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Dış bakanımızın Belg-radda söyledikleri Düııkü acılıs _.,. , 

Dr. T. R. Aras, llvala ajansına Yugoslavyadaki temasları 
.. 4vusturya ve Bu.lgaristanııı vazi1ıeti ile Avrupa sulhü 

lı«kkındal~i düşüncelerini anlattı 

Altı yerde n1erkez 
yerleri açıldı 

atIR -
Belgrad, 6 (A.A.) - Avala 

Ajnnsı bildiriyor: Türkiye Dış İş
leri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü 
Arns dün sabah Naip Prens Pol t:ı
rclmdan kabul edildikten sonra 
Başbakan Stoyadinoviç' in şerefi -
n e verd' ği öğle ziyafetinde bulun· 
muş ve sonra Doktor Stoyadinoviç 
i e yeni bir görüşme yapmıştır. 

Bu görüşmenin sonunda Dok
tor T evfilc Rüştü Aras Avala ajan
sı muharrirlerinden birisini kabul 
1 'tfunda bulunarak kendisine bil· 
hassa demiştir ki: 

B. Stoyadinoviç'le göriişmeler: 
" - Belgrad'daki dostlarım 

arasında daima aynı zevk ile bu
lunuyorum. 8. Stoyadinoviç ile, 
umumi olarak Balkan antantını ve 
bilhassa iki memleketi alakalan • 
dıran ve günün büyük Avrupa me· 
selelerine temas eden itler hakkın
da fikir teati etmek benim için 
her def asında mesud bir hadise • 
dir. Bu hususta ancak ıunu tekrar 
edebilirim ki, bu fikir teatileri dü· 
tüncelerimiz arasuıdaki mutlak 
~a~rliği bir kerre daha teyit et· 
~1ftir. Bu bizim için hiç bir ıürp· 
rız teflcil etmez. ,, 

Avııaturya'nın vaz.iyeti: .. 
Avusturya'nın son hareketi hak

lundaki bir auale Doldor T eriik 
. R Üftii Araa fU cevabı vermittir : 

" - Küçük antant bu meeelede 
bir vaziyet almağa ıalihiyetliclir, 
fakat küçük antanta muvazi bir 
birlik tetkil eden Balkan antantı, 
lcüçi.ik antanbn faaliyet ve teıeb· 

Gündelik 

iSABETLİ BiR TESEBBUS .. 
N. A. KÜÇÜKA 

Türkiye, sadece sıyasal ve eko
norni11: bakımdan ehemiyetli ve 
~zib bir yer değildir. Göğsünde 
gızlediği nihayetsiz defineler ba
kımından da dünyanın en zengin 
memleketi olduğunu kuvvetle id
dia edebiliriz. - Roma müstesna 
olmak §artiyle - dünyanın en bü
Yiik nıüzclerini dolduran eserler 
hep bu yurttan gitmiştir. (Luvr) 
ınüzesinde elan mukaddes bir 
ınabud gibi ziyaret edilen (Venüs 
dö M'Io) asırlarca bu toprakların 
altında yatmıştı. Yurdumuzun, 
sonsuz derecede güzel, ınce ve 
heybetli olan tabiatinin insan si
nirleri üstünde yaptığı ilk tesir 
ttna derin ve geniş bir muhayye • 
le kudreti vermekle bugünkü san
atın ve zevkin temeli olan eski 
mitolojileri ve ilk defa insanlığın 
iç duygularını terennüm eden ilk 
tairlerini yaratmıştı. Hulasa bir
çok eski medeniyetleri içinde 
aaklıyan bu aziz yurd turistik ha· 
kımdan iyi bir teşkilata tabi ol
nıadığı için şimdiye kadar arzu 
~ildiği gibi seyyah getirememiş
ti. Cünkü seyyahın birinci derece
de İstediği şey, arzu edilen yere 
kolaylıkla gitmek imkanını bul
lllıak 'f'e gittiği verde huzurunu te
inin etmektir. Bunun için temiz o
teller, güzel gazinolar yapmak ve 
bunlan mümkün oldupu kadar u
cuzlaıtırmak gerektir. En cok tu
ristik memleketlerden sa;ılan 1-
talyada ve Yunanistanda bu kon
for temin edildiği idndir ki tnriun 
aeliri yurdun gelirleri içinde ö
-.emli bir yekfuı te,kil eder. işte 
Meclise verilmek üzere hazırlanan 

(Sonu 2. inci ıaylada) 

Dış Bakanımız Dr. T. R. Aras 

büılerini en büyük bir sempati ile 
takip etmektedir. Küçük antantın 
iki azası bizim birlifimizdendir. 
Üçüncü azası ise bircok bakımdan 
müttefiklerimizin mütle~'!tidir." 

Bulgaristan'ın vaz.iycti: 
Sulh andlaşmalarının askeri 

maddeleri bahsinde Bulgaristan -
ın alabileceği vaziyet hakkındaki 
suale de Doktor Aras şu tarzda 
mukabele etoistir : 

'' - Do _:. uco · n dohuya alakalı 
komşuları .ı daha öı ceden haber
O"'r etmek..,·z·n Sofya h" tüme i -
nin bu tnrzd bir teşeb~üste bu
lunmak niyetinde old r unu san -
mıyorum. Cünkü kend'!criyle dost· 
ça komşululc müna.seebtleri idame 
edinmek istenen I om u!arı haber
dar etmek en iptic!ai arsıuhısal ne
zaket icabıdır. Bu tarzda h~reket, 
alakadarın kendi tezini r.:üdaf aa 
için göstereceği sebeplerin kuv • 
vetlerinden bir §CY kaybettirmez. 
Fakat eğer komşulariyle o!an 
dostluğa kıymet veriliyorsa bu tarz
da hareket bir tarafa bırakılamı -
yacak bir mecburiyettir. " 

Avnıpa Sulhu: 
Doktor Tevfik Rüıtü Araa beya

(Sonu 2. inci aayloda) 

--=========================================== 

Maria Mililer Ankarada 

tik konserini dün Alman elçiliğinde 
büyük bir muvaff ~kıyetle verdi 

AnkHradal{i 
))iiyill{lerimi2~ 

il~~ ~a:u.u 
' 

açılma töre-nin 
lrıl u d~ , f e .. e "as yon 
1 ıir süy ev ver ~i . 

Atıf p!>ligonunun açılq töreninden en:: tanteneler: Bay Şükrü Koçak nutkunu 
verirken .• B. Recep Peker po!igona geliyor. - Davetliler poligon kapısı ön5n!le 

Dün manleketin altı yerinde, Anka
ra. Bal kesir, Edirne, İzmir lstanlr.ıl ve 
Kayseride, (merkez att, yerleri) açıldı 

Türkiye'de konser vermek ü • 
zere alman büyük elçiliği tarafın
dan davet edilen Berlin devlet 

Yalnız almanların değil, dün _ ve abcıl.k federasyonu bu suretle mem. 
ya kadın mugannilerinin sayılı · leketimiz için çok faydalı bir eserin te
hi' " '•lerinden biri olan Maria Mül melini atmış oldu. 

açılma töreni çok amnimi oldu. F ede
rasyonun daveti üzerine bu mutlu tö. 
rene büyüklerimiz ,eref verınitlerdi. Tü· 

ze ve gümrük bakanları 88. Şükrü Sa· 
racoğhl, Ali Rana Tarhan ve hafta C. 

. ler ... i.inkü konserinde Hugo Volf, Ankarada, dün sahalı, saat onda, 

H. P. genel at'kreteri B. Recep Peker 
olduğu halde bütün genyön kurul üye-

(Sonu 6. ıncı sayfada) stadyomdaki abş poligonunda yapılan (Sonu 6. ıncı saylaJa) 

BR.AVO ANKARA FUTBOLCUI4'UGUNA 

Diinkü ma~ta Gençler birli~i, Fenerbahçeyi de 
imrendi esi lazım geleı1 b · r oyun g·österdi 

Eğer fu lolda yenme «gol» ile ö1t; .. I eseydi Geı çler 
il i r l i ğ i n i g a 1 i il s a y a i l i r d i k: 

Bayan Maria Müller teganni ederken 

operası birinci sopranosu Maria 
Müller diin akşam saat beş bu
çukta ilk konserini büyük elçilik
te vermiştir. 

NETİCE: 

FENERBAHÇE: 1. 
GENCLER BIRI.ICl: O. .. 

"lTl1 ~,, ,, n Dil Yazıları 

Giines ·Dil ., teorisi ile l\:elime tarihi 
ve tarihi tetl{il\: yapmak: tecrübeleri 

XIV, 
H. R. 1'ANKUT 

[Bu bahsin baı taralı dünkü yazımızda çıkmıştır]. 

Şimdi: her beş kelimenin de ay· (1) (2) (3) (4) 

m manada olduğunu öğrenince Bize = iğ -t- ib + iz t- eğ 
onları mürekkep kelime farzede- (1) iğ = ana köktür. Hayat ifa-
rek etimolojik analizlerini bir de de eder. 
o bakımdan yapalım ve üzerinde (2) ib = ana kök anlamını tem-

sil eden pre,nsipal köklerdendir. 
işled:ğimiz kelime Bizeri oldugwu · · h (3) iz = genış sa a gösterir. 
için onun morfoloJ'isini esas tuta- 'f ( 4) eğ = mananm ı adesini ya-
lım. d pan unsur ur· 

Bizeri: 
1. - Bize 

2. - ri kelimelerinden olmadır. 
Etimolojik analizleri ıunlardır: 

Şu halde (iğ + ib + iz + eğ) 
= (Bize) genit bir hayatın taal
l6k ettiği obje yani ağaç demek

(Solla 2. İncİ N)'lacla) 

Fencrbahçenin, dün, Gençler Bir
liği ile yaptığı maç, ilk önce bize şu
nu ispat etti: Ankara takımları fut-
bol oyununun nasıl oynanması lazım 
geldiğini öğrenmişlerdir. Futbol da
yanışma oyunudur ve "futbolcu'' me-

tirmek için yapılır. Futb,..lcudan bek
lenen oyun tarzı - gol ı.ayısını yükselt
mek bakımından - bu, ve - cemi O• 

yunlardan beklenen dayanışma bakı· 
mından da - gene budur. 

Cumartesi ve pazar günleri, An-
haretini "takım" ının "yenme" sini kara gücü stadında seyrettiğimiz iki 

Fenerin Gençler birliği ne ilk ı,•e son golü 

temin için gösterir, gayretini gene o 

gaye uğrunda harcar. To~u b!ohe et· 

mek, yer tutmak, pas!a~mak, cfri&U:-ı,s 
yapmak, f!ıt çcl.mek, yani fulbole. 
mahıuı bütün bu al.siyan §Ckillcri, 

türlü kombine.zanlar halinde, ancak 
talmnm hareket birliiini hakikatle~ 

maç bize, Ankara futbolcularının bu 
nazariyeleri tamamiyle kavramıt ve 

dikkate çarpacak derecede tatbika 
da geçmi§ olduklaraıı anlatmııtır. 

Cu r<'alileyi aöz önünde tutarak, 
iki maçm bildiiimiz neüeeaini Fener• 

(Sonu 5. inci •aylada) 
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''Ulus,, un Dil Yazıları 
(8a~ı 1. inci •a)'lada) 

f r. T frkçed ... bu kelime ile tarif 
~d' n a-aç meçedir. 

l\L ""'nin eLimolojik analizini 
y < ay ı n f ceye varırız: 

~~ ~e efr em eş ~ eğ 

m -· 
(rn i1e b) n"n ve (z ile ş) nin 

~Y"I h:at 0 gor"de..'1 oldu\l~nnı bili
yor"Z. 

F rslar mec;eye Bire derler. U
s ·· cemd~ bu kermenin l .. a~ı

"U iz'\h arı görürüz: 
B" e C Il!!'"' • tan, N yis~an, 

Ç"" .,. ~ rn k vah. 
c 

Lim c1r::ıu~tur. 
1 ., · e de Barenton'cln Sümer

ced'" .r ·s telim.esinin a.fr~ç ifade 
etti w• i kayd d_r. 

B günkü Tür :tçeınizde (Be;me) 
çıkrıkçı tezgahı ın kütüğüdür. 
Böy ece en eski za.mandanberi 
B0·~ Meşe, r. is kelimelerin ağas 
ifade ettiğini anuunış oluyoruz. 

Strahon'un na !ettim ve meşe
lik olduğt!Du s5 ediği Byzeres 
kelimesindeki Byze yani (Bize) 
parçası bildiğimiz m~enin ken
disidir. Hind" standan Tokada ka
dar sürüp gelen beş has ismin be
tinin de meselik içinde hulundu
iunu öğrend" ğimize göre şüpheye 
ash yer kalmaz. 

.Ri'ye gelince onun da etimol~ 
J analizi şudur: 

(1) (2) 3) 
Ri = iğ + ir + iğ 

(1) iğ = köktür. Toprak 
~e sah:ı mana.smadır. , 

(2) iT = mananın yerleıtiğini 
ve kar r kıldığını bildirir. 

(3) iğ - ifadeyi yapan unsur
dur. 

Böylece (ii + ir + iğ) = {iji
riğ) yani (ri) belli ve mu arrer 
bir toprağın bir sahanın ifadesi 
demek olur. (Uri, ari. erit erek, 
örü) gibi kelimelerin hep bu ma
nada oldu~unu evelki yazılarda 
öğrenmiştik. 

Böytece Bizeri kelimesinin mu
ayyen ye mukarrer hir meşelik ol
duğu neticesine varmış oluruz. 
Türkiyedeki BeJİrİ, Biçir ve hat
ta B\cer istasyonunun adı dahi ay
nı Toponymique vasıftadırlar. 
Şu halde Peşaver' cl'en başlıya

rak Afyondaki Biçer' e kadar bir 
akın yolu çizip sonra nereden ba!
layıp nereye day ndığmı tespit et
melt kofaylasır. Fonetik şanjman
lar kelime telaffuzunda. bir deği-
: lik yapar gi i olsa da yine göv-

G ·; ,del"/;. 

ISABETLt BiR TF...SF.BBU 
(Başı 1. inci sayfada) 

kanun layihası bu esaslardan mül
he!Tl 1 rak yapılmı~br. Bu layi
hada tu: izmin bü~.in icabtan göz 
ö ·· de tutul uş ve hatta eğlence 
İ ri bile umdulmıyarak yabancı 
sanatkarların memlekete gelmele
ri i i kendilerinden alman yüzde 
e!li kı-..za.ı::ç vergisinin kaldırılma
sı suretiyle kolaylaştırılmıştır. 
T , . E. • v turizm 
ko · · kuruı.i~~ta.n 

N.A.KÜÇOKA 

de bütün özgü elemanlarmı mu
hafaza edebiliyor. Yer isimleri 
onu ilk koyanların ruhi tezahürü
nü sonuna kadar aksettirir. Bazı 
kavimler işgal ettikleri yerlerin 
has isimlerini kendi dillerine de
ğiştirmek isterler, o zaman yapı
lan ameliye ekseriya tercümeden 
ibarettir. Bazen fonetik benzerli
ğinden istifade edilerek yeni ma
nah\r vermek üzere eski !!e ,·ııer 
mı hafaza ed'1'r. Pi.,aver ile Biçer 
arasında belki bu biçimde ve bu 
şart ?r altında değişi ler olmuş
t !J'. T ooonimist onu d 0 rhal tanır. 

Mesela Avnıoanm (sk"t) scyith 
d"ye tı:mıdı wı Türk kavminin ana 
Y ırtt.."\l·i adı S 111 id". C'n i er on
lara "se" ve "sek" elerlerdi. Sa
l ~rva mı '"aka mcbki s-knrı i&"lli 
(S~ a-arı) yani s ahrın yeri d'!
l't'ektir. 1 tan nl n karşısındaki 
Os1<·· d"r ani n '1tııri dP. bir sak 
yeri idi. Onu Grekler skit adına 
c.eviı-Prek s "tari yapmışlardır. Bi
zim Üsküdart!l ad1 skitari yani Sa
ka u şehri idi [tl. 

Sakaratlar saka ve sakara a
dı ta!tmc! · r münasebet bul 1r
s Sümerlilerin de cok karanlık 
deTirlerin sa~ lan olduğu fikrini 
ortya sürebiliriz. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

~~~~~~~---'~-

[11 Marr. 

Dış bakanımızın 

Belgradda 
söyledikleri 

( BOfl 1. inci say/atla) 

natmı !11 suretle bitirm~tir: 
" - Biribirini takip eden hadi

selere rağmen nikbin olmakta de
vam ediyorum. Eğer Avrupa.'da 
ıulhu"muzaffer çıkarmağa muvaf
fak olursak memleketlerimize, bü
tün Avrupa milJetlerine en büyük 
iyiliği yapmış olacağız." 

Tür.kiye Dıt İtleri Bakanı dün 
akıam Türkiye elçiliği tarafından 
verilen bir ziyafette bulunmU§lm. 
Bu ziyafete Doktor Stoya.dinoviç, 
Balkan antantı memleketleri elçi
leri ve Yugoslavya dıı iıleri ha· 
kanlığı yüksek memurları da İf tİ
rak etmişlerdir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah Ankaraya dönmek üae.re 
Belgrad'dan hareket etmiştir. 

Dr. Anı$ lsıanbul'da bekleniyor. 

İstanbul, 5 (Telefmıla) - Dış 
işler Bakanı B. Tevfik Rüştü 
Aras'm yarın .lstanbul'a geleceii 
haber verilmektedir. 

Edirne haberleri 
lzmir JJanayuına hazırlık 

Edirne, 5 (A.A.) - Arsıulusal 
lzmit panayırında Tral ya pavyo
nu güzel bir yer alacak ve bu yer 
daimi olmak üzere yapılacaktır. 
Pavyonun dekorasyon işleri An -
karada şimdiden hazırlanmaya 
ba§laıumştır. Trakya'nın bütün 
mahsulleri tekniğe uygun amba
laj altında hazırlanarak pavyon -
da yer alacaktır.. 

Trakya . ayetleri beledi~ri 
y; odaları İ! için büdÇele

~keliill'G:ıt. pıra y-

(! ı.-e tıy"t'mı 

dağıt lıyor 

T rah.~ a' da yerleşen göçmenlere 
verilmesi lmrarlaşhnlan 1 ,000 ara
ba ile 4 - 5 bin ölliizün satın ahn -
ma e:nri •al" liklere veYibniı ft 

9imdiden hazırl.Jdara ba~~ 
tır. Müteahhil.lere i~le olunan 
pulTuklarm da temmuz c.,-ında a.r
lı:an alınını~ 0!14cat:trr • 

ULU~ 

• 
iÇ HABERL 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

B. C. Bayar 
hareliet etti 

İstanbul, 5 - Birkaç günden -
beri şehrimizde bulunan Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bayar bu akşam 
Ankaraya hareket etti. 

İstanbul'a gelen romen 
turistleri 

İstanbul, 5 - Otuz romen 
mebusiyle 30 kadar romen üniver
sitesi talebesi bugün lstanbul'a 
geldi ve lmrtd ndı. Mebuslar ya· 
nn vapurla Filistin'e hareket ede
ce1der, talebeler lstanbul'da kal
drktan sonra döneceklerdir. 

Devlet matbaasının 
satış işleri 

lstanbul, 5 - Devlet matbaası 
satış işinin l temmuzdan itibaren 
ücretli bir memur kadrosiyle 
Kültür Bakanlığınm emrinde bir 
zat tarafından yapılacağı ve vila
yetlerde de tevzi te~kilatı kurula
cağı hakkında bir haber vardır. 

İstanbul limanında 

değişiklikler 

İstanbul, 5 - İatanbul limanın
da esaslı değişiklikler yapılacak
tır. Hazırlanan ıslahat projesi ü -
zerinde Ekonomi Bakanı bizzat 
çalışmı~trr. Bu projede, Tophane
den F mdıklı'ya kadar rıhtım ya -
pılması ve hu rıhtımın makineli 
cihazlarla techizi1 Galata ile Fın
dıklı arasındaki sahada deniz kı
yısında mağazalar ve soğuk ha va 
mahzenleri yapılması göz önünde 
bulundurubnuıtm. & mağazala· 
ra konulan mallar için tüccarla
rın ellerine verilecek makbuzla
rın ticari kıymetleri olacaktır. 

Bir otomobil kazası 
İstanbul, 5 - Bugün Balat'ta 

bir otomobil Y efUa admda bir ço
cuğu çiğnedi. Çocuğun kaburgala
n kırıldı ve öldü. 

Beyoğlu Halkevi 
köycülerinin gezin tisi 
İstanhal, 5 - Beyoğlu halkevi 

köycülük şubesi azalan bugün köy 
gezintilerine başladılar. 

Alh ilk öğretim müfetti~i, 45 
öğretmen, 2 doktor, bir ziraat fen 
memuru ve bir baytar bugün İs
tanbul civarmdaki iki köyü ziya
ret ederek lonf eramlar verdiler 
ve kitablar dağıttılar. Ziyaretçi -
lerin yaptıklnrı tetkikler ve aldık
ları notlar bir broşür halinde neşr
olunacakiır. 

* İstanbul, 5 - Bahçeköydcki 
Orman mektebine iiç enstitü da • 
ha ilave ed.ileceji söı'Ienmektedir. 

---------·-.-----~-
Talebe 

cemiyetleriııde 

Ziraat ve Hukuk fakülte
leri kongTelerini yaptılar 

Ziraat Fakültesi talebe cemiye
ti dün öğleden önce yıllık kon. 
gresini yaptı~ Eski idare heyetinin 
raporu okundu ve üzerinde konuş
malar yapıldıktan sonra kabul e -
dildi. İkinci sı ıftan B. Umran re
isliğe ve BB. l\luaafa, Sadri, Şi -
nasi,, Asım, (hm;:;n Tarık nz bğa 
seç.idiler. 

"' " » 
1-hWuk Fakiilfes" taıebe cemiye-

tinin kongr.esi öğleden sonra B. 
Müıı.iz'in •ei.sliğinde toplanarak 
19,30 za kadar sürdü.. Uzun mü - ı 
Daka,ala.rdan ıonra eski idare he-
yeti ibra edilat. ve flirinci smtftan 
B. Abdülbdil' Eryurt reisfiie ae
çifdi. 

Hukuk ilmini yay 

nun y ıl{ t 
a le 

Si 

Kurumun 
Yaln z r 

zası 248 i bul _ u~tur. , 

dyoda ot z lwnf e ns 
verilmistir 

Hukilk ilmini yayma kurumu yıU k 
toplnntısını dün Ankara ha k ... vinde yap· 
mıihr. Topbıbda tüze im mm B. Şük
rü Saraco~lu, huk kcu mcb slanmız, 
profesörler, a Jctlar ve htık k ile ilgili 
olan seçkin bir ka!ahal k buluıumJşt~r. 

Toplanb reisliğine B. Fahri seçildık. 
ten sonra idare heyeti raporu ok:ın

muştur. Memleketin hür ve temiz bava
IUllD verdiği geniı imkanlardan fayda. 

lanarzk yurda daha Terimli olmak gaye
siyle kmulan kurum içiD ellerindm gel
diği kadar plqmama ftl'diği bir Yic. 
dan lmzuriyle mmımi ~ önüne 
çıkdığnu söyfjyen idare hey~ rapo
rmıda ça1ışma1anm 1mrmna .n yazmak, 
konferanslar weıc!iımek. miisalı.akalar 

açmak, eserler tercüme ettirmek nokta
lan üzerinde toplad:ğmı ~ 5 nisan 935 
de 158 azası Olan lwıawww na sayısı. 
mn bugün 248 e çıkdığını bildiriyordu. 

Hukuk ilmini yayma cayesiylc vü
oud bulan bir kuramun ilk işinin bu 
vazifeyi dil ve kitab ile yapması old:ı
ğunu göz önünde tutan idare heyetinin 
lstanbul üniversitesi rektörü B. Cemil 
Bilsel, Ackara hukuk fakültesi dekanı 
B. Baha, ve İstnnbul hukuk fa!<ültesi de
kanı B. Sıddık Saminin müzaharcti ve kıy-

metli mütehassısların hususi yardımla. 
riylc 30 ikinci t~in 935 de başlamak Ü· 

zere bil' yıl içinde 18 konferans verdir
diğini ve üzerinde büyük emekler har. 
canarak hazırlanmış olan bu kon!erans
lann badank oa ~ lmruşa .. 11lacağım 
anlatıyordu. 

idare heyeti, bütün b. yapılan işler ara;. 
sında tam b1r baş olan ve hnkka hizmeti 
keneli.ine fİar edinen: B. Şiila-ü SUacoğ
hana yapbp ı.üyük yardımlardan dola
yı ıiikraıdannı bildiuaekte idi. 

Kurum, halka nwhms Ye Wtadıa iki 
.Wa -... men ndı c ıla •• 1 feı:w 
•eawiştir. lbAa ' ' .. _ ... - ifa.. 

desi .. b -- .. pda ilc;5 -
illi ~ .ali ea .. l:aııfiı:ww lar 
~ ........ ., ... ıt•-

lda hll Ye Anlıara. Jıiabk fMWıe

leriyle ~ '1 ilew ... ıl 1 ·- iste_,_, z 
-- iclwre,. MedmiJe. aza ' r .. lllleY-

zulu....r... lıin:r tw8 -s;3iacl. ~ 
lilC ,.aıLıııız yibdt ...... t ' .. ğge 

malasus olmak ii:ftse - ....jj:phglız im.. 

tiham ~-- ......... lıirİllCi P" 
le.lere 50 lirala -?;&ti.r ~ 
ileride imlQa ol..lg&p hhl!ı.r ve 

mülalatlar ~ Ye ceniıletile
ccktir. 

Sorbon üniversitesinden: iki prof.e. 
sörün nezareti altında çıkmakta olan ve 
miDetleraran hukuk ilmini çok değerli 

kalemlerle seri halinde neşreden bir se
riyi mali vaziyet dolayisiyf.e bastırtmak 
imkanını bulamadığını söyliyen idare 
heyeti hesab vaziyetini ve kurumun ih
tiyaçlarını şöyle anlatmaktadır:: 

" .. Hesablarıllll7.ın vaziyetini ayrı bir 
pusla ile gösteriyoruz. Hcsabta hedefi. 
miz daima şu olmuştur: Kurumun pos
ta, kağıd \'e miirekkU, gibi zaruri 
mcısraflanru koruyab·lecek kadar b"r i
ro:ıd temin eLnc''· Bug n ıayısı 248 olcın 

, 
ktınım mensublarının bütün ayl klnrını 
trunam n vcrdıld ri far olunsa L:uru. 
mu senelik has lalı tal~ · n 1330 lira 

~ icabedcr. Halbu~ i, bocünkü nis
bet maalesef pek aşağıd r. 1 ktidan bu
lanan arkadaşlann ai at annı altı ayl k 
veya senelik toptan vermeleri gibi bir 
kolaylık göstermeleri hem kurumun İ§. 
lerindeki intizamı temine, hem de tabsil
clann bazen bir ki~i arkasından bir gün 
kaybedeak kadar vakıt öldürmesine 
meydan verilmemiı olur. Bo ricayı ar
kacl."lŞlarna candan göz önünde buhın. 

dıınnalarım k~rum-:Jmuzun bugünkü ve 
yarınki menfaati namına söylemeği va
zife snyarız. 

Kurumun ihtiy~Ları ••• 
Kurumun üzerine aldığı İ§ler dolayi

s.iyle ihtiyaçlan o kadar çcktur ki, bu. 
çokhğun sayılmaıiyle hareket ve ba. 
liyet enerjimizi zayıflatmak istemeyiz. 
Bugün kunaman bir ikametgahı, bir l:a
boi, bir yazı makinesi. bir masası, bir 
sandalyesi ve bir hademesi yoklar. Bü
tün hu yoh!aklardan doğan zorluklan 
§imdiye kadar idare heycıiııe menaıb 

arkada§ların bazen mektub müvezziliği 
yapacak derecede gösterdiği feraga&Ja 

JıalJedeLildı"k. Fakat her ıüa wtan ve 
bilhassa; kitab ve risale ba:.ııı..:ı., ec
ncl>i memleketlerle muhabere edilmesi, 
kitablar tercümesi, mii&ahakalann taM."b 
ve tasnifi, muhaberat, kurum azalanm 
mütemadi faaliyetten haberdar etme gibi 
~ ••• -. 1 lladar tatalmq olan yel. 

nd soma yürünebilece~ ümi-
dimi ...umemeldedir. Eğer Adliye velia.. 
ldiaia: bize. her birinden ltiner aüsha o
fuali lütfedeceği konferanı rlsaleleriiıt 

tahmİllİmiz veçhile satmağa muvaffak 
olmaak aacH bunun temin edeceği i.. 
..Ha ywlanki mMraffan belki telafi b 
1:ııil cıılar. O.- için yalanda satılığa çdi:a-o 
racağımrz broıirleriıı manevi faydalann
dan maada, k'"'11111a temin edeceği diğer 
naddi menfaatın e!.emi:retini de bu 'f'C
siyle ile arkada_şlann gözleri önüne se.. 
rer •e me'f'cud alakalarının artt.Jlmaıı. 
w rica~ 

Yakında Wanbm Wıiftrsitıe+• .._ 
•CÜ üzerine iki koafera .. Ten.it: iaaoe 
lstanbula ıeleceğini · ·ıtiifuniz Ziirih 
üniversitesi profesörlerinden &. ~ 
ner'in Ankaraya da elcrek bir~ 
ranı vermesi içia teseiabüıte Ye ricada 
bulunduk.. Onivenitedea, 3M"Uri ...... 
rafları kabul edildiği takdirde Ankarap 
gelebileceği cevahuıı aLbk. Ma;yıa ifle
ır:iade Ankarada, dünyanın •epH• h& 
k:ıkç.ularındaa olll!l B. K.layncr gilN ~ 
metli bir üsdattan utiiade etmek fır ... 
tım elde etmiı: olacağız Size bu E•aliıı 
ve nimeti temin ede1t Adliyt vekili B. 
Şükrü Saracoğlu.na ltuveıile ilı! der Pik. 
ranlanmaı sunarız .•. " 

idare heyeti l'aporu \'e hesaWar ka. 
bul edildi ve başarılı bir Ç_alııma ıöst. 
ren eski idare heyetinin ibkau. Atatiir.. 
ke ismet (nönünc, Ab:fiithalik Reada ile 
Recep Pekere ve Şillirü Saracoğlmuı ıcu.. 
rultaym say{:ı \ e bağhl klarınıa -.aul
maınna afkışlar içinde karar 'f'orileırdl: 

toplantıya son veriTdi. 

Hu1wk ilmini ya)'Jlla kur1M1unun cliinlü yıllıık toplcn.lrsı.tMla •ulunenlar-
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Avustıırya 70 000 kişilik bir ordu 
kurma.ğı düşünüyor 

Bir Çel~osloval~ gazetesi diyor ki : 
"KOÇtlK ANT.ANT VlY ANADA BİR HABSBURGUN BULUN -

MASINA ASLA İZİN VERı\'IİYECEKTlR." 

Viyana, 5 (A.A.) - Askeri mah
fillerden bHdirildiğine göre, Avustur
yanrn §imdiye kadar silah altında 30 
bin askeri vardı. Askeri masraflar 
bütçenin yüzde al tısını geçmiyordu. 
Yeni o;da günün bütün ihtiyaçlanna 
cevab vermek mecburiyetindedir. 
Yeni ordunun mevcudu devletin ordu 
için ayırabileceği tahsisata bağlıdır. 
Bununla beraber 70 bin mevcutlu bir 
ordunun kurulması düşünülmektedir. 

Bu ordu yedi fırkadan ve bir de hü
cum fırkasından mürekkeb olacak ve 
bütün modern silahlarla cihazlandı

rdacaktsr. 1915 den 1918 senesine ka
dar olaD kura efradı her sene için bu 
70 bin mevcudu temin edemiyeceğin
den daha eski sınıflardan da asker a
lınacakbr. Bugünkü milis kuvvetleri 

ordu kadrosuna sokulacaktır. 

(.elwslovak gazeteleri tenkide 
devam ediyorlar 

Prag, 6 (A.A.) - Gazeteler, A
vuaturyada mecburi askerliğin yeni
den kurulmasını ,iddetle tenkide de
vam etmektedir. 

Dış bakanlıkla alakası olan "Lido
ve Novini" gazetesi diyor ki: "Küçük 
antant devletleri Avusturya hüküme
ti nezdindeki delegelerini müşterek 
bir te~ebbüste bulunmaya çağıracak· 
lardır. Güven sarsılmıştır, hususiyle 
ki Viyanada Habsburglarm geri gel
mesi propagandasına her zamandan 

ziyade izin verilmektedir. Küçük an
tant Viyanada bir Habsburgun bulun
masına asla izin vermiyecektir. Avus
turyada Habsburgları tahta çıkarmak 

için bir teşebbüs yapılırsa, küçük an
tant hemen ve öyle bir şekilde işe ka
rışacaktır ki, Habsburglar Viyanadan 
kaçmıya dar vakıt bulabileceklerdir.'' 

Öteki gazeteler de küçük antantm 
Viyanadaki delegelerinin aşağı yuka
rı aynı maalde fakat ayrı ayrı birer 
nota vereceklerini yazmaktadır. 

Pragda Macaristanın Avusturyaya 
örnek olacağı sandmamaktadır. Bu

nunla beraber Macaristan böyle bir 
şey yapmaya kalkışırsa, basit bir pro
testo ile iktifa olunnuyacak, fakat çok 
daha tesirli bir usul tatbik edilecek
tir. 

\ vusturya dış balianı diyor ki: 

Andlaşmalar ~iğnenmemiştir 
Paris, 5 (A.A.) - Avusturya dış 

bakaru B. Berger Valdeneg, Entran• 
sijaa gazetesinin Viyana muhabirine 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

"- Aadlaşmaların çiğnenmesi di
ye bir ~ey olnıaınıştır. Çünkü andlaş-

• ınalar, devlete hizmet ifası için hü· 
küınler kabulünü katiyen yasak et
bıemİftİr. Nitekim. bu gibi devlet hiz
metleri Bulgaristnada da vardıT. Me

sele arsıulusal hiç bir andlaşmaya, hiç 
bir teahhüde aykırı olmayan sırf iç 

ınahiyette bir iştir. Avusturya hükü

meti bu kanun projesini çoktanberi 
hazırlamıştı. Andlaşmalarla katiyen 

tezad te:,kil etmiyen jesti yapmak i
çin bu zamam elveirşli görmüştür." 

B. Valdeneg, Roma konferansının 
hiç bir gizli karar vermediğini ve A-

vusturyanın verdiği kararın bu konfe
rangla lııiç bir alakası olmadığını söy

ledikten sonra sözüne şöyle devam et
mi ~ tir: 

"- Bu konferans itafy?n, macar ve • 
Av ·~tueya sıvasalarınm Tuna havza-

sın•1ıt en ı?eniş barıg şeklinde ahenk

le•r•irilmP.sİne matuftu. Blmdan böy
le 1'-u Üç devlet daimi münasebetlerde 
bt11 ••11l~Cıo k•n·. '' 

.,.. ••ruf""' ~isf .nnı mecburi as-
1,·pr/:,1,, ben-semi.vormuş 

B. Valdeneg yeni k~nunun yeni 
oir sistem kurdu~unu ve bunun bili-

nen mecburi askerlik hizmetine hiç 
benzemediğini söylemiş ve demiştir 

ki: 

"- Devlet, fikir ve İş hizmetleri
nin silahlı ve silahsız olarak ne şekil

de yapılacağını tesbit hakkına malik

tir. Biz devletten bir şey alan her va
tandaşın devlete bir şey borçlu oldu
ğu kanaatindeyiz. Yeni kanun yarı 
askeri mahiyette kurumlarm ilgasma 
hiç bir suretle sebeb olmıyacaktır. Bu 
iki sistemin biribiriyle biç bir müna
sebeti yoktur. Avusturyanın yalnız İs· 
tiklalini muhafaza etmek değil, aym 

zamanda onun inkişafına da yardım 
etmek İstediğimizden, yeni servisin, 
arsıulusal teahhüdJerimizi yerine ge
tirmekte bize daha fazla yardımı do
kunacağını umuyoruz. Bugün tecrik 

yollarrlaQ uz"l~taı1mak bu emeli taki
bat sahl'sın~ knvmak ve Avusturyay1, 

Avrupa icindeki vaziyeti muhafaxa e
~ehihnesi İ<'in zaruri olan kuvvetlP. ci
h,. ~1-.mı-k is•ivoru:ıı: . ., 

Soıı snz olı-.rak B. Valdeneg, ordu

nun statüsi1nü değiştirerek, son dP.re

ce p<lhalıya mal olan gönüllü efrad 
kavdı yerine, mecburi hizm.et mükcl

lef!;<;.j usulünü koyacağını sövf,.miş 

ve "bu da, ırer<•kirse, hen tedafüi ma.
biyette kalacak, fakat bizi her türlü 
taarruzdan masun tutacak olan or
dunun kuvvetlenrn~sini temin edecek
til' . ., demi$•İr. 

l\ ac· rlar" J-\vustııryanın k.ararı dolayısi,vle 
li.endilerine yapılun 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: Bugün gazete
ler, Küçük antant memleketleri 
gazatelerinin Avusturya'da mec -
huri aakeri hizmetin yeniden ku
rulması dolayısiyle Macaristan 

1 

~ ale~bine yaptıkları hücumları te-
barüz ettirmektedirler. 

- Peşler Loyd diyor ki: "Maca
. ristan hiç bir şey yapmış değildir. 
- Fakat buna rağmen etrafındaki 

ha va harp tehlikeleri ile ağır!aş -
mıştır. Macaristan aleyhine sebeb
siz yapılan bu hücumlar, büyük 
tantana ile sıyasal bir yaklasma 
ilan etmek ve bunun arkası~da 
Macaristan'ı hüküm altına almak 
niyetini gizlemekten ibaret usulü 
açıkça meydana koymuştur. " 

"F ti '' · 1 uegge enseg ıse şun arı yaz·-
nıaktadır: · 

" Vakıa Macaristan, Avustur -
Ya 'nm hareketini anla.makta ve 
bunu tasvip eylemektedir. Fakat 
ır - ~ .... h';'tiimeti hiç bir zaman 

hiicuma li ızıyorlar 
Avusturya'nın örneğini istemeyi 
düşünmc.miştir. Macar hükümeti, 
hak beraberliği meselesini ne şe • 
rait altında ve ne zaman ortaya 
koyacağı hakkındaki kararını sak
lamaktadır. " 

'' Magyarsaag'' diyor ki: 
" Macaristan hak beraberliği 

meselesinde kendi teşe:.busü ile 
işi halledecektir. Çünkü hak be
raberliği meselesi hiç bir pazar -
lığa esas obmaz. Ve bunun sart -
sız ve kayıtsız vücude getirilme • 
si lazımdır." 

" Budapec;ti Hirlap" ise fikrini 
şu s,.rdle bildiriyor: 

" l\1ac?.r · siun sulhçu n:yet!erini 
gös~ermek için elinden ge~en her 
şeyı yapmı~hr. Cıınunla beraber 
hak beraberliği olmaksızın vazi ~ 
yetin sükun bulmı><.sı ve 'kom~u 
d~vletlerle ichirliqi yar.>ılma!ı im
kan.sızdır. Kliçült il.ntantın a!d.~ı 
vazıyet dnhyı .. =ı•!e, Tuna havza
smch en eyi !liP'"" .. "1 münasebet 

ULUS SAYF.~ 3 

1 DIŞ HABERLER 
lRAN. AMERİKA 

HADISFSt DOLA YISİYLE: 

Pars 
hiı~ 

• 
aıansımn 

tavzihi 
Tahran 5, (A. A.) - İran'm A

merika birleşik devletleri nezdindeki 
elçiliği ile konsolosluklarının kapatıl
ması hakkında Pars ajansı aşağıdaki 
tavzihi vermiye salahiyetlidir: 

Celal Han ve karısı 

Rekton polisi, bundan bir kaç za
man önce, İran elçisi B. Gaffar Ca
lal' ı otomobilini fazla hızlı sürmek 
bahanesiyle tevkif eylemişti. Elçinin 
kendisinin kim olduğunu bildirmesi
ne ve otomobilin elçiliğe ait olduğu
nu sölemesine rağmen, polis buna 
hiç bir ehemiyet vermemiş ve B. 
Gaffar Calal'm siyasal masuniyetine 
bakmadan hakkında fena bir lisan 
kullanmıştır. 

Bu hadiseler üzerine bazı ameri
kan gazeteleri İran milleti hakkında 
tezlil edici ve incitici yazılar yazmı~
lardır. Ayni zanıanda Vaşington dış 
işleri dairesi de İran hükümetinin 
tarziye talebine tatminkar bir karşı
lık vermemiştir. 

Bu sebeplerden dolayı, lran hü
kümeti, Amerika birleşik c!evletlerin
deki bütün siyasal memurlan ile kon
soloslarını, lran hakkında tahkir edici 
bir hareket tarzına daha fazla şahit 
olmamalan için, geri çağmnağa ka
rar vermiştir. 

İran işgüdel'leri, İran ticaret ataşe
si, ve lran'm Nevyork konsolosu ö
bür gün, Tahran'a gelmek üzere A
merikadan ayrılacaklardır. 

Ami l\'Iollison 
yolda l{aldı 

Oran, 5 (A.A.) - Kadın tayyareci 
Ami Mollison Londra • Kap rekorunu 
kırmak üzere uçuş yaptığı sırada tay
yaresi sakatlanarak Kolomberan' da kal
rruşbr. MolJison'un yoluna devam etmek 
niyetinde olduğu ve İngiltere'ye yedek 
parçalar ısmadadığı sanılıyor. Tayyare 
istns)Tonu mak'.nistJeri tayyarenin orada 
tamir edilip edilemiyeceğini gözden ge. 
çirmek~edirler. 

Yolc:ıluğu yarıda bırak4ıran kaza 
dün tam saat 17.40 da olınaştur. 

Kadın uçman Mis Ami Mollison 

--....__ 

ler tesisi için daha vakit gelmemiş
tir. Çünkü küçük antant hiç bir 
f edakarhkta bulunma!< isteme
mektedir.'' 

Öte taraftan Magyal's21.ay baş
ka bir yazısında da şöyle diyor: 

" Küçük antant memleketleri 
gazetelerin Macaristan aleyhine 
yaptığı hüc.uı~l~r, ''~nşlus" a kar
şı hareketını ıtalyan ittifakına 
dayamak isteyeni Fransa'mn sıya·· 
sasma ve Roma üçler birliğine kar
şı bir nevi "kuvvet tahşidi" nden 
başka bir şey değildir." 

Habeşlerin tamamen 
yenilmeleri yakın 

Adisababa yolu İtalyanlara açıl1'1 

Cumartesi günkü muharebede 
italyanlar habeş lerin üstüne 

64 ton bomba attılaı· 
Cibuti, 5 (A.A.) - Her gelen tren 

Harrar'uı bombardımanı ve Direduva 
üzerindeki tayyare uçuılan dolayisiyle 
buraya kaçan avrupalıları taşımaktadır. 

Prenses dö Pienıon A.smarada 
Aımara, 5 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Prenses dö Piemon Asmara'ya gel
miştir. Madam ve Madmazel Badoglio 
kendisini karıılamışlardır. Öğleden ıon
ra Prenses Asmara hastanelerini ziya. 
ret etmiştir. 

Mareşal Badogliyonun 
bildirdikleri 

Roma, 5 (A.A.) - Mareşal Badoglio, 
neşrettiği bir tebliğde, Aşangi gölü mu
harebesinin, habeşlerin Ceiba'ya doğru 
ürnidaizce kaçışlariyle nihayetlendiğini 

bildirmektedir. 
İtalyan tayyareleri ''karma karı§ık 

kaçan kütleyi" bombardıman e~kle 
meşguldür. 

Son habeş ordusu da yokedilmiş 
Aımara, 5 ( A.A.) - Havas ajanın 

muhabirinin haber verdiğine göre, ıon 
habeı ordusu, evvelki gün Aşangi gölü 
civarında yapılmı~ harbte tamamiyle yo
kolmuıtur. 

Cenuba doğru darına dağınık kaçan 

Negüs'ün kıtal.an İtalyan tayyareleri ta. 
rafından tnkib edilmektedir. 

Habeş dış bakanının 

bir protestosu 
Cenevre, 5 (A.A.) - Habeş dış 

bakanı B. Hemi Avenol'e çektiği bir 
telgrafta, dün saat 8 de Adisababa
nın beş İtalyan tayyaresi tarafından 
bombardıman edilmesine karşı pro
testoda bulunmuştur. Bu tayyareler, 
şehrin üstünde alçaktan uçmuşlar ve 
mitralyözlerle ateş etmişlerdir. 

Dış bakanı bu portestoda, Adisa
babada hiç bir garnizon mevcud ol
madığı ve İtalyanların bu hareketle
riyle, açık şehirleri bile saymadıkları
nı isbat etmiş bulunduklarını söyle

mektedir. 

Adisababa yolu italyanlara a<;ıldı 
İtalyan umumi karargahı, şimal 

cephesi, 5 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Haber verildiğine göre, Negüs'ün 

arsıulusal vaziyetin karışıklığı dola

yısiyle çabucak Adisababaya çağırıl
dığı rivayeti dolaşmaktadır. Adisa
babaya giden yollar, şimdi İtalyan or

dularına tamamen açıktır. Ve ordu
lar yollardaki arızalardan başka güç

lüğe rastlamıyacaklardır. Habeşlerin 

uğradıkları karışıklık, İtalyanları düş

manlan yoketmelerini ve İtalyan or

dularının zayiatiy)e kıyas kabul etmi
yecek zayiat verdirrnelerini sağlamış
tır. Negüs'e kar~ı yapılan son muha
rebede babeşler birkaç bin kiı1ilik za
yiat VP"mi..J.ar bu"la kar~r italyarıl -.r
dan Y"-lnız bir s••lıav ve be:ıı nef,.r nl
müıı, yirmi bir kisi de yaralanmıştır. 

Harekat şöyle yapılmıştır: 

Muluırf>benin tals'lf1fı 
İtalyanlar 3 nisan saat 6 30 a do~

ru taarruza geçmişlerdir. Alp Saboda 
fırkalarından birinci kolordu Şessa

degba mevz:lerine taarruz etmişler, 

Eritre ko!u bir çevirme hareketi ya
parak habeş kuvvetlerinin arkasına 

gelmi~tir. Ak'?::-.rn Üstü Alp1ılar Adi A

rel Gherti da ::;ına gelmişler ve Sa ban

do fırkası, hab~~e:-in muannidane 
mukaveme1i-:?.e rağmen Agemberive 
varmr•rr. l'"e'~an geçidine yerle~liri

len ağır top!~r dü41manın ııa~kınhi\'ını 
arhrnııştır. En son habeşler birkaç 
bin kişi k:ıy~ederek çe!dlmi~lerdir. 

Fakat asker arasında panik h.:ışlamış 
ve İtalyan tayyarelerinin faaliyeti bu 
paniği artırmıştır. 

4 nisanda Aşhangi ~:.:lünün ~arkın-

daki Kuarana doğru bir çevırme ha
reketi başlamıştır. Habeş ricatı h o.ki

ki bir kaçışa dönmüştür. Negüs ken
di muhafız kıtasından sağ kalan ef· 
radla birlikte cenubda ve uzakta bu
lunuyordu. 

Kuoram da italyanlarm elinde 
Asmara, 5 (A.A.) -D. N. B. 

ajansının hususi muhabiri telsizle 
bildiriyor: İtalyan umumi karar
gahı, İtalyan kıtalarının bu sabah 
Kuoram'ı işgal ettiklerini tebliğ 
eylemektedir. 

İtalyan umumi karargahının ra· 
poruna göre, babeı kıtaları, dai -
ma İtalyan tayyarelerinin ate!İ al
tında cenuba doğru çekilmeye de
vam etmektedirler._ Yalnız dünkü 
cumartesi günü İtalyan tayyarele
ri habeş krtaları üzerine 64 ton 
bomba ve 20 bin makineli tüf ek 
mermisi atmışlardır. 

ltalyanlar, Kuoram'ın ele g~
mesi keyfiyetine askerlik bakmıın
dan hususi bir ehemiyet vermekte
dir. Çünkü Adisababa'ya giden 
iki yol üzerinde olan bu yer iç 
Habeşistan'ın kapısı demektir. 

Habeşlerin tamamen yenilmeleri 
yakın 

Mareşal Badoglio, HabeJiatan
rn çok yakında tamamen yeniJe -
ceğini bildirmektedir. Mareıal 
Badoglio diyor ki: "Necaşi için 
üç hareket ihtimali vardır: ya ye
niden hU!:um edecek ve y~nilecek, 
yahud İtalyanların hücumunu bek
liyecek ve gene aynı akıbete uğrı
yacak. u'üncü ihtimal de tama
men geri çekilmektir ki bu da bir 
felakettir. Çünkü bu arazide ne 
yol vardır, ne de habeş kıtalan 
lüzumu kadar nakliye vasıtaları -
na maliktir. " 

Dessie gene bombalandı 
Adisababa, 5 (A.A.) - Bu saba~ 

altı İtalyan tayyaresi Dessieyi bom· 

bardırnan etmiştir. Hasar mikdarı da
ha belli değildir . 

Habeş te1'·::ibleri 
Adi sabaha, 5 ( A.A.) - Royter 

bildiriyor: 

1. - imparatorun İmparatoriçeye 
"Benim için duadan başka yapabile
cefriniz bir şey kalmamıştır." diye bir 
telgraf çektiğini, 

2. - imparatorun sulh istemek ve 
yahud saltanattan feragat etmek ni
yetinde bulunduğunu, 

3. - imparatorun Dessieye kaçmış 
olduğunu, habeş hükümeti kati su
rette yalanlamaktadır. 

l(ısa Dıs HalJerler 
' n. Fon Ribbentrop bir haç µ-iin 

daha Londrada kalacak 
Londra. 5 (A.A.) - Alman dış 

hakanlığı siyasa) kısım direktörü B. 

Dikhof alman delegasyonu azaların
dan bazıları ile birlikte Berlin'e ha
reket etmiştir. 

B. Fon Ribbentrop birkaç gün da
ha 1 "n...:ır.,.'da kalacaktır. 

ln{(:liz - fransız t'e Beldluı 
<r.<.:keri giirüşmt•leri 

Londra, 5 ( A.A.) - Siyasal mah
fillerde söylendifrine göre, lngiltere, 
Fransa ve Be'çika arasındaki as'teri 

v3rü~meler nisan ortasında baş!ıya

caktır. 

1 :J l"r 8 ni . .:r:mla 
h'll ıwyorlur 

Cen~vre, 5 ( A.A.) - On üçler ko· 
mİ'<'si rci:;i B. Madarİ""'a, komİ'eyi, 
8 n:s'.l.n ç:ırşami a günü top!antıya 

çn: ırmış.tll'. 
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L a .Repiiblilt a-auteainde Rene La-
111ıny )'Cl%ıyor: 

Almanya ite Japonya arasında ciz
li bir andlaşma varmıdır, ve vana, 
bu andlaşma nasıl bir askeri elbirliği 
tasarlamaktadır? 

Uzak Doğu meselelerini yakmdan 
takib edenler için, bilhassa geçen 
aonkanundan beri, hahra gelen aoru 
budur. Bu soruya kati bir evet veya 
hayıı-la cevab vermeye henüz imknn 
yoktur. Ne de olsa, bu neviden bir 
andlapnanın vücudunu inkara yöne· 
lenler bile, bu mevzu üzerinde bir 
mukavele imzasiyle neticelenmemi~ 

görüşmelerin yapılmış olduğunu ka
bul ediyorlar. 

NEZAKET TEATiSi 

Tarafsız her müşahid kolayca far· 
kedehilir ki, Almanya ile Japonyayı, 
kültürel olduğu kadar ekonomik bir
çok sahnlarda ~ıkı bir elbirliği birleı
tirir ve iki meınlckct arasında gitgi
de artan bir dostluk mevcuddur. 

Almnn kruvazörü Karlsruhe'nin 
ekipajına, Kobe - Osakn'da yapılmı§ 
olan son dereee hararetti kabul ve ibu 
hadiseye japon gazetelerinin ilk sayı
falarmda ayırdık1arı uzun betkeler 
bu bakımdan çok knrakteristiktir. Al
mnn misafirler şerefine §Cnlikler or
ganize ~dildi ve Osaka nlmanlarmm 
Konkordiya kulübü Osaka • Maini~i 
vasıtasiyle mahalli nasyonal • sosya
list grupu azalariyle alman kolonisini 
bu fenliklerde bulunmaya davet etti. 

Resmi japon mahfilleri, Moskova· 
ya karp bir müttefik saydıkları Hit· 
lerizmc kar§ı büyÜk bir sempati gös
termektedirler. 1933 denberi Tokyo 
ile Berlin arasında ardıarası gelmi
'.fen bir nezaket teatisine fa,hid ol
makta,.ız. Alman gazeteler~ fazla 
nufw.Ju Japonyanm yere ibtiaycı ol
Ciuğl.Dıu Ye Çini komünizmden koru
aıak Yazi.fesi,.le mükellef olduğunu 

lli.n etmektedir. Ote taraftan japon 
irazetelcri de zorla dikte edilmi§ Ver
aay andla~masiyle dünyayı bağlı tut
mak iatiyen "emperyalist devletler" i, 
Ciinaınizm)e dolu bir memleketi zen
cirlemekle itham etmektedirler. 

SANSASYONEL BiR BROŞOR 

Japon harb bakanlığmm basın bü
rosu tarafmdan basbrılmı~ olan sa.n
.-syonel bir broıürde. Almanya.nm 
büyiik harbtan mesul olmadığı ve 
ancak müttefiklerin mahir bir pro
paganda ile dünyayı bu 5W"Ct1e kan
Ciırmq olduklan yazılmıştır. Asıl gari
bi, bu yazryı yazanlarm, Japonyamn 
büyük harbta müttefikler yanmda 
lıarba girmiş ve bu müdahalesinden 
kendine bazı kazançlar da temin et
miş olduğunu unutmuı görünmele
ridir. 

Japon askeri mahfilleri, tiddetli bir 
ifade ile kollektif emniyeti itham et
mekte ve Japonyadan aonra Alman
ya da Cenevreyi terketti ise, bunu, 
sırf Milletler Cemiyeti, yeri az millet
leri geni§lemekten menettiği açan, 

yapmış olduğunu kaydetmektedirler. 
Esasen mutlakiyetçi rejimler olan Al
manya ve Japonya dünyayı çürümüş 
liberalizmden temizlemek mü~tcrek 

"t'azifeaiyle de mükelleftirler. 

Bro~ürün müellifleri devam ederek 
diyorlar ki: 

"Bütün dünya emperyalist devlet
ler arasmda bölümnii§tür. Ve arazi 
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Yabancı gazetelerde 
- l 

okuduklarımız j 
- _.., 

dan başka, japcn ku .. may subnylan. 
almıın bavacdığınm iier1emclerini ye. 

rinde ve yakından takib et"1ekt,..dir
ler. Japon askeri mahfillerini bilhas
sa blJ sonuncu silahın alal::alan:lırdı· 
ğı ~üphesizdir. Çünkü motör imalinin, 
Japonyanm 'Zayıf nohta!lı c1dağu ma• 

lumdur ve. japon lmrmavı bu lnuusta 
Alm~nvanm yardımma büy-•k IUl"'1Ud• 

lar ba ~lamaktadrr. 

_I\ VRUPA VE UZA DOGU 
Alnı .. ya ile Japo ya arasın a gizli ili . i ııl 

İşte biJ!nen hadiseler hun!:u-dır. 
ve bu hadiseler pek acık olduğu için,, 
Japonva ile Almanva arıı..vnda bir 
andla.ma yap·lnıış olup olın_~dığı ve

ya b:.mwı in~iliz - alm n Ör~nleri 

:yilzünc!en cci laıl:p kalmadığı me
~leri ikinci derecede kalır. Alman .. 
japon münasebetler.inin az çok <!er.in
l~tiı-ilmiş bir te l-iki iki ureır.leket a-

istatükosunu muhafaza etmek içindir 
iri hnrb ertesinde Mi1letler Cemiyeti 
kurulmuş ve daha sonra Kellog paktı 
imzalanmtt\tır. Harbm sonundan be
ri, Japonya süratle İ.nki§af etnliştir. 

Almanya da başmı kaldırdı. Şimdi bu 
devletler grupunun tehakkümüne 
karşı mücadele eden bu iki memle
kette hoınudşuzluk körlcmektedir. 

Bugünkü vaziyetin dursuz olupı

nun sebebi, mevcud vaziyeti devam 
ettirmek istiyenlerJe, lııık ettikleri 
yerleri taleb edenler arasındaki gö
rüş farkıdır. Eğer deve1tlcr, bugün 
ellerinde tuttukln.n sömürgelerin ser
vetlerinin istismarı hususunda hak 
~itliğini herkese bahşedecek kadar 
cömcrd ols lardı. sulh emniyet altına 
almabiürcli. Fakat vaziyet böyle ol
madığı için, bu iki blok arasında a
mansız bir mücadele, önüne geçilmez 
bir haldir. 

"Almanya, az zaman önce, kendi
si gibi biiyük bir devlet için yÜz kı
zartıcı olan bir andl~manın yükünü 
taşıyordu. Fakat nihayet, tamirat 
masrafları yükünü üstünden attı, 

Milletler Cemiyetinden çekildi ve ye
niden silahlandığını bütün dünyaya 
ilan etti. Yakın bir gelecekte elinden 
alman toprakların ve sömürgelerin 
geri verilmesini istiyeceği kolayca 
tahmin edilebilir." 

Japon askeri mahfilleri, Japonya
nm arazi taleblerini memnuniyetle 
karşılıyor ve hatta bunu teşYikten 

geri darnınyorlar. Diğer taraftan, Al
manyada, 1933 denberi, Sovyetler 
Birliğini Pasifik Okyanusundan uzak
laştıracak olan bir japon - sovyet har

bmı alkı§hyorlar. 

18 eylul 1933 de Militar Wolchen• 
blatt §Öyle yazıyordu: 

"Eğer Japonya, Rusyanrn deniz 
kenarındaki topraklarını qgal etme
yi ciddi olarak düşünüyorsa, vaziyet 
müsaid olunca derhal harekete geç
mesi icab edecektir. ilerde Sovyetler 
Birliğinin daha fazla kuTVetle.nmesi 
böyle bir te~ebbüsü çok daha güçle~

tirecektir". 
Hitlerin yakın dostu profesör Gan

shofer tarafından idare edilen Zeits
chrift für Geopolitik, "yersiz mmet
ler lehine olarak devamlı bir müca
dele yapmaktadır. Bu mecmuanın 
doktrini ıu suretle hulasa edilebilir: 
Doğuya yayılmak •e Balbk memle

ketleriyle halkı rus olan yerleri istila 
etmek Almanyanm hakkıdır. Japon
yaya gelince, o da, Çini kolonize et
mek ve Sovyetler Birlifrinin Asya par· 
çası Üzerine yayılmaya haklıdır. 

GENERAL ARAK/ KONUŞUYOR: 

Görülüyor ki alman ve japon gÖ· 
rü~eri tamamiyle biribirine uymakta
dır. Şimdi bir de bu yakınl~ma poli
tikasının nasıl tatbik edildiğini göre
lim. Bir aene önce, 1935 martmda, 
Berlinle Tokyo arasında ilk radyo 

bağları tesis edildi. Japonya dıı ba
kanı B. Hirotn, bu münasebetle Adolf 
Hitlerin meziye'::lerini öven bir nutuk 
siyledi ve onu 4 'yeni Almanyanm ya
ratıcısı" diye vasıflandırdı. Üçüncü 
Raybın nazariyecisi B. Rosenberg, .Al
manya adır.a onıı cevnb Yererek iki 
büyük menllcket, A anya ve Japon
yanm, o do'Jmzunçq asmı doktrini
ni kati olarnk teiketmiı olduldanna 
İp.ret etti ve c'alman km de
ğ • ce takdir etm te ilk dnvranan 
~zak Şark imparator • a., ara
rctli &Özlerle tebn-ıt etti. Geçen l?lllytS 

ymda., l.lünih'te bir t - jap n 
(estiTali esnasında,, Japcm)'tl.DID genci 

l Hitlerci e:ıçliklcre m~a-

Gim1e iki b ~ak hediye etti. Alınım -
japon r:.nla smm luı.ra.retli ~ f. 
tan B. Ca ehofe te . bir r.utuh söy
liyeTC'k, "atman talii ile j pon talii0 

ar &111da bir muvnz.lik bulc:nduğonu 
kaydet ifıtten soru cıkcndilerini Sov
yet boyunduru~undan ancak yiğit 

japon ordusu kurtarabiteccfi için'' 
çinlilcre, Japonynnm önünde boyun 
eğmek dostça taniyeainde bulundu. 

Bu suvarcden birkaç hafta sonra 
"Japonya - Almanya'' adında birce
miyet kuruldu. Tokyo dı§ bakanlığı
nın organı olan "Tapon T.inıesu g -

zetesi, alman • japon dostlui:unun sık

lqmasma bir fevkalade nüsha ayır
dı ve burada biiyük ukeri ~ general 
Araki'nin biT betltesi neıredildi. 

General bu yazıRnda diyordu ki: 
..ıBtırıtdn nazik diplomasi mesele

lerine ternu etmek niyetinde değ-ilim. 
Ne de olıte, Avrupa buhrr.nı gÖz ö

nünde tutulunca, Sovyet Rusya ile 
münasebetlerimizi yeniden gözden 
geçirmemiz gerekecektir. Almanya
nm memleketimize büyük ümidler 
bağladığm1 unutamayız ve bu ümid
Jeri boşa çıkaramayız.0 

Ve gündelik gazeteler, japon - ftl
man elbirliğinin kültürel ve ekono
mik mübadelelere inhisar etmemesi 

lüzumunu ileri sürdüler. Niki - Niki 
razetesi. Japonyaya verilmiı olan es
ki alman sönıüreeleri meselesinin §Üp

hesiz tekrar konuşulamıyacağmı söy

ledikten sonra hemen ilave ediyordu 

ki yapılacak daha iyi bir iı vardır: 

Büyük devletlerin elinde bulunan sö

mürgelerin yeniden bölünmesini iste

mek. Alman gazeteleri de bu fikre 

iştirak ediyor, görünüyorlar. Çünkü 

diğer aömürı;eleriruleıı açıkça bahset. 

tikleri halde, Uzak Şarktaki eski al
man sömürgelerinden bahis açmak
tan çekinmektedirler. 

1935 ilkteşrininde, Jnponyanın 

Berlin elçisi, Osalı:a da alman • japon 
cemiyetinin bir toplantısında fÖyle 
diyordu: "Japon • alman münasebet
leri, Almanya ile diğer devletler ara
amd ki münasebetlerden çok ayn bir 

karakter arzeder." 

UZAK DOGU iLE AVRUPANIN BIR
LEŞTIGI NOKTA 

Herkes biHr, ve !timse ~üphe et
mez ki, Japonya Berlinde huausi bir 
muamele görmektedir. Alman mücs-
sese& Kari Zeiss, son zamanlarda, 

TSUSAmi - Şeınkodzio japon finnasiy

le a&keri YaSJtnJann imırJine de tepnil 

edilecek bir "i~birliği lapnası" yap

m için :hükümetten müsaade almıt
tır. Japon deniz sub yları, birçolı de
falar alman cemi tezgahlarmı ziyn
ret ederek. hususiyle denizalb ~· 
lerinin yapılışını tetkik ettiler. Bun· 

r.ısmda münarebetlerin, zaman nda 
andJ mıanın kati ~ı.ırctte İrJzal nma• 
sm1 mümkün kılacak &tadar :sık1 cd
d ğunu ortaya koyar. 

:işte U::nk D ~ po itikuı b nOk
tada Avruoa n•itik s~yle ·r E-•ir ve 
-ıünme.z ~ul daYa !ltı bir 

ha ortnya koyar. 

• • e r cemıye ı ya 
Knanatimi:ze göre, B. Eden'in nut

ku, lngilterede ekseriyeti te~kil eden 
ve ingiJiz dt§ sıyasasının Milletler Ce
miyeti Üzerine yaslanması lüzumuna 
kani olan halk tarafmdan iyi karp
lanmam!~hr. 

Herkes, bugünkü c\urumun çetin
liğini ve güçlüğünü takdir eder. Hiç 
kimse, bir lalam olur olmaz tenkid
Jer savuı-arak dış bakanımızın vaı:ife
sini güçleştirmek istemez. 

Bu nutukta Bay Eden, yalnız on 
beş gündenberi yürümü~ olduğu yolu 
izah etmekle kalmamı}, aynı zaman
da knbinenin bütün İngiliz sıyasau 

için beslemekte olduğu dü~ünceleri 

anlatmı§tır. 

Bu düşünceler, ne qçi partisinin, ne 
de onun dqmda bulunan milyonların 
düşünü:lerine uygun değildir. 

Bu. bizim Bay Eden'den bekledi· 

ğimiz clüşünoeler değildi. 

Ed~, bu .özleriyle Milletler Ce
miyeti devrinden önceki Tori :zih.niye
tine, ltendi tabiriyle "b .. tün tarihte.ki 
İngiliz s.ıyasa•ının gÜttüğü maksada" 
aıçram~tır. 

Mille!der Cemiyeti ikiDCi safa dü-
ıüyor. Eden'.in Jimcli biricik e emi.yet 
verdiği mesele, Milletler Cemiyeti 
pllktma yeniden dokunacak bir ha
dise e meydan verme.meldir. 

Onun bir taknn arkadaşlan i&e, 
B. Makdonald•m ~ı tarnfmdnn 
ifşa edi diği veçhile, dah ileriye gi

derek bu paktm kavradığı sahanm 
daraltılmasını iste-mi~!erdir. 

Milletler Cemiyeti zayıflnymca 

kollelıı:tif em ·yet sistemi gerç.elıı: m • 
nası ile z yıf!nr. 

Hükümet. barrfuı bah Awup sm
daki müstacel durumun d~ında bulu. 
nan bütün mesuliyctlerden eller.ini 
y• mak difcğindeclir. Ne yazık ki 

Hob~istan meselesi de bunların ara
smdadtr. Cünkü dış bakanı bu mese
le ha 1ı.k:nda hiç ıı;;.,..rnr ç anılŞtır. 

Bun m yerine Fransa ile as1ı.eri 

bir ittifak yapıldığmı meydana koynn 
bir takım s(;zler söylenmiştir. 

Bunun da Milletler Cemiyetini 

kuvvetlendirmek için değil "meınle
ketin hayati bir takım ihtivaçlarını 

kar§ılamnk için" yapıldığı anlntılmı§• 
tır. 

B. Eden'in "lngilterenin aınırı Rea
dedir" ~eklindeki Baldvin tekerleme
sini benimsediği ve böylece dr~ b kan• 
lıffı makamına geçtifi anlaııılıyor. 

Bütün tarih içinde İngiliz sıyasa 

ananesinin Ren'delri fransız s•nırmr 

korumak olduğu yolunda söy!enen 
sözleri dinliyen sayın sayl:::ıvlnr, her
halde Malboro ile Vellington'u acı a• 
cı hatırlamı~lardır. 

Bay Eden'in İyi taxih bilmediği 

~e değildir. Fak.at onun tarihi e

sas tutarak müdafaa ettiği .aıyaaa. ea
ki dünya dü ünüşüne yas! nmakta, 
yeai düfiinüılere uymaraaktl"dır. 

O, miUetler cemiyeti paktnıı lrnvv.ctlon
dirmek meselesini tamaınivel bir ta• 

rafa bırakmaktadır. Hükünıetin en 
fazla ağraştı~ı mese•e-nin bölünmez 
sulhu değil, Fransa ile Belçikayı .mÜ· 

dafaa etmek oldui!u anla~ıl1yor. 

Bir ittif ktan buk.a bir ~y ofma. 
dı:iı aıala§ılan yeni durumun esaslan

m, ~ılıklı olar:ak, ıiki tarafın gt!nel 
kurmayları İnceliyeceklerdir. 

B. Eden, bundan bir sulh tedbiri 
gibi bahsediyor.: Halbuki bu bir harb 
tedbirinden başka biT şey d~ğildir. 

Teda.füi bir karakterde oldaf.u da 
söylense, İttifaklara kar:şı İt ifa!:lar 
yapılır ve bu k ılıklı ittifaklar ara
sındaki rekabet harba yol açar. 

~tor Dalton di or ki: "Benim 
aldı..~ intiba fudur: lngili:ıı: hirkii· 

meti bir manewa yap rak tilletler 
Cemiyetinden uzaklasmakta bir fr n

st2 - in.,.iliz ittifakına do&ru yo, a1-
maktadn .'' 

Hakikat, bu kadar da zayıf değil
dir. Doktor, memleketin, böyle bir ııı
yasaya muzaharet etmiyeccğini de 
ilave ediyor ve diyor ki~ 

"Bilakis, istenen sıyasa açıktan 

açığa Milletler Cemiyeti vastmsiyle 
bir kollektif emniyet te§kilab yapıl

mcuıdır." 
• - Deyli HeralJ'dan • 

rakteri lıakkmda malilmat edinmek için. çolC 
faydahclır. 

Yasan: Norbert von BISCHOFF 
Tiirkçcy. çcuircn: Burhan BELGE 

Kaldı ki bu kongreye, padişahın feda ctmc
ğe mecbur olduğu şark vilayetlerinin dele
geleri iştirak etmisti. Bu delegelerin Mus
tafa Kemal'in milli misak etrafındaki mağ
şuş laflarına kapılarak kurtuluşu onun şart 
koştuğu "sonuna kadar müdafaa" formülün
den ummaları tabii olabilirdi. Fakat bu, pa
dişahı fikrinden vaz geçirecek bir sebeb ola
ma.7.dı. İmparatorluğun görünürde olsun mu
hafazası uğruna, bu adamlarla ümidlerinin 
feda edilmesi lazımdı. 

bir bakımdan tereddüd ve süphe göstermeğe 
mezun olamazdı. Türk milleti, Sıvas kon
gresind~ gayet açık ve sarih olarak delege
lerinin ağzından konusmuş ve padisahın Os
manlı politikasını reddederek Mustafa Ke
mal'in milli Türk politikasını kabul etmiş· 
ti. Arablarla bir arada şüpheli ve hürrivet 
haklarını küçültücü bir hayat süreceğine İm
paratorluğun Türk olan parçasında tek ba
şına ve miistakil olarak ya"'al'l"avı tercih e
derek, bu Türk olan parçanın birlik ve istik
lalini icab ederse silahla müdafaa etmeğe 
karar vermişti. 

Padi~ah kendi icinden, asla o zama.na 
k<"dar ki hattı hareketinden dönmeğe ve 
Türk mitıetinin arzularım dinlemeye yat
kın de<tiMi. t~tanbnlnn bedbinlik verici ha· 
vasında, İngilterenin idare etti'!;i galib mÜt• 
tefiklere karşı herhangi bir hareketin mu
vaffak obmıvacağma mutlak ı:.:ıırette kani
di. Bu miTiet ve milletin kendi haklarmı 
kendisi tavin etmesi ~ihi modem düşünce
ler. onca, bir nevi zmdıkhktan farksız den
sizlikler ve müna .. ,.bet~1 71iklerr1i. Bü ün !m
paratorhık üzerinde sekilde olsun hüküm
ranlık haklarım muhafaza etmek fikrine da
ha h;1a. c<>nla başla bafi'lı idi. 

Cihan harbını kazanan devletlere karşı 
tam bir zaf içinde bulunan padişahın Ana
dolu kurtuluş hareketini ve bunun ehemiye
tini ta 1919 yazına kadar idrak edemediği 
muhakkaktır. Binaenaleyh gerek kendisine 
gerek hükümetine göre, Mustafa Kemal, 
çılgın ve tehlikeli bir fautasetan başka bir 
şey değildi. Bir fautast ki etrafına topladığı 
ve fikirleriyle kazanabildiği bir avuç avan
türye ile, padişahın ve imparatorluğun esa
sen kafi derece tehlikeli olan vaziyetlerini 
biisbütün tehlikeye sokmaktan başka bir şey 
yapmasına imkan yoktu. 

Erzurum kongresinden 
şah, bu husustaki fikrini 

sonra da, padi
değiştiremezdi. 

Fakat işte, Erzurum kongresinden bir
kaç hafta sonra, Sıvas'ta da bir kongre top
lanıyor ve buna Anadolunun her tarafından 
delegeler iştirak ederek Erzurum'da karar
laşan noktalara bir kere daha karar verili
yor ve İmparatorluğun Türk olan aksamının 
biribirinden cözülmez bir bütün olduğu ve 
Türk milletinin bu bütün. içinde inkişafına 
müsaid bir barış temin edilmezse mücadele
ye sonuna kadar devam edilmesi tesbit edili
yordu. 

Artrk bunun üzerine, padişah, herhangi 

Milletinin arzu ve temayüllerini idrrtk 
ederek, artık İngilterenin mevhum necabet 
ve menfaatlerine dayanmakta devamın mı 
yoksa kendisivle hanedanının mul·adderatı
m, kendine gelerek uyn3mıs olan Türk mil
letinin kuvvet ve iradesine havale eyleme
nin mi dorrru olduğunu tayin etmek sırası, 
pac1ic;ahınch. 

Bu çıkmaz karsısınc a aldıitı dummu tet
kik etmek, padişahın düşünüş tarzı ile ka-

Fakat öhiir taraftan rla Anadolu "reketl 
o kadar inki._af etmis huhınuvor idi k; bu
nunla artt1<: iyi P.'CCİn"1ek ic::>h erliuor:du. Yok
sa. simdilik yalnız Drımı:ı.cl Ferin'in rlıc; T><'li
tik:ısma k rc;ı ~eten h 11 kuvvetl-!r. gü.!ıün ;:. 
rinde. o~<lişahın kendisine karrt füı teveccüh 
edebilirdi. (~nnn v.,r) 
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AVO ANKARA FLTTBOLCUI~UGUNA 
•• 

e a~ta Gen~ler b·rliği. Fenerbahçeyi 
• 
ı 

• 
rmesı e • l" zım elen bir oy n g· ·· s 

(Başı 1. inci sayfada) 
bahçe t kanının aleyhinde değil, An· 
k ra cücü ve Ge?ıçler birliği takımla
r m 1 binde mütal a etmeliyiz. De
me istiyoruz ki Fenerbahçe. kendin· 
den umul n t knik oyunu bize göste· 
r m di ise. bu, ancak. nnkar lı fut
b cul rm ço ayertli oynrun larrn
dnndrr. Z yıf bir t lamla karşılafan 
1 u"V"etlice bir t knnm, yukarda bah
setti· imiz teknisiteyİ kolayca göster
mesi t biidir. F k t, kuvvetler arasın
d ki f rk. - bir tarafın fazla an· 
trcnman ve yolcuhıhtan yorgun ve Ö· 

le t r fm d sertçe olmasından dola

yı - az lmca • --el oyun görmenin im
k.rt kalm"7-

Biz'"e. bu maçtan alınacak intiba
lnr ~· n rdır: - Ankara futbolculuğu 
n1ın kendi ltendlııe erişmiş bulunduğu 

bu vaz: etten faydalanarak - Ankara 
y , y r!i ve y ncı, iyi takımlar ge
ti,.Tı \·te devam etmek ve kendisine 

V i!ir bir futbol merkezi kttnnağa 
c,.1.r,...ak. N. B. 

"' " ,, 
n-nkü me.cta hakem gene Sedad

dı. Tn!amlnr 15.45 de alana çıkb1ar. 

F er ahçe • umi katibi, B. Muvaf
fn I Hent'menc.ioğlu birkaç sözle 
G neler Bir i-· e bir kupa Yerdi. 
C cer birliği reisi B. Yusuf Korman 
T .... Jt' 'e birincisiyle ç.arpı~manın ver

c!i • i şereften bahsederek fenerbahçe· 
lilr.rc bir bayrak sundu. Para atıldı. 
K1ılevi Geneler Birliği seçti. Gençler 
gÜneı1i ve hafifce esen rüzrrarı arkala-

"' rına nldılar. 16 da Fenerin ilk vuruşu 
ile ovun basladrP.r zaman iki tarafın 
t k ..... ı n tövle idi: 

F cnerbah~: 
Necdet 
F zd, Ya§ar 
Cevad, Esad, Rqad 
Niyazi, N ci, Ali Rı:za, Namık, 

Fikret 

Geneler Birliği 

Rahim 

Asım, Mitat 
A ~ d. Ihsan, Halid 
s .. im, S lahaddin, Rnsim, Niyazi, 

Sabahaddin 

F enerbahçe ikinci devrede Fikreti 
sol içe aldı. Namık aol açığa geçti. 
Genç.le.r birliği, birinci devrede aksa-

yan sol açıfrmı Cahidle deği ... tirdi. A
yağı burkulan Niyazinin yerine de 
~ Ünir girdi. Takımlarda ba,ka deği
§İklik olmadı. 

Maçtan önce 

Fikretin iltihakiyle kuvvetli şekli: 
ni bulan fenerbahç.elilerin, bu maçta 

birinci oyundaki muvaffakiyet.5izliği 

silecekleri umumi kanaat halinde idi. 
Gençler birliğinin müdafaasını çok a· 

ğır bul nlar mühim gol farkt ile alan
dnn cılı:nc&•klarır.ı hesap ediyorlardı. 

Gençler birlifi oyuncularmm asabi ol· 
duklnrı yüzlerinden okunuyordu. iti
raf etmek lazımdır ki alana gelenle-

Tefrika: No: 27 

rin ekseris.i de Türkiye fampiyonunu 
daha çok tutuyorlardı. Bir tnrafta 
kuvvet, teknik dolu Fenerbabçe, k r
~ısrnd mütereddid oynayan Gençler 
birliği ••. Bütün seyirciler diklı:at ve a

laka ile bu iki taknnın maçmı seyre
diyorlardı. 

ilk 1 S dakika 

Fenerb hçe ilk anların beyeCAnm
dan istifadeye çalışıyor. Uzun v~
larla sağ ve sol açıkların ayal:lanna 
geçen top, etrafın alkışını toplayacak 
kad r güzel atlatrşlarla, Gençler bir
liği kalesine kadar iniyor. Akmlar 
hep Fenerbabçe tarafından yapılıyor. 

Y lnız b~inci dakikada Gençler bir
liği aağııçığı Selimin Ani bir fırlayışını 
Ya§ r ancak bir kornerle önliyebildi. 
Selimin çektifri korner, havadan gelen 
toplara çok hakim olduğu görülen 
Necdetin tu~yla neticesiz kaldı. 

Bu bir tek akma klll"§ı F enerbahçe bir 
kaç hücum yaptı. 12 inci ·dakikada 

Naci bir daha ele geçmez bir fırsat 
kaçırdı. Bu ilk on beı dakikada Fe
nerbahçe üstündü. 

Fenerin golü nasıl oldu? 
İkinci 15 dakikalık zamanda Genç

ler birliği biraz açıldı. Akmlar müsa
vilqti. 17 inci dakikada Selim gol a
tacak vaziyete geldi. Fakat kaleci ile 

kar!\: karşıya kaldığı halde topu dışa
rı attı. Oyun denk iki takım arasında 

geçen güzel ve heyecanlı bir hal aldı. 
19 uncu dakikada Fikret kaleye ka

dar indi. Gençler birliği beklerinin i
kisi birden kendisini marke edince to
pu Ali Rızaya verdi. Fakat Ali Rıza 
topu kaptırdı. Biraz geride fırsat kol

layan Esad hemen koştu ve beklet

meksizin bir §Üt çekti. Yere muvazi 
giden Ye sert bir VlD'U§la ağlara takı
lan bu gol iki ır.açta yapılanların en 
gü:zeli oldu. 

Birinci deorehin aonları 

Gençler Birliği bu golden fena hal

de araıldı. Vuruşlan gayri muntazam 
n gelişi güzeldi. F enerbahçe gözle 

görünür bir üstünlük kurdu. Gençle

rin kalecisi ve iki beki bu sn-alarda 
çok uf"raftılar. Birkaç sayı daha ol
mak Ü7~re idi. 

Gençler birliği ancak yedi sekiz 
dakika süren bu baskıdan golsuz çık
tı ve bu sefer üstüdlük diyebiliriz ki 

Gen~Jer birliğine geçti. Fakat tecrü

beli Fenerbahçe müdafaası Gençler 
birliği forYerdlerine hiç fırsat verme
di. Devre 1 - O Fenerbahçenin lehine 

bitti. 

ikinci dcvrt! 
Bu deverde güneı ve rüzgara kar

şı oyna.yan Gençler birliği oyuna baş
ladı. Top daha iki üç metre ilerleme· 
den Fikretin ayağına geçti ve hemen 

ilerlemeye başladı . Bu akın avutla 
neticelendi. Rahimin uzun vuruşu to
pu Fener ltalesine yakın bir yere dü
şürdü. Oçiincü dakikadayız. Rasim 
sıçradı. Topu baıı ile ayaklarınm önü-

ne indirdi. Kaleye doğruldu fal' t Ya

§nr kendisini elile tuUu. Hahem bir 
nrikik verdi. Mitatm çektifri şüt knle 
direğinin solundan ve yerd avut ol
du. 

Gençler bil"liği çok c-üzd oynuyor. 
F e.ner müdafaasını adematulh sıkııtı· 
nyor. Altıncı dakiknda Fener knlcsi
ne yakın bir firikik daha oldu. Bu da 
boşa gitti. 

Niyaz;i ue Fikretin şiitleri 

On be daki a süren Gençler bir
liği üstünlüğünden scnra, Fenerbah~e 
muhacimleri biribiri arkasma Genç
ler birliği kalesini sıkı brdılar. N?ya
z.i bir def mda Hnlidi geçti, ~İtnb 
ntl ttı ve sağdan kaleye tutulmaz bir 
~üt gönderdi. Bu §ÜlÜ Rahim değil, 
ancak kale direği kurtarabildi. He
m en bunu taldb eden zamanda Fikre
tin bir ıütü de kale dire{!ini sıyrrdı 
geçti. Ankara 'nmpiyonu enerjik bir 
oyunla ve bildifri kadar teknikle bu 
mütemadi hücumlara karfı koydu Ye 
tehlikeleri at1atb. 

Fener bahçeye olan kornerler 

Oyunun ortıılarma doğru Gençler 
birliği yalnız müdafaa yapan ve k r
ftsmdaki la.kmıdan çekineD halinden 
kurtuldu. Yerden ve güzel paslarla 
Fener kalesine kadar birçok defolar 

indi. 20 İnci dakikada Yaşar bir golü 
ancak kornerle kurtarabildi. 24 üncü 
dakikada Fazıl küçük Cahidin bir a
kmmı gene kornerle kesti. Top bir 

an geldi ki yalnız Fener nısıf aaha

sında oynandı. Fikretin, Naci.nin ge

rilere gelerek nıüdafaadan top çıkar
dıklarını gördük. Yanm &aat içinde 

F enerbahçenin ciddi vo tehlikeli ola· 

bilecek iki akmı oldu. Bunlardan bi
rini Asım taca atmak auretile kur
tardı. 34 üncü dakikada Ali Rızanm 
bir ilerleyİ§İnİ de İhsan f avulle kese
bildi. E&adın şütü az daha golle neti

celeniyordu. 

Son ve heyecanlı dakikalar 

F enerbahçe 30 uncu dakikada Ce
vadı yeni bir oyuncu ile değiıtirmek 

istedi. Fakat iki taraf daha önce, aon 

25 dakikada oyuncu deği~tirmemek 

karnnnı vercliklerinden, dı~ çıkan 
Cevad tekaIT İçeri girdi. Bir aralık 

lh~an da oyundan çıktı ve üç dört da

kika sonra gene oynanıağa ba.§ladı. 

Oyun beraberliğe kl\vuşmak isti· 

yen Gençler birliğinin neticesiz kalan 

gayreti ile seri devam ediyor. Fener
bahçe müdafaası topu birkaç kere u
zaklara atmak mecburiyetinde kaldı. 

38 ind dakikada F enerbahçeye bir 
korner daha oldu. Rasimin kafa ile 

vuru~u, topu direğin Üstünden dışarı 
gönderdi. Maçın ne~icesine iki daki

ka kaldı. iki taraf <!a durmadan didi

niyor, koşuyor ve uğraşıyor; buna 

rağmen gol olmuyordu. Oyun son bir 
kale vuruşuyla nihayet buldu ve Tür
kiye §ampiyonu F enerbahçe, Ankara 

Yukarda: Fcnerbahçc l:tilcsi önünde tehlikeli bir an. Aşağıda: D:inl:ü 
maçt seyredenler den bir grub. 

§antpiyonu Gençler birliğini 0-1 yene
rek aahndan ayrıldı. 

., ,, ,, 
Misafirlerimiz dün ak~ki trenle 

lsto.cbula gittiler. Geldiklerinde oldu
ğu gibi ankaralı sporcular istasyonda 
kendilerini törenle uğurladılar. 

İstanbul' daki maçlar 
İstanbul, 5 (A.A.) - İstanbul mm

takası futbol §ampiyonası maçlarına 
bugün dE' devam edildi 

Tak.ffim stadında: 

Günün en ehemiyetli maçları ha
rada yapıldı. ltk oyun Albnordu ile 

Beylerbeyi arasında yapıldı ve A1tın
ordu maçı 4-2 kazandı. 

Güne~ - J' ef a maçı 
1lı!nci maç Güneşle Vefa arasmda 

yapıldr. 23 üncü dakikada Necdetia 
yaptığı bir golle birinci devre 1-0 

Güne§ lehine bitti. 

ikinci denenin başmdan itiba!"f'D 

başlayan Vefa hücumları, Güneı1ileri 

bütün devre boyunca müdafaada kal
ınağa mecbur etti. Fakat hücumlar 
netice vermediğinden Güne§ 1-0 ga

lip vaziyetinde kaldı. Vefalılar sinir

lenmeğe baıladılar, fakat 38 inci da
kikada pena]tıdan bir gol yaptılar. 

Beraberliği elde ederek canlanan YC
falılar be§ dakika içinde iki gol daha 
çıkaraark oyundan 3-1 galip çıktılar. 

Galata.~aray - lsuınbulspor maçı 
Sonuncu maç lstanbulspDTla Gala

tıısaray arasında yapıldı. Oyuna ls
tanbu1spor bn§ladı. Onuncu dakilla-

dnn itibaren galatasaraylılann hücwn 

üstünlüğünü korudukları görülüyor

du. Bunmıla beraber lstanbulsporlu

lar, 16 ıncı dakikada penaltıdnn bir 

gol çıkardılar. 

Ba gol<l"'n sonra defanse geçen la
tanbul Sporun bir tabiyesini çürütmek 

için Galatasaraylılar sağdan ve so'dan 
boyuna hücum ettiler. K çan bazı ftr• 
aatlnrdan sonra Fazıl bernherrk gofünü 
çıkardı ve birinci devre böyle::c bitti. 

Ba§tan sonuna kndnr Galatasaraylı. 

lamı Üstünlüğüyle geçen ihinci devre

nin 26 mcı dak:l:ıwndn Bülent ikinci 

golü, 30 wıcu <Wekada Necdet ü~üncü, 

36 ma dakikada RC§ad diirdüncü ve 40 

mcı d.Wkada Danyal beşinci golü yap. 

blar. Maç 5 - 1 lstanbal Sporun yenil• 

mesiyle bitti 

Sovyet ağır endüstrisinin 
verimi artıyor 

Moskova, 5 (A.A.) -Tas aJan .. 
ıı bildiriyor: Stakhanof hareketi
nin bu ilk senesinin ilk üç ayı için· 
de ağır endüstri verimi geçen se .. 
nenin aynı ayma göre büyük ölçü· 
de artmıştır. Geçen seneye göre 
çıkarılan kömür mikdarı yüzed 29 
dan fazla, petrol mikdarı aşağı 

yukarı yüzde 18, dökme demir 
a~ğı yukarı yüzde 24, çelik yüz· 
de 40, bakır yüzde 34 ve alümin· 
yum yüzde 55 fazlalaşmıştır. 

Kamyon imalatı, bu üç ay zar. 
f ında, yüzde 17 den fazla artmış, 

1 
traktör imalatı yüzde 23, eşya va· 
gonu imalab yüzde 52 ve harman 

makineleri imalatı yüzde 150 faz. 
lalaşmıştır. 

Kimyevi endüstride, bamızı 
kibrit istihsali yüzde 37 den faz -
la, su:n'i kauçuk istihsali ise yüzde 
93 fazlalaşmıştır. 

· alı i · 
Kooperatif arkasmda Bahabey n· 

partmıam 2 No. la d aire 

gibi, tamamiyle tanımadığı bu kendi hayali
ni umn zaman seyretti. 

rinde sanki parladıklarını hissediyordu. ni beğenmişliğe atfediyordu. 

Yazan. ]ak ŞARDON 
Türkçeyi' çevıren : Nasuh1 BA YI>AR 

Şöminenin yanında bir koltuğa oturdu, 
şapkasını çıkarıp di.7.ine koydu ve Alber'i 
düsünmeğe başladı: Onun sesini işitiyor ve 
kendini mesud buluyordu. Onun yanında 
geçen hayat ne iyi, ne sade idi! Simdi bura
da olsaydı zaman ne tatlı gecerdi! Onu da~
ma dinlemek istiyor ve kendisine her vakıt 
söyliyecek sözleri de bulunduğunu biliyor
du. 

Şunun bununlcı konusmalar. yeni bir tu
valet, sokaklar, herhangi bir kitab, her sey, 
- kalbi bir münasebetle - onu şimdi alakalan· 
dınyordu. Mevcudiyetine karışan Alber'in 
hatırası, bütün rastladııi-ı §eyleri onların sev
gisine irca ediyordu. Boş evde, mektubları
nı okurken onunla berabennis samyor, ya
hut pannaklan piyanonun dişlerinde. düşü
nüyordu. Fakat anası Bert'i kcderlendiriyor
du. Pek az bir şeyle iktifa eden bu ana sev
gisine daha fazlasını venncğe calışıyordu. 

Bert, - hal ve hareketinden dolayı ken
dine itab etmeksizin ve söylediği yalanların 
bile farkına varmaksuın - Alber'le olan mü
nasebetlerini her gün gizliyordu. Bu kuvvet 
ve saadet sebebin~ nasıl olurdu da ayıpla
nacak bir şey farzeder. kendisine hayatın 
zevkini, geneliğinin parlaklığım, hatta bü4 
tün faziletlerini veren hu aşktan şüphelene. 
bilirdi? 

--------- -
Eve döndüğü zaman Madam Katröfaj'la 

anasını salonda buldu. Oturdu, eldivenleri
ni çıkararak man~onunun içine yerleştirdi 
ve zarif, canlı, çok konuşkan, neşe ile söze 
karıştı. Madam Dögui, kızının biitün hare
ketlerini göz ucu ile takip ediyordu. 

Madam Katröfaj sordu: 
- Dersten mi geliyorsun? Çok mu çalı

şıyorsun? 

Gü1ümsiyen ve hayran olan gözlerini kı
zından ayınnıyan Madam Dögui: 

- Kendini çok yoruyor, dedi. Hiç bir şey 
yemiyor. 

Bert yerinden kalkarak cevab verdi: 
- Srhatim tamamiyle yerinde. 
Odasında aynanın karşısında durdu, 

r~nl·siz yüzüne, daha büyümüş ateşli gözle
rıne baktı ve sanki onu sorguya çekiyormuş 

·~* Havaların çok soğuk ge~tiği birkaç gün 
Bert, Bulonya ormanında Blans Selöriye ve 
Mersedes'in yeni arkadaşları Aleks Subiran 
ve iki Paskal'larla patinaj yaptı. Madam 
Selöriye tarafından kurulan dcıns kursuna 
gitti ve Katröfaflarla birlikte Madam Fon
tases'in suvarelerinr.le bulundu. 

Aramldığma, kendisiyle alakalamldığma, 
beğenildiğine dikkat ediyordu. Erkeklerin 
kendisine gösterdikleri iltifatlarda, Alber'in 
gizlice tekrarladıaı medih ve senaların bir ., 
çeşid tekidini buluyor ve onların kendi üze-

Baskalanmn bahtiyarlı<Yı icin yorulmak 
istiyordu. Bonifas'larm evinde büvük nine 
ile uzun uzun konusuv,. .... ~er tiirlii e-?lenceı:
den mahrum bulunan Alis'le sok~ğa çıkıyor, 
onu gezintilere, müzelere. sergilere götürii
yor ve gün, bol bol ve f~kalac;xp kc'1u .. 1rken 

küçük çaydanmda cay hazırlıyan Be~in o
dasında sona eriyordn. 

Zaman zaman Alber ,,.ibi M'Y "'Övliyrr ve 
o vakit Alis, arkada~m&, S"'1°1-ini ta' ,,...in 
ederneksizin sezdiği k"'-"r vP 1,;:l{üınl"'rinc1 e 
kati davranan ins:ın tavrını :hafif bir kendi-

~* 

Bert bir bahçe duvarı boyunca yürüyor-" 
du. Bu dar sokağm alışık olmadığı manzara.ı 
sına dikkat ederek lambaların henüz yakıl
mamış olduğunu farketti. Ağaçların attın.
da bir sıraya baktı, bahçenin dört bir yanını 
döndü dolaştı, kü--ük yolu baştan başa geç .. 
ti ve gene geriye döndü. Alber gecikmişti. 

Onu böyle beklemeği kendisi için bir küçük· 
lük saydı. ''Bir suçlu gibi böyle serserica 
gezmek ne ayıp şey t bir daha gelmem." di4 

ye düsündü. Fakat gene bahçeye girdi. Hem 
onu görmek için sabırsızlandığınd<1n. hem 
de gitmek istediğinden sinirleniyordu. 



SAYFA 6 

Altı yerde merkez atış 
yerleri açıldı 

rerı, genel kurmay ikinci başkanı kor 
general Asım gündüz, talim ve terbiye 
dairesi başkanı tüm general Burhaned
din, Tiimea komutanı tüm general Ke
mal Gökce, bir çok saylavlanmız, C. 
H. P. Ankara ilyön kurul Üyeleri ve id
man ittlfakiyle atıcılık federasyonu baş
kan ve üyeleri, gazeteciler, atıcılık dersi 
alacak gençler törende bulundular. 

lık önce, atıcılık federasyonu ve An
kara mıntakası başkanı Erzurum aay
lavı B. Şükrü Koçak şu söylevi verdi: 

B. Şükrü Kaçağın 
söylevi 

- Arkada~lar; 

Bagün burada hep bir araya gelişi
mizin $ebebi Ankara bölgesinin çalışma 
yeri;ıi açtığı yeni bir sporun, türk ço. 
cuğunuıa, cumuriyetin seçkin çocukları. 
nın en çek seveceği, benimsiyeceği atı
cı!Jk apon.ınun başlangıcını kutlamak
tır. Bugünkü bu tören ulusa sevinç, 
gençliğe enerji, memlekete fayda geti. 
ren onemli bir işin törenidir. 

Lu sevinçli günümüze iştirak lutfünü 
es~rgemiyen sizlere Ankara bölgesi ve atı· 
cılık federasyonu adına yürekten te· 
şekkürlerimi sunarım. 

Ar!Mldaşlanm; 

cuklarıyız. At ve silah türkün sembolü. 
dür. Bunun için bugün yurdun altı ye
rinde (Ankara, 1 stanbul, İzmir, Balı. 

kesir, Kayseri ve Edirne) de atış yerleri 
açarken çok içten bir zevk ve memnuni
yet duymaktayız. 

Arkadaşlarım; 

Bizde spor, ihmal edilemez bir ihti
yaç olduğu halde, uzun zamandanberi 
olgunlaşamaDllş işlerdendir. Cumuriyet 
idaresi bu yıkık ülkeyi, binbir eksikliği. 
le tevarüs ettiği zaman ortada biç bir 
canlı ıpor eseri bulamadı. Türk sporu
nu yeniden kurmak mecburiyetinde kal
dı. Uzun emeklerte ancak bugünkü ge. 
lişme elde edilebildi. Kemalizmin yapı
cılık ve yaratıcılık havasından can alan 
türk çocukları bugün karlı dağlara tır. 
manıyor, göklerde dolaşıyor, bava boş 
luklanna kendisini atıyor, en çetin spor
lara kendini veriyor. Fakat arkadaşlar, 
bugünkü verim, ihtiyacmuzı doyuracak 
ölçüde değildir. Büyük şeflerimizin çiz. 
dikleri programı sonuna kadar canlan
dırdıktan sonra ancak spor eksiklerimi
zi tamamladık diyebiliriz. Büyük parti 
ve onun hükümeti her vadettiğini ya. 
par. Bu maruzatım bir edebiyat değil 
bir realitedir. Onun için spor yolunda 
da bütün zorlukları aşacak ve hedefe 
varacağız. ismet lnönünün on, on beş 
yıl evel türk ordularma kumanda ettiği 
yerden yükselen sesine, bugün yurdun 
altı yerinden türk çocuklarının avuçla
rındaki silahlar cevab veriyor. 

Arkadaşlarım; 

ULUS 

• 

Bugünün savaş tekniği eski devir. 
lere nazaran çok güçleşmİ§tİr. Saldırım 
ve koru::ıa vasıtalarının çeşitlenmesi, te
k' .... ııül etmesi, bu zorluğu fazlasile 
aı . ı.~t r. l:fa vasıtalar karşısında her
h<.. ·d'İ bir har.!> için artık cephe ve cep. 
he .,cr~si kalmamıştır. Eğer bu aziz 
tü .• vatanı haricin bir sataşmasile kar
şı. .. , ,·sa ba toprağın maddi ve manevi 
bi.: .. 1 k:.ıvvetlerinin yurt müdafaasma 
kı:. ... :l51 İcab edecektir. Bunun içindir 
ki .ı~r türk:in orduya girmezden evel 
ve ,·duC::an ayrıldılı.tan sonı·a biımesi, 

Öt .ımesi ve üzerindeki bilgilerini kav
vc nd;rmcsi iktiza eden vatan ödevle. 
rı • rdıı 

Cumuriyet hükümetinin çok faydalı 
eserlerinden biri olan b:ı atış poligonu 
gibi eserler, memleketin her tarafında 
her gün biraz daha çoğalacaktır. Yük
sek ve sayın ordumuzun atış sporuna 
yeniden başlamak için gösterdiği de. 
ğerli yardımları ölçüsüz şükran duygu· 
larile karşrlamağı kutsal bir vazife sa
yarım. 

Sağdan sola ve yukardan aşağ:ya doğru: PB. Receb Pek .. r, S{ikrü Saraçoğlu, Aziz Akyürek ve S~im aft~ yapı)'Orlar. 
·Hafif makineli tüfek hak!'!m -la izah!ar veriliyor. Poligonun arılışında bulunanlar 

!erimizin her işte olduğu gibi hedef
lerini hiç şaşırmadıkları burada da 
görüldü. Bu arada davetli Bayanlar 
da türk kadınının eli silah tutabilece
ğini gösterdiler. 

Maria Müller Ankarad<ı 

ı. e aı·kaua:tlarım atış sporu bu mil
li "c vatanı gayelerden birisini temin 
iç:.:l t...irk gencini yetiştirecek ve ona 
kötü;ük için karşısına çıkacaklan düş
mandan önce vurmak üstünlüğünü ka. 
zandracaktır. 

Spor lüks değil, milli bir ihtiyaçtır. 
Cum:wiyet hükümetinin kurduğu, bü
yük partinin geniş yardımlarla kuvvet
lendiıdiği türk sporu artık bir heves, 
bir .antazi olmaktan ç:kmış, bir mem. 
lek~t bir gençlik davası halini almıştır. 
Bu&Jn üzerinde durduğumuz atıcılık 
da ba ı;porlarm en can alacak bir şube-

Genç türk sporcuları, 

Kocatepeden doğan zc.\f er güneşinin 

sönmez ış:klarmı taşıyan bir resim var. 
dır. Parmağınız tetiğe dokunduğu za
man türk ukını hayata kavuşturan bü
yük kurtarıcının o tepedeki hayali göz. 

lerinizin önüne gelsin. Ne büyük emek· .. 
lerle bugünkü Türkiyenin kurulduğu-

nu, size emanet edilen bu yurdu ne a. 
teşli bir çalışma ile korumak gerektiği

ni düşünün. Atış meydanlarında haykı
racak her tüfeğin sesi, size onun hay
kıran sesini duyursun. Onun İfaret et
tiği büyük vazifeyi bir an olsun, unut
maktan sizi korusun." 

Söylevden sonra, atış merkezine 

yazılanlara öğretmen yüzbaşı Asım 

Aydın ilk dersini venneğe başladı. B. 
Receb Peker, bu dersleri bir müddet 

takib ettikten sonra gençlere şöyle 
hitab etti: 

Bundan sonra, gelenler hazırlanan 

büfede ağırlandılar ve biraz dinlen
dikten sonra federasyonu bu güzel te
tebbüsünden dolayı tebrik ederek po
ligondan ayrıldılar. ,, ,, ,, 

Merkez atış yerlerine 17 yaşını 
dolduran her türk aza olabilecektir. 
Bu merkezlere ordu birer öğretmen 

ayırmıştır. Ankara merkezine yüzba
şı Asım Aydın öğretmenlik edecektir. 
Genel kurmayca atış federasyonuna 
memur binbatı Nazım Ya1ınok da fe
derasyonun teknik işlerini idare et
mektedir. 

1 
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sil!ıı-. Bilirsiniz ki arkadaşlar, atıcı o
lan, yılmaz ve cür'etli olur. Attığını 

vura:t düimamm sindirir. B;1ndan nef. 

se ~Üven ve zafer heyecanı doğar. Atı
cı! k da güreş ve binicil:k gibi bizim 
gök kabbe ile yaşıt olan İsmimizle bir
lik te kurulmuş milli sporlarımızdandır. 
Biz, tüık tarihinin her devrinde, nere. 
den olursa olsun ufuklardan ufoklara 
sü •ü'mesini bilen; uçsuz bucaksız de
ni.ı:erin ortasında dü~man teknelerinin 
ba ,rıru delen ve steplerden Tuna boy. 
ları •• a kadar kaleleri yıknn bir neslin 
evla~Jan old:.ığumuz gibi, Çanakkale, 
Sak.uya, Dumlupınar gibi, dünyanın 
daLa bir benzerini görmediği savc..şları 

ka..,.an~n vuruşkan bir ordunun da ço-

"- Ankara atış yerinin açılmasiy
le başladığınız bu ilk dersde bulun· 
makla sıcak bir sevinç duyuyorum. 

Cumartesi ve pazar günleri üyele
re nazari ve ameli dersler verilecek
tir. Talebenin yakacağı mermiJerden 

para alınmıyacaktır. Bir kulübe ka
yıdlı olsun olmasın her türk genci i
çin açık bulunan atış yerlerinin çok 

rağbet bulacağı dünkü müracaatlar
dan anlaşılmaktadır. Yazılanların sa

yısı bir günde yüzü geçmiştir. 

Alman büyük e!-;i1:;::nde r1··n verilen kon<ıerden iki en~tan'ane 

(Başı 1 . inci sayfada) 

Güzel yüzlü ve şerefli İnsanlar O· 

larak sizi dersinizle haşhaşa bırakı
yorum • ., 

Yüzlerce genç, öğretmenlerinin 

ve yardımcılarının derslerini dinler-

lerken davetliler atış yerine geçtiler 

ve burada tüfek ve tabancalarla bir• 
çok atışlar yaptılar. Büyük • 

Memleket müdafaası bakımından 

olduğu kadar, faydalı ve zevkli bir 

spor olan atıcılığın gençlik arasına 

yayılması ve kökleşmesi için güzel bir 

programla işe başlayan atıcılık fede
rasyonunun bu teşebbvsünü candan 

kutlarız. 

Maks Reger, Brams, Şu~~ert, Pf1ts
ner, R ihard Ştravstan ok'.1cluğu seç
me Lidlerle ne müstesna bir han
çereye, ve ne yüksek bir ses kül
türüne malik olduğunu d: n!eyicile
re göstermiştir. Bilhassa P;anisimo 
ve Meza voce)erinde, telaffuz ve 
(ifade) de ses kültürünün en yük
sek derecesine varmıs obn Maria 
MüUer'in memleketimizi ziyareti 

büyiü bir musiki h.idisesid"r. Dü:ı 
a!{şam alman lidi.1in ne olduğunu, 
yüksek l.ı.ir hançerede nasıl bir ifa
de alabileceğini bize g.Jster"n 
ve lid edebiyatının yüksek, de
rin zevkini tattıran ve bu akşam 
halkevinde o~era aryalarını tegan 
nide nasıl ideal bir seviyeye erdi
ğini gösterecek olan büyi.:k sa · 
natkarı candan selamlar ve alk~ş
larız . 

Tefrika: No. 34 

T ·OPfEKÜN HARS 
Yazan: General ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA -
Harba, fevkalade bir ölçüde malzeme it

hali ve tekemmül ettirilmiş, seri ateşli el si
lah tarından, makineli tüf eklerden, torpil ci
hazları ve her cins toplardan savurulan ve 
korkunç bir nisbete varan mühimmat rnik
darr, karada düşmanın ateş sahası içinde bu
lunan kıtalar arasm1Jaki bağların gevşeme

sine ve dolayısiyle, muharibin de o ana ka
drr işitilmemiş bir şümulde tecerrüdüne saik 
ol c~u. 

· Daha genç bir subay olduğum sıralarda, 
talim meytlanlarmda kati neticeyi almak i
çh1, taburların toplu olarak muharebeye so-

kulduğunu gördüm; halbuki bu tarz daha o 
zamanlar maksada pek uygun bir hareket 
değildi. 

Bugünkü günde kara harbmda, kendine 
dayanmakta olan her muharip, düşmanın 
en şiddetli ateşi altında ve dolayısiyle en 
büyük hayat tehlikesi içinde zaferi kazan· 
makta ve bunun için de bir çok korkunç an
larda, canım dişine takarak, kahramanca 
mukavemet eden düşmanr, en sonda el bom
balarıyla yahud süngü ile hücum ederek yen
mek zorundadır. 

Bunlar, topyekun harbın her muharibe 
ayrı ayrı dikte ettiği müthiş mutalebelerdir. 

Bu cihetleri daha ziyade aydınlatmak i
çin, alman askerinin, ulus hayatım idame 
maksadıyla siper harbmda giriştiği çetin 
mücadeleler hakkında "Harb hatıralarım"
da yazdıklarımın bazı fıkralarını alıyorum. 

Ancak bu cihetlerin, yalnız siper harbına 

değil, başka türlü savaş hareketlerine de şü
mulü vardır; çünkü ilerde her muharebe tar
.zr, bunlara benzer silah ve mühimmatı har
ba sokacaktır: 

"22 ilkteşirn 1911 de, Flanderdehi gül
lelerin açtığı çamurlu kuyulara dağılmış 
olan ve zaruri olarak hayatlarının son an
larını yaşayan askerlerin üzerine, dünya 
harbından Önce insan havsalasının asla 
kabul edem.iyeceği büyük bir ölçüde mü

himmat yağdırılıyordu. Burası, Verdönde
ki kuyulu rJe çamurlu sahanın dehşetini 
Je aşmıştı. Bu bir hayat değil, tarif edil
mez bir ıstıraptı. Ve bu çamur ve batak. 
lık dünyası içinden saldıran ise, bir silin· 
dir gibi, yavtı§, fakat kesif yığınlar halin
de geliyordu. Yağdırdığımız. mühimmat do
lusuna tutularak birçok defalar yıkılıp çö
küyor ve bu suretle, oyuklardan ibaret o 

lan sahadaki tek nefer, bir lahza için ne-

fes alıyordu. Bundan sonra yığın tekrar İ· 
lerliyordu. Tüfekler, mitralyözler çamur
lanmış olduğu halde, göğüs göğüse boğaz.
laşıyorlardı ... " 

fopyekun harbda böyle bir mücadelenin 

mahiyeti, zaruri biı şekil almış olan müsta
kil hareketlerde, mı.ıharibin, şimdiye kadar 
lüzum görülmeyen bir ölçüde, maneviyatı

nın sağlamlaştırılmasını taleb etmektedir. 
Yüksek kumanda idaresine geçtikten 

sonra, orduya, her şeyden önce hayatını ve 

mücadele kabiliyetini muhafaza etmek için, 
çoğaltılmıı:; tekniğe bağlı yeni ve gevşek şe· 
killer verdiğim zaman, bu yeni tarz 1917 de 
f ev kala de muvaffak oluyordu; fakat asker 
manevi desteklerini kaybetmeğe başlayınca, 
1918 de, bunlar aksülamellere saik oldu. 

(Sonu var) 

Çi~ek Balosu davetiyeleri Türk l\tlaarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde veİpekiş'te dağrtrlmaktadrr. 
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Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vi'aydler evi garajı önünde vapılacak 13,S metre boyunda 

ist . at d r Pe 3 ,4S metre boyunda asfalt yol inşaatı açık ek· 
sil tmeye ko 'm·ı t ır. 

2 - K. H b ti 3044 lira 6S kuruştur. 
3 - Muva' k t t m"nat 228 lmı 3S kuruştur. 
4 - K i t min t ihale bedeh üzerınden % ıs nisbetlndedir. 
S - E' "ltme 9- -9 6 per embe güniı saat ıS,30 da Yenişehirde 

D h • e V k..ıleti bin sın da toplamıcak satın alma komisyonunca 
ya l tır. 

6 - E :siltmeye girecekler 3 üncü maddede yazılı muvakkat te· 
minatı vermekle ber ber Ankara N fıa Müdürlü.günden alınmış eh
liyet v ka ı gösterme· e mcchurd:.ırlar. 

7 - 1 tekliler bu i e ait proie ve fenni ve mali şartname ile 
ke ifnamcyi her ün vekalet vWyetler idaresi levazım bürosunda 
gb e ilirler. (605) 1-1'}27 

N fıa B~ !{an an 
21 ni n ıg 6 lı g 'nü at ıs de An rad Nafıa bakanlığı 

malzeme iltme komi yonu od ında ( O) lira muhamm n be
d i 2 O adet kompl t legraf fıncanının açık ek iltmesi yapıla
caktır. 

Ş rtname ve teferruatı bakanlık m lzeme daire inden verilecek
tir. 

Muv kat t eminat (44) lira (25) kuruştur. 
İste dıkrin 21 nis1n 1936 salı günü saat 15 de komisyonda bu-

lunmaları lfizımdır. (736) 1-1297 

ULUS 

jTaksitle satılık apartıman' 
Enılak ve Eytam Bankasından : 
Bankamıza ait, An.karada Işıklar caddesinde kain Turhanbey 

apartmanı denilmekle maruf Büyük apartman kapalı zarf usulile 
ve bedelinin dörtte biri peşin. gerisi %9.1/2 faize tabi olanak şar. 
tile üc sen lik t<>ksitte ödemek üzere satılacaktır. İhalesi 29.4.1936 
çarşamba günü saat onbirde Ankaradaki idarei merkeziye binasın
da toplan cak satış komi .. yonu huzu.runda yapılacaktır. Müzayede
ye 1stanbulda iştirak etmek istiyenler teklif mektuplarım mezkur 
tarihte nihayet saat ona kadar İstanbul şubemiz mudürlüğüne ver
mis bulunmalıdır. 

APARTMAN: =187.SO- metre murabbaı arsa üzerine bina e. 
dilmiş bir bodrum, bir zemin dört esas ve bir üst katı havi olmak 
üze~e _yedi .~at:an ibaret olu~ senede -8.000.= sekizbin lira irad 
temınıne musaıt mükenunel bir akardır .. 

BODRUM KATTA: apartman dairesinin odun be kömür de
po} rı ile motörlii su m hzeni, bekçi ve kanıcı od tarı ve ayrıca i
k:tmcte elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
nu:vcuddur. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadı.-. Bu 
kısımda her bir daire üç oda bir mutbah, bir hela ve banyodan iba
rettir. 

BİRİNCt KAT: 3 ve 4, İKİNCİ KAT: S ve 6, ÜCÜN:ü KAT: 
7 ve 8, DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve ıo numaralı daireleri muhtevi o
lup her bir d ı red: beş oda bir mut.hah bir heli bir banyo ve bir 
kor"rlor hu1 ı•nmaktRdrr. 

----------~ -----------------------------------------
ÜST ~AT: önünde umumi çaınaşırhğı muhtevi ve 11 ve 12 nu-

maralı daırelerden müteş :kkildir. 

Yapı yapbracakların 
nazarı dilikatine 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı ke if ve fenni mesu
liyctlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsait şeraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atntürk Bulvarı Foto apartnnanı No. 4 
Telefon 3629 1-1186 

Türliiye Cumuriyet l\1erkez 
Bankasından: 

Türkiye Cumuriyet Merkez bankası idare meclisi banka umumi 
heyetini 11 mayıs 936 pazartesi g:.inü saat 15 de Ankarada banka i
dare merkezinde fevkalade içtimaa davet etmiye karar vermiştir. 
. Hissedarların bankadan gönderilecek davet varakalariyle bir
lıkte toplantı saatinden evvel bankaya gelmeleri veya davet vara
kaları arkasındaki vekaletname ile bir mümessil tayin etmeleri ri
ca olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin (D) bendinin ikinci 

kmı:nınm beşinci cümlesiyle ondan sonraki cümleler berveçhi ati 
tadıl edilmiştir: 

. ''~alnız bu nevi senedatın yekfınu Merkez bankasının tediye e
dıl~ış sermayesi ile ihtiyat akçesi mecmuuna muadil mıkdarı te
c.a~~z edemez. Şu kadar ki Maliye vekaletinin talebi üzerine mec
Jı.sı ıtlare bu mikdar ve vadeyi azami üç misline iblağ edebilir. Bu ne
vı hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye vekaleti ile banka i· 

gare mecliai arasında takaş.rür ettirilir." 1;1301 

· Ankara Belediye Reislif.n İlanları 
1 - Yeni pazar mahallesinde arabalı sokakta Ali Rıza tarafın.. 

dan üzerine ev yapılan Belediye malı 127 M2 yer açık arttırma ile 
satılacaktır. 

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

lebilirler. . 
5 - İhale 20-4-936 pazartesi günü saat on beşde artırma ve ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (729) 1-1237 

İLAN 

1 - İtfaiye Memur ve Müstahdemini için (70) çift çizme yapı-
lacaktır. • 

2 - Muhammen bedeli (107S) liradır. 
3 - Muvakkat teminat 80 lira65 kuruştur. 
4 - İhale 15-4-936 çarşamba günü saat onda Belediye Levazım 

Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 
S - Şartnameyi görmek istiyenler her gün İtfaiye Direktörlü-

ğüne müracaat edebilirler. (660) 1-1102 

Kocaeli Vilayetinden : 
Karam:irsel hududundan başlıyarak, Askeri mıntakalar hariç 

ıahili takiben Değirmendere, Kazıklı; Başiskele, ile KiJez Deresi
n~ ve oradan Çuhahaneye ve Öküz köprüsü ile Bekirdereden de
nıze ve keza sahili takiben Gebze hududuna kadar sahilden ve de
relerden hasıl olan kum ve çakıllar üç sene muddctle senede en 
çok istihsalat yapmağı teklif edene satılacaktır. 

İhale Nisanın on altıncı perşembe günü sa.at on beşde kapalı 
zarf usuliyle Vilayet Makamında yapılacaktır. İsteklilerin (394) 
liralık muvakat teminat mektubu veya Banka Ma'-buzu ve Ticaret 
odası kayıt vesikası ile teklif mektuplarını mezkur tarihe kadar 
Vilayet Makamına ve şartname ve projesini görmek istiyenlerin 
encümen kalemine müracaatları. (712) 1-1203 - .. • ' ~ . ~ "it 1 t .. .. ., • • 

]"ürk Hava Kurumu 

Büyiik Piyangosu 
~in.ıdiye ka ar ilin] erce kişiy' 

• 
zeııgın 

• • 
etmıştir. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyüli ikramiye :200.000 
l,iradır. 

Aynca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyeler le ( 50.000) 

liralık iki miilraf at vardır .. 

Bu kısımdaki daireler: Üç oda bir matbah bir hela bir banyo 
dan ibarettir. 

Apartmanın bütün daireleri su elektrik havagazı ve banyo te
sisatını haizdir. Asansör tesisatın; müsait bir menfesi mevcuddur. 

M~zayedeye girmek için ihale gününden evvel dokuzbin lira 
d.epozıto yatırrılması veya buna muadil bir teminat gösterilmesi 
lazrrndı_r. Apartmanı görmek istiyenlerln kapucuya ve fazla malfı
~~t edır.ımek ve satış şartnamesini almak istiyenlerin de ihale gü. 
nune kadar Ankarada ,genel direktörlük muamelat direktörlüğüne 
veyahut İstanbulda şubemiz müdürlüğüne müracaatları il5n olu-
nur. (722) l-12Q9 

İzmir İınarat ve lnşaah Umumi
ye Türle Anonim Sirketinden: 

' İzmir 1m~r~t ve İnşaatı umumiye Türk anonim şirketinin 30 
mart 936 tanhınde mukarrer olan umumi hey'et toplantısı ekseri
yet ol~d.ığından 24 nisan 936 cuma günu saat ıs e talik edilmiştir. 

Ellı hısseye sahih olan ortakların muayyen günde şirketin Ça
tal Kaya hanındaki dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - İdare meclisi ve murakib raporlarının okunması 
2 - 935 senesi blançosunun tasdik ve ida.re meclisinin ibrası 
3 - Müddetleri hitam bulan cuaların yerlerine intihab icrası 
4 - Murakib intihabı ve tahsisatının tayini. 1-1302 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret l\femur)uP.undan: 
Ankara vilayetinde Hamamönü semtinde Hururi :aııaııcsin

de Yeşil sokak aokaiıada 16. numaralı evde oturan ve T. C. teba· 
asından olup .4nkarada KemeraJtı mahallesinde 19 numaralı ma
halli _ik~et~ahı ticari ittih~ ederek taribindenberi bakkaliye ti
caretıyle ıştıgal eden ve Tıcaret odasının 504 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Ali Nihad'm unvanı ticareti Ali Nihad Helvacı 
Oğlu olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 2. 4. 936 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 1-1289 

Karaköse Ilbaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ağrı Viliyeti Merkezinde beş ders

haneli ilk okul ve tezeklik binasında ke§if bedeli 20557 lira 4 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A • Eksiltme ıartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C • Nafıa i~leri şeraiti umumisi. 
D - Fenni şartname 
E ·Resim 
F • Keşifname 
G - Rayiç cetveli. 
İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak encümen kale· 

minden alabilirler. Eksiltme 10-4-936 tarihinde cuma günü saat 15 
de encümen vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1S42 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan ~şka aııa~ıdaki vasıfları hamil olup gös
termesi lazımdır. En aşagı l~.000 lırahk bu gibi inşaat yapmış ol
mak ve diplomalı memur ve ınşaat mühendisi bulunmak ve Nafıa 
mühendisliğinden vesika almış olmak şarttır. 

4 - Teklif mektupları r,uka~da ~çüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Encumenı Vılayet odasında getirilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihc:.yet üçüncü maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi ka
patılmıı olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olun
maz. 

S - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası vilayetten 935 büdcesindeki 
tahsisattan 935 mali yılı so~una ~adar kalacaksa geri katan 14217 lira 
4 kuru~u da 936 yılı b-üdcesınd~kı ta~sisattan 936 eylUl ayı sonuna ka
dar yapılacağı nisbetinde tedıye edılecektir. 

6 - Bu inşaata aid keşif şartname ve Rayiç ve cedvellerinin tas
dikli birer örneği Erzurum Ka~sA Trabzon vilayetlerine gönderil
miştir. İsteklilerin adı geçen vılayetlere müracaat ederrlt okuya· 
bilirler. (1632) 1-1182 

K;~u~u~ U Y ı\ N 1 Ş ~:~:: :ıkaı 
44 senediı durmadan çıkmakta olan bu haftalık Te imli i?3 

zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitaµevidir Se· 

nelik abone JO !ıra Savısı ZO kuruş 

Direktörlüğünden : 
Binanın çatısında eternit tamiratı yapılacaktır. Keşif bedeli 700 

liradır. 
Teminatı 50 liradır. 

Kegif ve fenni tartnamesini görmek ve fazla mal\ımat almak is
tiyenler her gün okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

İhalesi açık elı:liltme suretile 13-4-936 pazartesi günü saat ıs te 
mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. (665) l-1127 

SAV- 7 

Kapalı zarf usulile eksil üne ilanı: 

SUMER BANi{ 
Umumi l\Iüdürlüğündcn : 

1 - Gemlikde inşa edilecek sun'! ipek fabrikacı v.: 
müştemilatı binaları toprak tesviyesi iskele ve s:ı.rc 
inşaatı kapah zarf usulile ve vc:.hidi fiat esas"le eks"lt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen ke if bedel· 
660,439,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Ke if ve vahidi fiat cctveıı 
D) F nni şartname ve ö çü usullerı 
E) Husu .. i şartnameler 
F) Projeler 
İsti yenler bu evrakı 33, 10 lira mukabilinde Sim r 

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

16 da Ankara Ziraat Banka~ı binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. Bundan b1~ka eksiltmeye girecek
ler ihale gününden 3 gün ev eline kadar Banka tara
fından teşkil edilecek ehli=-•et komisyonuna resmi ve
saik ibraz ederek bu işi başan~bileceklerini isbat ede 
cekler gerek mali ve gerek ienni cephelerden yapa
cağı tetkikat neticesinde komisyonca bu hususa ka 
naat hasıl olduğu takdirde kendilerine ehliyet vesi
kası verilecektir. Bu vesikaların teklif rnektupWına 
leff edilmesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yllkarda yazıldığı gfiıı ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürliiğ:.lne makbuz mukabilinde verilecektiY. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline l..adar gelmiş ve ..-frn 

kanuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 
1-1224 

ASKERi F ABRlKALAR UMUM MüDORLOCt) 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI : 

40 TON YONGA SATIŞI 

~ 

Tahmini bedeli 300 lira olan yukarıda miktarı yazılı yenga 
21 - Nisan - 936 tarihinde salı günü saat 14 de pazarlıkla yaptlacaı.. 
tır. 

İsteklilerin mUTaldrat teminat olan 22 lira 50 kun1f ve 2"" sa • 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yuılıvesailde 8ad grr-ea 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (737) :ı-1271 

Ankara da 
mutan1ığı 
n11ndan: 

Jandarma 
Sahnalma 

-
Genel Ko
Komİ.-,\o-

Eldeki vasıflarına uygun ve bir kilosuna elli beş kurut ee. er 
biçilen (12000) kilo vazelin 22-4-936 çarşamba günu saat .. " şM 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin eksiltme vakt ndan u az ibr 

saat evvel 495. liralık teminat, şartnamede yazılı belgekr, kUf 
mektublarrnı komutanlık kurağında komisyona vermiş oııı..t 

(734) ı-m 
B1111C1ml'jjlll!llllli .. llll&111G1111111ıraı .. llll:SG11rrcııı1ra11111.,~e•a• .. ~••a-· 

KtJÇOK ALBAY 
Shirley T emple 

Bursa Yenişehir 
Malmüdürlüğündc o : 

1 - Evelki ilanların kanuna uygun bıı ~kilde yapılma..un•aa 
dolayı 26-3-936 tarihinde ihalesi yapılmryan 15062 lira M k ryt 
keşif bedelli Yenişehir hükümct konağının ikmal inşaatı y~ıı tiea 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13-4-936 pazartesi günü saat 14 de Yeaiıptıir4ie 
maliye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zarflar saat 14 de kadar komisyona verilmi~ olmaWar. 
4 - İlk teminat 1129 lira 70 kuruştur. 
5 - Proje veşartnameleri Yenitehir malmüdurhiğünden ft •ur. 

sa Nafıa Başmühendis!iğınden alınır. (705) ı-1183 

j)/ 
KUrUL' 
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Imaıt Miidürülğünden: 
K imden istimlak Muhammen bedeli 

Sokağı Ada N o. Parsel N o. Lira 
Tahta konak 45 23 50 

edildiği Mahallesi 
Halime İnkıiap 

Bend deresi 45 18 50 
Kakıla. 208 5 40 

Bayram ., .. 
H üsnü Öksüzce 
Mahire ve ., ,. E~ri bucak 208 62 20 

Ali 
Şefik Yeğen bey Hamam 235 3 50 
Meryem İstiklal Kutun 237 2 80 
Mahmut ,, .. Bezir han 237 3 40 

Yukar<la kaydı çıkarıl::n evlerin enkazı 10 - nisan - 936 cuma gü
nü saat on beşte bil:nüzayf!de satılacağmdan taliplerin İmar Mü-
dLrlüğündeki komisyona müracaatları. (692) 1-1161 

Nafıa Vel{alctinden: 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı: 

Balıkesir vilayetinde Burhaniye - Ayvalık yolu üzerinde 
(2G600) lira keşif l:edelli Karınca dere köprüsü inşaatının kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi 24.4.936 cuma günü saat (16) da Nafıa Ve
kaleti $ose ve Köprüler Reisliği eksıltme komisyonu odasında ya
pılacak tı r. 

Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (133) kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliginden alınabilir. 

Muvakkat teminat (1995) liradır. İsteklilerin yapmış olduklarx 
işlere <'İt vesikaları eksiltmeden en :ız sekiz gün evvel göstererek 
Nafıa VeMiletinden ehliyet vesikası almaları lazımdtr. Teklif 
me'.•tuplarınm 24. 4. 936 cuma günün !><.at (15) e kadar Ankarada 
Şose ve Köprülf'r Reisliğine verilmesi 15.zrmdrr. (707) 1-1226 

-ara Valili~nclen : 
Şet-efli Koçhisar 1lçesi Yozgat köyü okulu öğretmeni iken sıhhi 

V '1 ·yeti dolayısiyle Kültür Bal<Jnlığmm emirleriyle Bala merkez 
01-ııluna atanan H asan'm sarih adresi maliım olmadığından nakil 
ke/ iycti şinıdiye kadar kendisine tebliğ edilmemistir. 

Tebliğ mahieytinde olan isbu ilan tarihinden itibaren onbeş gün 
zarfında yeni ödevine dönmediği ve mazeretini tevsik etmediği 

takdirde istifa etmi~ sayılacağı ilan olunur. (723) 1-1262 

Aul(.ara Jandarma Genel ((omu· 

tanlı!ı Satınalma J{omisvoniından 
E1deki örnek ve evsaflarma uygun (9, bin) Battaniye 20-4-936 

pazartesi günü saat (11) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

Bir tanesine (7 50) kuruş değer biçilen Battaniye şartnamesi 
(338, kuruş karşılrğında komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenler ( 4625) liralık teminatlarını ve 
şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklif zarL 
lanıu en geç eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar komisyo-
na venniş olmaları. (718) 1-1243 

Daima genç 
daima ~Özel 
KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli seneli'< bir mazi ve nalik 
11e !Wnvanrn her tarafım! · tak 
dir kazanmrs a;: • .,ı!ik kremidir 
Cildinizin ıtiizellik ve •nf'l;p;:ıı 

da:ma muhafaza edeı BaJ<~:ımirı 

kre • ıi memleketirr.i1in 1·ihaı me 

haf;linde raP:het görmii<ı · 'i lıiı 

kremdir. Çilleri ve tııırusııklar• 

izalP. ederek tene fPvkalilne hiı 
cazjhp h:ı1•qpr- ,.r ~ııhniiv'l7 ko 

ku~u ile lvrrca .öhret La7;.nmıs 
ta. Btılsamiıı kremı ~ııti en !.; u 

ru. ı~z . '1\.r..inizin rntif ta1eıiı:i 

llİ. dlrlinizin ~..,~: . tıır;ıvetini an 
cak krem Ralsal'T'İrı ile mp•·rlanıı 
çrk~rabilirsiniz. Rir rfefa Ralsa 
rnin kullan:;n baska krem lrulla 
namaz. Tan!lmıs itriv<H ma P.'aza. 
la rı il~ ':iı,iU< Pf'7a evlerinrfe bu 
lıın• .. 

Acele satılık piyano 
Müceddet mükemmel bir a· 

det kuyruklu "Pelyel" marka 
piyano satılıktır. 

Şehir lokantasında teşhir e
dilmektedir. 

Tel. 3420 Bay Selahaddine 
müracaat. 1-1232 

E i 
\ 

YET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakımz ıçm 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

~ 

Çocuk Doktoru ~ 
~ 

~ ~ 

:Dr. Sami nıus ~: 
Ankara Doğum ve Çocuk ~ 

Bakımevi çocuk ~ 
mütehassısı ~ 

Adliye Sarayı caddesi, Altan ti 
sokak Ortaç apartımam · ~ · 

Telefon: 3951 ~ 
Her gün üçten sonra hasta- ~~ 
farrnr kabul eder. 

Muhasip aranıyor 
Usulü muhasebeyi iyi hil n 

bir muha!::; 1 aranıyor. 
Kınacı IIan No. 7, Tel: 3714 

1-1268 

Yenişehirde İsmet 1·,cnü 
caddesinde No: 74 apartro<ının 
zemin k<ıt ü~er odalı tam kon
f')rlu iki dairesi. Enüstkata 
müracaat, Telefon 2731. 

1-1235 

imtiyaz sahibi ve lfa:?mU 

harrıri Falih Rıfkı ATA'\' 
Umumi Nc~riyc.h idare 

eden Yazı lııleri Müdurü 
Nasuhi BAYDAR 

~ 

Çankırı coddesı cıvorr11-1 · • 
Vlus Rn.-ıımetımde basılm•ı;I• • 

. 
M. M. VEKALETİ 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
1 - Bir metresine biçilen e

der 245 kuruş olan ve yerli fab
rikalar mamulatından dokuz ila 
•m üç bin metre kışlık elbiselik 

kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 nisan 1936 cu
ma günü s;\at 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 160 kuruşa 

M. M. V. f.a. Al. Ko. dan alınır. 

4 - İlk inanç pasası 2388 li
ra i 5 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girecekler 

kar.uni i lk inanç parasile kanu

nun 2 ve 3 ünci.i madde le rinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 

'l'lektupların ı ihale saatinden bir 
-.aat eve! M. M. V. Satın Alma 
l{o na vermeleri. ( 620) 1-10G4 

BİLİT 

1 - Ke~if b~deli 164,35 lira 
olan Ankara Askeri konak bina
sının ve l(eşif bedeli 142.80 lira 
olan Ankara LV. Eşya ambarı
nın elektrik tesisatları pazarlık
la yaptırılacaktır. 

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

3 - Keşiflerini görmek ve 
pazarlıklara girmek istiyenlerin 
in.:ı nçlarla birlikte 8-4-936 çar-

l{iralık ev 
Yenişehir İsmet İnönü cad4 

·desinde 55 numarah ve Çin elçi• 
liğinin işgalinde olan bina 1 
mayıs 936 tarihinden itil:aren üç 
dairesi ayrı ayrı veya toptan ki· 
raya verilecektir. Garajı da var-
dır. T elefon: 3944 1-1066 

Satılık Otomobil 
Altı silindirli ı 935 modeli 

OPEL marka gayet aı b nzin 
sarfiyatlı 5000 kilometre Y" nmış 
yedi kisilik lrJpalı büyiik ht·<>ıısi 
salon otoTobili c:atılıktır. l'ıı:ü_ 

racaat telefon: 3871 l -1"90 -
samha günü saat 10 da M 1 Vi 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(739) 1-1? 2 

BİLİT 

1 - Müteahhit nam ve h 5a
lırııa hepsine hiçile:ı tderi ı 3 280 
lira olan 8.000 çift terlik "çık 

~ksiltme ile satın a' n cal·t•r. 
2 - İl al esi 9 - ni n - 9 ~6 per• 

şembe gi"nü saat 11 dedir 
3 - İlk inanç parası 9% li • 

radrr. 
4 - Şartr.amec;i parasız. <'la • 

rak M. M. V. Sa. AL Ko. d:ın 
almır. 

5 - Eksiltmeye girece1·1cr 
kanuni ilk inanç paralari'e 2 9() 
sayrlı k?nunun 2 ve 3 üncü m:ıd· 

delerinde yazılı be'~e 1 erle bır· 
likte ihale gün ve S" tinde M M~ 
V. satın alma Ko da bulıırnıa· 
lan. (619) 1-1063 

öksürt~ulere· KATl~.AN ll6ı\KKI 14~K ~~:~ı 

• 
( YENi NEM 

BUGÜN GÜNDÜZ 
SARIŞIN KARMEN 

GECE 
PRİMADONNA 

E velyn La ye - F ritz Cortner 
Kuvvetli mevzuu ile baştan başa 

aşk ve ihtiras flimi 

LAR KU 

BUGÜN BU GECE 

Nevyork. esrarı 

Dort büyük sanatkarın vücuda ge
tirdiği emsalsiz bir şaheser 

FlA TLARDA FEVKALADE TENZILA T 
Cuma günü gündü.ı: seanslarında Balkon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Per~embe günü gündüz seans.!arında Balkon: 601 

Hususi 30, Birinci ve Duhuliye : 25 1 


