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BALKAN KONSEYi BUGUN TOPLANIYOB 

Başbeıke 

BELGRAD TOPLANTISI 

Balkan antantı konseyi bugün 
Belgrad'da Dr. Tevfik Rüştü A· 
ras'm başkanlığında toplanacak
tır. Bu toplantıların hedefi, ge
rek kendi bölgelerinde barış ve 
güvenliği esaslandırmak, gereık 
Avrupa ve cihan barış ve güven
liğine ellerinden gelen yardımı 
yapmak hususlarında, aralarında, 
ne anlayış, ne de hareket tezadı 
olnuyan antant devletlerini müte-

t nıadiyen biribirlerine daha yaklaş
tnnıaktır. Memleketlerimiz ara
sında politika ve ekonomi, millet
lerimiz arasında kültür temasları 
arttıkça, Balkan antantının daha 
şiındiden her tarafta hissolunan 
ehemiyet ve itibarı artacaktır. Soı:: 
zamanlarda Balkan paktı baldun
daki neşriyat gözden geçirilirse, 
iki esaslı fikrin yayılmakta ve yer
leşmekte olduğu görülür: Bunl~~ 
dan biri, antantın gerçek ve samı
tni temeller üzerine kurulmuş ol
duğudur; öteki de şüphe götürmez 
barışçılığı dır. 

Y eniçağ tarihinin Balkanlar 
faslı üzerinden mesele !aftc:-
sını kaldırmak, ve herhangı hır 
harb vesilesini Balkanlarda ara
mak zihniyeti yerine, Balkanları 
barış ve nizam da valarmm day~
cı haline getirmek, antantmı vu
cuda getirmeğe çalışan büyük kü
çük herkesi kafi derecede şereflen
diren bir muvaffakıyet olmuştur. 

Son zamanlarda Türkiye'nin 
boğazlar notası üzerine, antantrn 
güzel talii hakkında şüphe yoran
lar olmuştur. Bunların, Balkanlar 
güvenliğini ve saadetini arzu et
nıemekten gayri; nasıl bir mantık 
kullandıklarını anlamak zordur. 
Balkan paktının sağlam temeli, 
antant devletlerinden her biriniın 
diğerinin tam ve sarsılmaz emni
yetini dilemek ve blokun kudre
tini, ona vücud veren her parça
nın kuvvet ve inkişafında aramak
tır. Eğer antant devletlerinden 
herhangi birinin kuvvet ve inkişa· 
fma zarar verecek, yahut, onu 
tehlikelendirecek §artlar zuhur e
derse, milletlerimiz ıbunu blok 
kudretinin sarsılması şeklinde te· 
lakki edecek bir anlayış ve saıni
nıiyet haline varmışlardır. Bir bo
ğazlar, bir de onun Türkiye'yi ve 
takın Şark barışı ile alakalı her
kesi ilgilendiren meselesi vardır. 
Türkiye bu meselenin bir daha a
çılmasına asla müsaade edemez: 
Bir zamanın şartlarına göre ıbo
ğazları açarak, müşterek garanti 
sistemi ile, meselenin kapanması
na yardım eden Türkiye, mesele-
nin kapalı kalmakta devam etme· 
si için, vaziyeti, müıterek garan
ti sisteminin filen iflas etmiş ol
duğu bugünün şartlarına uydur
ınak mecburiyetindedir. Bugünün 
şartları, hiç kimsenin aksini söy
lememekle kendiliğinden İ&pat o-
lunduğu üzere, boğazlar ernnıiye
tinin tek dayancı Tüııkiye oldu-
ğundan ibarettir. Bu emniyet, ıken
di barrş menfaatlerine uyanlar, 
tüphesiz, Türkiye ile birlikte, bu 
emniyet kendi taarruz menfaati~~ 
rine uymıyanlar şüphesiz, Türkı: 
yeye karşı saf alacaklardır. lmdı 
topyekun türk emniyeti, B~? 
blokunun başlıca devam ve ınkı
taf unsurlarından biridir. Sağdu-
Yunuın hükmü budur: Balık.an an
tantının ise son zamanlarda en 
güzel bir s~ğduyu eserıi olduğu~ıu 
tasdik etmiyen aklı b~ında ıkım 
kaldı? 

Falih Rıfkı ATAY 

Adisababa Yanıyor MISIR 

SEÇİMİ 

Yağmacılar Şehri Ta.lan Ediyor Vaf d partisi reylerin 
yüzde doliSan beşini ' 

Elçilik Binalarının Duvarları ih.til alcilerin Serseri 
Kursunlarına Hedef Olmaktadır _, 

l{,azanımş 

Negüs'ün scğındığı Cibu •i'den bir görünüş. 

Va~ington, 3 (A.A) - Adisababa' 

daki Amerik<> elçisinden, dı~ bakanlığı
n?. gelen bir telgrafta, Negüsün Cibuti'
yc gittiği şayi olur olmaz şehjrde hemen 
yağmacılıl· başlamıştır. 

ü sırad?. elçilikte bulunmakta olan 

B. Heryo dış vaziyeti 
nasıl gö~üyor ? 

Paris, 3 (A. 
A.) - B. Her
yo Övr gazete -
sinde yazıyor: 

" -· Ra.kible
rimiz bu daki -
kada o kadar 
büyük bir taas
sup içinde bu -
lunuyor ve kin
leri o kadar 
şiddetli ki cumu
riyeti ve cumu- B. Eduar Heryo 

riyteçileri mahvetmek için Fransa
yı bile mahvetmeği göze alabilir -
ler. Dış vaziyet de çetin olmakta 
iç vaziyetten aşağı ıkalmaz. Muso
)i.ni cüretkarca bir blöf yapmış ve 
muvaffak olmuştur. Avusturya is-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Vi'O Konsülün evi yağma edilmiştir 

Kadın, erkek v e çocuk olmak üzere 
otuz yunanlı ile altı rus elçiliğe sığın· 

mıştır. 

Elçi, ş;mdi iç Sıınan'ı:fa hulunmakta 
olan Amerika misyonerlerinin bulunduk-

Türkkusu 
...;a 

İstanbul ve İzmir 
şubelerini açtı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Türkku· 

şunun İstanlbul şubesi bugün saat on 
buçukta büyük bir törenle açıldr. Ba
yazıd meydanında büyük bir kalabalık 
vardı. Tayyare cemiyeti ve Türk tale

be birliği namına nutuklar verildikten 
sonra Türkkuşu muallimi Savni pla
nörle nasıl uçuş yaprlacağrnr hoparlör
le anlattı. Meydan elverişli olmadığı i
çin yalnız sıçrama tecrübeleri yaprldı 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Çağrr 

Büdce Encümeni bu.gün saat 
onda toplanacaktır. 

DÜNKÜ MAÇ 

Ankaragücü Galatasarayı 

ikiye karşı üç golle yendi 

Galatasaray ve Ankara Gücü tahcmları bir arada 
(Yazısı 5. inci sayfada) 

lan yerlerde kalmağa karar vermiş ol
du klarıni ilave etmektedir. 

Amerika elçiliğine sığınan 
yabancılar 

Va~ington, 3 (A.A.) = Amerikanın 
Adisababa elçisi kadın ve çocuk 30 rum 

ile 6 rusun da amerikan elçiliğine sığın
dıklarını, çünkü asilerin eline düşmeden 
başka her hangi bir elçiliğe gidemiye
ct.:k bir vaziyette kalmış olduklarını bil
\lırmektedir, 

Amerikan elçisi, ayaıklanmadan önce 
imparatorun yanında zevcesi, lazr ve 12 
yaşındaki Prens Makonnen ile Harrar 
Prensi olduğu halde trenle CibutCye 
!1areket ettiğini ve imparatorun Kudiis'e 
~itmekte olduğu sanıldığını bildirmişti 

Yangın, yağma, tüf ek ateşi! 
Aym telgrafta şu tafsilat da vardır: 

Yangın, yağma ve tüfek ateşleri ge
celeyin habeş hükümeti Adisababa'dan 
ayrıldıktan sonra ba-şlarruştır. Şehrin 

belediye daireleri de yanmakta olan bi
nalar arasındadır. Şehir içindeki bütün 
telefon muhabereleri kesilmiştir. Öteki 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

ı-··-· NEGVS 
Cibuti valisinin evin 
de misafir; oradan 

Adene gidecek 
Cibuti, 3 mayıs ( H ususl) -

Milletini ve memleketini bıra
kıp kaçan Habe§istan impara
toru Haile Selassie, ay/esiyle 
birlikte bu sabah saat dokuz 
buçukta buraya 1.gelmiş ve Ci- 1 

butİ valisinin konağına misa
fir edilmiştir. 

N egüs, bu geceyi burada 
geçirdikten sonra yarın 49 nu
maralı İngiliz torpidosuyla A
den' e gidecektir. Memleketin
den kaçan İmparatorun Aden
den sonra nereye gideceği bi
linmemekte ve burası gizli tu
tulmaktadır. 

Vafd Partisi Şefi N ahas Pa§a 

Kah.ire, 3 (A. A.) - Öğrenildiğine 
göre seçim, umumi bir slikfin içinde. 
cereyan etmiştir. Yalnız yukarı Mısır
daki seçim daireleri bir istisna teşkil 

etmektediı-. Orada dün akşam kanlı biı:' 
takım arbedeler olmuştur. 

İki kişi ölmüş ve bir çok kişi yara

lanmıştır. Seçimin neticeleri yarın bel

li olacaktır. Fakat Vafd partisi men
suplarının reyleri yüzde 90 ila 95 ini 
kazanmış oldukları kestirilmektedir. 

Kavgalarda ölenler, yaralananlar 
Kahire, (A.A.) - Seçim esnasında 

İskenderiye varoşlarında vukua gelen 
arbedeler esnasında on dört kişi yara
lanmıştır. Dördünün yarası ağırdır. 

Filistinde grev 
devam ediyor 

Kudüs, 3 (A.A.) - Filistinde 
vaziyet hafif bir düzeliş göster-
mektedir. Yafa'daki nümayişler 
esnasında ölmüş olan bir arabm 
cenaze alayı hiç bir hadiseye mey
da nvermeksizin yapılmıştır. 

Arabların grevi devam ediyor. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
J 

Ermek -- Irmek 
Sözleriyle üreme ve benzerlerinin «Güne~ . 

Dil» teorisine göre analizi 
v. 

iMEK -ERMEK 

''idi", "imiı". "i.e", "iken" söz. 
lerinin hepsinde görülen "iğ'' as
lına, süje veya obje gösteren bir 
''im" ve kelimeyi tamanılayıp isim
lendiren bir ''ek" getirirsek: 

ı(l) (2) (3) 

( iğ + im + ek ) 

etimolojik şekli elde edilmiş olur. 
Bunun bugün bu şekilde olarak 
Türk lehçelerinde bir iş sözü gibi 

kullanıldığı görülemiyor [1]. Fa
(Sonu 2. inci sayfada) 

[1] "lmek" ve "imgek'' sözleri, 
bizim "emek'' sözü gibi, çalışma, 
zahmet, meşakkat anlamlarına, 
isim olarak, Türk lehçelerinde 
kullanılmaktadır. Bunlar da "ha
reketin bir süje veya objeye taal
JUku' manasınadır ki "emek'' sar
/etmekten anlaşılan mana d:t lıir 
iş üzerinde sıkı s1k1ya çalışmak 
ve yorulmaktan, yani o işin olma
sı için hareketten ba~ka bir şey 
değildir. 



SAYFA 2 

Köy i~·in tetkikler: 3 

ZENGiNLESEN AVRUPA _, 

Avrupa yiyeceğini, işliyeceğini dı
§ardan getirecek kadar köyü tasfi
ye etmekle, nüfusunu, servetini 
artırarak "üzerinde güneşin hiç bir 

zaman batmadığı" dünya İmparator
luğunu dilediği gibi idare kudretini 
mi kazanmıştır, yoksa; bu, kazanılan 
nüfus, servet ve imparatorluk Avru· 

panın bilhassa son hadiselerle teey
yüd eden bir zafm mı olmuştur? Bu 

ve bundan sonraki bir kaç yazıda, ra
kamlarla, bu suallere cevap vermeğe 
çah~acağız. 

1 -Nüfus. 
a • Almanya, Fransa, Belçika, İn

giltere, Şimali Irlanda, İrlanda, Da
nimarka, Holanda, Lüksemburg, İs
viçre, İsveç ve Norveçte, 1841 den, 
1926 ya kadar, nüfusun yÜksek teza
yild temposu ( 1 ) . 

Seneler Nüfus 

"Rakamlar 1000 olarak okunmalıdır" 
1841 - 45 109,170 

1846 - 50 112,464 

1851 • 55 

1856 - 60 

1861 - 65 

1866 - 70 
187l- 75 
1876 - 80 
1881 - 85 

1886 - 90 
1891 - 95 

1896 - 900 
1901 - 05 
1906. 10 

1911 - 1914 
1915 - 1925 
1926 - -

114,451 

117,179 

121,620 

125 475 
128,702 
134,634 

139,760 
144,700 
150,049 
157,140 
164,998 

172,726 
179,507 
186,645 
188,267 

b - Daha tafsilatlı olarak yalnız 

İngilterede: 
1086 • 1600 (hariçle ticaretin baş

lamasından önce. Ortaçağ) 
1086 1 800 000 
1300 
1600 

2 250 000 
2 500 000 

Yani beş yÜz yılda % 40 artma 
(700,000 kişi). 

1688 - 1750 (ticaretin bilhassa 
müstemleke ticaretinin başladığı de
vir). 

1688 5 500 000 
1750 6 464 000 

Seksen iki yılda % 20 ( 964000 ki
ti). 

1750 • 1801 (ihtiraların ve sanayi
in başladığı devir) 

1760 6 736 000 
1780 
1801 

7 928 000 
8 892 536 

Elli yılda % 40 (2,4 milyon kişi) 

ortaçağda bu yÜzde kırk tezayÜd 
tam beş yÜz yılda tahakkuk etmişti. 

1801 - 1851 (sanayiin inkişaf dev
ri). 

1821 

1841 
1851 

12 000 237 
15 914 146 

17 927 609 
Elli yılda % 50 tezayüd (9,0 mil

yon kiti) 
Bundan sonraki 83 yıllık artma 

harikadır. (1851 • 1934). 
1851 17 927 609 
1934 

% 126. 
40 467 00@ 

C - Almanyaya aid olan aşağıda
ki rakamlarda nüfusun yalnız sanayi
leşme neticesinde arttığı değil; artan 
nüfusun tekasüf ettiği kazanç zümre
leri de tesbit edilmiştir. 

"Rakamlar bin olarak okunmalıdır" 
1882 1895 1907 1925 Meslekler 

Köy 
Endüsrti 

15 939 15 442 14 918 14 373 
1933 

13 661 
25 328 
11 042 

14 080 17 918 22 443 26.207 
Ticaret nakliyatı 
Resmi, hususi 

hizmetler 

3 877 

1 969 
2118 

1851 

5 207 

2 527 

2 010 

2 821 

8180 

3 122 
1888 

4 440 

10506 

4180 

1482 

5662 

5 063 

1 317 

8 807 

Ev işleri 

Mesleksizler (2) 
Yekun 39 834 45 925 54 991 62 410 65 218 

2 - Servet. den daha zengin oluşu; 
Avrupanm diğer dünya kıta

larmdan ve Avrupa sanayi memleket
lerinin diğer Avrupa memleketlerin-

a • Dünya altın ve döviz mevcudu
nun kıtalar ve memleketler arasında 
inkısam nisbeti ile; 

Dünya 
Avrupa 

Rusya 
Müttehit 
Amerika 

Latin 

1929 
63,785,5 
30,164,0 

770,0 

16,807,0 

Amerika 4,234,1 
1 ngiliz manda 
ve müstemleke 
memleketleri 7,492,5 
Diğer memle
ıketler müs... 
temlekeleri l,547,l 

Japonya 
Diğer 

2,560,8 

memleketler 210,0 

"Milyar Mark olarak'' 

1930 
65,263,2 

32,352,9 
1,163,6 

18,106,6 

3,348,6 

6,175,8 

1,497,3 
2,358,2 

160,3 

1931 
61,233,4 
32,209,1 

1,478,3 

17,580,0 

2,178,4 

5,060,7 

1,173,5 
1,406,1 

149,3 

1932 
61,032,9 
30,997,1 

1,664,6 

17,778,0 

2,372,8 

5,308,9 

1,175.0 
1,527,1 

208,4 

1933 
60,313,0 
30,103,7 

1,842,3 

16,980,3 

2,499,8 

6,132,5 

1,059,1 
1,411,4 

283,9 

1934 
64,103,3 
29,746,7 

1,916,0 

20,427,1 

2,190,6 

6,978,0 

952,6 
1,465,1 

427,7 

b • Muhtelif kıta ve memleketlerde halkın &atınalma kabiliı·.(eti ile; 
1933 ithalat ve ihracabnın nüf-us başına .inlbsann (3) 

Avrupa ''Mark olarak" 
Memleketleri İthalat 

Belçika 204 

Danimarka 

İzlanda 
Holanda 
İsviçre 

Fransa 
İngiltere ve 

Şimali İrlanda 
İrlanda 

Norveç 
İsveç 

Almanya 
Finlandiya 
Avusturya 

Çekoslovakya 
Estonya 
Yunanistan 

İtalya 

213 

269 

249 
306 
110 

188 

164 
163 

129 

İhracat 

193 

202 

283 

150 
161 
71 

Romanya 
P olonya (Dançiğ) 
Yugoslav 
Bulgaris tan 

Arnavudluk 
Rusya 

17 
12 
11 

11 
12 

5 

19 
14 

13 
14 

4 

6 
(Bu yazı devam edecektir) 

Neşet Halil ATAY 

(1) N. ]asny. Bevöl Kerungsgang 
und L and ·wirtschaft. sayfa IJ. 

(2) Mesleksizlerde rnütekaidler, g e. 
lir sahipleri, şahsi iradla veya yardımla 
geçinenler dahildir. Cedvelde meslek 
sahipleri ile bunların geçindirdikleri 
mensupları dahildir. 
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Sarhoşluk yüzünden 
İstanbul, 3 - Kadıköyilndc Tevfik 

isminde bir berber sarhoşluk yüzün
den Leman adlı bir kadını muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaraladı. 

Bir motosiklet kazası 
İstanbul, 3 - Şişliden Harbiyeye 

gelen bir motosiklet Halaskar Gazi 
caddesinde Roher isminde birine 
çarptı ve yaraladı. Motosikleti süren
le sepette bulunan Dora isimli kadm 
da yaralandığından, her üçü hastane
ye kaldırıldılar. 

İzmir limanında tetkikler 
İzmir limanında tetkikler yap

makta olan Ekonomi Bakanlığı 
baş mü~aviri B. Fon der Porten'in 
yarından sonra işini bitirerek 
Ankara'ya dönmesi beklenmekte
dir. 

''Ulus,, un 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

kat, bütün Türk lehçelerinde kul
lanılagelen yukarrki üremelere gö· 
re, böyle bir kelinıe de kurulabi
leceğine şüphe yoktur. Bu üreme
lerin daha eski şekilleri olan ''er
di, ermiş, erse, erken" sözlerinin 
"eğ + er" den kısalmış olan "er" 
elema.nlanndan da, aynı veçhile: 

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

etimolojik şekli çıkar. 
lşte bu yolda kurulan uimek'' 

ve ''ermek" sözlerini analiz ede
lim: 

(1) (2) (3) (4) 
1 mek ( iğ + . + im + ek ) 
Ermek: ( eğ+ er + em + ek ) 

( 1) I ğ, eğ: "hareket" anlamına 
ana köktür. 

(2) Er: yalnız ikinci kelimede 
görünen bu ek, ana kök anlamının 
tekarrür ve temerküzünü gösterir. 
"imek" şeklinde bu eleman bulun
madığından ana kök anlamının 
tekarrürü değil, yalnız taallôl"U 
ifade edilmektedir. Bu anlamın 
tekarrür veya taalluk eylediği 
süje veya objeyi de: 

(v) im, em: elemanı gösterir. 
( 4) Ek: kelimeyi tamamlıyan, 

manasını tayin ve ifade eden' sö
ze isim mahiyeti veren sonektir. 

Ana kök, kendisinden sonra ge
len elemanla kaynaşarak ve yalnız 
ikinci kelimede (3) numaralı un
surun vokali de düşerek kelime
ler, en son fonetik ve morfolojik 
şekillerini almış olurlar: 

lmeh, ermeı· 
Bu analize göre (imek): ''hare

ketin bir süje veya objeye taallu
kunun ifadesi", ''ermek'' te ''hare
ketin bir süje veya objede tekar
rürünün ifadesi" demek olur. 

İ!te "ermek'' sözünün - ''imek" 
gibi • yalnız "mücerret bir vuku 
ve hudus" anlatmakla kalmıyarak, 
bir de ayrıca ''vusul" manasına 
gelmesinin sebebi, kendisindeki 
bu fazla "tekarrür ve temerküz 
anlatıcı" elemandan ibarettir. 

ET~IEK 
Dilimizde yaprnak manasına 

olarak kullanılan ve birçok mü
rekkep fiiller yapmıya da yarı· 
yan "etmek" sözünü analiz edelim. 
Kelimenin etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
( eğ + et + cm + ek ) 

( 1) Eğ: "hareket" anlamına a
na köktür. 

(2) Et: ana kök aı1lamırn1 yap
tıran manasına ikind derecede 
prensipal kök teşkil ederek ana 
kökle kaynaşan bir elemandır. 

(3) Em: süje veya objeye dela
let eden afikstir. 

(4) Ek: kelimeyi tamaınlıyan 

inkılap ve istiklal 
konferansları 

Yalvaç (Hususi) - Cumuriyet 
Halk Partisi ilyönkurul başkanı B. 
Remzi Ünlü tarafından ilçemizde ve 
Kesif bir halk huzurunda nisanın 28 
ve 29 uncu günleri inkılap ve istikla.I 
konuları üzerinde çok alaka uyandı

ran iki konferans verilmiştir. 

Bir etüd gezisi 
Yüksek Ziraat enstitüsü son sınıf 

talebeleri, dün yanlannda hocaları 
Pr. Dr. Gelisherg olduğu halde Zir 
nahiyesine giderek meyvecilik ve 
bağcılık bakmımdan çok önemli o
lan bu bölgede incelemeler yapmış
lardır. Zir bölgesi Ankaraya yakın 
olması dolayısiyle, şehri besliyecek 
meyve ve sebze yetiştirmiye çok 
müsaittir. Bu vadi sulak ve toprağı
nın kuvvetli ve münbit olması bura
nın ileride bir meyvecilik merkezi ol
masına da elverişlidir. 

Dil Yazıları 
den sonra gelen elemanla kaynaş
mış, 3 numaralı unsurun vokali 
d~ düşerek kelime, son fonetik ve 
morfolojik ~eklini almıştır: Etmek. 

Bu analizde (2) numaralı (et) 
elemanını kaldırırsak ortaya çı
kan söz: ( eğemek - iğimek = 
imek) ten ibarettir (2]. 

Görülüyor ki (etmek) sozu 
(imek) kelimesine bir ( t) elema
nının ilavesiyle teşekkül etmekte 
ve böylece (imek) teki hareketin 
bir faile yaptırıldığı manasına gel
mektediı·. Analizden çıkan mana
da "hir hareketin bir fail tarafm
~::ın hh- süje veya objeye taaHuk 
ettirilmesi" dir. İki sözün anlam
larını şöyle karşılaştırabiliriz: 

(1) 

İmek . hareket + 
Etmek: hareket -t 
ETTiRMEK 

(2) 

+ 
fail + 

(Etmek) sözünün tekrar müte
addi haline gelmesini ifade eden 
(ettirmek) sözü bu izahları bir 
kat daha kuvvetlendirir. 

Kelimenin etimolojik şekli şu -
dur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
( eğ + et + ir im + ek ) 
Baş taraftaki iki ( t) den birin

cisi, ana kökün, kendisinden son
ra gelen (et) elemaniyle kaynaş
tığı sırada konsonun değişmesiy
le vücut bulmuştur. 

Bu şekildeki (2} ve (3) numa
ralı elemanlar hesaba konmazsa, 
kelime: (eğ + im + ek - imek) 
olur. Yalnız (3) numaralı eleman 
hesaba konmazsa, kelime (eğ + 
et + im + ek = etmek) ten başka 
bir şey değildir. Bu halde fazla 
olan yalnız 

(3) lr: dir ki bu da tekarrür ve 
temerküz anlamını verir. 

Bu halde (ettirmek): ''bir hare
ketin bir fail tarafından bir süje 
veya obje üzerinde tekarrür ve 
temerlı."iiz ettirilmesinin ifadesi'' 
demek olur. 

(imek) sözünün en eski şekli o
lan (ermek - irmek) sözünü de 
bu analizde bulabiliriz. Failiyet 
anlamiyle kelimeye yaptırıcdık 
fikrini katan (2) numaralı (et) 
elemanını çıkarırsak, kelime (eğ 
+ ir + im + ek -= irmek) olur. 

İşte (imek. ermek etmek, ettir
mek) kelimeleri. böylece hep "bir 
hareketin bir süje veya objeye 

İsmet Paşa Kız 

enstitüsünde 
})iki~ ve biçki atölycsinch· 

hir sergi açılıyor 
Kültür bakanlığı, ismet Paşa kız ens

titüsü dikiş ve biçki şubesinin sipariş a
tölyesine, şef olarak, Bn. Pilsen adında 
bir mütehassıs getirtmiştir. Hayatının 

yirmi beş senesini, enstitülerde şeflikle 
geçirmiş ve büyük atölyeler idare etmiş 
bulunan Bn. Pilsen'in talebe üzerinde 
temin ettiği otorite ve kendilerine ver
mekte olduğu ticaret zihniyeti, alakalı
lar tarafından, yakından ve memnuni~ 
yetle müşahede edilmektedir. 

Bn. Paristen gelirken son modaya a 
id modeller de getirmiş ve ankaralı Ba
yanlar için, bu modellere göre, güzel 
bir sergi hazırlamıştır. Sergi, bugün ve 
yarın saat 14 den itibaren, görmek 
istiyenler için açık bulundunılacaktır. 
Hazırlanan serginin, ~ sıralarda açılan 
benzerlerine nazareıı, çok iyi olacağı te

min edilmektedir. 

taalluku'' esasında birleşirler. Yal
nız bu mana kastolunursa (imek) 
kelimesi bunu ifadeye kafidir. Ha
reketin ııüje veya objede "tekar
rür ve temerküzü" fikrini de ilave 
edersek ( eı·mek) olur. Hareketin 
süje veya objeye bir fail eliyle ta
alluk ettirilmesini anlatmak ister
sek (etmek), hareketin bir süje 
veya obje üzerinde bir fail eliyle 
tekarrür ve temerküz ettirildiğini 
de ifade etmek lazım gelirse (et
tirmek) deriz. 

ER1$MEK. IRl.5~1.EK 
(Ermek - irmek) sözünün ''vu

sul" anlamından yapılan (eriş

mek - irişmek) sözünü de analiz 
edelim: 

Manaya hiç bir tesiri olmıyan 
vokal farkını bir yana bırakarak 

(3) (4) 

süje veya obje t ifade 
süje veya obje + ifade 

kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) (3) (4) (5) 

( eğ + er + iş + im + ek ) 
tir. Burada (3) numaralı ek h_sa
ba katılmazsa kelime tamamiyle 
(ermek) olur ve ''bir hareketin 
b:r süje veya obje üzerinde tekar
rür ve temerküzü manasını ifade 
eder ki "vasıl olmak" ta bundan 
başka bir şey değildir. Buna ilave 
edilen: 

( 3) iş: eki ana süje veya obje· 
den uzak bir saha ifade eder. Bu 
halde ( eri.şmcll) veya (iriş.mek), 
"bir hareketin o hareketi yapan
dan uzakça bir sahada bulunan bir 
süje "ıeya obje üzerinde tekarrür 
ve temer ruzü'" demek olur. 

JT ARJU:AK - VtlRUT 
Buna mana ile (ermek) ve (var

mak) sözleri birbirine yaklaştığı 
gibi, fransızca ( aniver) ve arap
ça ( viirut) kelimeleri de hep aynı 
asla bağlanır [3]. Bunu göstermek 
için etimolojik şekillerini altalta 
yazmak kafidir. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Ermek : eğ + . + er + im + ek 
Varmak: ağ -'-av + ar + ım + ak 
Vürut : uğ + üv + ür + üt + . 
Arrfrer: ağ + . ar + iv + er 

Bu seride hep aynı elemanların 
tekerrür ettiği meydandadır. Yal
nız (vürut) kelimesinde görülen 
( t) elemanı hareketin tekarrürü
nün yapılmış olduğunu anlatarak 
mananın müspetliğini teyit etmek
tedir. Bundan gelen (varit) keli
mesi de Türkçe (var) m sonuna 
- (geçit) sözünde olduğu gibi - bir 
(t) elemanının ilavesiyle kurul
muştur ki ''varlığın veya hareke
tin tekarrür ve temerküzünün ya
ptlmr~ olduğu" anlamı, (varit) in 
bütün manalarını izaha kafi-
dir [4]. 1. N. DiLMEN 

Letonya 
Portekiz 
İspanya 
Litvanya 

Macaristan 

64 

64 
82 
49 
32 

31 

39 
36 

36 
28 
24 
19 

110 

89 
136 

127 

75 
87 
55 

49 

37 
19 
31 
32 

15 
22 
28 
23 

(J) Bu rakamlarda yalnız e§ya ithal 
ve ihracına aid rakamlar vardır. Bazı 

memleketlerin bankacılık, ticaret ve 
nakliyecilik gibi diğer i§lerden kazan
dıkları ve ithal ettikleri paralar tabii 
yekunda mevcud değildir. Rakamların 
devamında (bilhassa müstemlekelerde) 
fazla ithalatla müterakim servetleri çe
kilen memleketlere de rastlıyacaksınrz. 1 

ve isimlendiren sonektir. 
(Eğ + et + em ...ı.... ek -:;; eğele

mek) şeklinde, ana kök, kendisin-

[2] "lmek" cevlıer fiili tasavvu
ru ileriye sürüldükten sonra - es
ki yazımızda "itmek" şeklinde ya
zılan - "etmek" sözünün bunun 
müteaddisinden ibaret olacağı da 
sezilmiştir. Dilimizde "t" nin ta
diye rolü yaptığı ötedenberi ma
lumdur. Fakat bunu da ancak Gü
nes - Dil teorisi tam olarak izah 
edebilmiştir. "Ulus'' un 11-4-1936 
da çıkan sayısına bakınız. 

[3] "Varmak" ve "arriver" sö.z
leri "Ulus'' un 25, 27-4-1936 da çı
kan savılarında analiz edilmiştir. 

[4] Bu analizlerin alt tarafı ya
rınki sayımızdadır. 
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SON D~4KiKA : 

İtalyanların dün gece Adisababa ya 
girmeleri ilı timali vardı 

---- -· 
Negüs ailesiyle birlilite Cihutide 

Şehrimizdeki habeş elçisi, habeş şeflerinin sonuna 
~ kadar sav.aşmağa andiçtiklerini söylüyor. 
Paris, 3 (A.A.) - Havas ajansının 

öğrendiğine göre, fransız hüküıneti, A
clisababa hadiseleri neticesinde bir ta
kım yeni güçlükler çıkabileceği kaygı
sını Romaya bildirmiştir. 

Bunun üzerine İtalyan hükümeti Af
ri.kadaki ordu kumandanlığına Adisaba
ba üzerine yürüyüşü hızlandınnaıım 

tebliğ etmiıtir. 

ltalyan ordusu Adisababa'dan 40 ki
lometre mesafede bulunmaktadır Ve bu 
gece şehre girmesi ihtimali vardır. 

Negüs Cibutide 
Paris, 3 (A.A.) - Negüs ve aylesi

nin Cibutiye vanılarmda bir Senegalli 

bölük resmi selamı ifa etmiştir. Otuz 

yüksek habeş memuru da Negüs'e refa

kat etmektedir. Hava çok sıcak oldu

ğundan seyirciler pek azdı. Yalnız bir 

kaç gazeteci ile Adisababa'daki italyan 

elçiliğinin katibleri bulunuyordu. Tren 

durunca önce imparatoriçe ve arkasm

dan da imparator inmiştir. imparator 

hemen gazetecilerin uzaklaştmlmasım 
rica etmiştir. imparator habeş elçiliğine 
giderken bir İtalyan resmini çekmek is

temiş, fakat Negüs'ün yanındakiler bu

na engel olmak istediğinden iki taraf a

rasında yumruklar teati olunmuştur. 

Habeş §C/leri sonuna kadar sa
vaşmağa and içtiler 

Ankaradaki habeş elçiliğinin 
bildirdiğine göre, habeş hüküme -
ti merkezini resmen Gore'ye nak -
letmiıtir. Ve imparatorun reisli
ğinde Adiaababada yapılan son 
bir toplantıda bakanların ve bü -
tün habe§ reislerinin sonuna ka -
dan mücadeleye devam hususun
da andiçmİ§lerdir. 

hükü.metlerindcn ızın istemişler-
dir. ( A.A.) 

Karışıklıklar ne zaman cıktı? 
Adisababa, 3 (A.A.) - Burada ka

rışıklıklar hükümetin yola çıkmasından 
sonra başlamış ve bilhassa avrupalılann 
mağazaları yağma edilmiştir. Evlerin 
bir kısmı da yağmaya uğramıştır. Sokak
larda cesedler yabnaktadır. Bunlar ya 
asilerin öldürdükleri yahud da polisin 
vurduğu asilerdir. 

Alman ata§emiliterinin 
cırtı§lırmaları 

Adisababa, 3 (A.A.) - Bu sabah al
man ataşe militerinin kumandası altın

da bir alman ve bir İngiliz müfrezeleri 
bir pansiyona giderek orada mahpus 
kalan 15 avnıpalıyı almışlar ve alman 
elçiliğine getirmişlerdir. 

Bcınkalaro 'dokunulmadı 
Adiaababa, 3 (A.A.) - Alman ata· 

şemilitemin kumandası altındaki alman 
müfrezesi şehirde aratbrmalara devam 

ederek başka bir çok ecnebileri daha el
çiliğe getirmiştir. Ölenler arasında bir 

kaç İsveçli, rumlar ve fransızlar vardır. 
Alman müfrezesi habeş asilerinin taar
ruzuna uğramamıştır. Alman elçiliği 

müdafaa haline konulmuştur. Şimdiye 

kadar Adisababa'daki bankalara doku
nulmamıtbr. 

Yeni htıbeş imparatoru 
kim olacak? 

Paris, 3 (A.A.) - Havas ajansının 
Cibutiden öğrendiğine göre, İtalyan tay
yareleri bugün Adisababa üzerinde u
çarak beyannameler atmışlardır. Bu be
yannamelerde fransız Sornalisinde Ta
cura'da bulunan Memelik'in torunu ve 
eski imparator Yassu'nun oğlunun im
parator ilan edileceği bildirilmektedir. 

Adisababa ile muhabere 
imkiinsız 

Kahire, 3 (A.A.) - Adisababa için 
buraya gelen telsizler, muhaberat mun
katı olduğundan Adisababay~ çekile
memektedir. 

Habe§ iş güderi Marcos ve el -
filik .müate§arı Petrides Habeşis -
tana dönerek daha §İmdi başla -
makta olan son savaşa iştirak için 

·~;;.... __________________ _ 

BB. Metaksas ve T. R~. Aras 
dün Belgrada vardılar 

B. Metaksas dış bakanımızın Atina 
ziyareti dolayı siyle diyor ki : 

'"- ••• Temasımız ıürk 
nun mümtaz vasfı olan s 
tur. Aynı samimiyetin Be .. ~· . . ,, 
surecegıne emınım ••• 

Belgrad, 3 (A.A.) - Yunan başba
kanı ile Türkiye dış işler bakanı bugün 

aaat 16.30 da buraya gelmişler ve istas

yonda başbakan ve dış hakanı B. Sto

yadinoviç, dış bakan muavini B. Marti

natz, sıyasal §Ube direktörü B. Andriç, 

Çekoslovakya elçisi B. Gerza, Roman

ya elçilik müsteşarı B. Pipiniu, pro

tokol şefi B. Novakoviç, dış bakanlık 

erkim, Türkiye ve Yunanistan elçilik

leri memurları ve bir çk gazeteciler ta

rafından karşılanmışlardır. BB. Me

taksas ve Rüştü Aras Belgrada gelme

den önce yolda Mladonevatz istasyo

nunda trenden inerek otomobille Op

lenatz'a gitmişler ve kral Aleksandrın 
mezarına bir çelenk koymuşlardır. 

Atina, 3 (A.A.) - Başbakan Metak-

aas Tevfik Rüştü Aras'ın ~erefine ver· 

diği öğle yemeğinde türk dış işler ba -
kanının ziyaretinden dolayı hoşnudlu -
ğunu bildirmiş ve ezcümle demiştir ki : 

" - İlk resmi' temasmu.z türk - yu
nan ka.rdeşlik ve dostluğunun mümtcn 
vaıfı olan samimiyet içinde vuku bul -

- yunan karde§lik ve dostluğu
amimiyet içinde vukubulmıq

lgrad ~ÖrÜ§melerinde de hüküm 

muştur • .Bu aynı samimiyetin dost ve 
müttefik Yugoslavyanın güzel hükümet 
merkezinde yapılacak görüşmelerde 

hüküm süreceğine eminim. Bu gö~ _ 
meler, Balkan antantının dört azası ara
sındaki sağlam bağların herhalde daha 
ziyade kuvvetlenmesine yarıyacaktır.,, 

Dıf işler bakanımızın cevabı 

Dr. Tevfik Rüştü Aras da cevabın -
da ezcümle ~yle demiştir : 

- iki memleketi ve iki milleti 
bi.rleştiren bağların mahiyetini burada 

bir kere daha hatırlatmaya ihtiyaç yok- • 
tur. Biraz sonra müttefik Yugoslavya • 

nın hükümet merkezine doğru beraber
ce çıkacağımız seyahat başlı başına ara-

mızdaki korıdiyal antantın veciz bir 

ifadesi ve memleketlerimizin Balkan 
antantına ve binaenaleyh Balkanlarda 

kardeşliğine, Balkanlar davasına, sulh 
dvasna olan bağlılıklarının bir rem • 
zidir ... 

Dr . Tevfik Rüştü Arsa'ın kıral ta

rafından kabulü azami bir samimiyet i
çinde vuku bulıırluştur. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, BB. Çalda· 

ULUS SAYFA 3 
:a::z t ı 

·-

Dl Ş HABERLER 
Adisababa yanıyor ~17:,~~~~:,:~7~~,.. 

(Başı ı. inci sayfada) duğuna dair olan haberleri gazeteler yal- Fransız seçımının 
elçiliklerle sailer vasıtasiyle temasa ge- ruz fransız ve ingiliz kaynaklarına at- t. . 
ı . fen neşretmişler ve bu haben· vermek ı·- ne ıcesı .· 
ınmeye çalışılıyor. Polis ve askerler ta-
rafından şehirde bırakılan mühim mik- çin son tabılar çıkarmışlardır. 
darda tüfek ve cepanenin asilerin eline Gazeteler tarafından italyan kaynak-
geçtiği sanılıyor. Şehrin büyük postane lanna atfen hiç bir şey neşredilmemiş 
binas• ca ateşler içindedir. ve salahiyetli mahfiller, bu mesele hak

·'5ehrin merkezi alevler i~.;inde 
Vaşington, 3 (A.A.) - Amerikanın 

Habeşistandaki elçisinden buraya gelen 
bir telsizde deniliyor ki: Adisabab'nın 
merkez kısmı alev içindedir. Şehir halk 
tarafından yağma edilmektedir. Ateş 

çatırdılanna devamlı tüfek sesleri karış
maktadır. Amerikan elçiliğinin dıvarla
rma boyuna kurşunlar çarpmaktadır. A
merikan konsolosu, gerek elçiliğin öteki 
memurları emniyettedir. Yedi amerikan 
misyoneri ingiliz elçiliğine sığınmıştır. 
Öteki üç misyoner de amerikan elçiliği
ne sığınmışlardır. Elçilik memu'rları va
zifeleri başında bulunmaktadır. 

Deniz telsiz merkezinin aldığı bu 
telgraf saat 16 da çekilmiştir. Ve hemen 
dış bakanlığına gönderilmiştir. Telgraf 
fena ahndığnıdan ve bütiin dünyaya da 
Manilla'daki amerikan telsiz postası ta
rafından neşredildiğinden metin tamam 
değildir. Bununla beraber elciliğe karşı 
doğrudan doğruya tecavüz olmadığı an
laşılmaktadır. Çünkü elçiliğe düşen kur
şunlann serseri mermiler olduğu kaydı 
vardır. 

Telgrafta italyan kuvvetlerinin şehre 
girdiğinden bahsedilmediğine göre, yan
~mların ihtilalci halk tarafından çıkanl
dığı anlaşılmaktadır. 

Negii.s'ün treni bombar'dıman mı 
edilmi~? 

Roma, 3 ( A.A.) - İyi haber almak
ta olan mahfiller, italvan tayyarelerinin 
Negüsün binmiş olduğu trenden önce 
hareket eden ve hükümdarın eşvasım 

ta~yan treni bombardıman etmis olduk
lan haberi hakkında bir şey bilmemekte
dir. Negüsün Adisababadan ayrılmış ol-

ris, Maksimos ve Sofulus'u de ziyaret et

miştir. 

}' abancı deııletler ve boğazlar işi 
Hususi t.ren saat 16 da Bclgrada ha· 

reket etmiştir. Trenin hareketinden ön 
ce Türkiye dş i~leri bakanı bir gazete -
cinin .boğazların tekrar askerlcştirilme
si meselesi hakkındaki sualine şu ce -

vahı vermiştir: 
·' _ Bütün devletlerin ce•ıabları is-

tisnasız tiiırk tezine müsaittir. Takib 
olunacak usule gelince, milletler cemi
yeti konseyinin mariında görüşülecek 
ve mesele ihtimal yazın gözden geçiri -
lecektir. Türk hükümeti ve milleti, Yu
nanistanın türk - yunan antant kordi -
yaline olduğu gibi Balkan antantına da 
sadakatini gösteren yunan hükümetinin 
bc·yanatına ve parlamentodaki tezahür
lerden fevkalade mütehassisdir.,, 

Balkan antantı konseyinde 
konıuulacak işler 

Belgraddaki Balkan antantı konseyi
nin ruznamesi hakkındaki suale de Aras 
şu cevabı verıniştir: 

"- Bu ruzname dört hükümet ta
rafından tesbit ve tasvib olunmuştur. 
Sonradan tebliğ edilecektir. Dört dev
let arasındaki tesanüd öyle kurulmuş ve 
inkişaf bulmuştur ki, hiç bir noktada 
aksamamaktadır·" 

Trianon andlCJ§mmı 
Trianon andlaşmasının feshi mesele

sindeki suale cevab veren Dr. Aras de-

miştir ki: 
"- Balkan antantı bu meselede doğ-

rudan doğruya alakalr değildir. Bunun
la, milletler cemiyeti azası sıfatiyle ala
kamız vardır. Bununla beraber mesele 
ortaya atılacak olursa küçük antanta 
teveccühkir bir zihniyetle gözden geçi-

rilecektir." 

''Umumi vaziyet ciddidir.,, 
Tevfik Rüştü Aras sonra umumi va

ziyetten bah9ederek demiştir ki: 
"- Bu vaziyet ciddidir. Fakat cesa

retimizi kaybetmeme~)'iz. Nikbinlik gös
termeliyiz. Hükümetlerin ve meıfil dev-

ktnda bir güna beyanatta bulunmam.ış
tır. 

J_,ondra habeş elôsinin fihri 

Londra, 3 (A.A.) - Habeş elçiliği, 

N egüsün Adisababadan ayrılmış oldu
ğuna dair hiç bir haber almamıştır. Ba
zı mahfiller, Negüsün aylesiyle birlikte 
Filistin'e gideceği haberine doğru gö
züyle bakmamaktadır 

Habeşler büyük bir taarruza 
hazırlanıyorlarmış. 

Sunday Referee'ye göre Adisababa
dan alınmış olan haberler, Selassic'nin 
İtalyanlara karşı şimdi büyük bir taar
ruza girişeceğini bildinnektedir. 

BC'•;le bir taarruzun yapılması ihti
mali olduğunu gösteren bir çok sebeb
ler vardır: 

Önce italyanlara karşı devamlı su
rette mukavemet ~östermiş olan büyük 
habes ordusu şimdi Harrar'da bulun
maktadır. 

Harrar, imparatorun şahsına aid bir 
eyalettir. 

Yağmurlar lxı§layınca. 
Öte taraftan Negüsün elindeki son 

koz olan yağmurların başlıyacağı za
mandan istifadeden vaz geçmesi ihtimali 
yoktur. Eğer ilkbahar yağmurlan, Ha
beşistanm yıkılmasından önce başlıya
cak olursa vaziyet tamamiyle değişecek

ti:. 

Bu düşünceyi ileri sürmek hususun
da .Sunday Referee tek başma kalmıştır. 
Pazar günü çrkan öteki gazeteler, Habe
şistanm inhidam.ına artık olmuş bitmiı 

bir iş diye bakmaktadırlar. 

let adamlarının hikmeti vücudu güçlük

leri gözden geçirmek ve bunları hallet
mektir Bugünkü kriz'in aşılabileceğini 

ümid ve temenni ediyoruz. Her halde 
Balkan antantı meselelerin halline ve 
sulhun idamesine yar.dım için vasıtalan 
tesbitte elinden geleni yapacaktır." 

Nihayet Tevfik Rüştü Aras, Bulga
ristanın Nöyyi andlaşmasmı fesetmesi 
ihtimaline inanıp inanmadığı sualine 
menfi cevab vermiş ve "Bulgaristarun 
verdiği inancaya güvenmeliyiz." demi,1-

tir. 

Yugoslav gazetelerinin ne§riyatı 
Belgrda, 3, (A.A.) - Bu sabahki ga

zeteler, önümüzdeki dört gün içinde 
Belgradın, yalnız Balkan sıyasasının 

değil, fakat aynı zamanda orta Avrupa 
sıyasasının da mtihim bir merkezi ola
cağını ehemilyetle kaydetmektedirler. 

Gazeteler, en büyük alakayı yunan 
delegasyonunun iştirakine atfetmekte 
ve bu delegasyonun J3. Metaksasdan 
maada en mümtaz iki yunan siyasacısı
m BB. Politis ve Melas'ı da ihtiva et
tiğini yazmaktadır. Gazeteler tıu müna
sebetle yunan gazetelerinde Balkan an
tantı hususunda yapılan münakaşaları 
hatırlatmakta ve bütün parti reislerinin 
görüşlerini bildirmiş olduklannı kay
dederek B. Metaksasın bütün Yunanis
tan namına Belgradda söz söyliyeceği
ni ehemiyetle kaydeyleınektedir. 

Gazeteler, küçük antant toplantısın
dan da bahsederek diyorlar ki, bu top
lantı daha az muğlaktır. Çünkü temas
lar daha fazla olmuştur. Üç devletin 
müşterek hayati menfaatleri dolayısi _ 
le günün bütün meseleleri :herhal: 
halledilecektir. e 

Gazeteler Avrupanın bugün.kil ka
ranlık ufku karşısında e . . . n ıyı tarzı hal· 
lın bulunabilecegvini Metak T ... 1 sas, ıtu es-
ko, RüftÜ Aras ve Stoyadinoviç adla
rının en ciddi ıbir garanti olduğunu a-
zıyorlar. y 

B. Titülesko fla yola çıktı. 
Bükreş, 3 (A.A.) - B. TitüleııJco 

bu aktam saat 18.30 da Belgrada hare
ket ~.,...;.,t• ~ır. 

Sol partiler 378, sağ par
tiler 236 mebusluk 

kazandılar. 
Bu sabah saat üçte Post Parizyen 

radyosunun bildirdiğine göre, fran-

sız seçiminin dün yapılan ikinci tu
runun neticesi ba~bakan B. Saro tara
fından iç bakanlığında gazetecilere 
tebliğ edilmittir: 

Buna göre &eçilen mebus sayısı 

614 dür. Sömürgelerde seçilen 4 me
busluk hakkındaki neticeler henüz 
alınaınamııtrr. 

Seçim neticeainde solcu partiler 
376, sağcı partiler 236 mebusluk el • 
de ebniılerdir. 

Solcu partilerin aldıkları reyler, 
tasnife göre, §Öyledir: 
Komünistler 
"Dissidents,. komünistler 
S. F. 1. O. sosyalistler 
Sosyalist birliği 
Müstakil sosyalistler 
Radikal sosyalistler 

12 
10 

146 
26 

9 
115 

318 
Parisle Sen eyaleti seçimlerinde ko

münistler mutlak ekseriyet kazanmışlar 
ve halk cephesinin en kuvvetli partil&
rinden biri olmuşlardır. 

Yeni parlamento haziran başlangıç -
larında toplanacaktır. 

'!lllllllllllllllll.111.I 

B. Eden in haheş 
meselesi 

hakkındaki nutku 
Londra, 3 (A.A.) - B. Eden, dün 

akşam kendi seçim bölgesi olan Liming
lon' da söylediği bir nutukta habeı me

selesine temas ederek demi§ tir ki: 
" - Bu meselede biz zaruri menfa

atler veya hodbin maksadlarla değil, 

milletler cemi yeti azası ve bu cemiyet 
paktını imza eden bir devlet aıfatiyle 

hareket ettik. Bize cemiyetin öteki bü
tün aziılariyle paylaştığımız bir vazife 
düıüyordu. Son yedi ayın dersleri her 
ne olursa olsun bunlan önemll ve bun
lardan reıl.list bir fikirle istifade etmeli 
ve Büyük Britanyanın dıı aıyasasmm 
hedefi olan "sulhu konuna" esaaım 

gözden kaçırmamalıyız. Milletlera
raaı aiyaaet hakkında batka bir di
yeceğim yoktur.'' 

Avusturya' da askeri 
hareket yokmuş 

Cenevre, 3 ( A.A.) - Milletler ce
miyeti finans komisyonunun toplantı
sı dolayısiyle Cenevrede bulunm•kta 
olan Avusturya finans bakanı 8 . 
Drakaler ile milli banka direktörü 8. 
Kinbök dün Avuaturyanın ekonomik 
ve finansal durumu hakkında gaze
tecilere beyanatta bulunmuıtur. 

Bakan, Avu.sturyada hiç bir aske
ri hareket yapılmış olmadığmı, zira 
buna lüzum olmadığmı, bundan bq
"fca alman kıtalannm hareketleri bak
kmda da haberi olmadıhµ söyledik
ten sonra, milletler cemiyeti finana 
komisyonunun çabımalarmı överek 
anmış ve mecburi askerlik hizmeti
nin doğurduju muraflarm büdce faz· 
laaile temin edilmi, olduğunu ilave et
mi,tir. 

İspanyol denizcileri grev 
yapıyorlar 

Madrid, 3 (A.A) - Umumi döm 
ticaret grevi, 'imdi İspanyol kabotajma 
•İrayet ebnİftİr. 

Hükümet, anlatmazbğı halletmek İ· 
çin .on derece gayret aarfebnektedir. 
Habralrda olduğu üzere iapanJPI deniz 
Habrlarda olduğu üzere İspanyol deniz 
melde ve bu ücretlerin diier bütün 
memleketler deniz i!Çileri ücretlerinden 
atalı oldaiunu iddia ~. 
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Clearinglerden alınan netice Jer 
1931 de dünya krizi gelip çattığı ihracat tacirlerine sattıkları malın 

zaman her millet kendi başının çare- bedelini ödeyecek olan Clearing Ofis· 
sine bakmağa koyuldu. Hemen bü- lerinin yegane varidatının, ithalat 

cı g e larımız 
tün devletler kendilerini endüstri ve tacirlerinin yatırdıkları paraya inhi-
tarım ürünlerini korumak mecburi- sar etmesidir. Demek oluyor ki bir 
yetinde gördüler. Arsıulusal ticaret memleketten ithalat ne kadar az o- ALMANYA ITALY A 
daraldıkça daraldı: 1929 da yetmiı lursa o memlekete yapılabilecek ih-
milyar dolara kadar çıkmışken 1932 racat da, otomatik bir surette, ancak 
de 23 milyara indi. % 67 azalan bu o seviyeye kadar çıkabiliyor. 

ticaret üstelik şimdiye kadar görül- Di~er taraftan Clearinglerin tica-
memiş derecede karışık bir takım reti zorlattıklan veya tahdid ettik-
takyidata tabi tutuldu. Bir çok dev· leri de iddia edilmektedir. Fakat 
Jetler paralarını korumak maksadile 
döviz ihracını menettiler ve harice doğru bakılırsa birkaç seneden beri 
olan ticari borçların ödenmesini de dünya ticaretine anz olan darlığın 
kısmen veya tamamen durdurdular. Clearingler yüzünden meydana gel-
Memleketler arasındaki ticari borç· mediği kolaylıkla görülür. Hakikatte 
ların emin bir surette ödenmesini te- Clearing anlaşmaları ve müesseseleri 

ırnin için işte bu aırada Clearinı:lere ve bunların tatbikatı, muhtelif aebep-

baş vurulmuıtur. leri hala münakaşa mevzuu olan ci-

Clearingler na&ıl işler ? Yabancı han krizinden ve bu krizin ticarette 

bir memleketten getirdiii bir malın hasıl ettiği darlık ve emniyctsizlikten 

bedelini ödemek isteyen bir tacir ıbu çıkabilmek ümidile baş vurulmuı bi-

borcunu, memlekete ihracattn bulun- rer çareden başka birşey değildir. 

muı olan bir veya müteaddit vatan· Clearinglerin lehine kaydedilebile· 

daşlarmm c alacak > larıru kullan· cek tarafları da yok değildir. Mem• 

mak suretile öder. leketler araaındaki ticari borçların 
Bütün Clearing anlaşmalarındaki tediyesini temin eden Clearingler ay. 

müşterek hususiyet bunların muvak- nı zamanda dış ticaretin denkleştiril-
kat farzedilen bir sıkıntıdan çıkmak mesine de hizmet etmektedir. Mese-

için müracaat olunmuş çareler addo- la, yukarıda da anlattığımız gibi, 

lunmasıdır. Clcaringlerin kurulma· herhangi bir memleketten Türkiyeye 

aında amil olan baş prensip ise : ihracat yapanlar ancak bizde o mem-

" ıınemleketler arasında para tedavü- leketten ithalat yapanların Clearing 

ı6nün kaldırılmaaı > dır. Bunıı bir Ofisine yatırdıkları paralardan mal-

aıisal : Almanyaya ihracatta bulunan larınm bedelini alabileceklerinden, 

tacirlerimiz bunun karşılığını, TW-k· eier o memleketten Türkiyeye yapı· 
Alman Ofisinden, Almanyadan ge· lan ihracat, ithalattan fazla olmuşsa 
tirdikleri malların bedeli olarak ~tha· aradaki fark bloke olarak kalır. 
latçılar tarafından bu Ofise yatu-ıl-

lhraç ettiii maim bedelini bu ıe· 
mıı olan paradan alırlar. 

hepten almayan veya büyük gecik· 
ithalatçıların muayyen bir memle-

ketten getirdikleri ve Clearing Ofi- melerle al bilen tacir de tabiidir ki 

sine yatırdıkları mal bedellerinin ta· ileride daha ihtiyatlı davranacak 
mamı, aynı memlekete ihracatta bu- Türkiyeye eskisinden az ihracatta 

lunmuş olan tacirlerin alacaklarına bulunur. 
tahsis edilir. Ve bu sistemde gerek it· Bu itibarla Türkiye gibi « malımı-
hali.tçılar ve gerekse ihracatçılar, zı alanın malını almak > ve aldığını 
&abn aldıkları veya sattıkları malla· mutlaka ödemek gibi sağlam bir ti-

caret politikası takip eden memle
rın bedelini Türk parasile öderler 

ketler elinde Clearing anlaşmaları ve 
veya alırlar. Almanyadaki ithalfıtçı 

tatbikatının de&erli birer yardımcı 
da borcunu Clearing Ofisine Reich .. -

oldukJarmı söyleyebiliriz. 
mark olarak yatırır, ihracatçı ise aat· ı Dr. Orhan Conker 
tığı maim karşılığını aynı Ofisten _______ .,.....,.. ______ _ 
yine Reichsmark olarak alır. 

Görülüyor ki, Clearing Ofiisleri ve- J h k J d 
ya bu hizmeti görecek müesseseler aponya a \.Jll a 
(ki bizde bu vazife Cumuriyet Mer- konferans 
kez Bankaaına verilmiştir ) muayyen 

bir memlekete ihracatta bulunan ta

cirlere satışlarının bedelini ödeyebil
meleri için bu müesseseler aynı mem· 
leketten ithalat ynpanlar tarafından 

kafi derecede tediya t yapılmıf ol
ması la~.ıdır. Yani bu ıu demektir 
ıki, Clearing sisteminde, bir memle
ketten kafi mikdarda ithalat yapılıp 
bedeli Ofise yatırılmadıkça o mem· 
lekete yapılan ihracatın karıılığı alı· 
namaz. 
Kuruldukları andan itibaren Clea· 

ringlere karşı bir takım hücumlar ya
pılmıştır. Bunların batında ihracat-

çıların alacak1arını almak hususunda 
karşıln§bkları yavaşlık gelir. Bunun 
&ebebi, yukarıda gördüğümüz gibi 

Japonya hakkında vereceii iki 

konferanatan ilkini eveli ı:ünü verıniı 

olan japonyab Prf. Makamo bugün 

Halkevinde saat 17.30 da ikinci kon
feranamı verecektir. Konferansın 

mevzuu ''Meiji ıslahatına bir bakıf''d.cr 
ve §U kısımlardan mürekkeptir: 

1) Japon tarihindeki üç mühim 
değişik, 

2) SAMURAl idaresi devirlerinin 
japon tarihindeki rolleri 

3) MElJl ıslahatmm esasları. 
4) Yapılan ıslahatın neticeleri 

Konferansa istiyenler gelebilir. 
Konferanstan &0nra japon musiki· 

sine ait plaklar çalınacaktır. 

• Bugünün vaziyetmi karekteri:.ce e-
den ş~y, ltalya ile Almanyanm, da· 
nı§ıksı2 olarak birbirlerine yaptıkıarı 
yardımdır. ltalya Habeşistaııı isti· 
la etmekle, Almanyanm Ren bölgesi
ne kartı kuvvet darbesini kolayaaştır• 
dı. Alman darbesinin doğurdu~u 

karışıklıkta hiç olmana tımdilik, 

Avrupanın ltalyaya karşı gerginliğini 
azalttı. Bu karşılıklı hizmetler, baı

langıcı on dokuzuncu asrın İptidasm
da olan,bir uıukadderat benzerliği

nin son tezahüründen baıka bir §ey 
değildi. 

1815 de, Avrupanın geçirdiği bü
yük ihtilal sarsıntısının &Onunda, 1-
talya ve Almanya, her ikiai de ifli.a 
ebnitdiler ve bir birine benzer bir si
yasal zaaf içindeydiler. ihtilalci isti
lalar her iki ınemleketde de eski re
jimi çok zayıflabnıştı fakat ayni za
manda büyük ihtilalin fikirlerini de o

ralarda itibardan düşürmüştü. Öyle
ki Almanyada olduğu gibi ltalyada da 
eski rejim memleketi idare edecek 
kadar kuvvetli değildi, fakat liberal 
ve temsili bir rejimin i~ başına gelme· 
sine mani olacak kadar kuvveti vardı: 
Bu yüzden iki rejimden bir kombi· 
nezon yapmak gibi imkiınsı::: bir §ey 
aramak icabediyordu. 

1815 den 1848 ze kadar, ltalya i
çin olduğu gibi Almanya için de, bir 
ekonomik sefalet ve politik depres
yon devri hakim olmuştur. 

Hükümetler 1815 andlaşmalarına 
sadık idiselerde, bu iki memleket, 
Avrupada ve kendi iç idarelerinde 
tesia edilmiş olan nizamı bozmak teh
didini gösterdikleri için Avrupayı te
laşa düşüren içten içe bir kaynaş -
maya sahne oluyordu. 1848 ihtilali 
patladı... Bu, ancak Fransa için bir 
iç buhran oldu. 

Fakat Avrupanm çehresini değiş· 
dirdi, çünkü İtalyan ve alman mesele
lerinin ayni zamanda halledilmesine 
imkan verdi. 

ltalya, öncülük etti ve Almanyaya 

yol açtı. 1830 dan beri 1815 and
laşmalarına muhalif olarak ltalya ıne
selesini halletmek işine girişmiş oll\n 
Bonapartizmin Fransada tekrar ikti
dar mevkiine gelmesinden istifade e· 
derek, İtalya, ltalya krallığmın ku
rulmasiyle, eski rejimle ihtilal ve kral-

lıkla temsili rejim arasında bir kom
binezon bulmaya muvaffak oldu. ln
gil tere ve Fransa 1860 dan beri ltal
yanm işlerine ve tarihine bir türlü a
kıl erdiremediler, çünki 1860 dan 
1922 ye kadar bu memleketi idare 
eden rejimin mahiyetini anlayamadı
lar. İtalya krallığı tarafından takib 
edilen aiyasnnın modeli İngiliz parla
menter rejiminde değil, Pariste, tem
muz meşrutiyetinde aranmak lazım

dır. 

Almanya da bir kaç sene sonra, de· 
mokrasiyle krallığı ınezcedecek fa
kat başka bir tipte bir kombinezon 
buldu. Bismark'm Avusturyayı Alman 

topluluğunun dışında bırakmakla al
man birıi~ini kurmuı olduiu tekrar
lanır. 

Hakikatte ise, Bismark, Viyana 
kongresinin 1815 konfederasyonu 
içinde tamamiyle tahakkuk ettirmiş 

olduğu milli birliği yıkmıştır. Bismark 
ın yaptığı, Viyana kongresinin önüne 
geçmeye muvaffak olduğu şeydir: Al
manyanın bir kısmıyla, yalnız mem
leketi müdafaaya değil, ayni zaman· 
da komıularına da taarruza muktedir 
muazzam bir askeri alman devleti 
vücude getirdi. Fakat bu askeri dev
letin yaradılmasmın bir iç siyasa he
defi vardı: Almanyada oıısekizinci 

Lüinin Fransaya ithal ebneye çalışını§ 
olduğu rejime benzer bir meşruti kral
lık ı·ejimini müdafaa edecekdi. 

Ondokuzuncu asır ilk yarısının fe
ciğ vaziyetinden kurtulmak için italya 
ilealmanyanm bat vurdukları sıyaaal 
kombinezonların her ikisi de çok suni 
olmuştur. Bununla beraber bu kombi
nezonla r yanm asır kadar devam et

tiler ve her ik; memlekete büyük fo. 
kişaf imkô.nları verdiler. 1870 den 
sonra, ltalya krallığı ve alman impa
ratorluğu kuvvetleniyor, ittifak edi
yor ve zenginle~iyorlar. Asır ba§ının 

kara sefaleti artık aonn ermiştir. 1900 
ze doğru İtalya ve Alman meseleleri
nin artık kati surette halledilmiş ol
duğu sanılabilirdi. 

Faka t bu bir hayaldi! büyük harb 
her şeyi altüst etti. Büyük harbta Al
manya ve İtalya biribirine karşı 

kamplarda harb ettiler; fakat bu, 
harb neticesinin her ikisi için aynı ol
masına mani teşkil ebnedi: bu da za
ferle mağlubiyeti biribirinden ayırma
nın giiçlüğüne yeni bir delildir. Her 
iki memleket de büyük harb yüzün
den tamamiyle iflas etmişlerdi, yani 
on doku zuncu aınn ilk yarısındaki 

vaziyetlerine dönmü~tüler. Ve 1848 -
den sonra iki memleketin politika da
vasını hal için tesia etmİ§ oldukları 

rejimler yıkıldılar: alman imparator
luğu 1918 de devrildi, İtalya kırallığı 
fa~ist hükümet darb~yle 1922 de 
intihar etti. 

lıte o zaman, 1848 de olduğu gi

bi, İtalya öncülük ederek Almanya

ya yol gösterdi. 1922 ye kadar mem

leketi idare ean.iş olan meş:cutı r ·;i· 
min yerine tamamiyle gayrimeşru bır 
rejim teessüs etti: ihtilalin kralı, ve 

kralhgın ıhtilali bir tnkJıdı. Almanya 

14 sene, demo ratık bır cumurıy\;l 

kurmaya uğ:ra§lıktan sonra, llatya
nın mısalini lakltd elti ve tarihinm, 
fransız tarıhinde Napolyon Bonapal'ı 

devriııe tekabül eden bir safhasmn 
girdi. Nazi rejiminin iktidar mevkii
ne geçmesi 1922 italyan hüküınet 

darbe6inin bir neticesidir: Birincisı 

olmasaydı ikincisi de olmıyacaktı. 
Burada çizdiğim, uzun ve komp· 

leks bir tarihin, çok basitleştirilmiş 

bir şemaııdır. Günün birinde bu mev
zuu Cenevre üniversitesinde tetkik et-

m ek iıotiyorum. Fakat b&ı&ün Avru
payı idare eden adamlarm bu ıema· 
yı zihinlerinde muhafaza etmekle tay
da göreceklerini umuyorum. Bir asır· 
hk tarihe bu seri göz atııtan oldukça 
ehemiyetli iki netice çıkabilir. 

Bunlardan birincisi, faşist İtalya 
ile nazist Almanyayı biribirine zıd 

göstermiye imkan olmadığıdır. Bu iki 
memleketi ayıran sıyasa.l görüı fark
ları ne olursa olaun, her ikisi de, he

nüz daha medeni ve nisbeten zenain v4 

serbest olan Avrupaya karıı aynı mu
halif vaziyette bulunuyorlar. Bunlar, 

bugün, menfaatlerden ziyade, tali 
benzerlikleriyle biribirlerine bağlı

dırlar. Geçici rekabetlerle bu birliği 

bozacağını uman her politika ancak 
muvakkat neticeler alabilir. 1935 in 
başlangıcından ber.i biribirini takib 
eden hadiseler bunun bir delilidir. 

Çıkarılacak ikinci netice de ıudur 
ki, A vrupanm istikbali, aelameti ve
ya iflası, sulh veya harb, ltalya ile 

Almanyanın iç buhranlarına bağlıdır. 

Bu iki memleketin aıyaaal meseleleri

ni hal için batvunnuı oldukları suni 

çarelerin bir tek aebebi vardır: Pek 

küçük bir zümrenin elinde iktidarı 

muhafaza etmek. Netice meydanda· 

dır: İtalyan ve alman milletleri, İn
giliz ve fransız milletlerinin uzun za· 
mandanberi malik oldukları, serbest

çe fikir beyan etmek, istediklerini 
söylemek hakkına aahib olamadıkları 
müddetçe hiç bir büyük Avrupa da
vasının halledilmeaine imkan yoktur. 

Bir vatandaşımızın 
enteresan bir buluşu 
İstanbul umum ıüt müstahsilleri 

ve sütçüler başkanı B. Ferhan Ak
ıüt, ıüde tabiiliğini ve hauasmı kay
betmeden meyve lezzetini veren bir 
formül bulmllf ve Sıhhat Bakan
lığına müracaat etmiştir. 

B. F erhanm buluşu, bugüne ka
dar hiç bir yerde yapılmasına imkin 
olmıyan ve ıüde her hangi istenen 
bir meyve lezzeti verildiği halde mey.. 
venin asidi dolayısiyle terkib ve ha.. 
ıalarmı bozmıyan bir bulUftur. 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayıstan itibaren iki aylık 

gece eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Yenişehir ,, 
lıtanbul 
Merkez 
Ankara 
Yeni 
Halk 

,, 
,, 
,, 
,, 
" 

Tefrika: No: 79 Türkler biliyorlar ki, yabancıya, hoca o
larak daha uzun müddet ihtiyaçları vardır. 

A N K A R .A. Olabilir ki, bu müddeti, organik bir inkişafın 
~ taleb edeceği kadar uzun tutmıyacaklar ve 

~.;;..;;;...;...;.. _____ ~--· bunu elden geldiği kadar kısaltmağa çalışa-
Yazan: Norvert von BJSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

geri kalmış olmanın, aşağı telakki edil -
menin verdiği ezici hislere karşı bir 
"compensation" aramaktadır. Çünkü ken
dinden önce gelen nesilleri, garb kültü -
rünün inkişaf temposuna mukabil kendi me
calsizlikleri ve azadsızlıkları hazin ve acı bir 
tevekkülün içine gömmüştü. Bu "compensa
tion" işinin, Türklerin hayatına daima ha
kim olan ağır başlılık ve realist görüş saye
sinde bir itidale gitmesini beklemek, yerin
dedir. Ve o zaman, Türklerin yabancı düş
manlığı hikayesi de ortadan kalkacaktır. 
Çünkü Türklerin yabancıları, diğer milletle
rin gördüğünden başka görmesi düşünüle
mez. Hangi nasyonalizm vardır ki, ilk adım
da, kendi dar görüşleri yüzünden kendi ken
disini çirkinleştirmiş olmasın? 

caklardır. 
Türkler, kendilerini sayan yabancıyı sa

yan adamlardır. Fakat Türkler kendilerine 
hem can hem de mal bakımından yıllarca 
zararı dokunmuş ve ıstırab vermiş olan ya
bancı kibir ve azametine artık tahammül 
edememektedirler. Artık Türklerin kendile
rine aşağı değerde insanlar gibi bakılması
na ve gerek insanlık gerek milliyetçilikte 
hak beraberliğinden bir adım uzaklaştırılma
sına müsaade etmeleri imkansızdır. 

Gayet uyanık bir nasyonalizm ruhu, yeni 
devletin her şubesi gibi, milli terbiyenin de 
temelini teşkil etmektedir. Bu hususta da 
Türkler, garb örneğine uymuşlardır, çünkü 
bütün terbiye prensipleri garbtan alınmıştır. 

Kafi mikdarda hoca yetişir yetişmez, 
mecburi ilk tahsil, Türkiyenin kültür sevi
yesini ileri Avrupa memlektelerinin seviye
sine getirecektir. Mekteb ya devletindir ya 
devlet kontrolu altmdadır. Bir kcmtrolun ga· 
yesi, laiklik, milliyetçilik ve cumuriyetçilik 
prensiplerin bütün terbiyede hakim olınası
dır. !lk ve orta mekteblerin ağı, birgün mem
leketin çehresini hatırı sayılır derecede kap
lamıştır. Spor, oyun ve higyen, Türk mek
teblcrine artık yerle~miş ve benimsenmiştir. 

şeyler, bugünkü tekniğin en ileri sahneleri
dir. Buna mukabil dışardaki hayat, henüz 
iptidailiğinden kurtulamamıştır. Köyünde 
çamaşırım hala Dereboyunda tokmaklama
ğa mecbur olan Türk kızı, bir ev işleri ensti
tüsünde en mükemmel ameriken çamaşır 
makinalarını kullanmasını öğrenmiş yahut 
köyüne dönünce demirini gene babasından 
kalma örsünün üzerinde döğecek olan köy 
delikanlısı, bir sanayi mektebinde modem 
demircilik sanatının bütün inceliklerini öğ
renmiş, bütün bunlardan ne çıkar? 

Hele birisi çıkıp, gayet hassas olan bu 
milli haysiyet ve benlik noktasınr tamma
ma.zlıktan gelerek, daha savmamış -0lan ya
raya parmağını dokundurmak patavatsızlı
ğmda bulunsun; bu birisi, ister yabancı bir 
tornacı yamağı -ister en büyük devletin poli
tikasını yürüten bir adam olsun, Türkler 
kendisine derhal göstereceklerdir ki, kaba
lığın müstahak olduğu şey, ancak daha bü
yük bir kabalıktır. 

İlk ve orta mektebler yabancı hocalardan 
müstağnidir. Buna mukabil, yeni nesillere 
garb tekniği öğretecek olan meslek mektelr 
terinde, yabancı hocalar kullanmak lüzumu 
henüz kalkmamıştır. Çünkü garb memleket
leri ile Türkiye arasındaki teknik farkı he
nüz büyüktür. Bu yüzden, ortaya, henüz ta
mamiyle halledilemiyen meseleler çıkmak
tadır. 

Çünkü bu gibi mekteblerin ıöğTettikleri 

Sade maddi sahalarda değil, insanların 

manevi muvazenelerini sarsmakta olan bu 
ideal ile hakikat ikiliğini, ancak ",zaman" 
ortadan kaldıracaktır. "Zaman" ancak, ide
al ile hakikat'i biribirine yaklaştıracaktır. 

Bugün buna rağmen en yüksek terbiye 
ve en ileri tahsil prensiplerinin muhafaza 
edilmesi, Türk elitine, bugünü ileriki gaye· 
den ayıran uzun mesafe hakkında tam bir 
fikir vermek ve onu ilk muvaff akıyetleri ka
fi görmek teh1ikesinden korumak içindir. 

(Sonu var) 
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DÜNKÜ MAÇ 

Ankaragücü Galatasarayı 

ikiye karşı üç golle yendi 
Ankara Gücü kulübü, güzel bir oyun göstererek 

hakkı olan zaferi kazandı 
Dün, Ankara GUcü alanında, Gala • 

tasaraylılar 'ehrimizdeki ikinci .karşı -
laşmalarını Ankara Gücü ile yaptılar. 
Güç takımı, binlerce ankaralının heye
canla seyrettikleri :bu maçı tahmin et -
tiğimiz gibi, 3 - 2 kazandı. 

Bu karŞ.Ilaşma ve alınan netice, 
timdiye kad~r Türkiye futbolunda ile
;ri safı ifgal eden İstanbul takımlarının 
yanı başında Ankara'ya da yer ayır • 
rmıtır. Bu yerin, birkaç yıl sonunda, 
ileri geçmesine de hiç bir mani yoktur. 

Şimdi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gala
tasaray ve Anadolu takımlarının temas
larından sonra, kendi kendine vücud 
bulan bu temiz rekabetin devaanını te· 
ın.in etmek lazımdır. Ankara kulüpleri· 
nin \lahsi teşebbüsleriyle bir ay için • 
de Ankarada canlanan bu hareketin bu
gü1ne kadar olduğu gibi teşvik edilmesi 
zarureti vardır. Yoksa, başlıyan ilerle· 
me durur ve hatta geriler. Bunun için, 
lstanbul'a gelen yabancı takımların 
Anka.raya uğramalarına çalışmak da 

çok faydalı olur. 
Türk Spor Kurumu Umumi Merke · 

zinin ve Ankara Mıntakasının da aynı 
dilfiincede oldııklarını öğre~e.kle 
bahtiyarız. Elbirliğiyle, sporun ınkış~
fı için sarfedilecek emeğin. memleketı
mizin yüksek menfaatlerine çok u~g~n 
neticeler vereceği şüphesizdir. lyı bı.r 
yolun üzerindeyiz ve muhakkak ülküye 

• · Tli k" ede inkılabı -ulaııacagız. Yenı r ıy 
· spo ecre • mızla beraber ba~lıyan yenı r .. 

yanı gençliğin içinde ilerlemek ve yuk-

.elmek azmine hararet veren bir meş -
ale olmu,tur. Yakında biltiin !ü.rki!,e
de bunun semerelerini görecegız. Dun· 
kil karşılafIIl.8-da Ankara Gücüniln ka
zanmaıı, bu neticenin çok yakın oldu -
ğuna bir iıarettir. Anka.ra Gücünü ve 
Ankara sporcularını tebrik ederiz. 

~laçın taf silah 
Galatasa..."ay ve onu takib eden Güç

lüler 16,15 de alana çıktılar. Hakem. 
Beykozlu Burhandı. Yapılması adet olan 

Bayrak 

törenden sonra, iki taraf yerlerini 
aldılar. Takımlar Ş:öyle kurulmuştu : 

GALATASARAY : 

Sabahattin, Reşad, Suphi, Kac.1ri, 
Liitfi, Suavi, Necdet, Eşfak, Gündüz, 
'Haşim. Danyal. 

ANKARA GÜCÜ : 

Natık, Ali Rıza, Enver, Orhan. 
Semih, Nazımi, Abdi, Bil§l, Yaşa.r, Fah

ri, Hamdi. 

Gücün ilk golü. 

Maç galatasaraylıların vu.:uşiyle 

başladı. Top, ilk hamlede, Güç müda -
faa hattına kadar geldi. Semihin bir çı
kışı ile :Galatasaray müdafaasına kadar 
gitti. lki taraf da neticenin ne olaca -
ğını bilmeden çekinerek oynuyordu. 
Böyle bir kaç dakika geçti. Bir aralık 

Güç sol a~ığı Hamdi topu kaptı ve 
sürmeğe başlat.lı. Kadriyi atlattıktan 

sonra Reşadla karşıla~tı. Reşad b u akı • 
nı ancak tbir korner ile kesebildi. Ham
dinin çektiği korner, kalecinin elleri 
ara~ından kaleye giriver.eli. İlk dakika -
larda kaydedilen bu gol, oyuna başka 

bir heyecan verdi. 1ki takım da ifclyuet. 
li oynamağa başladılar. 

Gücün ikinci ı:olfı 

Oyun, daha çok Gücün üstünlüğü ile 
on beş dakika kadar sürdü. Güçlüler 
hiç durmadan akınlar yapıyorlardı. 

Soldan inkişaf eden iböyle bir akın es· 
nasında Hamdinin bir derin pasını iyi 
kullanan Fahri, ankaralıların ikinci go· 
tünü yaptı. 

Alanı çepçevre aaran ıeyirciler, 

güçlüleri uzun uzun alkışladılar. Oyun 
tekrar başladı. Galatasaray, birinci gol
den sonra o kadar sarsıhnamıştı. Fakat 
ikincisinden soma neticenin daha fena 
olma.-nası için azami bir gayret ıgöstcr
meğe başladılar. 

Gücün üçüncü golü 

Bu gayret Ankara Gücünün bir gol 
daha çıY..armasına mani olamadı. Sağ -

meraainü 

ULUS 

dan başlıyan bir akında top Yaşarın a • 
yağına geldi. Lütfiyi çalımla geçen Ya
şar, karşısına Suphi çıkınca topu hafif. 
çe ileri attı. Bilal koştu, topu kaptı ve 
sıkı bir şiltle ağlara taktı. Artık 'Gala
tasaray takımı ortadan kayboldu ve ge -
lişi güzel vuruşlar başladı. Ankara Gü
cü takımı da attığı gol kafi imiş gibi, 
ağırla~tı. Bu suretle devrenin 35 inci 
dakikasına kaclar geldik. 

Galatasarayrn ilk g.olil 

SAYFAS -

Dünkü maçta tribün lere bir bakıı 

İki tarafın bu durgun oyunu içinde, 
yalnız, Galatasarayın iki açığı ile Gün
düzün fı.rsat kollayan faaliyetı göze çar· 
pıyordu. Ali Rıza ve Enver bazı defa 
gol olmak üzere olan bu çalışmaları ne

ticesiz bırakıyorlardı. :l'akat, Galatasa -
ray sol içi Haşimin ceza çizgisi için • 
deki bir ilerleyişini kesmek i.yin ileri 
atılan Ali Rızanın eli topa değdi. Ha -
kem penaltı verdi ve Galatasaray Gün
düzün cidden güzel bir vuruşu ile bi.rin
ci devredeki biricik gollerini kazandı • 
lar. 

-~~~z;;~;.::7~ ~~~~~~:~~~iiiiZ'.1~er.:::~~ .. l!lllıLil 
takını çıkanlnuşb. Demir Spor buna 

Bundan sonraki on dakika içinde 
neticeyi değiştirecek bir vaziyet hasıl 
olmadı ve birinci devre 1-3 Ankara Gü
cünün kazanmasiyle bitti. 

İkinci de,Te 

İkinci devrede Galatasaray ve An
kara Gücü kalecileri birer kaza geçirdi
ler. Natık hastaneye kaldırıldı. Yerle
rini arkadaşlarına bıraktılar. Galatasa
raylı Eşfak on dakika kadar oyuna de
vam edemedi. Güç de, ayağı burkulan 
Orhanın yerine Nusreti oynattı. 

Galatasarayın ikinci golü 

Galatasaray ikinci devrede çok aeri 

oynamağa başladı. Her neye mal olursa 

olsun neticeyi lehlerine 1revirınek iste

dı.kleri anlaşılıyordu. Fakat Ankara 

GÜCi.1 de kazandığı galibiyeti kolay ko

lay e1den kaçıraca~a ibe.nzemiyordu. O

yun on dakika kadar 8lla bir ıekilde ve 

k.ırşılıku akınlarla devam ettı1tten son

ra, l.ialatasarayın üstü&te birkaç akınını 

gôn.lü.k. Bu akınlardan birinde iki be

kin topu binbirlerıne bırakmalarından 

istifade eden GıindLiz, Galatasaraym 1-

Jcmci golünü ağlara takınca, Ankara 
guç1u1er muvaitakiyetli bir netıcenin 

beraberlıge dogru gıttigini gördwer ve 
durgun hallerıni derhal bıraktılar. Hun

dan sonra maç ıkaydetmeie değmez bll' 
hava içinde ve zaman zaman iki tarafın 
kurduğu üstünlükle devam etti. An • 
kara Gücü ıbir de penaltı fırsatı kaçır
dı ve maç 2-3 Ankara gücllnün galibi ye. 
ti ile son buldu. 

Ankara Güclüler hep birden çok gü
zel o'ynaclılar. Takımda Ali Rı.ıa, Naz
nu, Hamdi en göze çarpanlardandı. Ga
latasaray tatwnında bugün muvaffak o
lan yalnız Rcşaddı. Lütfi, Kadri çok fa. 
vullü oynadılar. Sabahaddin yidi&i iki 
gole rağmen iyi idi. 

Galatasaraylılar dün akşamki tren
le İstanbula döndüler ve istasyonda tö
renle uğurlandılar. Ankara radyosu, bu 
maçın tafsilatını, dünkü sayımızda ha
ber verdiğimiz gibi, saat 16 dan 18 e ka

dar neıretti. ,.___ , 

Dünkü lik maçları 
Dün M uhaf ıa: Gücü alanında yapılan 

Çankaya - oe.oıir Spor maçuu 3 • ı Çan
ka:ya kazandı· Ankara Gücü alanın.da 

oynanan Altın Ordu - Kmkkale Gücü 
maçı 2 - O Altm Ordunun lehine netice
lendi. 

Çankaya birinci takımı Ka}'Beride ol
duğundan Demir Spor karşıama B. ta· 
kımı oyunculariyle takviye edilmi§ bir 

rağmen oyunu kazanamadı. 

Altın Ordu • Kırıkkale Gücü maçı 

çok heyeeanlı oldu. Kırıkkaleliler 2 gol
le yenildiler. Fakat takımlarını çok iyi 
bulduk. 

• •• 

lstanbul lik maçları 
Anadolu İstanhulsporu, Fener Topkapıyı, 
Güneş Süleymaniyeyi, Vefa Hilfili yendi. 

Beykozla Eyüb berabere kaldı 
İstanbul, 3 (A.A.) - lstanbul fut -

bol şampiyonau ma1rlarma bugün de de
vam edildi. Haftanın programında en 
mühim mevkii alan Galatasa.ray - Be • 
§iktaş maçı, Galataaaraym Ankara ae -
yahati dolayısiyle tal~ edildiği çin, bu
gün ikinci derecede ehemiyett~. mü· 
sabakalar yapıldı. 

f'enerbalu;;e stadında: 
Hava bulutlu fakat yağışıızdı. Saha 

çok elverişli idi. İlk maçı, Anadolu ve 
İstanbulıopor takımları yaptılar. Ana· 
dolu çok azimkar bir oyunla, kuvvetli 

rakibine 1 • O galib geldi. 
İkinci maç, Fenerbahçe • Topkapı 

takımları arasında idi. 
Sahaya evvela Fenerbahçeliler, kısa 

bi.r fasıla ile de topkapılılar çıktılar. 
Fenerbahçenin ilk hücumu, Topka

pmm muavin hattında silindi ve top -
kapılıla.r avuta kadar inen bir hücum 
yaptlar. İlk dakikalardan itibaren Fe -
nerbahç.enin ağır bastığı ve oyunu Top
kapının yarı sahasına hapsettiğ görü -
lüyor. Fakat sarı • lacivertlilerin bi.ri -
birini kovahyan bu hücumları, Topka -
pmm çok enerjik oynıyan ve karşısın
daki beş muhacimi mükemmelen marke 
eden müdafaasını mağlub edemiyordu. 

Avuta 11iden penaltı/ 
11 inci dakil<a: Fenerlilerin bir ini· 

fi .... Niyazi topu bir şandellc ortaya 
gönderdi. Topkapılıla.rın sağ müdafii 
Fikretin şarjını kesemeyince topu eliy • 
le yakaladı. Penaltı. Herkes muhakkak 
bir gol beklerken Fikret fena bir vu
ruşla topu avuta attı. 

San • lacivertlilerin üstünlüğüne 

rağmen bu üstünlüğü tesbit edecek sa
yı bir türlü çıkmıyor. On altıncı da· 
kikada Nacinin, ondokuzuncu dakikada 
Eıoadın iki güzel §Ütü kale di.re~ine 

çarparak geri döndü. 

Topkapu gol yapıyor 
Topkapı müdafaasının yorgun bir 

halde mağlubiyete yaklaştığı tiıralarda 

hiç be-klenmedik bir hadise oldu. Top· 
kapılılar sağdan bir iniş yaptılar. Top, 
ıoağiçin uzun bir vuru~u ile sai açıı~a 
geçti. Yaşarın biraz müte.reddid çıkı • 
şından istifade eden sol açık, topu orta
ladı. Saiiç te hafif bir f ütle, vaktinde 
plonjonunu yapamıyan Necdetin müda· 
faa etti~i kaleye takımının ilk &0lü.n.U 
attı. 

Bu gol, topkapılıları yeniden can· 
landırdı, sert ve oldukça bol favullu bir 
oyuna başladılar. Bütün takmı çabalı
yor. Fenerbahçeliler de lbu aı.kıtık hat· 
lar arasında uğraşıyorlardı. 

Birinci devre bu çetin didipno ara
aında 1-0 Topkapı lehine bitti. 

1 kinci devre: 
lıeşmci dakika, Nacinin uzun bir 

vuruşunu .ıı~ikret kafa ile ortaladı. Ea
dın §Ütü ve beraberlık i:Olü.. 

Fenerliler baskıyı artırıyorlar. Se
kizinci dakikada Niyazinin yerinde bir 
vuruşunu Fikret kafa ile a~lara taktı. 

Oyun fenerlilerin mutlak hakimiye
ti altında oyanıyor. Topkapı müdafaası 
çırpınırcasına uğraşıyor. Fakat yirmin· 
ci ve yirmi üçüncü dakikalarda Namık 
ve Fikret iki gol daha çıkardılar. Bun
dan sonra aynı tazyiki idame eden sarı 
Jacivertliler bir kaç talihsiz şiltle gol 
sayısını artıramadılar. Oyun ~1 Fene
rin galibiyetiyle bitti. 

Taksim ııadında: 
Güneş, güzel ve üstiln bir oyundan 

sonra Süleymaniyeyi 2·1 yendi. 

Şeı-ef stadında: 
Beykozla Eyübün 0-0 beraberlikle 

biten birinci maçtan sonra Vefa Hilali 
3.0 yendi. 

Tefrika: No: 50 

EvDôOölk ve Ot<e~ü 
Yazan: ]AK ŞARDON 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 
-·~ 

du. Beraberce oturacakları Pakari aparuına
mru Alber ona gösterdiği gün bu duyguyu 
daha kuvvetle hissetti. Fakat arkalarında 
Madam Dögui olduğu halde dönerlerken 
sokakta Alberle konuşmaya baslaymca bu
nu hemen unuttu. 

zamanda hemen kesiyordu. Adliyeye ancak 
hakiki sebebler olursa gidiyordu. Saat altı 
buçuk olunca her türlü işlerine son veriyor-
du. Evliliğin insanı tenbelliğe alıştırdığı id
dia edildiği için, sanki bu tehlikeye karşı 

kendini garanti altına almak istiyormuş gi
bi, devamlı surette çalışıyordu. Yorulduğu
nu hissedince, yarını baş ağrılamu hesab 
meselelerine dalarak geçirdiğini ileri süren 
Mareste'yi düşünüyor ve böylelikle enerjisi
ni çoğaltıyordu. 

tün gün bir tarafa çıkmıyarak, kendi yuva
larında olmanın saadetini tadarak o saatle
ri evinde bekliyordu. Bazı günler, öğle so
nunda, alışık olmadığı erkek ayağı gürültü
sünü holde işitiyor, fakat işine gitmekte ol
d1:1ğun~. düş~~rek ve onun iyiliği için ken
dme yükledıgı bu doğru görüşlüce f edakh
lıktan memnun olarak Alber'i yanına çağir
nuyordu. 

Bert, kollarını anasının boynuna dolayıp 
onu eski iymanından aldığı bu ilhamlı sözle
ri için bütün yanlışlıkları silip temizled~
ten so~a onu takdis eden kötülüğü hiç hır 
zaman aklına getirmemiş olan ana sevgisi 
dolayısiyle, göğsünde uzun uzun sıktı. 

Bert inad ve şüphesinden dolayı Emma
yı affediyordu. Ablasına inandırm~ğa,. ona 
cevab vermeğe kalkışmak_sız.m haf ıf ~U: gu
rur' gülümseyişi ile onu dınl:yo~du. Bılıy~r
du ki Emma bu sakin emnıyetı anhyabıl-
mekten uzaktır. 

Fakat bazı zamanlar, kendi kendine: 
"Belki beni olduğum gibi görmiyor... beni 
ya umduğu gibi bulmıyacak olursa?... ya: 
pek güzel olmasını istediğim ve ~~r:.ca s,..evgı 
ile hazırladığım bu birleşmeye butun lazım 
olanları temin edemezsem?" diyor ve adeta 
hayatından ve kendi kendinden , korkmak 
bir ürperme iibi bütün vücudunu kaplıyor-

İKİNCİ KISIM 

I 

Alber, düşüncelerini ve okuduklarının 
hula salarım kaydettiği def tere, 0 sırada zih
nini uğraştırmakta olan meselelerin cevabı
nı teşkil eder gibi gördüğü bir cümleyi yaz
dı: "lnsan kendine temayüllerine hükmed~
:ek, o~larm çeş!dliliğini aynı fikre sadık b~r 
ıradenın mantıgına tabi kılarak varır. Secı
ye sadece mizacımızdan ibaret oldukça biz 
mevcud değiliz.'' 

Alber, evlilğin kendisine bir disiplin te
min etmesini istemişti. Asabi heyecanını 
keyif ve arzusuna göre değil, iradesine uy
gun surette faaliyette bulunmak için her sa
atinin kullanış tarzını önceden tesbit edi
yrodu. Şahsi mektublarmı pazar sabahı ya
zıyordu. Ziyaret ve sohbetleri tayin edilen 

Hala çalışma humması içinde, hareketle
ri dalgın, öğle yemeğinde bile, henüz ken
disinde duymakta olduğu gergin ve aceleci 
tavrım bırakamıyordu. Bert, bu sırada onu 
avutmağa kalkışmamak lazımgeldiğini anlı
yor ve Alber'in dikkatli görünmek için sarf
ettiği gayretlere bakarak gülümsiyordu. 

Alber saatine bakarak Bert'i öperken 0 
da: 

- Güle güle canım, kendini fazla yorma 
diyordu. ' 

Bert, biliyordu ki kendi zamanı da, eski
den pek boş geçen ve şimdi çok tatlı olan 
saatleri de gelecektir. Çok zaman hemen bü-

Akşam yemeği için erkenden giyiniyor ve 
arkasına yazlık bir genç kız elbisesi, yahut 
kendisine biraz vahşice bir hal veren siyah 
ve sade bir rob ve yahut fazla dekolte ve 
süslü bir kadın tuvaleti geçiriyordu. 
-· Alber, çehresi ciddi ve solgun, kapının 
tokmağına dayanarak salona girdiği zaman, 
henüz beklemek lazımgeldiğini, koltuğuna 
oturup gözlerini kapadıktan ve yorgunluktan 
duymakta olduğu baş dönmesini geçirdik
ten sonra gene kendisinin olacağım düşünen 
Bert, insiyaki bir hareketle kocasının boy
nuna sarılmaktan kendini tutuyordu. 

Kana penin kenarına oturuyor ve: 
- Konuşma ... dinlen ... diyordu. 

(Sonu var) 
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VARLIK 

On beş günlük edebiyat ve fikir 
mecmuası Varhk'ın 1 mayıs tarihli 
68 inci sayısında şu yazılar vardır: 

Yaşar Nabi: "Göç yeniden başlarken" 
Samed Ağaoğlu "İş kanunlannın ma
hiyeti'', Samizade Süreyya: "Tolstoy 
ve Dostoyevski", Cevdet Kudret "sev
gi", Abdülhak Şinasi: "bir geçmiş za
man hikayesi", İsmail Hami D;aniş
mend: ''bir tenkide cevab", Said Fa
ik: "Ganthar cambazhanesi'', Alp
honse Daudet: "İki han", Cemil Sena: 
"Genç şairlerimiz ve eserleri hakkın
da" İbrahim Huyi "Amerika edebi
yatında küçük hikaye", Nahid Sırrı: 
"mühim bir kitab", ve Reşad Cemal
le Baki Sühanın şiirleri. 

KÜL TÜR HAFTASI 

Bu haftalık fikir ve sanat mecmu
aamın 29 nisan tarihli 16 ıncı sayısı 
mecmua m~harrirleri arasında ahlak 
ve kültür mevzuu etrafında yapılmış 
bir konuşmanın hulasasiyle başlıyor. 

Bundan aonra gelen yazılar şunlardır: 
Mustafa Şekip: "yunan ve orta za
man kültürlerini doğuran dünya gö
rüşleri", Peyami Safa "şiire dair bir 
not", Ziyaeddin Fahri: "kültür ve si
yaset'', M. Ragıp Kösemihal: "yaban
cı musikfciler meselesi", Samih Nafiz 
Tansu: "l>ante Alghieri'', Yusuf Şerif 
''mistiklik ve mantığın tenkidine ce

vab", Mesud Nikin: "sanat zevki", 
Zahir Sıdkı "memleket matbuatı'', 

Şerif Hulusi: "Avrupa matbuatı", 

Peride Celal "Köye gelen yabancı", 
Münir Serim "milli ekonominin mua
nzları, Şerif Hulusi: ''kitablar: mo
dern sanat hakkında", Thoma~ Mann 
"Venedikte ölüm". 

FİKİR HAREKETLERİ 

2 mayıs tarihli 132 inci sayısı şu 
yazılarla çıkmıştır: Ceorges Sorel: 
"sanat mücadelesi ve şiddet", fran
cesko Nitti: ''yeni medeniyet mi?", 
Hüseyin Cahid: "Metrutiyet hatırala
rı", Antoine Zischka: "çöller tarla, 
tarlalar çöl", Alain: ''edebiyata dair 
konuşmalar", Henry de Zogheb: "bu

günün sahibleri : "Henry Matisse", 
Cabriel Marcel: "matbuat hayatı: Le 
Voyagen", J. J. Roussean: "sosyal 
mukavele yahut siyasi hukuk prensip
leri'', Ogier Chiselin de Bur.becq: 
''Türk mektublan". Küçük notlar. 

YENlADAM 

30 nisan tarihli 122 inci sayısında 

ıunları okuyoruz: İsmail Hakkı Bal

tacıoğlu: ''yeniyi çok isteriz fakat ha

zan yeni nedir bilmeyiz", "Fazıl Ah

med'', bir burjuva alimi imit Emile 

Durkhein", "Rüyamdaki mekteb", 

Kemal küçük öldü'', "kısa tetkik ve 

tenkidler", Hadice Halim: !'mekteb 

cazeteleri", Camille Jullian: "Yurd

lar nasıl ölür", Andre Suares "Don 

Juan", "Laburatuvarda yetİ§tirilecek 

inaan", Kerim Sadi "Kari Marx'ın 

Lassale'i tenkid eden mektublarma 

dair", Jean Maxence "Romanın istik

bali", Paul Morand "kahrolsun hita
bet", Avni Çakır: "ananevi not, mo

dern not". 

KÜLTÜR 

lzmirde on be§ günde bir çıkan bu 
sanat ve fikir mecmuasının 35 inci 
sayısı §U yazılarla çıkmıştır.: Dr. Ne
cati Kip: "akıl ve allah", M. Rauf i
nan: ''hars bakımından İzmir köyle
rinde", Dr. Necati Kip "'Evlad sevgi
si" Alfred Branchle "uzuv eksikliği'', 
lzmir öğretmenleri ''yıl ortasından 
sonra'', bölge yayım kolu: "nasıl ça
lışmalı", Leman Dura, "Şöpen hayat ve 
aşkları'", Eflatun: "Sokratın müdafa
ası", Dr. Maria Montessori "çocuk'', 
C. Bater:: "cemiyetin iktısadi temeli, 
Pamirtan: "bir koralmın hayatı''. 

HABEŞ ELİ 

ve İtalya - Habeş Harbı 

Kuleli süel lisesi coğragya öğret

meni B. Niyazi Erenbilge günün ha
diseleri dolayısiyle herkesin dikkat ve 
alakasını üzerinde toplamış olan Ha
be§İstanm coğrafi ve sosyal vaziyeti 
ve İtalyan - Habeş harbına dair en 
faydalı malumat ile yukardaki baş

lığı taşıyan 72 ııayıfalık bir kitab vü

cuda getirmiştir. Ayrıca Habeşistana 

dair enteresan resimleri de taşıyan 

bu kit&b, bu memleket ve onun do
gurduğu dava hakkında fikir edin
mek istiyenler için faydalıdır. 

FİKİRLER 

İzmir Halkevi tarafından on beş 
günde bir çıkarılan bu fikir mecmua
sının 137 inci sayısında §U yazıları gö
rüyoruz: Rahmi Balaban: ''Ülkü'', 

Receb Peker'in inkılab dersleri seri
sinden "smıf inkılabı", M. Baha :Arı
kan "Faal okul nedir?'', Rahmi Bala
ban: ''Robert Ovu", :A. Karahan "Dil 
ve dii§ünme", Aristo "ahlak''. 

Türkçe - Fransıca 

YENİ LÜGAT 

Sermet Muhtar tarafından telif e
dilmiş ve ilk basuru tükenmİJ olan 
''Türkçe - Fransızca yeni lugat'', Ka
naat kitabevi tarafından ikinci bir 
defa bastırılarak satı§a çıkarılmı§tır. 

Küçük hacimde 1080 sayıfası olan bu 

lugat, ufak türkçeden fransızcaya el 
manüellerinin en pratik ve kullanış
lısı olmak karakterini haizdir. Bu iti
barla bilhassa lise ve üniversite tale
beleri için çok faydalı bir yardımcı 
mahiyetindedir. 

~--~----··------~---
POIJSTf.> 

Ahnıedc araba çarptı 
Halkevi yanında Clola,makta olan 

Ahmed adında bir çocuğa çift atlı a

raba.siyle çarparak hafifçe yaralan

masına sebeb olan Sadık yakalana
rak hakkında tahkikata başlanmıştır. 

lbi~ ve arkadaşları yaralandılar. 
Bendderesinde ev sahibi Sinan ve 

Osman ile kiracılan lbit, Ragıp, Züh

tü kira meselesinden dolayı kavga et

mişler ve Sinan ile Oaman diğerleri
nin başlarını çapa ile hafifçe yarala
mışlardır. Suçlular adliyeye verilmiş
lerdir. 

İstanbul ve İzmir 
subelerini açtı , 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 
ve törene nihayet verildi. Halk Türk
kusuna büyük bir alaka gösterdi. Akşam: kadar büyük bir kalabalık meydanı 
doldurmuş bulunuyordu. 

İzmir, 3 (A. A.) - Bugün şehrimiz 
bayram günlerinden birini yaşamıştır. 
Sabah saat 10 da Kültür parkta Türk 
kuşu şubesinin açılma töreni yapıl

mıştır. Törene on binlerce halk iştirak 
etmiştir. Süel muzika erginlik marşını 
çaldıktan sonra İlbay Fazlı Güleç ile 
Cumur'iyet Halk Partisi İlyönkurul 

başkanı B. Avni Doğan birer söylev 
vermişlerdir. Bu münasebetle h.alk ve 
gençlik Atatürke candan gelen saygı 
ve ilgilerini bir kere daha göstermiş

lerdir. 

B. Heryo dış vaziyeti 
nasıl görüyor ? 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

tiklalinin korunmasından birinci 
derecede alakalı olan İtalyan baş
ba.~am, menfaatlerine tekabül e
den ~eyleri bize bir takım feda
karlıklar şeklinde göstermesini 
bilmiştir. 

* :{- * 
Liyon, 3 ( A.A.) - B. Heryo, a

zasınClan bulunduğu hukuku be -
şer birliğinden istifa etmiştir. 

Şimal ve cenup Amerika
ları bir bitaraflık 

mukavelesi yapacaklar 
Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika 

önümüzdeki Buenos Ayres Amerika 
birli~i konferansına yeni bir bitaraf
lık mukavelesi teklif edecektir. Bu 
mukavele, b~zı nevi tecim hakkında 

bitaraflann hak ve vazifelerine müte
dair olan §imdiki kaideleri tavzih e
decektir. Yapılacak mukavele dünya
nın bütün uluslarına açık olacaktır. 

Bundan b&§ka Amerika, bitaraf
larla muhariblerin hak ve vazifeleri 
hakkında yeni bir milletlerarası be
yanat yapılmasını temin için daha 
geniş teşebbüslerde bulunmasını isti
yecekitı·. 

Keza Amerika, tecim hakkında 

fark gözeten yeni tedbirler alınması
nı temin için Amerikanm yinni bir cu
mw·iyetine bir gümrük konutması da 
teklif edecektir. 

Çin basın bür.osu şefi 
Berlin'de 

Berlin, 3 (A. A.) - Çin hükü
meti taraf mdan hususi surette gön
derilmiş olan Nankin hükümetinin 
basın bürosu reisi B. T angleang, ha
li hazırda alman hasmı hakkında tet
kikler yapmaktadır. Mumaileyh, ga
zetecilere beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

"- B. Hitler ile on dakika kadar 
ve B. Göbbels ile de yarını saat gö
rüştüm. B. Göbbels, bilhassa Çinde-
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Y alruz lzmirin değil, bütün Türki yenin en güzel eserlerinden biri ola
cak olan İzmir Kültür parkının inşa planı, tamamen hazırlanmışbr · 

lzmirin ileride alacağı şekil de göz önünde bulundurularak hazırlattmlan 
bu planlar, Kültür parkının ne güzel bir eser olacağını anlatmaktadır· 

l{ısa Dıs Haberler 
' ~:: Prag - 1933 senesinde Al-

manya'dan buraya hicret eden 
meşhur sinema artistlerinden St -
uart Vebbs ölmüştür. 

* Prag, - Cenubi Bohemyanm 
bir çok noktalarında şiddetli bir 
fırtma olmuş.tur. Sazava nehri taş
mış, tarla ve çayırlan sular bas -
mış, demiryollar bozulmuş ve nak
liyat sekteye uğramıştır. 

* Varşova, - Kültür bakanı bu 
ayın altısında Stokholm' a git -
mektedir. 1935 haziranında İsveç 
kültür bakam Emgberg'in Varşo
va'ya yaptığı ziyareti iade edecek
tir. 

* Hamburg, - Dün, gönüllü 
kuvvet kurumlan hesabına yirmi 
beş bin tonluk bir vapur tezgfıha 
konulmuştur. 

* Berlin, - Hava bakam B. 
Göring milli hava müdafaa cemi
yeti başkam B. Grimme'nin istifa- ı 
sını kabul ederek yerine genel 
kurmay başkan muavini Fon Roku l 
tayin etmiştir. 

B. Grimme cemiyetin fahri baş
kanhğma tayin edilmiıtir. 

ki komünist hareketine karp büyük 
bir alaka gösterdi.,, 

B. T angleang, pazar günü Ber
linden ayrılarak Venedike gidecek 
ve Venedikten sonra sıra ile Cenev
re, Paris, Londra, ve Nevyorku ziya
ret edecektir. 

Kısa Memleket 
Haberleri 

Bergama harabelerinde 
lzmir Turing kulübü hatfalık 

gezintiler tertib etmektedir. llk 
gezinti bu pazar yapılacak ve ku
lüp azaları otobüslerle Bergama
ya giderek oradaki eski eserleri 
gezeceklerdir. Bu seyahati yenile
ri takib edecektir. 

Konya belediyesinin çalışmaları. 

Konya belediye meclisi son top
lantısında koyun etini 35 den 30 a 
sığır etini 20 den 17,5 kuuşa indir
miştir. Bu yıl belediye büdçesi 215 
bin lira üzerinden hazırlanacak -
tır. itfaiyeye bir arazoz alınması 
ve cumuriyet meydanının geni,le
tilmesi için büdçeye tahsisat konu
lacaktır.. Belediye binaımm sa
tın alınması iti tamamlanmış ve 
şehir planı için 5 bin lira tahsisat 
kabul edilmiştir. 

Eskişehir parti ocaklarında 
oturma evleri 

Cumuriyet Halk Partisi Eskişe
hir ilyönkurulu mmtakasında her 
ocak merkezinde birer oturma evi 
açmağa karar vermiş ve bu karar
ları genyönkurulca onaylanmıştır. 
Parti üyeleri 11k sık bu evlerde top
lanarak kendilerine düşen ödev -
ler üzerinde konuşacaklar ve ki -
tablarla gazetelerden faydalana -
caklardır. 

====~~~~~~====~===========================================================~ 
hareketlerinin, yahut harbın alacağı şekle Tefrika: No: 49 

TOPVEKÜN HARB 

dafaa mıdır? Hasmı üste çekmek ve ondan 
sonra, hÜcumlan püskürtülüp kırılınca mu
kabil hücuma geçrneiınıi, harb güdümü için 
en büyük bir meharettir, meselesini müna
kaşa etmek beyhudedir. Bu gibi şeyler, top
yekiln harbın ciddiliği ve sadeliği hakkında 
igfal edici suni keyfiyetlerdir. 

Uzun menzilli atış, saldıranı, düşmandan 
daha çok uzakta iken muharebe formuna gir
mek ve cenk vaziyeti almak zorunda bırak
maktadır, ki bu da, o nisbette vakit kaybet
tirmektedir. Kaldı ki, saldıran düşman, çok 
defa, hasmının üzerinde hanig düşüncelerin 
müessir olduğunu bilmiyecektir. 

göre icab eden yerlerde kendini müdafaa 
edecek ve gene ona göre de mevcud vasıta
larla kendini tahkim edecektir. 

Yazan: General LUDENDORF 
Türk~eye çeviren: Hikmet TUNA 

- -- -·- --------
Fakat, bu da bir tarafa bırakılsın, 

ıerek manevra harbmda gerekse saldrrışta, 
ve bilhassa müdafaada, asker, toprğa girip 
saklanmaktan vaz geçemez. Düşmanın ateş 
tesirinden kurtulmak ve bunu yaparken de, 
mümkün olduğu kadar güven altına alınmış 
bir surette kendi ateşini açmak, siper içinde 
&aklanmak en sağlam bir yoldur. 

İmkan olduğu takdirde, siper içinde mu
haribi baskına karşı korumak için, siperle
rin Önüne manialar konacaktır. Tanklar, ön
lerinde şakuli bir şekilde açılmış derin ve 
geniş siperler yoksa, mania ve siperleri aşıp 
geçebilirler. 

Eskiden sık .sık yapıldığı ve netekim, 
Clausewitz'in de yaptığı ve belki de teorici
lerin ha~ yapmakta oldukları gibi, harbın 
en kuvvetli şekli saldırış mıdır, yoksa mü-

İyi bir atış sahalı emin bir siperden, top
rak yüzünde yaklaşan bir düşmanı vurma
nın, açıkta ilerliyen bir düşmanın siperde 
saklanmış olan bir hasmı muharebe edemez 
bir hale sokmasından çok daha kolay ve im
kan içinde olduğu, 1 kere 1 in 1 ettiği kadar 
bedihidir. 

Bu itibarla, yığın halindeki orduların 
cenkleşmelerinde de müdafaa, saldınştan 
kuvvetlidir. Daha zayıf olan, herhalde, harb 
sahnesinde mevzii olarak daha .zayıf olan 
da, ister bir müdafaa muharebesini kabul et
mek ic_in, isterse sırf düşmanı durdurmak 
maksadiyle vakit kazanmak için girişilen 
bir muharebede olsun, müdafaayı seçecek
tir, ki geniş bir cephe üzerinde, uzun men
zilli silahlar ve rnotörlü krtaların kullanıl
ması, ona bunu yapabilm~ kabiliyetini ver
mektedir. 

Saldırışa asla yeter ölzüde asker sevke
dileme.z; bu itibarla da müdafaa, kendisinin 
ne ka<lar az asker kullanması lazımgeldiği
ni göz önünde tutacaktır. İşte kuvvet de, 
meselenin burasmdadır. 

Fakat, ne olursa olsun, saldırış, muhare
benin kati neticesini veren cenk şekli ola
rak kalmakta ve zaten gaye de bunun üze
rinde toplanmaktdır. 

Hasım, fırsat verdiği takdirde, zayıf o
lan da saldırışı tercih edecektir. 

Saldınşta, yerinde ve doğru olarali yapı
lan saldırışa, aded itibariyle üstün olan düş
mana karşı da kudret veren üstün kuvvetin, 
ölçüsüz gurur duygusu saklıdır. 

Topyekun harbm yığın halindeki vazi
yeti dolayısiyle, üstün olana, bütün cephe 
veya fekhıil c~heterde saldırmak imkanı 
olamıyacağnu söylemiştim. O, muharebe 

Bu gibi mülahazalar, ona, daha sulhta 
iken, muhtemel harb vaziyetlerine göre, sı
nırlarda tahkimat yapmak, yahut, bugün ar
tık kıymetleri kalmamış olmakla beraber~ 

saldıran düşmanı saldırış halinde kuvvet 
bağlamak zorunda bırakmak için, müstah
kem mevkiler kurmak, veya akıbetleri has
ma zararlı kendine faydalı olacak hareket
leri seçmek mükellefiyetini yükliyecektir. 

Alman ordusunun aşmak kudretini gös
teremediği franstzlann Verdön'den Befor'a 
kadar olan tahkimat sistemi Bel<;ika üzerin
den harekete geçmek mecburiyetini doğur
du ve burada, Namür, Anvers, Lil şehirleri, 
alman ordusunun pek çok kuvvet harcama
sına maloldu. Meç kalesile Mozel hattı, fran
sız ordusunu, saldırışını yaparken ikiye ay
rılmak zorunda bıraktı. Ve şayet alman gü
dümü vazifesini tamamiyle idrak edecek ka
biliyette olsaydı, fransız ordusunun Loren'e 
sarkmış olan kısımlan ~zerinde tam bir za-
fere imkan vermiş olurdu. (Sonu var) 
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1--------~~~ı ı~ ANKARA BELEDİYE REISLlGI iLANLARI 
Türli Hava Kurumu 

İLAN 

ı - Belediye levazım ve fen işleri amba~a:d~e ~=;ı~~:a~t~;.3) 
kalem muhtelif cinste hurda malzeme açık ar r k 

2 - İhale 15 - 5 • 936 cuma günü sabah saat onda başlıyaca tır: 
. . ün ve saatte İtfaiye meydanında eski 

3 - İsteklılenn mezkur g b da bulunacak memuru-
gazhane ve şimdi belediye levazım am arın 

muza müracaatları. . k 1 alzeme de aynı gün 
4 - Fen direktörlüğ~e ~ıd <~:;da a~:ıaCX:ktır. (937) 1-1692 

-saat on beşte Bendderesındekı a.m 

tLAN 
Mevkii Dükkan 

Nr: 

Hal .. 
,, 
•• .. 
,, 

" .. 
" ,, 

" ,, 

" .. 
.. 
•• .. .. 
" .. 
" .. 
" .. 
" 
" .. 

Hal 

" .. .. 
" .. 
,. 

" .. 
., 

2 
3 

4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
ız 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
49 
52 
54 

ı senelik 
kirası 

Lira K. 
360 
280 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
27 
20 dükkanın 

ön kısmı 
702 52 65 
490 36 75 
400 30 
500 37 50 
400 30 
501 37 51 
400 30 
500 37 50 
480 36 
400 30 
480 36 
480 36 
480 36 
480 36 
480 36 
480 36 
480 36 
480 36 
480 36 
560 42 
560 42 
560 42 
560 42 
560 42 
560 42 
560 42 
710 53 25 
560 42 
640 48 
560 42 
640 48 
640 48 
640 48 
640 48 
644 48 30 
640 48 
640 48 
720 54 
985 73 87 
640 48 
640 48 

1600 80 120 60 
480 çayhane 36 

65 
Samanpazarı cad. 12 

1505 112 88 
800 60 

1600 120 
,, ,. " 5 
Ulucanlarda 4 120 

150 Saraçlarda 
Paçahane 
At pazarı 

.. .. 

40/38 

24/ 23 
196/ 120 

2205 
100 
105 

.,. ,, çayhane 140 
depo 51 25 

" .. 5 

9 
11 25 

165 38 
7 50 
7 88 

10 50 
3 85 

3 85 Atpazarı çayhane altında 51 2 
51 25 3 85 

" 1 d"'kkA ·1• 1161935 tarihinden 31/ 5/ 937 tari-1 _Yukarda yazı ı u an ar 
hine kadar kiraya verilecektir. k" bedeli ve muvakkat temi -

2 - Bu dükkanların muhammen ıra 

nat mikdarı hizalarına yazılmıştır. . . . 
. . .. k daha ziyade ızahat almak ıstıyenler 3 - Şartnamesını gorme ve .. 

.. H l l . 0 . kt .. rlüg-üne müracaat cdebılı.rler. her gun esap ş en ıre o . .. . 
4 - ihale 12/ 5/ 936 sah günü saat 10,30 da Belcdıyc Encumenın-

de yapılacaktır. . . 
5 A tt · t" A•~ deceklcr ihale saatınden ebvel temınat-- r rmaya ış ıraK e · · k kb 

1 B 1 d . Ve s· e teslim ile mukabılınde alaca lan ma uz 
armı c e ıye znc ın . 1-1623 

ilmühabrinicncümene vereceklerdı.r. 

D. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 1 

İLAN . 
M hammen bedeli 17423 30 lira olan 102490 kilo muhtelif demır 

perçi~ çivisi 1 haziran 1936
1 

pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı.ıacaktır. . 

1 Bu işe girmek istiyenlerin 1306.75 liralık muvakkat t •.m~~at an 
. · - · ·k la aynı gun saat ile tekliflerini ve kanunun tayın ettıgı ~es: a rı 

14 30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. . 
· k d M ı dairesı-den v ! Şartnameler parasız olarak An ara a a zeme _ k d 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dagıtılma ta ır. 
(931) 1-1754 

İLAN . 
Muhmmen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve eb~~t~ çelıkler 

16 haziran 1936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ıle Anka· 
rada idare binasında satın alınacaktır. . 

B · · ek istiyenlctin 1119.60 liralık muvakkat temınatlarr 
u ışe gırm . ·-· ·k l ·· t 14 ile tekliflerini ve kanunun tayın ettıgı _ve~ı a arı aynı gun saa , 

30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. . . 
Şa 1 Parasız olarak Ankarada malzeme daıresınden ve 

rtname er ··a·· l··-·· d d - t 1 ktad 
H d d tesellüm ve sevk mu ur ugun en agı ı ma ır. 

ay arpaşa a 1 1755 
(932) -

Ankara Valiliğinden : 
K 1 h da hust!"i · ,.ıareye ait 2160 lin nedelli iki kaphca-

ızı ca amam ~ .... . . k ı 
nm Mayıs 937 sonuna kadL'ı bir senelık ıcaı ı .ı:;rl- artırmaya onu -

muştur. . .. . 
İhale 11 Mayıs pazartesi günü saat 5 de mahallınde muteşekkıl 

komisyonda yapılacaktır. . . 
Artırmaya girmek istiyenler 162 liralık muvakkat temınat ıtası-

na mecburdur. 
Şartnameyi göl'.mek istiyenlerin Ankara hususi mu_hasebe mil· 

dürlüğü ile Kızılcahamam hususi muh"':sebe ~emurlug~na, ıstek
lilerin ihale günü mahallinde m~teşekkıl komısyona muracaatları 
ilan oluıuır. (90) 1-1622 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planrnı görünüz 
1 ci keşide 11 - mayıs - 1936 

Büyük ikramiye 25.000 

dadır. 

liradır 

liralık ikramiye. 
vardır. 

MiIJi Müdafaa 
Vekaletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak üzere 1455 
sayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimati hükümlerine 
uygun _olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (Askeri bareme gö. 
re 3tı lıra maaşı asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak . 
2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 35 yaşmdan yukarı olmamak . 
4_ - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

manı .. olabil~cek vücut ve akılca bir arızası bulunmamak. Tam te· 
şekkulatlı bu askeri hastanede muayene ettirilecektir . 

5 - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir cÜ· 

rümden dolayı üç ay veya daha zivade hapse mahkum veya böyle 
bir suçtan takip altında bulunmamak. 

7 .- Sarhoş_luk.~kumarbazlrğı adet etmiş kumar oynatmış ahlak 
ve saırece Hakımlıge varamıyacak bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve bunları polis tahkikatile tevsik etmek. 

8 - N~fus kağıdı sureti ihtivat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Dıplomanrn tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bu şartlaı dahilinde istı•klilerin vesikalarile dörder adet 

?<" fotofrraflarile birlikte bir istida ile en t~eç 15 mayıs 936 gününe 
Kadar en yakın askeri komutanlık !ara veya askerlik şubelerine mü· 
racaat etmeleri. (884) ı-1575 

SENGAPOR POSTASI 
CLARK GABLE • JEANNE HARLOV 

P. T. T. Başmiidiir lüğünden : 
Ankara - Kızılcahamam arasında biri Mayıs 936 iptidasından 

EylUI 936 sonuna kadar haftada iki seferli beş aylık otomobil pos. 
tası diğeri Mayıs 936 iptidasından EyIUI 936 sonuna kadar haftada 
dört seferli otomobil ve l inci teşrin iptidasından Nisan 937 sonu
na kadar haftada iki seferli beygir ve Mayıs 937 iptidasından mu
~avele sonuna kadar on beş aylık otomobil ve beygir ile posta nak
lıyatı Ankara Posta ve Telgraf Başmüdürlüğünce 21-4-936 tarihin
den itibaren açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Birinci şeklin muvakkat teminatı yirmi sekiz lira on iki 
buçuk kuruş ve ikinci şeklinde yüz ?n iki buçuk liradır. 

3 - Her iki şekle göre kati temınatla beraber üç yüz liralık 
idari kefalet dahi alınacaktır. 

4 - İki şekilden birisi eksiltme sonunda tekarrür bedellere gö. 
re tercih olunacaktır 

5 - İhale günü Mayıs 936 beşinci sah günü saat on beştir. 
6 - İstekliler bu baptaki şartnameleri Başmd. lük tahrirat ka-

leminde her gün görebilrler. (860) 1-1553 

Ankara inhisarlar 
Başın üdürlüğünden: 

Tiltün ve İçki sandıklarile ispirto bidonlarının Ankaradan Bey· 
pazarı, Aayaş ve Nallıhan. boş sandıklarla bidonların mezkur ma
hallerden Ankaraya taşıma işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşıma bedeli (1000) lira tahmin edilmiştir. 
Bu taşıma işi 1937 senesi Mayısının otuz birinci gününe kadar 

devam edecektir. Acık eksiltme 18 mayıs pazartesi saat 15 de Baş· 
müdürlükte yapılacaktır. .. 

İsteklilerin şartları anlamak uzere Başmüdürliiğe gelmeleri. 
(905) 1-1633 

KUrUL' 
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SAYFA 7 

Elektrik Eksiltmesi 

1 - Havran kasabasının elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konmuştur. 

2 - Lokomobil elektrik müvellidi tevzi tablosu. irtibat nakil. 
leri, şebeke tesisatı ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
rüat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli muhammen (28500) 
liradır. 

3 - Bu işe ait ~vrak şunlardır. A. Eksiltme şartnameleri. B. Mu
kavele projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Ke· 
şifnameler ve teferrüatı. 

4 - İstekliler bu evrakı Havran belediyesinde görecekleri gibi, 
bedeli mukabilinde 1stanbulda, Taksimde, İstiklal apartımanında 
elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltme 10 Nisan 936 tarihinden itibaren 41 gün olup ek• 
siltme 20 mayıs 936 çarşamba günü saat 15 te Havran belediye bi· 
nasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin ~ 
7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 
N. kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu getirmeleri ve 
şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni ka
biliyetlerini gösterir vesika ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi 
temsil ediyorlarsa, musaddak vekaletname ve mukayyet bulunduk· 
ıarı ticaret odası veya muhakemesinden son tarıhlı bır vesıka gos
cerme leri şarttır . 

7 - Teklif mektupları 5 ci maddede yazılı saaatten bir saat eveJ 
l:.-elediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gônaerııecek ,mek
tupların nihayet mezkfir saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 N. kanunun tarifatına ve hüküm-
lerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (871) 1-1556 

Pazarlık ilam 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür-

lüğü evrak odasına yaptırılacak sabit Banko imali), 
K !:tif bedeli 50 lir..ıclrr. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A) Keşif bedeli, 
B) Fenni şartname. 
C) Plan H 
İstiyenler bu evrakı görmek ve fazla mallımat almak için Mali -

ye Veka:eti Emlak Müdürlüğüne müracaat edebilir. 
3 - El.siltme 15 mayıs 936 cuma günü saat on beşte Malire Ve

kaleti Milli Emtak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pa.-.arlrk usuliyle yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 375 kuruş muvakkat 

teminat verrr.csi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerden Naha Vekaleti Yapı işleri umum 

l\ffdürlüğiinün eh1i-vct vesik::ı.sı aranar.~. ktır . 
Bu vesil:ayı hamil olm1vanlaı iha:e tarihinden en aşağı sekiz 

~ün evw! mezk ur l'.'lüd ürlüğc ehliyet vesikaEJ almak iç.n müracaat 
etın:leri lazımdır. Dabrt sonra yapıjacak mürc.caatlar üzerine vesi-
ka ve.-ilmivecektir. (928) 1-1683 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

Vakfı Nevi Akarın Mevkii 
Mazbut Ardiye Ulu kapı caddesi 

,, ,, Dükkan Dellal karaca saraçlar 
" ,, ,, ,, " ,, 

Tahmin edilen 
yıllık kirası 

Lira Kr. 
28 -
80 -

" 
,, Ev Erzurum mahallesi istasyon 

caddesi 

125 -

500-
15 -
15 -

2525 -

" ,, Dükkan Etimesut nahiyesi 
" ,, " ,. ,. ,, 
,, ,. Meyvacı Anafartalar köşe başı 

ve kolacı dükkanı 

,, ., Kahvehane Koyun pazarı furun aralığı 204 -
,, .. Tarla Kazlık 20 -

Mazbut Kolanyacı Anafartalar apartıman 
dükkanı altında 

.. ,, Bakkal Saman pazarı aptrunan 
dükkanı altında 

Şaha bettin 

1750 -

1400 -

ağa Dükkan Koyu~azarı koyun pazarı 

Akar 
No. 

81/ 0 
149/ 97 

151/ 109 

169/ 9 
211/ 0 
212/ 0 
410/22 

412/ 15 
433/ 0 

51/14 

77/1 

caddesi 775 - 39 
Yukarıda yazılı akarların 1 haziran 936 gününden 31 mayıs 

937 gününe kadar bir senelik kiraları 3 mayıs 936 gilnünden iti
baren on gün müdetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 13 ma
yıs 936 çarşamba günü saat on beşte evkaf apartımanında vakıf. 
lar varidat müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden % 7 5 nis-
betinde teminatı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlar;m öğ

renmek istiyenlerin her gün mezkiir müdürlüğe müracaatları. 
(960) 1-1757 

Gedikpaşa İstanbul Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan : 

Jandarma Dikim ·evinde yapılacak fanila e · · k 11 ı .. . . v çorap ıçın u anı • 
mak uzere beş bın kılo yün fanila ve altı b. k'l ·· · ı·-· 
·1 d.. b" b .. . ın ı o yun corap ıp ıgı 1 

e ort ın eş yu~ kılo pamuk çorap ipliği kapalı zarf~ eksiltmesi-
ne konmuş ve eksıltmenin 19 Mayıs 936 .. 

1 1 
.. .. 

onbeşte a ılma gun emeç sa ı gunu saat 
dellerile y·ık .. eı mukn~rer ~ulunmuştur. Bunların tasarlanan be. 
ihalesi ca~z f~v~nm~l~rı ~gıda yazılıdır. Hepsinin bir istekliye 
muk ora . °r-~g~ gı~ı .fanıla ve çorap yüz ipliklerinin bir ve pa
dikpa;ad p jp ~gının bı~ ıstekliye ihalesi dahi caizdir. Eksiltme Ge. 
pılaca.kt a an a~a Dıkimcvi binası içindeki ~oll}isyonuınuzda ya
ıh .. ır. Şar~ ~agıdı onaltı kuruş bedel mukabilinde komisyondan e; gund ~lrnabılır. İsteklilerin istiyecekleri kaleme ait ilk güvenme 
ma san ıgı maklbuzunu veya muteber banka kefalet mektubunu ve 
~~rma ve eksiltme kanununda ve şart kağıdında yazılı sair belge
erıkde havi teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveli

ne adar komisyonda bulunmaları. (2284) 
İlk güvenme Tasarlanan bedel Alınacak mikdar 

Lira K. Lir.a K. Kilo G. 
900 00 12.000 00 5,000 00 Fanila yün ipliği 
990 00 13.000 00 6.000 00 Çorap ,, ,, 
421 88 5625 00 4.500 00 ,. pamuk ,, 

2311 88 30825 00 
l-l?e5 
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BAYAN SAFiYE PEK YAKINDA 
Evkaf Umum 

Müdürlüğünden : 
J 

Pafta Ada Parsel Temi- Bedel Cinsi Nwnarası Mevkii 
nat 

No. sı No. No. Lr. Kr. Lr. Kr 
74 406 18 113 - 1500 

92 460 1 23 - 3000 

86 439 4 53 • 700 

86 439 11 38 • 500 

86 439 20 75 • 1000 

Ahşap 87 /220 Aslan hane ma-
dükkan hallesi Atpazarı 

sokağı 

" 

" 

" 

" 

95/131 Aslan hane ma
hallesi Dedebey 
yokuşu 

125/191 Aslan hane ma
hallesi Saraç -
lar sokağı. 

128/198 Aslan hane ma
hallesi. 

130/207 Aslan hane ma· 
hallesi Sarac; -
lar sokağı 

26 293 1 36 • 475 {95) metre 105 Doğanbey ma· 
murabbaı arsa hallesi Karyağ

dı sokağı 

Mülkiyetleri satılmak üzere açık artırmaya konulan y~karıda 
isimleri yazılı arsa ve dükkanların ikinci artırma müddetınde de 
talih çıkmadığından 1 mayıs 936 gününden bir ay ~~ddetle. p~
zarlığa bırakılmıştır. Almak ve şartla.nnı öğrenmek ıstıyenlerın ı
kinci evkaf apartmanında varidat ve tahsilat müdürlüğüne müra-
caatları. {961) 1-1758 

Van Def terdarlığrndan: 
24 "lisan 936 ~ününde kdpalı zarf usulüyle ihalesi yapılacağı İ

lan 01•ınan yirmi doku~ bin dokuzyü k.ırk dört lira 50 kuruş bed·e~. 
keşifli Gurpınar hükümet konağının ınşasına talih zuhur etm.edıgı 
cihetle 24 nisan 936 dar. itibaren bir ay mi.iddetle pazarlıkla ıhale
sine karar verildiğinden ve i5teklilerin Van defterdarlığına miiraca-
atları. (920) 1-1659 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL!G! 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Kırklarelinde 20 Ton sabun ve 440 Ton arpa ve 440 Ton 
yulafın kapalı zarfla ihaleleri mayısın on dokuzuncu salı günü ya· 
pılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü te~lif mck.t~
bu ile kanuni belgelerini sabun için saat ona .kadar komısyon reısı
ne vermeli ve saat on birde komisyonda bulunmalıdır. Arpa ve yu
laf teklif mektuplarını saat on beşe kadar komisyon reisine ve~i~ 
saat on altıda komisyonda bulunmalıdır. Arpa ve yulafdan hangısı 
ucuz olursa o cins ihale edilecektir. Diğeri ahnmıyacaktır. 

2 - Sabunun tahmin edilen bir kilo fiatı otuz kuruştur. İlk te
minatı dört yüz elli liradır. Arpanın tahmin edilen foir kilo fiatı 
üç buçuk kuruştur. İlk teminatı 1155 liradır. yulafın tahmin edilen 
bir kilo fiatı üç kuruş otuz santimdir. İlk teminatı bin seksen do
kuz liradır. 

3 - Şartnameleri Kırklareli tüm satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. {957) 1-1763 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

- BİLİT-

y A p I : Ankarada bir tel~iz istasyon binası kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: (7531) lira 73 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi bedeline karşı inşaat şubesinden alınacak~ır. 
İhalesi: 19-5-936 salı günü saat onbirdedir. ilk teminatı: 564 hra 
88 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olanlar 2490 sayılı ka
nunun 2,3 cü maddelerinde istenen belgeler ile birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflar en geç olarak ihale saatmdan bir sa· 
at nveline kadar M. M. V. satınalma komisyonuna versinler.(959) 

1-1764 

BİLİT 
1 - 424 ton 73 ektanlık benzin .kapalı zarfla eksiltmeye kon

muıtur. 
2 - Hepisinin biçilen ederi 139.920 lira ve ilk intaç parası da 

8246 liradır. 
3 - İhalesi 16.5.936 günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 700 kuruş mukabilinde her 

gün saat 15 den saat 16 ya kadar komisyondan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3. üncü mad

delerinde istenilen bilgilerile birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
kanunun emir ettiği mühürlü bir zarf içinde ihale saatinden bir saat 
evel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermelidir. (941) 

BİLİT 
300 tane direklik demir pot

rel 
364 tane takazlık korniycr 

demiri 
Yukarda yazılı iki kalem mu. 

habere malzemesi alınmak için 
açık eksiltmeye konmuştur. Hep
sinin bedeli 4955 liradır. Şart
namesi parasız olarak komisyo
numuzdan alınacaktır. 

İhalesi: 8/5/936 cuma gunu 
saat onbirdedir. İlk teminatı: 
371 lira 62 kuruştur. Eksiltme. 
ye girecekler 2490 sayılı kanu
nun 2,3 cü maddesiyle ilgili o
lanlar belgeleriyle birlikte iha
le gün ve vaktmda M. M. V. 

1-1715 

satmalma komisyonuna gelsin-
ler. (825) 1-1519 

BİLİT 
1 - 500 adet benzin güderi

si müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepisinin biçilen ede
ri 24 5!'1 lıra, ilk inanç parası 183 
lira 7 5 kuruştur. 

J - İhalesi 15.5.936 cuma 
günı.:. saat 11 dedir. 

4 -· Şetrtnamesini görmek 
istiyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile M. M. V. 
satın alma komisyonuna var· 
malan (926) 1-1682 

Samsun Halkevi Proje Müsabakası 

Cumuriyet Halk Partisi Samsun İl 
Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Samsunda yapılacak Halkevi binası avan projesinin hazırlan· 

maıı diplomalı Mimar ve Mühendisler arasında müsabakaya kon
muıtur. MUddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. 

Birinciye 1000 ikinciye 500 lira mükafat verilecektir. Şartname 
ve vaziyet pllnı Samıun, Ankara, lstanbulda Halkevleri Başkanhk-
lannclan temin edilebilir. (2163) 1-1563 

daima güzel 
()aima genç 
KANZUK 

Ralsamin kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan· 
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. Teninizin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile meyda
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat ma. 
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

Kiralık Daire 
Balıkpazarı Merdivenli sokak 

Y ağcızade apartımanınm ikinci 
dairesi kiralıktır. 3638 telefona 
müracaat. 1-17 50 

Arabistan da 
Mallarını tasarruf edemiyenler 

ve oraya gidemiyenler için bu iş
lerde ihtisası olan Bay (Şani 
Dürri Üner) Ankaraya gelmiştir. 
İşleri için görüşmek istiyenler 
kendini Yeni Hamam karşısında 
Sümer matbaasında bulabilirler. 

Satılık arsalar 
Yenişehird~ Atatürk bulva

rınd? eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karşısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1- 1155 

Kiralık daire 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karşısın
daki apartımanın altı odalı kalö
riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. 

Telefon: 1791 
~~----------~ 

Kiralık Evler 
Ulus matbaası karşısındadır. 

Suyu, elektriği, bahçesi vardır. 
Görmek için matbaa karşısındaki 
8 No.lu eve ve fazla tafsilat için 
2326 No.lu telefona müracaat e-
dilebilir. 1-1703 

Satılık otomobil 
Kapalı bir hususi otomobil 

sa tılıktrr. 
Bakım garajına müracaat 
Telefon 1180 1-1748 

imtiyaz sahibi ve Batmu· 
harriri F alib Rıfkı ATAY 

Umumi Netriyatı idare 
eden Yazı itleri Müdüri' 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cadcleai ciuarrndı· 

Ulua Ba.ımeuinde ba.ılmııtır 

-
Günlük kasa mevcuclunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için 

EMN i YET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

Satılık 
Yapıda bir defa kullanılmış 

sağlam kafi mikdar kereste. 2731 
n. lu telefona müracaat. 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
30 

1- 1751 

3 
5 
7 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 
6 Aylığı 

) 

Boğazlıyan - Fakılı şosasına ait 
EKSİLTME İLANI 

Yozgat ilhaylığından : 
1 - Boğazlıyan. Fakılı yolunda yapılacak Şose kapalı zarf usu-

Iile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 28760 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi şartname 
D - Tahlili fiat ve rayiç 
E - Fenni şartname 
F - Keşif 
H - Keşif hulasası 
İ - Ocaklar ve vasati mesafe grafikleri 
Bu evraktan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi şart

name, rayiç, keşif, keşif hulasası, ocak vasati mesafe grafikleri An
kara, İstanbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiş olup 
oralarda görülelıiliı. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vilayet encü
men odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için o/o 7 ,5 he sabile 2157 lira 4 ku

ruş muvakkat teminat verilmesine ve bu gibi işleri yapmış bulun
ması ve fenni ehliyeti haiz olduğuna dair vesika ibraz etmesi ve 
ticaret odasında kayıtlı bulunduğunu tevsik için icap eden makam. 
dan tasdikli bir belge verilmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümen odasında eksilıme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması icap eder. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (909) 1- 1679 

SİNEMALAR IKULOP) 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KLO-KLO 
MARTHA EGGERTH 

GECE 

KADINLAR GöLü 
Simon Simon • Jean Pierre Awnont 

Baıtanbaıa aık, hia ve süzellik 

BUGÜN BU GECE 

SEKOYA 
Jeanne Parker 

Seyrinden sonra inaam saatlerce dü

ıündüren emsal.iz bir talı..., 

t 


