ankarada telsiz civa. 
rında bi1a numaralı evde Nedi
me tarafından aleyhinize vazifei 
zevciyeti ifa etmemek maksadi
Je evini terkederek Boşanma da
vası açmış ve arzuhal sureti U
lus gazctesile ilanen tebliğ edil
diği hı>Jrle 10 piin zarfında cevap 
vermediğinizden 15.4-936 günü 
saat 14 e mahkeme günü tayin 
edilmistir. Bu tarihte mahkeme
de hıarr bulurmı"nt7. veya tara
f nızaan bir ve~il göndermeniz 
ilanen t<."hli~ olunur. 1-1279 

Yeııisehirde Ataş sokağında 
çin se irin"n oturdu1u ev m""b
leli ve m "blesiz olarak bir ma
yıstan itib::\ren kiraya verilecek
tir. 

3003 telefona müraca"t edil-
1-1230 

s 

~ 

~~-~: 
TUAIC 

ANTRA/ir·-

Ev ~af Umum l\lüdürlüğünden : 
Temin edilen 

TeminC't bedel 
Pafta A.,da Parsel Lira Kr. Lira Kr. Cinsi 

74 406 18 113 - 1500 - ahşap dükkan 
92 460 1 23 - 300 - " ,. 
86 439 4 53 - 700 - .. .. 
86 439 11 38 - 500 - ,, .. 
86 439 20 75 - 1000 - .. 
26 293 1 36 - 475 - (95) metre 

murabbaı arsa 

Numarası 

87/ 220 
95/131 

125/ 191 
128/198 
130/ 207 
105 

Mevkii 

Aslanhane mahallesi atpazarı sokağı 
Aslanhane mahalesi Dedebey yokuş\l 
Aslanhane mahallesi saraçlar sokağı 
Aslanhane mahallesi 
Aslanhane mahallesi saraçlar sokağr. 
Doğanbey mahallesi karyağdı sokak. 

Yukarda yazılı vakıf akarlarla vakıf arsanın mül kiyetleri açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. 
İhale 20- .936 pazartesi ·n:ı saat on beste ikinci evkaf apartımanında varidrıt Müdürlü_:~nde yapıla: 
caktır. Satıs şartı rmı ve ta•nı senedini görmek isti yenler her gün bu Müdürlüğe gelebılırler. htekh-
lerin gün""nde müracaatı"~ı. (743) 1-1285 

ZAYİ 

327 yıl nda Ba - dat id di in
den ald ı;.M eoehadetna."P,. i kay
hetti'TI. Hiikmü oıT.adı'iı il:ın o
lunur. 

Divanımuhasebat IT'
00 r 1·ip 

muavinlerinden 7 .. 1.i 
t-1W7 

ZAYİ 

ANKARAP ~t\I~ AS 
Bugün «The Dansant» da 

maruf artistler 

Çocuk Doktoru 

r. S mi Ulus 
~~~~ 328 de Vefa idadisind n aldı-
r ğım tasd"knamemi kaybett"m ye-

nisini alaca ·.ımdan esldsinin 
~ 

MYRTLE 
BLACK 

WINTER, 
~ hükmü yoktur. 
~ 

and BLOI D Aıık"lra Doğum ve Çocuk ~ Ayasofyalı Hamdi Gi"ndüz 

Bak1mevi çocuk r ----·-----1 _1_2s ... 6 __ 

mütehassısıl ~ 
Adlive Sarayı caddesi, Altan ~'fi. 

sokak Ortaç apartımanı f.~ 

" 

Sııtılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva

rınd:> eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıve şubesi karşısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

iyi hir • 
pıyaııo 

Satılıktır veya kiralıktır. 
Tel: 1420 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
haırıri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
.. den Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddeııı cıvarındıı l 
Uluır 8aaımevınde baııılmıtfl• --

Satılık Otomobil 
Altı silindirli 1935 modeli 

OPEL m3rka Rayet az bmzin 
sarfiyat1 ı SODO kilometre yapmış 
yedi kisil:k lr .. 'nah tüyük hususi 
salon oto-robili ~;ıtıhktır. Mü. 
racaat te'efon: 3871 1-1290 

• 

ve yeni meşhur dansöz 

lNGE K.Lt\RENA 
Akrobatik ve modem dan s!arında 

1 YENi ı 1 EMALAR f KULÜP] 

BUGÜN 

SARIŞ İN 
lJ GECE 
ICARMEf J TARZAN GELiYOR 

GECE 1 

BUGÜN GÜNDÜZ 

1ARTHA EGGERTH ı NEVYORK ESRARI 
!Lrr'· ses, r-ef s müz"k, Vnllace Berry - Jacltie Coop~r .. 

€ı:Ienceli mevzu George Raft - Fay Wray 

FlA TLARDA FEVKAL ~DE TENZİLAT 
Cuma guntı gündüz seanslarında Balkon: 60, Perıembe günü gündüz aeanaJarında Balkon : 60, 

Hususi: 40, Birınci ve Duhuliye: 30 Husuai 30, Birincı ve Duhuliye: 25 


