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Gii11delik Boğazlar rejimi ·ha.kl{ında alakalı devletlere 
neşrediyoruz 

LiNYiT - ı:~ERJI . IŞIK 
Naşid ULUG 

Devrimin baş döndürücü hızı 
iç.inde koşuyoruz. Her bakımdan 
bir bütün olan bu devrimin eko
nomik kısmında sanayileşme baş
ta gelir. Bizim sanayileşmemiz zo
rnki bir tedbir değildir; ham mad
d-..si yurdumu7.da bol bol yetişen 
şubeler Ü7.:erindeyiz. Gayemiz, bir 
gün kendi ke11disini serbest reka
bet alanında da korur fiatlara yü
rüyen bir semavi varlığı kurmak
tır. Bunun da tek muvaffakıyet 
şartı, ruvonel ve rantabl çalışma
dır: üretimin ucuzlatılması, ço
ğaltılması ve ham madde kalite-

verdiğimiz notanın 

sinin yükselmesi işinin yanında, 
bütün bunları isliyecek, çarkları 
çevirecek enerjiyi ucuz ve kolay 
elde etmek liı:ımdır. Şimdiye ka
dar kurulan ve bundan sonra ku
rulacak o\an fabrikalarımızı tam 
bir muvaffakıyete eriştirecek va
ırtal•uın yarısı, bol ve ucuz ener
ji-:lir. 

Maden ve elektrik sanaviinin, 
cumuriyetin ikinci beş yıllık sa
navilefme programının başında 
ıelişinin hikmetini çok iyi anlıyo
ruz. 

Teknik dünya, bu yolda tecrü
belerini, etüdlerini yapmış ve şu 
hakikate ermiştir: En ücra köşele
re kadar hem yurdu aydınlatmak, 
lıena de yurdun bütün çarklarını 
Çe.tl'lllek için büyük merkezi san
trallar kurmalıdır. 

Mecletd Wr milhtin nabsı, bu 
gün sudan Ye kömürden enerji a
lan ve biribirine bağlı olarak yur
du çepçevre saran santralların ya-

( Sonu 6. ıncı ıayfada) 

Boğazlar mukavelesinin müza -
keresine iştirak etmiş olan devlet
lere Türkiye Hariciye V ~kaleli 
tarafından tevdi edilen notanın 
metnidir : 

'' 1923 de, Türkiye Lozan'da 
serbestii mürur ve gayri askeri 
hale ifrağ ahkamını ihtiva edem 
boğazlar mukavelesini imzaya 
muvafakat ettiği zaman, Avrupa
nın umumi vaziyeti, siyasi ve as
keri bakımlardan, bugün kendini 
gösteren vaziyetten tamamiyle 
ayrı bir manzara arzetmekle idi. 

Avrupa o tarihte silahsızlan
maya doğru gidiyordu ve siyasi 
kurumu yalnız beynelmilel teah -
hüdlerle teyid edilmiş değişmez 
hukuk prensipleri üzerine ibtina 
eyliyecckti. Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri çok daha az korkula • 
cak mahiyet göstermekte ve te
mayülleri azalma yorunda teza
hür etmekte idi. O sırada Türki
ye boğazlar mukavelesinin tak -
yidi ahkamını milletler cemiyeti 
misakının 1 O uncu maddesinin ga
rantisine ilaveten mumzi devlet -
lerin, ve her halükir<la dört bü
yük devletin tehdid Vl!kuunda bo
gazlarm müdafaasına ın'i.tereken 
ve mille' ler cemiyeti konseyi tara
fından bu hususta kararlaştırıla
cak bütün vaaıtalar ile teve11ül 
etmeleri teahhüdünü ihtiva eden 
18 inci maddenin teminatına gü · 
venerek imza edilmişti. 

O zamandanberi, Karade -
niz vaziyeti her noktadan emni
yet baht bir müsalemet manzara
sı arzeder hale gelmif, ve buna 
mukabil Akdenizde yavaı yavaş 
bir kararsızlık teessüs etmiye baş-

ITALYAN .. HABEŞ HAl{BI 

Cenupta habeşler 
ediyorlar, fakat 

Dessieye 

şiddetle muak:vemet 
şimalde itlyanlar 
yaklaştı la ı 

lamıştır. Deniz konferansları si
lahlanmaya doğru bir inkişaf gös
termiştir. Deniz tezgahları, yakın
da denizlere şimdiye kadar erişil
memiş bir kudrette gemiler döke -
cektir. Hava sahasında kuvvetlen
me baş döndürücü bir şekilde te
zayüd, kıtalar ve adalardaki tah
kimat mütemadiyen tekessür et -
mektedir. 

Ahval ve şerait bu suretle ta
mamen değişirken, boğazların 
tam emniyetsizliğine çaresaz ol
ması lazımgelen yegane garanti 
d_ ortadan kalkmış, ve en alaka • 
dar devletler umumi bir ihtilat 
t ehlikesinin mevcudiyetini ilan 
e.d~rlerken Türkiye, bu endişe ve
rıcı emniyetsizliğin hiçbir muka • 
bil tarafı olmaksızın en zaif nok
tasından en fena tehlikelere ma
ruz olmakta bulunmuştur . 

Türkiye, kendisine yapılan mu
sırrane talebleri is'af ederek, o za
man tamamiyle ecnebi kuvvetle
rin itıali altında bulunan boğaz
ların askerlikten tecridini, kendi -
sine verilen asgari garantilerin 

metnini 
kıymetini, mevcud şerait altında 
ve "boğazların ve civar mmtaka · 
larm gayri askeri hale ifrağmın 
Türkiye için askeri noktai nazar
dan bigayrihakkın bir tehlike teş
kil etmemesi'' bakımından uzun 
uzadıya tarttıktan sonra kabul et· 
mişti 

Mezkur mukaveleyi imza eden 
devletler, boğazlar rejimini tan -
zim eden ahkamın heyeti umumi
yesine ayrılmaz bir tarzda bağlı 
bulunan emniyet garantisini mü · 
eyyid mukavelenin 18 inci madde
sine o derece ehemiyet vermişler · 
dir ki, mezkur garantinin asker
likten tecrid ve serbestii r.1ürur 
hakkındaki ahkamın gayri kabili 
tecezzi bir parçasını teşkil etmek
te bulunduğunu kati olarak teyid 
etmişlerdir. 

Bu hükmün tazammun ettiği 
mana şudur ki, emniyeti memle -
ketin heyeti umumiyesinin emni -
yeti için zaruri olan arazisinden 
bir parçası üzerindeki hukuku hü
kümranisinin tenkisi, fili, ameli 
ve müessir teminat olmaksızın 

Türkiye'ye tahmil ettirilemezdi. 
Şurası da a~ikardır ki, bu ga

ranti işlemez bir hale gelir veya 
meşkuk kalırsa, bütün mukavele
nin muvazenesi, Türkiye'nin ve 
Avrupa sulhunun zararına olarak, 
bozulmuş olur. 

Halbuki, siyasi buhranlar sarih 
surette isbat etmiştir ki, kollek • 
tif garantinin bugünkü mekaniz
ması pek ağır bir surelte hareke -
te geçmekte ve geç. ittihaz edilen 
her karar, beynelmilel bir hare
ketten beklenen istifadeyi ekseri 
ahvalde kaybettirecek mahiyet 
arzetmektedir. Bu sebeb!edir ki, 
1923 senesinde Türkiye, bugün 
bir çok devletlerin de aynı noktai 
nazarı güttükleri gibi, milletler 
cemiyetine gireceği andan itiba
ren misakının kendisine temin 
edeceği kollektif garanti ile ikti
fa edememiş, boiazlar mukavele
sini imza edenlerin heyeti umumi
yesinin kollektif garantisini gayri 
kafi bulmuş, ve yalnız dört büyük 
devletin müşterek garantilerini 

(Sor.u 5. inci ıayfacla) 

İmparator dışardan yardım beklemeden harb 
edecek. Müstevlilere boyun eğmektense 

ölmeği tercih ediyor. 
Kiliclülbahirden Çanakkale boğazına doğru bir bakıı 

Adiaababa, 12 ( A.A.) - Ogaden- ı 
Clen buraya gelen haberlere göre, ha
'beıler general Grazianinin hücumları· 
na tiddetle mukavemet göstermekte 
ve İtalyanların zehirli gazlar kullan· 
rnasına rağmen muharebe devam et
mektedir. 

Şirnal cephesi hakkında salahiyetli 
askeri uzmanlar imparatorun ordusu· 

nun yokedilmit olduğuna katiyen ih· 
tinıal vermiyorlar. Filhakika habet 
cephesini düzeltmek için büyük öl
çüde ve ehemiyetti bir çekilme hare· 
keti yapılmıttır. Fakat Deaaieye yak· 
laırnakta olan İtalyan ileri karakolla· 

rı ile aad kuvvetler arasında yüz ki1o
rnetre kadar bir muafe olması ve he· 
le arada aarp dai!lar bulunması ital
Yan kuvvetleri icin ortaya tehlikeli 

bir vaziyet çıkarmaktadır. Öyle sanı· 
lıvor ki. habe,ler •imdi cepheden ta· 

&r-ruzu bırakarak münferit gruplar 
Üzt-rine gece baskınları yapmakla ik· 

tifn -decPl<lf!rdir. 

lıul)'flnltır lwr,•lailtl ~idtll•tle 
,Jı•ı'l4'ım ,.,/i~·orlttr 

l.ondra, 12 ( A.A.) - ltalyanlar 
harb barckitma mümkün olduğu de· 
recede tiddetle devam ederek önü· 
l:nÜzdeki birkaç hafta içinde harbı 
billru.ve bitirmek istiyorlar. 

Şimal cephesinde muharebeler ye• 

niden baılamıttır. Ogaden cephesİn· 
de muharebeler devam etmekte ve 1-
talya kaynaklarından gelen haberle
re cröre, ltalya kuvvetleri Sassabane· 

ye erişmişlerdir. 

Simal cephesinde büyük yoldan İ· 
lerliyen İtalyan kolunun öncüleri Ual
dia civarında Ras Seyum ve Ras Kas· 

sanın da iltihak ettiği merkez habeş 
kuvvetleri ile barba tutuşmuştur. Bu 
öncü kuvvet, Dessieden 100 kilomet
re kadar bir mesafede bulunmakta· 
dır. ltalyanlar bu şehri önümüzdeki 
hafta ic:inde işgıo.I etmek ümidinde
dirler. ltlllyanların hizmetinde bu1u 
nan ve ölüleri gömmeve memur f':!İ
len ekioter A'an"İ ı?ÖIÜ harbmda ha
beş suJ,av elbiıı'!c:;ni taşıvan birk"Ç 
beyaz ;--"" cPıı•~;.,e rıt1'•'"'"''!!lardır. 

(Sonu 3. üncü •aylada) 

Jliinkii s~or 

lıareketl~ri 

I>iirı ı~ı.mbllltla şanı11iymıa 
mm·ltırırıa tlcı:nm o/u11du. 

F enerbahçe Vefayı 
4 - 2 yendi 

Yazısı S inci sayfada 

. . . . . . . 
...................... ·-·····-··············-····-·· 

Moskovada 
• 

gecesı 

Evvelce haber vermiş olduğumuz 
gibi geçen yıl m~m!e~etimize gelmiş 
olan sovyet artıstlen Türkiye için 
diin gece hususi bir konser vermiş
lerdir. Moskovanm Kamintem istas
yonu tarafından ne~redilen konser 
Ankara radyosu tarafından da trans
misyon suretiyle muvaffakıyetle tek
rar lanın'" ve havanın bozuk olması-

( Sonu 5. inc:i •aylada) 

Soprano Bn. Bars:ıvcı 

= 
''Ulus,, un Dil Yazıları 

Güz--Kış 
Sözleriyle benzerlerinin «Günes ·Dil» ., 

• • 
teorısı esaslarına göre analizi 

K 1 S .,, 
En çok so1uk olan mevsime, 

- "ş" harfini ''s'' diye telaffuz e
den lehr.eler müstesna olarak -
bütiin Türk lehçelerinde ''kıt'' 
derl~r. ' 'Kazak . Kırgız'' ve "No
gay" lehçeleriyle ''Altay'' lehçe-

il 

lerinin bazılarında ve Y akntcada 
"ı'' seıi olmadığından bu dill~rde 
kelime '' kıa'' !eklindedir [ 11. Çu
va~ lehçesinde ise, kelime • orta
daki ( e) uz •n okunarak - ''Kel" 
tarzın eladır f 2 l. Farsçada bu mev
sime "•erma'' ve ''zemistan'', A-

[ll Radlof: Tiirk Lehceleri fai
gati Denemesi; Pelrnrski: Yakut 
Dili Liıgati. 

[2] Bikol: K üçük Rus - Çuvaş 
Lügati. 

rapçada ''şita" ve Fransızcada 
'' hiver'' derler. 

"Kış'' kelimesinden Türk ekle
riyle ''kışla, kışlak, kışlamak, lııf
lılı, kışır" kelimeleri ürer. 

Şimdi bunları birer birer göz
den geçirelim: 

( K14) kelimesinin etimolojik 
şekli şudur: 

(1) (2) (3) 
( ığ + ık ..l. iŞ ) 

( 1) iğ: Güneşin sıcaklığı anla· 
miyle ana köktür. 

(2 ) lk: Ana kökü ve anlamım 
üzerine alarak tecelli ve tecessüm 
etf ren prensipal elemandır. Ana 
kök bununla kaynaşarak dü~müt
t4r. 

(Sonu 2 inci sa lada) 



~1EMLEKET 
Enderun edebiyatı - lstanbul e

debiyatı - memleket edebiyatı. Bu 
üç edebiyattan iki birinci i, iyi veya 
kötü, eksik veya tamam, mevcuttur. 

Üçüncüsü, yani "memleket ede
biyatı", heniiz bir gayedir. Bu ga
yeye. şi.iphesiz ki, varılacaktır. Türk 
edebiyatçısını bu gayeye, memlekete 
karşı içinde duyduğu nşk götürecek
tir. Ama, yalnız bu aşk kafi değildir. 
Memleket demek kocaman Tiirkiye 
dem ... ktir. Semtsemt Türkiye, iklim
ik 1irn Türkiye. boyboy Türkiye, her 
bir bucağında tiirk gönlü yaşamakla 
beraber, her bucakta bu gönliin ayn 
ifadelerini kaydeden Türkiye! 

Bu kocaman Türkiyenin her bu
cağına, ti1rk muharriri, tek başına 
gidemez. Nitekim, bütün bir meşnı
tiyet devri, yurd sevgisini bir çok 
şeylerden üstiin ilan ettiği halde, ken
di muharrirlerini İstanbul' dan bir a
dım öte götürememiştir. Nitekim, 
bütün simdiye kadar ya7Jlmış hika
yelerimiz ve romanlammzda ne Ur
fa 'nm hususiyetleri, ne Erzurumun 
dağlan, ne T erosların rüzgarları, ne 
Bursa'nın içörgüsü ne Adananın pa
muk tarlası ne de Gire<lun •un fındık 
bahceleri vardır. Yani Türkiyenin ne 
tahi;ti, ne iş hayatı ne de insanı var
dır 

imparatorluk, artık iyice tereddi 
ettiği sırada, kendi kendisini fstan
hul' da haoı;etmişti. 1908 denberi bii
tün inkılab hamlelerinde gaye, tiirk 
ins:mmm yaradıcılığmı hükümet mer
kez.inin dar1ığından kurtararak mem
leketin açık havasına çıkarmaktır. 
Milli kurtıı luş inkılabı nitekim, bu 
arzusunu bir sembole bağlamak lü-
7umunu duvarak, hükümet merkezi
ni. Balat - Galata - T atavla arasında 
sıkışa kalmış kozmooolit bir muhit
ten ayırmış ve Anadolunun ortasına 
nnkletmiştir. 

Ogün, bugün, türk memleketinin 
tabiatini düzeltmek ve bayındır kıl
mak, tiirk işini yi.iksek bir seviyeye 
ulaştırmak ·ve türk insanının gönlü
nü tanımak ve inşa etmek peşinde
yiz. 

Yol uzundur, dava çetindir, ne
ticeler istediğimiz kadar görünmüyor 
diye, havflanıp saç yolmakta mana 
yoktur. Böyle bir pesimizm, büyük 
inkılab davasını küçük görmek olur. 

Bu yazıyı, herkesin bildiği bu söz
leri tekrarlamak icin yazmıyorum. 

"Memleket edebiyatı" derken, size 
"memleket edebiyatı" nın gözüme i
lisen bir örneğini okutmak için yazı
yonım. 

lzmir'de cıkan Kültür'iin 52 inci 
sayısında, N. lriboz'un "Toprak ve 
üretmen" adlı ya7Jsım bulup okuyu
nuz. Genç bir türk ziraatçisinin ka· 
lemi, şehirde ve masa bac::mda l·ara
hrıan edebiyat oyunlarından ne ka
dnr fütündiir. anlarsınız. 

Yazı şövle başlıyor: 

Gü11 tepede, alüvyon toprak çöl ku
mu gibi kızmış, boğucu. bir sıcak .. Sel
çııkta. bayırlarm içine doğru giden kü
çük vadilerin birinde güçlükle ilerli
yomm .. Sağda, solda derin bir ıssızlrk; 
canlt berşey kızem sıcaktan gölgt>lerin 
derinliklerine çekilmiş. Ara, sıra olmuş 
buruk incirlerin "pat'' diye düşü~ün
c1en başka hiç ses yok. Bir kanat patır
t :sı, bir vcl hışırtısı hile yok. 

Bu tasviri yapmak icin, manza
rayı tasavvur ehm-:k değil. görmek 
lazımdır Biz. sehirlilN. bu kadar em: 
niyetle, ya soframızdan va sinema
mızdan bahsedrbiliriz. Bir Anadolu 
parçasını bu t\irlii g()sterebilmf'k için. 
hu türlü görmekten haşka çare yok
tur. 

St>lcuk? ! 
f nrirlik? 1 
Aliivyon toprak?! 
"Pat" diye dü~en buruk incir

ler~! 

Bütün bunlar, bizim biimediği
ıniz şeylerdir. Fak;d bir fransız ya
hud bir alman, bunların kendilerine 
göre olrn mukabi!lerini bilirler. 

Niçin! Çünkü gerçek edehiyat
lan, ~erçek kiiltürleri vardu. 

Bizde ise. böyle bir tasviri incirle
ri teftişe memur bir zirnatçi yapabi
lir V..,. tiirk muhıuriri) Onun işi baş· 

ULUS 

EDEBiY ATI 1 iç H • 
kadır. Onun işinden, en iyisi" hiç hah
setmiyelim. 

Okumamıza devam edelim: 
''Yol yürünecek gibi değil; güneşin 

kavurucu ışığmdan kaçınmak için hen
deği atfryarak incirlik/erden birine dal
dım. Eh .... Burası ne de olsa serince ... 
Derinden ince ve yamk bir ses .. Asım 
Kültürün radyosu gibi bir vızıltı. Sesin 
geldiği yanda bir yudum su bulurum 
umgusuyla ilerledim. Yana~tıkça ya
nık sesin tonu güzelleşiyor ve o kadar 
pürüzsüz ki; hani şu eski gazel merak
lılarınm (tereyağdan kıl çeker gibi) 
sözünün tam karşıllğı ... 

Nedense her güzel sesin sahibini 
görmek insanlarda önüne geçilmez bir 
istektir. Ben de bu duygunun altında 

ilerledim. Bir hendek, iki çit atladıktan 
sonra sık, büyük incir ağaçlarının al
tına serilmiş bir insan yığmr ile karfJ• 
/aştım. Karı, kızan, genç, ihtiyar, koyu 
gölgeliğe uzanmışlar. Yalnız biri incir 
kütüğüne dayanarak yarı yatmış, çorap 
örüyor. Bir yandan da şarkı söylüyor. 

N. lriboz köylülerle konuşuyor. 
Bunlar, oralı değildir. Ta uzaklardan 
gelmişlerdir; incirleri işleyip gidecek
lerdir. Az para ile çalışıyorlar, fakat 
hallerinden memnundurlar. 

Hatta, şu parçayı alalım: 
- Hepsi bu. mu? 
- Hepsi bu. Daha ne olacJİ\tl ki ... 
- Çok az değil mi bu? 
- Ona da berekt... Bunu çoğalt-

manın bir yolu var mı ki.. 

Ziraatçi muharrir oradan uzakla
şırken, genç kadının sesi, onu peşin
den kovalayor: 

Keçim yok, sığmm yok ney/eyim seni 
ben, samanlıkta yerim yok 

Bir atım var bıçağım var, babana gö
rünmem ben, tarlam yok bağım yok 

Bu şarkı, Anadolunun ilk işsiz 
bırakıldığı zamandan kalmadır. Kıza 
ve babasına kendini beğendiremiye
ceğini söyliyen delikanlı, iş bulama
dığı için dağa çıkan yiğitlerden biri
dir. 

Fakat bakın bütün kızlar, bir a
ğızdan ne cevap veriyorlar: 

Keçi sığn neyleyecen sana ben gerek 
Ben kırlı istemeyen, bana yiğit gerek 

Anadolu kuJ, alın terini bir para
ya satan "kırlı" yı istemiyor. Onun 
gönlü yiğittedir. 

Ve lriboz, anlabşma devam edi
yor. lncirliklerden zeytinliklere ge
çıyor. 

Oradan da bir parçasını okuya
lım: 

Bornova kıyısmda zeytinlikler ara
smda: çat .. çut.. çıt .. diye gürültüler 
geliyor ... az ilerledim. 

25 kişi sıraya dizilmişler, yalım gibi 
çap:ılar inip kalkıyor, tava gelen boz 
toprak her çapa iniffe bir dhi daha ka
rararak kabarıyor. Onlara yaklaştım .. 
kısa boylu, tıknaz, çelik yağıu adamlar 
bunlar. Yapılarmın yarı yukarı parçası 
ile çapanw gidişine uyaralc eğilip bü
küldiikçe toprak inliyor sanki bunla
rın altmda. 

Şu günlerde, t\irkçede bu kadar 
güzel bir şey okumadığımı söylesem, 
dediğim anlaşılmıyacak. Bunun için, 
bu kadar türk olan bir şey okumadım 
diyeceğim ... 

Burhan BELGE 

Gümrüklerde tayinler 
lslahiye gümrük direktörlüğüne 

Galata yolcu salonu birinci smıf mu
ayene memurlarından Cevad, Çanak
kale gümrüğü veznedarlığına İstan
bul ithalat veznedarı Azmi, lıtanbul 
dahili' ticaret muayene memurluğuna 

Birecik muayene memuru Arif Hik
met, Payas gümrüğü muayene me
murluğuna Ayvalık eski muayene me
muru Hüseyin Avni tayin edilmiştir. 

BUGVN 

İnkılab dersi 
Prof. Hikmet Bayur 

tarafından verilecektir. 

Hava kurumu 
• 

pıyangosıı 

Istanbul, 12 (Telefonla) - Bugün
kü çekili§inde: 

10991 
11009 
12637 

No. 
No. 
No. 

30.000 
20.000 
10.000 

lira 
lira 
lira 

kazanmı!}lardır. Bu numaraların alt 
ve üstünden yirmi~r numara ayrı ay
rı yüz ellişer lira alacaklardır. 

10505, 13991, ve 21429 numaralar 
bin be§er yüz lira kazanmı§lardır. 

1000 lira kazmuınlar: 
27539 22393 14255 14662 10504 
26421 22602 24216 19643 7111 

4599 18893 8132 21889 26421 
18886 

200 lira ktızanmılur: 
21574 19518 24884 24571 13698 

7068 1785 9986 624 18340 
25009 11644 

1825 25368 
7138 7156 18821 
3820 25937 5699 

800 701 13541 26613 10837 
8419 7991 935 8364 486 
9291 11476 3982 20839 

50.000 liralık büyük mükafat şu 
yüz numara arasında beşer yüz lira 
olarak taksim edilmiştir : 

18699 28565 11646 21147 18365 
6539 7063 7968 18210 3509 

14356 25439 9865 26641 25152 
1150 25786 16187 9025 4255 

21116 25596 13007 8384 14204 
6834 755 3617 29122 18229 

1 ~001 1891 3828 3793 16814 
5092 22076 17046 7483 11267 

14752 24334 1918 12927 27195 
14713 28584 18420 23464 1894 
7~48 14233 20838 10389 29466 

20288 625 4645 23965 25309 
1Ml8 12029 12689 27523 22821 

21nss 3714 21382 16228 21216 
26931 29004 5197 13642 29249 
1~279 7265 25792 15664 784 
16'?83 

3?48 
587 20816 

2562 11651 
76 8 6171 

91 ı:o 263?.0 
22137 25797 25144 16178 

7482 14152 17720 23087 
7.,60 
6244 

l(amutay m .. 1 a c 
büdceleri 

görüşmiyc haşlıyor 
Kamutay büdce encümeni mül

hak büdceler üzerinde tetkiklerini 
ilerletmq ve tamamladıklarını sıra 

ile umumi heyete göndermeğe ba~la
mıştır. Bunlardan Hudud ve Sahiller 
Sıhat Umum Direktörlüğü büdccsi 
ruznameye alınmıştır. Bu umum c!i
rektörlüğün 1936 varidat büdcesi ge
çen seneki varidat rnuhammenalına 

nazaran 53, 700 lira bir eksiklik gös
termektedir. Bu eksiklik boğazlar

dan transit olarak geçen gemilerden 
alınmakta olan resim nishetinde ya
pılan tenz.ilden hasıl olmuıtur. 

Masraf büdcesinin maat faslında 
bir fazlalık görülmektedir. Bu fazla

lık, 70 lira maaşlı bir müfetti!}in fili 
kadroya alınmasından ve bu idare
nin yeni te!}kilat kanunu projesinin 
kamutayca kabulü halinde tatbika 
imkan bulunabilmek maksadiyle ila
ve edilen 100 bin liralık bir tahsisa
tın bu fasla konmuş olmasından ile
ri gelmektedir. 

Kars çayı kabarıyor 
Kars, 12 (A.A.) - Üç gündenberi 

bölgede devamlı lodos esiyor. Sıcaklar 
birdenbire yükselmittir. Civar dağlarda 
eriyen karlar Kars çayını kabartmışbr. 
Çayın kenarında bulunan un fabrikası

mn alt kısmı ile b-.ığday depolarını ve 
çayın etrafındaki evlerin alt kısımlarını 
su basmıştır. Çay gittikçe kabarmak
tadır. 

Monopolü Kızılay' a 
verilen ilaç 

Monopol hakkı Kızılay'a verilen 

ilaçlar listesine Medobis adındaki 

müstahzarın da katılması Bakanlar 

meclisince kabul edilmiıtir. 

"{T) ; ll~, .. un Dil Yazıları 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

( 3) 1 f: Sıcaklığın ana süje ve
ya objeden oldukça uzak bir sa
haya dağılarak ortadan lı::alktığım 
gÖ"leren ektir. 

Bu son ekte ( ~) yerine ( •) kul
lanılırsa ( Kı•) kelimesi tesekkül 
eder ki işte Yakut, Kazak - Kırgız, 
Nogay ve bazı Altay lehçelerinin 
kelimesi de budur. 

Kelimede ana kök, kendisirıi 
temsil eden prensipal elemanla 
kayna'larak, ba~taki vo al de düş
müs, kelime son morfolojik ve 
fonetik kı1rulu~ivle - ı:;imdiye ka
dar bir kök gibi tern1<ki edilen -
m""'osilabik bir ,ekil almıştır: 
K 1 Ş. 

( Kıt1): Sıcaklıktan oldukca u
zak bulunulan meV!l;min adıdır. 
(Kıs) dl\ aynı manada ve aynı ku
rulu~tadır. 

Yakutçada kullanılan ( Kı•rn) 
tekli bizim (kısın) kelimesinin 
aynıdır ve her ikisi de "kış eana
sırı rla, kış zam1'tmnda'' demektir. 
Çuva~ça "Kel'' kel;me5İne ge

lince, hunun ortasındaki ( e) nin 
uzun olmasına göre, hunun da 
etimolojik tekli: 

(1) (2) (3) (4) 
( eğ + ek + eğ ..ı.. el ) 

olmak lazım gelir ki. bastaki iki 
eleman, (kıı) analizindekilerin 
aynıdır; (3) numaralı (eğ) bir 
( e•) ten de~iıme olmak lazım ge
lir. Böyle olunca "Ke•" şekli ku
rulur ki, ''kıf'' ve "ku'' ın aynıdır. 
En sondaki (el) bu manayı mut
lak ve aimiJ bir mahiyete götür
mektedir. 

Serma - Germ:ı 
Farsçada "kıt" anlamına kulla

nılan "Serma'' nm mukabili, "yaz" 
ve "sıcaklık" anlamiyle ''germa''
Jır. ikisinin de etimolojik ,ekille-

rini altalta yazarak analiz ede
lim: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
Serma: (eğ+ es+ er+ em +ağ) 
Germa: (eğ eg +er+ em+ ağ) 

( 1) Eğ: Hararet anlamına ana 
köktür ve iki kelimede de müşte
rektir. 

(2) /. Es: Ana kök anlamını 
çok uzak bir sahaya atarak men
fi J, .. ; .... e getiren ektir. 

il. Ee: Ana kök anlamını üze
rine alarak tecelli ve tecessüm et
tir .. n elemandır. 

1 le iki kelimenin tek farkı bu
radadır. Kelimelerde ana kök kay
naşmış ve ondan sonra gelen un
surun vokali de düşmüı olduğun
dan, kelimelerin mana1anndaki 
tezadın - baıta birer prefikı gibi 
duran - ( s) ve ( g) harflerinden 
ileri geldiği zannedilmiştir. Hal
buki bunlar, ana kök mefhumunu, 
- biri menfi, öteki de müspet an
lamlarla -Üzerlerine alan afiksler
dir. 

(3) Er: Her iki kelimede müş
terektir. Baştaki iki elemanın teı
kil ettiği mananın tekarrür ve te
merküzünü anlatır. 

( 4) Em: Mefhumun, üzerinde 
t~karrür ve temerküz eylediği sü
ie veya ohjeyi gösteren eleman
dır. 

(5) Ağ: Kelimeyi tayin ve ifa
d~ ed0 n, tamamlıyan, isimlendi
ren ektir. 

Anı:s. kök, kendisinden sonra ge
len elemanlı\ kavnaşarak ve b~~
taki vokal ile ( 4) numarah ele
manın vokali ve sondaki ( ğ) dü
şerek, kelime1'!rin son fonetik ve 
morfo1o jik şekilleri kurulmuştur: 

SERMA, GERMA. 

(Serma): Sıcaklığın uzak bir 
sahada kalııı, yani soğukluk ken-

,( 

U ·fa k rtulusu11un 
' yı döı ··mü 

Urfa, 12 (A.A.) - B:.ıgün Urfa kur .. 
tutuşunun 16 ına yıl dönümü yÜrekler .. 
den kopan ateşli aşltla kutlandı. Kurtu
luş bayramnnıza saylavlamnızla yedin• 
ci kolordu r.ımandanı ile birinci umumi 
müfettiş Abidin Özmen, Siverek ve Bi
rec:'k halkevleri, on binlerce halk ve yÜz. 

lcrce köylü atlılar iştirak etmiş, iki tay. 
yaremiz de yÜkseklcrdcn b:.ı büyük günü 
kutJamı§hr. 

Karamürsel' de ış!k 

söndürme tecrübesi 
Karamürsel, 12 (A.A.) - Dün ge

ce hava tehlikesine karşı 14 klan aö~ 
dürme denemesi yapıldı. Saat 21 e beş 
kala car.avar düdüğü ile tehlikenin gel. 
melde olduğu halka bildirilm-kle ben.. 
ber telefon santralı da köylere telefon
la tehlikenin gelmck~e old;:ğunu bildir4 
di. Tam saat 21 de tekrar düdük ve tele· 
fonla tehlikenin geldiği bildirilerek bir 
an içinde bütün ışıklar söndürüldü. Bun• 
dan sonra itfaiye yangın tecrübesi yap
b. Sıhiye te§kilab da harekete geçerek 
tehlike kar§11ında gereken vazifesini 
yapb. Saat 21.30 da tehlikenin geçtiği 
gene düdük ve telefonlarla her tarafa 
bildirilerek deneme tara bir m:.ıvaffaki.. 
yelle bitirildi. 

Kazanç vergisi kannnuna 
bir madde 

Kazanç vergisi kanununa eJdene• 

cek bir madde hakkındaki proje büd· 

ce encümenince kabul olunmuı ve 
ruznameye alınmıştır. Bu madde JU· 

dur: "Türkiyede yerle~mi§ olmıyan 

ecnebi müesseselerle hükümct ara1m

da 2395 sayılı kazanç vergisi kanu. 
nunun meriye i tarihin en eve ya• 

prJmış mukaveleler mucibince ifa o• 

lunan teahhüd bedellerinden kazanç 
vergisi kesilmez." 

disinde tekarriir ve temerküz e..ı 
den bir obje, bir zaman, bir hal, 
bir mevsim demektir. 

(Germa): Sıcaklık kendisinde 
tekarrür ve temerküz eden bir ob
je, bir zaman. bir hal, bir mevsim 
manasına gelir. 

(Serma) kelimesinde, (em) ye· 
rine (in) alır ve son eki kaldırır
sak, bildiğimiz "serin'' kelimesi 
teşekkül eder ki. mukarrer ve sa· 
bit soğl kluğa yakın bir vaziyet 
ifade eder. 

(Germa) kelime!!.; in !On eki 
kaldırıhrsa ( p,erm) kelimesi ku
rulttr ki "sıcaklık'' ve "sıcak" de .. 
mektir. 

Buna "abe'' getirilerek "ha .. 
marn" anlamına ( germabe) keli
mesi teşekkül eder. Bu kelime mü
rekkeptir. Analizi şöyle gösterile
bilir: 

(1) (2) (3) (4) 
GERMABE: 
1. Germ: (eğ + eg + er+ em) 

(1) (2) (3) 
ll. Abe : (ağ + ah + eğ) 

1. Germ: Yukarda analiz edil
miştir. Sıcaklık kendisinde müte.. 
merkiz bulunan bir obje demek..ı 
tir. 

il. Abe: (1) Ağ: Su anlamına 
ana köktür. 

(2) Ab: Ana kök anlamını üze
rine alan ob · e veya süjeyi göste
rir e•emandır. 

( 3) Eğ: Kelim 0 vi tam:ım!ıyaJI' 
ve :c;;MJ ... ,,d'rrn ektir. 

R·1 halde (Gıorma e): Sıcaklılr 
ke:n• isinde müt"' 'arrir ve müte. 
11."'"'"'t.;z (\lan spuı1 havi h;r obi.,.nin 
adttlır ki ic•0 ''h,_mam'' ın M~na· 
sı da bulur [3]. 

/. N. Dl! ... MEN 

[3] Farsçada kış anlamına olB.h. 
"zemistan'' kelimesi ile Arapça 
"şita" ve Fransrzça "hiver" kel~ 
melerinin analizlerini de yana 
yazacağız. 
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Ceııupta habeşler 
ediyorlar, fak~at 

Dessieye 

şiddetle mual{vcmet 
şimalde itlyanlar 
y a li l a ş t ı l a r 

İmparator dışardan yardım beklemeden harb 
edecek. Müstevlilere boyun eğnıektense 

ölmeği tercih ediyor. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bunlar imparatorun hassa kıtaları 
üniformasını giymiş bulunuyorlardı. 
Ozerlerinde hiç bir kağıd bulunmadı
lmdan hüviyetleri tesbit edilememiş· 
tir. 

Gondardan gelen İtalyan kolu şim
di Debratabor civarında bulunmak· 

tadır. 

Somali cephesinde cenubu garbi 
fırtınası zamansız olarak 4iddetle es· 
ıneye başlamıştır. Bu fırtına harekatı 
tamamiyle durdurmasa bile yavaşla
tacak mahiyettedir. 

N P&dis f)(lŞ e~mektense ölm'·~i 
tercih ediyormuş 

Adisababa, 12 (A.A.) - fmpara· 
torla sıkı temasta bulunanların söyle
Cliklerine göre, imparator Avrupanın 
veya milletler cemiyetinin fili yardı· 
rnına artık dayanamıyacağını sanarak 
dışarınm yardımı olmaksızın İtalyan· 
lara karşı harb etmeye karar ver· 
rnı~tir. İmparator müstevlilere boyun 
eğmektense ölmeyi tercih etmektedir. 

İmparator petrol ambargosunun 
boyuna geciktirilmesinden ve fran· 
sızların Cibuti demiryolundan Habe· 
Şİstan için harb levazmı taşımamaların· 
dan hayal inkisarma uğramıştır. Bir 
çok Raslar ve habeş generalleri de ay· 
nı hayal inkisarına uğramışlardır. Ve 
Şİnıdiki düstur bütün habeşlerde şu
dur: "Habeşistan, habeşler için" 

llubeş lwbirıesini11 toı>lcmWH 
Adisababa, 12 (A.A.) - Kabine 

bugünkü toplantısında habeş heyeti 
delegasyonunun önümüzdeki çarşam
ba günü Cenevrede İtalyan delegele
riyle yapacağı içtimada nasıl bir la· 
vır takınacağını gözden geçirmiştir. 

T Cl\'Wıre bom bardmıwılcırı 
Adi~ababa, 12 (A.A.) - ltalyan 

tayyareleri Dessienin 38 mil cenubu 
garbisinde Varra Hailu şehrini bom· 
bardıman etmişler, 3 kişi ölmüş, 5 ki
ti yaralanmıştır. Graziyani kuvvetle
rinin hedefi olan Sassabaneli de bom· 
bardrman etmişlerdir. 

Bir luıbeş tekzibi 
Adisababa, 12 (A.A.) - Habeş hü

lcümeti, Negüs'ün B. Eden'e, Adisaba
ha ~'olunu kapatm;-k üzere elinde ancak 
bir kaç bin muharib kaldığını ve şerefli 
sulh şartları temin edebilmek için lngil
terenin sağlam durum'-!na güvendiğini 
bildiren hususi bir telgraf çektiği hak
kır.~1 ., ki hab:!rleri teluib etmekte:lir. 

Bilhas~n şimal cephe~inden haber 
alınmadığından habeş kuvvetlerinin 
Va;ı:i"etini tayin etmeğe imkan yok
tur. 

Flabes ovmul.-ları il\' ı'·hnm•s/a,. ... . . 
Roma, 12 (A.A.) - Decaz Taire'· 

nin kumandAsı altmda buluna., Sudan Ü

zerindeki Ghiinira oymaklarının a· 
Yakland•'' 1 1'lrı haber verilmektedir. 

/s,,·ıl edilen verlf'rde • I"' • 

l.·iilelil.- lmltlırıldı 
Roma, 12 (A.A.) - Mareşal BadoD'· 

liyo yarınki Paskalya günü, İtalyan 
lutaları tarafından son defa işgal e 
dilen bütün topraklar üzerinde köle
liği kaldrran bir kararname çıkara· 
caktır. 

lıalymılar lrarıl harıl yol 
ytı[Jl~·orlar 

A~mara, 12 (A.A.) - Stefani ajan· 
aı bildiriyor: 

Şimal cephesinin gerisinde yolların 

İnşnsına ara verilmeden devam ediliyor. 
Gece gündü7 çalrşılm~ktadır. Fena ha. 
va11'rda bi!e işçiler ~rslıksız çalışm;,kta 

dırlar. O suretle ki, ilk kamyon Koram'a 
varmıştır. 

Rir ital)·<m ~az,·ıe. i •·Jmrbm dur
mwu im hiirı."ızdll" !'' diyor. 
Roma, 12 (A.A.) - ''Gazetta del 

P r · '' J.- "Ş seferberliği muhasema-

tın durdurulmasını imkansız kılmakta

dır, diyerek harbe İtalya tarafından a· 
ralık verildiği takdirde "Negüs''ün or
dusunun artıklarını tensik fırsatını bu
lacağını ve İtalyan fedaknrlıklarının he
ba olacağını izah ederek "İngiliz • Ce
nevre tuzağına düşecek kadar saf deği

liz" demektedir. 
Yarı resmi ''Ciornale d'İtalia" caze

tesi, Cenevre usul muamelesinin kanu
na uygun olup olmadığı meselesini ileri 
sürmekte ve on üçler komitesinin arsı
ulusal teahhüdlerin çiğnenmesi mese· 
leleri üzerinde karar vermek hakkını İn· 
kar etmektedir . 

Bu gazete, hukukçular komiteıinin 
on üçlerin sal&hiyetsizliğine "İngiliz 
tazyiki altında" karar verdiğini ilave 

etmektedir. 

Bir alman gazetesinin 
fikri 

'"Gelecek hlidi:wleri11 merkezi 
sil.:leti Ren ilzerincle 'dei[il, 

Nil iizerirıdedir !" 
Berlin, 12 (A.A.) - Berliner Tage

blatt gazetesinde Lokarnocuların Ce
nevredeki toplantısında elde edilen ne
ticelerden bahseden Pol Şefer, ' 'gelecek. 
teki hadiselerin merkezi sikleti Ren üze
rinde değil, Nil üzerindedir" diyor. 

Ren bölgesi vaziyeti üzerinde bir de
ğişiklik ve bilhassa tahkimat yapılması 
halinde Fransanın ihtirazlarına işaret e
den Şefer diyor ki: ''Bu halin vaki ol
mıyacağını söylemek fazladır. Almanya 

düşiincelerini açıkça tasrih etmiştir." 
Ahtur Abendblatt, •"Yortulardan 

ümitler" ba~lıklı bir makalede şunla· 
rı yazıyor: 

İngilterenin delegeleri, alman sulh 
planının bazı noktaları hakkında iste
nilen tavzihler meselesinde "Almanya· 
nın, İngiliz gayretlerini kolaylaştıraca. 
ğına emin olabilirler. HitJerin muazzam 
planları, A vrupada devamlı bir sulh te
mini için Almanyanın ne nisbette mü
saadekar davranmıya hazır olduiunu a
çıkça göstermektedir." Tebliğin, iti
mad kuracak meselesine Almanya tara
fından gerektiği kadar yardım edilme
sini söyliyen fıkrasını ''fuzuli" saymakla 
beraber, gazeteler, Cenevre. görüşmele. 
rinin neticesi hakkında, umumiyetle, 
hoşnudl k ver!ci b'r dil kullanmaktadır. 

* * )(. 
Bedin, 12 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiı·iyor: 
Berliener Tageblalt g<lzetesi, İtal

yan • habeş anlaşmazlığının halli için 
başlanan Cenevre görüşmelerinin müs. 
bet bir netice vermesinin pek güç old .ı· 
ğu k;,nııatini edindiğini yazmaktadır. 

Bu gazeteye gÖl·e, siyasal gerginliği i
zale etmek ve mütarekenin temelini 
kırmak için mevcud yegane çare zecri 

tedbirlerin ilgasıdır. 

~--~---·-·------~-
Dünkerk ve Duvr arası

nda feribot 
P.ıris, 12 (A.A.) - Dünkerk 

ile Duvr arasında yakında bir fe
ribot servisi başlayacaktır. Manş 
denizi altında yapılacak olan tü
nelin insasma kadar yolcular ve 
eşya, aktarmasız taşınmış olacak 
ve hayli zaman kazanılacaktır. 
Buna benzer bir servis harb zama
nında, İngiliz ordusu ihtiyaçları 
icin kurulmuş, fakat sulh olur ol
~az, armatörlerin menfaatlerine 
halel vermemek üzere kaldırılmış
tır. 

23 Nisan 
Size· <'ocuau diit\iitHliirt•cek . ~ ~ 

haftanın ha~langırulır. 
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ULUS SA)FA 3 

Boğazlar rejimi ha \kında alakalı 
devletlereverdiğimiz notanın 

metnini neşrediyoruz 
(Başı 1. inci sayfada) 

kendi tamamiyeti mülkiyesi ıçm 
o zamanki şerait altında, elzem 
olan asgari emniyeti temin edebi
lecek mahiyette görmüştü. 

Fakat, eğer bizzat bu asgari 
emniyet te, tesisini istilzam eden 
şeraitten tamamen farklı siyasi 
ve askeri ahvalden dolayı zaifler, 
ve yahut meskuk bir hale gelirse, 
Cumuriyet Hükümeti, ağır bir ih
mal suçu altında kalmaksrzm bü
tün memleketi tamir kabul etmez 
ani bir baskına maruz bırakamaz. 

Boğazların emniyetini zamin 
olan devletlerin milletler cemiye
ti muvacehesindeki vaziyetleri, ve 
bu ziminlerin kendilerine tefviz 
edilmiş vazifeler karşısında askeri 
ve müessir te~riki mesaide bulu~
malarmı hiç olmazsa şüpheli hır 
hale sokan hususi ahval ve şerait, 
1923 mukavelesinin umumi mu
vazenesini bozan unsurlardır. 

Boğazlar emniyetinin hala ha
kiki bir garanti ile müemmen bu
lunduğu, bugün iddia edilemez. 
Türkiye' den de bu teminat vazife
sinin ifasına ademi icabet aibi teh
likeli bir ihtimale karşı bigane 
kalması taleh olunamaz. 

Bu mülahazata şunu da ilave et
mek icabeder ki, boğazlar muka • 
velesi, yalnız sulh hali ile Türkiye 
bitaraf veya muharib olmak üzere 
harb halini zikretmekte, ve husu-

Alman. Japon 
yakınlaşması 

Paris, 12 (A.A.) - Madam Tabui, 

Övr gazetesinde diyor ki: 

"3 sonkanunda yapılan mahut ja

pon • aJman anlaşması hakkında Ce

nevreye bazı haberleı· gelmiştir. Bu 

anlaşma hakkında gayet ketum dav

ranılmıştı. Fakat birkaç gün önctt 

Berlinden "Taymis" gazetesine gele-ı 

bir telgrafta nazi mahfillerinin, ja

pon • alman yakınlaşmasını çabuk ve 

tesirli bir neticeye bağlamak üzere 

bütün gayretlerini harcadıkları söy

leniyordu. Londra bu anlaşma hak

kında bazı tafsilat vermektedir. Bun

lardan bir tanesi bilhassa dikkate de

ğer: Almanya, evvelce alman sömür

gesi iken üzerinde tahkimat yapılma

ması şartiyle japon mandası altına 

verilmiş olan Marşa! adalarındaki ha

kimiyet hakları kati surette Ja • 

ponyaya bırakmaktadır. Japonya, bu 

tahkimat yapılmaması Şartını hiçbir 

zaman saymamıştır. 

Cenevre mahfilleri, Almanyanın, 

Fransadan ve lngiltereden sömürge· 

ler istediği şu sırada, Marşal adaları 

üzerinde iddia ettiği hakları bırak

maya razı olmasına ihtimal verme

mektedir. 

8 , , I . il. l,t•tm 'um 1111 n r ya:::ıı."ı 

Paris, 12 (A.A.) - B. Leon Blum, 
Pop "iler gazetesinde diyor ki: 

"lngiltere ile ltalya arasındaki mÜ· 

r.asebetler günden güne, genişliyor. 

Bu s.-ada "sessiz Üçüncü şahıs" yeni 

bir fo sat kollayor. lngiltere ile ltaJ. 

yanın biribirlerine karşı yeter dere
cede teahhüd altına girdiklerine ve 
biribirleri namına yeter dere -

cede bitaraflaftıklarına kanaat ge
tirdiği gün, Hitler, belki başka bir e

mir fırlatacaktır. Nazi çeteleri belki 
Avusturya sınırını geçecek ve Rayhs

ver Reni $§acaktır. Daha şimdiden 
şayialar, tehlikeli bir ısrarla dolaşı· 

yor. 
Fransa, İngiltere ve Sovyet Rusya-

nın etrafına toplanmı~ olan arsıulusal 
cemaat şu iki vazifeyi henüz başara
bilir: "ltalyaya, kabul edilebilir bir 

sulhu kabul ettirmek ve Hitler mace
rasına karşı yolu kapamak ..• " 

si veya umumi harb tehdidi ihti
malini mevzuu bahsetmiyerek 
Türkiyenin o takdirde kendi meş
ru müdafaasını temin çareleri 
aramasına imkan vermemektedir. 
Halbuki, bugün tamamiyle sabit 
olmuştur ki, haliharb ansızın ve 
hiç bir formalitesiz vukua gelebi
leceğinden, harici tehlikenin en 
nazik safhası asıl bu telıdid saf
hasıdır. 

Bu noksan, derpiş edilen garan
tilerin kıymetleri ne olursa olsun 
bunların müessiriyetini başlı ha -
şma izale edebilir. 

Türkiye Cuınuriyeti bidayeti te
şekkülündenberi, kendisine her 
sahada tahakkuku ekseriyetle ağar 
fedakarhklar tahmilinden hali 
kalmamış olan bir sulh ve itilaf 
siyaseti çizmiştir. 

Türk hükümeti, son 10 yıl için
de tahaddüs eden pek çok ahval 
ve şeraitte, bütün devletler tara
fından takdir edilen bir uzla~ma, 
teahhüdlerine sadakat ve sulh 
eserine samimi bağlılık zihniyeti 
göstermiştir. 

Türkiye, başkalarına daima 
temin ettiği emniyeti, bizzat ken
disi için de istemek hakkını haiz
dir. 

Lozan muahedesni imza eden
lerin iradeleri haricinde olarak 
tahaddüs eden ahval ve şerait, 
tam hüsnü niyetle tesbit edilmiş 

Moskovada 
Türl{ 

Selda: Devlet Akademik Tiyatrosu 
ikinci müdürü B. Arkanol. - Sağda: 

Bariton. B. Markof 

(Başı 1. inci sayfada) 

na rağmen şehrimizde çok güzel ve 
pürüzsüz olarak dinlenmiştir. 

Saat 20 de önce Moskova büyük 
elçimiz B. Zekai Apaydın bir kaç söz 
söyliyerek, Türkiye ile Sovyetler bir
liği arasındaki sarsılmaz dostluğa i
şaret etmiş ve bu dostluğun ilci kom
şu memleket arasında yapılan kül
türel temaslarla bir kat daha kuvvet
leneceğini söylemiştir. Elçimiz Tür
kiyenin yabancısı olmıyan artistleri 
takdim ederek sanat kıymetlerini tak
dirle anmıştır. 

Bundan sonra memleketimize gel
miş olan sovyet artistleri heyetine 
başkanlık etmiş olan Moskova ope
rası ikinci müdürü B. Arkanof da 
kısa bir hitabe irat ederek Türkiye
den ta {dirle bahsetmiş ve iki mem
le!<et dostluğunun ehemiyet ve de
ğerini anlatmıştır. 

Bundan sonra şehrimizde dinle
mek ve yüksek değerlerini alkışla

mak fırsatını bulmuş olduğumuz ses 
artistleri bariton B. Nartsof, tenor 
Jadan, bas Pirogof, soprano Mak
sakof a, mezo soprano Barsova garp 
ve rus klasik operalarından en seç
kin parçaları taganni etmişler ve bu 
şan konserlerine piyanoda Makaron 
refakat etmiştir. Piyan·st Oborin ve 

viyolonist Ostriyak da repertuvarla
rının en iyi eserlerinden parçaları 
solo olarak çalmışlardır. Bu güzel 
konser, ankaralılara, geçen kış , ay
nı artistleri dinlerken duymuş ol
dukları derin haz saatlannı hatırla
mıya güzel bir vesile olmuştur. 

olan ahkamı işlemez bir hale ge -
tirmiştir. Ve binnetice me\•zuu 
bahsolan mesele ise Türkiye'nin 
mevcudiyeti ve bütün arazisınin 
emniyeti olduğu içindir ki, Cumu
riyet Hükümetinin, ahval ve şe • 
raitin zaruri kıldığı tedbirleri al -
mak suretiyle millet huzurunda 
kendisine düşen mesuliyeti deruh
te etmeye mecbur kalması münı • 
kün olabilir. 

Yukarda bildirilen mülahazatı 
göz önünde tutan ve boğazlar mu
kavelesinin dört büyük devletin 
müşterek garantisine taalluk eden 
18 inci maddesi ahkamının meş • 
kuk ve işlemez bir hale geldığini 
ve arazisine müteveccih harici bir 
tehlikeye karşı bu ahkamın Türki
ye'yi artık ameli bir surette mu • 
hafaza edemiyeceğini haklı ola • 
rak düşünen Cumuriyet Hüküme
ti, türk arazisinin taarruzdan ma
suniyeti için elzem emniyet şera -
iti dahilinde ve Akdeniz ile Kara
deniz arasında ticari seyri sefa • 
inin daimi inkişafı için en liberal 
bir zihniyetle boğazlar rejimini 
tanizme matuf itilafların yakın 
bir zamanda akdi zımnında mü • 
zakerata başlamıya amade oldu -
ğunu, boğazlar mukavelesi müza
kerelerine iştirak etmis olan dev -
letlere bildirmekle k~sbi şeref 
eyler. 

l{ısa Dış llal•erler 
* Moskova, - Kola körfezinde çı

kan çok şiddetli bir kasırga netice· 
sinde çoğu balıkçı olmak üzere otuz 

kişi ölmüş ve 46 kişi ortadan kaybol· 

muştur. Yirmi beş gemi batmıştır. 

* Cibuti, - Adisababa İngiliz 

ataşemiliteri ve İngiliz Somalisi eski 
askeri kumandanı, bugün Singapur· 
dan sureti mahswada gelen bir tay
yare ile lngiltereye gitmiştir. 

* Rio de Janeyro - iş adamları 

ve manifaturacılardan mürekkep bre• 

zilyalı bir ekonomi heyeti, yakında 

Japonya ile olan ticari bağlan kuv

vetlendirmek Üzere Japonyaya gi 
cektir. 

* Mekaiko, - Meksiko - Sanrafa
el • Arlikso hattı üzerinde, Tlahueo 
ile Şalko arasında bir tren yoldan çık
mıştır. Bu sırada, meçhul şahıslar ta· 
rafından birkaç el silah atılmıştır. 
Yolcular, Veraoruz. Meksiko trenine 
yapılan son komployu hatırlıyarak le· 
laşa düşmüşlerdir. 

* Havana, - Dün Kuba Santiya

gosunda, sokakta patlayan bir bomba 

iki çocuğu öldürmüştür. Yirmi dört 

saattenberi bu, beşinci patlayıştır. 

Polis, Joyen grupu azasından beş ki

şiyi tedhişçilik suçu ile tevkif et

miştir. Evelgün, Havanada bir kili

sada iki bomba patlamıştır. 

* Roma, - General Magio hava ala

yında yapılan bir gece talimi sırasında 

bir tayyare, Pozzolo tayyare meydanına 

düşmüştür. Kazanın sebebi belli değil

dir. 

n. Pol Uonlmr Pari.l(te 
Paris, 12 (A.A.) - M. Pol Bon

kur, Cenevreden dönmüş ve doğruca 
başbakan B . Saro'nun ne2dine gide• 

rek on üçler komitesiyle Lokarno kon
feransının neticeleri hakkında İ7ah

lar vermiştir. 

B. Pol Bonkur, B. Löbrönü de ziya
ret etmiştir. 

Çinin yeni protestoc:n 
Şanghay, 12 (A.A.) - Nanki .. ~ 'ti 

dış hakanlığı, mogol • ıovyet pıık tı l 1<

kında sovyet büyük elçisine ikinc. b:r 

protesto notası vermiştir. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
Giizellestirme 

~ 

o erasyonlarında cız . er • 
·----·- .. -· -- _ _., 

imparatorun prestijine Italyanın darbes · 
Londarada çıkan Nevs Chronicle 

gazetesinde: 

Tek kulakla doğmuş olan 7 yaşın
da bir çocuğa büyÜk annesinin kulağı 
aşılandı. Bir artist tiyatroda düşüp 

burnunu kırdı, yerine bir yenisi y:ıpıl
dı. Bir İşçin:n parmağı makineye ka
pılarak koptu, bir kemik parçası ek
lenmek suretiyle parmak t•zelendi. 

dostları belki kendisini tanıyamadı· 

lar. Fakat hiç olmassa artık eskisi 
gibi iğrenç değildi. 

4 Nisan 1936 tarihli Deyli Meyl'de 
general Fuller y~yor: 

Marepl Badogliyo'nun Mai Çio'
da kazanmıı olduğu muharebeye yal-

nız verilen zayiat bakımından önem 

vermek kafi değildir. Ka.r§ıdaki ordu

ya bizzat Negüa kumanda ettiği için 

bu galebenin ehemiyeti büsbütün baş
ka bir bakımdandtr; bu mağlubiyet 
herhangi normal bir mağlubiyete 

benzemez. 

Bunun neticesinde imparatorun 

prestiji dü§eeek, imparatorluktaki 
mevkii aanılacaktır. 

Eğer bu darbenin arkaamdan ye

ni bozgunlar da vukua gelecek olur

sa harbm yakın bir gelecekte nihayet 
bulacağını tahmin etmek güç değil
dir. 

Son bir kaç aydanberi ltalyan stra

tejisinin babeş ordularmdan fazla, 
babeı imparatorunu hedef edinıniı 

olduğuna §Üphe yoktur. 

Son defa Gondar'm makinab kı
talar tarafmdan i§gal edilmesi bu mü
lahazayı büsbütün kuvvetlendirmiı
tir. 

Gondar, yalnız Habeşistanın en 
mümbit bölgelerinden birisinin mer
kezi değildir; bir zamanlar memle
ketin payıtahtı olmuıtur. 

Ondan dolayı bu İşgal, aynı za
manda habeşlere manevi bir darbe 
de olmuştur. 

Bununla beraber, asıl kati darbe 
§imaldeki Aıangi ve Gondar'dan zi
yade cenubta yani Harrar'da indiri
lecektir; ben o kanaatteyim. 

Son aylar içinde Musavva'dan As
sab'a gemilerle birçok nakliyat ya
pılmaın orada yakmda harekete ge
çileceğini göstermektedir. 

Cenubi Danakil bölgesinde suyun 
kıtlığı yüzünden sayıları pek çok ol
lmıy n bir kıta, fransız somalisinin 

hah tarafında bulanan Aussa'daki 
Sardo'ya ilerilemiştir. Bu mevki, bir 

karga uçuşu ile Negüsün ıimal ordu
larının levazım merkezi olan Dessie
ye 11 O, Hurar'm şimalindeki demir
yoluna 150 mil uzaklıktadır. 

günkü hareket ve vaziyetin 
hakıki hedefi ne !'lduğunu katiyetle 
kestiremeyiz. Fakat bu hareketlerle 
şimal habeş ordusunun rical yolunu 
kesmek, aynca hava kuvvetleriyle de 
cenub ordusunu arkadan vurmak 
makM-fı takib edildiği açıkça görül
mektedir. 

Her ne kadar harbta spekülasyon 
yapmak tehlikeli İse de ilerliyen bu 
kuvvetin Harrar bölgesinde kuvvetli 
bir darbe vurmak istediği tahmin o
lunabilir. 

General Graziani'nin ilerliyen kı
talarınrn nerede bulunduğu · bildiril
miyor. Fakat son harekette tayyare
lerinin Harrar'dan 120 mil mesafede 
ve Dap,ga Bur'un cenubunda bulunan 

Tefrika: No: 63 

Bullale'dcn uçtuklarını öğrenmİ§ bu
lunuyoruz. 

Bir tarııftan bu hareketleri göz ö

nüne getirerek, bir taraftan da 1ta1-
yanlarm ba~ hedefi Negüs'ün presti

jini kırmak olduğunu hatırlıyarak o
ralarda ne gibi hadiseler vukua gel
diğini tahmin edebiliriz. 

İtalyanlar §imalden ve cenubtan 
bir kavis çiziyorlar; b:.ı kavsin hede
fi, Habeıistanın coğrafi merkezi o
lan Adisababa'yı değil, İmparatorun 

prestijini kıskaç içine almaktır. Çün-

kü Habeıistanın manevi merkezi o
dur. 

Eğer bu tahmin doğru ise ikinci 

esaslı darbenin Harrar Üzerine olaca
ğı görülecektir. 

Harrar bir defa İtalyanların eline 

geçecek olursa o zaman, yalnız bu 
kavis daralmakla kalmıyacak, Ne
güs'ün mevkii de fena halde aar&ıla
caktır. 

Onun için ben, eğer harb haziran
da sam mevsiminden Önce bitecek o
Ju.,sa hiç hayret etmem. 

Almanyanın otuz hin tayyaresi var mı? 
7 Nisan tarihli Deyli Meyl gazete

sinden: 

Brükselde çıkmakta olan meıhur 
sosyalist gazetesi Le Peupler, yazdığı 
bir makalede Almanyanm bugünkü 
günde 30 bin tayyaresi bu?unduğunu 
ve bu mikdarın kati neticeler alabil
mek için süet alman otoriteleri tara
fından gerekli göründüğünü söyle
mektedir. 

Alman silahlarının müfredat ve 

tafsilatı sıkı bir srr halinde saklan
maktadır. Bununla beraber bugünkü 
Almanyada ekseri uçu§larrnı geceleri 
yapmış olan 20 bin vesikaiı pilot var· 
drr ve hava müdafaasında çalııabile
cek topçuların sayısı 750,000 kadar· 
dır. 

nn böyle olduğu haldı! BelçikadB 

ufak bir silahlanma layihası parla

mentodan geri çevrilmi§tir ve bugün 
Belçikanın işe yarar tayyarelerinin 
sayısı, ancak, 80 kadardır. 

Bunun reddedilmesi, Flanden'in 
bir Milletler Cemiyeti ordusu teıkili 
hakkmda ileri sürdüğü projeyi mu
vafık bulmaktan ileri gelmİ§tİr, snn
mayız. Çünkü bu proje tekrar tekrar 
ileri sürülmüı, hiç bir zaman muvaf
fak olamamııtır. 

Alman hava kuvveti bakkmdaki 
bu haber, ıüphesiz, az çok mübaleğa
lıdır. Fakat bu takribi bir rakam bile 

olsa, bu 30 bin sayısı, son yıllarda bi
zim neıriyatrmızı takib etmiı olan o-

l 
kurlarımızı hayrete düşürmez. 

Hakikat §Uradadrr ki bu memle
kette deniz ve kara kuvvetleri hak
kmdl' kafalarını yormuş olanlar, he-

nüz, yeni hava silahının Önemini an
lamıyorlar. Bugün tayyare, bir dikit 
makinası kolaylığı ile yapılmaktadır. 

Bundan dolayı gelecek sene bir 
harb çıkacak olursa Almanya 50 bin 
tayyare de çıkarabilecektir. 

Bugün Almanyada bulunan her 
fabrika ya tayyare, yahut tayyare-

nin yedek kısımlarını yapmakla uğ
r:\şmaktadır. 

Bir tek Dessau şehrinde tayyare 
yapmakla uğraşan amelenin sayısı, 

bütün lngilteredeki tayyare amele 
sayısından fazladır, deniliyor. Her ne 

kadar Dessau Almanyanın merkez 
tayyare fabrika şehri ise de baıka 

birçok ıehirlerde geceli gündüzlü 
tayyare yapılmaktadır. 

Bu hazırlıklar ile lngilterenin bu
gün sarfettiği gayret mukayese edi
lirse acınacak bir netice göze çarpar. 

Londra'da çıkan ve bizim kifayet
siz silahlarımızı artırmak meselesin
de yaygara koparan Pasifist gazete
ler, bir müddettcnberi İtalyanlar a
leyhine sücl zecri tedbirler konulması 
i~in boğnzlannı yırbyorlar. 

Bu deği me gülünçtür, lakin ltal
yanın Akdeni2de Üstün bir hava kuv
eti olduğunu unutmamak lazım gel· 
mektedir. 

İtalyanın gelecek 
zaferi 

4 niaan 1936 tarihli Deyli Meyi ga
zetesinden: 

Habeşlerin artık mukavemetlerinin 
son hadlerine yakla!>.tıldarı hakkında 
birçok nliimetler belirmektedir. 

Bu mücadelenin hemen hemen bit
mek üzere olduğuna birkaç hafta İtal
yan cephesinde bulunmuş ve o mem
leketin &tratejik şartlarını yah:mdıı.n 

tanımış olan süel yazarımız General 
Fuller de bugün gazetemize yazdığı 
bir yazı ile anlatmaktadır. 

General bu yazısında haziran ayın
da Sam mevsimi gelmeden bu harbın 
tamamiyle bitmesi karşısında hiç hay
ret duymıyacağını söylemektedir. 

Bu, harbm ilk başladığı gündenbe
ri Deyli Meylin yaptığı neıriyatı teyid 
etmektedir. Bütün İngiliz gazeteleri 
içinde biz, bu harbm kısa süreceğini 
ve hava kuvvetleri ile hafif tankların 
kati neticeyi çabuk alacaklarını tah
min etmiş ve yazmıştık. 

Bu harbm uzun müddet süreceğini 
tahmin etmiı ve bu yolda mütalaa yü
rütmüı olanlar, hava kuvveti ve ma
kineleşmiı kıtalar sayesinde harb sa
natının ne dereceye kadar ileri gitmiı 
olduğunu anlamamı§ olanlardır. 

Habe lilerin bu hez0 mete uğrama
ları Üzerine bugün İtalyanlara kar§ı 
lüzumsuz olarak ve palavra halinde 
tatbik edilen zecri tedbirler de kendi-

Muzaffer Türkiye namına yalnız bir ağız 
konuşmalı idi: Ankara. 

Bedii cerrahi, tıp fenninin -en genç 
şubesidir. Bununla beraber daha ba
sit bir nezleyi yenemeyen fen, İnsan 
vücudunu tamir etmekte büyük bir 
olgunluğa erişmiştir. 

Bugiin lngiltcrede 12 ve Amerikda 
50 meşhur bedii operatör Yardır. Ye
tiştirdilderi bir çok talebeler hesaba 
katılırsa on sene sonra plastik cerrahi 
bütün dünyada tatbik edilebilecek
tir.Bir fransız operatörü, bedii cerahi
nin trb fenninin bütün şubeleri için
de en mükemmeli hııline geleceğini 
söylemekle hata etmiş değildir. 

Şimdiden bu sahada hakiki muci· 
zeler görülmektedir. Bir kaç zaman 
önce Nevyorkta hastahaneden çıkan 

bir adama rastladım . Bana tamamiy
le normal bir insan göründü. Bana bir 
fotoi:rrafmı uzattılar ve dehıetten tit
redim: bu aynı adamdı fakat yüzü 
o derece harııb olmutduki çizgilerini 
ayırd etmeğe imkan yoktu. 

"Altı ay önce b 0 r otomobil kaza
sında yaralanmıştı, dediler. Normal 
bir adam haline gelmesi için kendisi
ne 25 a§ı yapılmak icap etti. bir kaç 
sene önce clsaydı, herkesin gözünden 
gizli olarak yaınmaya mecbUT kala
cakh." 

Yaralının çenesi on iki yerinden 
kırılmıştı. Yerine, k burga kemikle
rini lıesip biçmek suretiyle vücuda 
getirilmiş bir çene koydular ve üstü
nü deriyle örttüler. Bir zaman sonra 
bu parcalar b

0

rleşti ve çene meydana 
çıktı. 

Ancak bir pıırçası kalmı§ olan 

burun kaldırıldı; bacal:tan alınan bir 
parça kıkırdnk yeni burnu yapmaya 
yaradı. Göğüsten alınmlş bir parça 
et, yanaktaki çukuru doldurdu. Bir 

parça baş derisi de ka§ları vücuda ge
tirdi. Çok ~ükürkü gözler sağlam kal
mıştı, yoksa, operatör, hiç olmaasa 
§İmdilik, gözleri yapmaya muvaffak 
olamayacaktı 

Bu operasyondan sonra, adamın 

liğinden geri alınmış olacakhr. Bun
ların ortaya kargaşalık çıkarmaktan 
başka hiç bir şeye yarıycağı yoktur. 

İngiliz hükümeti zafer kazanmış 
bir ltalyanın eski ltalyadan büsbütün 
farklı bir diploması elemanı olacağı
nı takdir ediyor mu? 

Böyle bir zafer kazanacak olan 1-
talya, yalnız Trablüste ve On iki ada
larda strtejik merkezlere malik ol
makla kalmıyacak, Habeşistanda da 
kuvvetli bir hava merkezi yapacktrr. 

Sözün kısası, kuvvetli hava ordusu 
ve elinde bulundurduğu strtejik nok
taların önemi dolayısiyle bundan 
sonra ltalyanın Akdeniz miinakale
lerinde sesi en başta duyulacaktır. 

Bedii cerahinin yardımına en faz. 

la ihtiyaç gösteren endüstri İşçileri

dir. Geçenlerde kimya fabrikaların• 

dan birinde çalışan bir işçi yüzünden 
hamızla ağır surette yaralandı. Ope• 

ratör, bu ameliye için lüzumlu clcriyi, 
adamm göğsünden çıkamaya karar 

verdi. Evvela ona mevzii bir f?is İpta .. 
li sonra da kanı dondurmak için bir 
odrenalin §ırrngası yaptı. Sonra yÜ• 

zün maskesini alarak bunu göğsün Ü· 

zerine koydu ve göğüsten lüzumu ka.. 
dar deriyi kesip çıkardıktan sonra yÜ 

ze tatbik etti. Bir kaç. hafta içinde 

derinin küçül< kan damarcıklan diğel" 

damarlarla birleştiler. Şimdi bu ada· 

mın yüzünün yanmış olduğu asla tah'· 
min edilemez. 

Burun opraayonlarına gelince, bu 
i, pek basittir. Ve milyonlarca yapıl· 
maktadır. 

Burnun kemiği krrılmı~sa, yerine 

kaburga kıkırdnklnrmdan alımın bir 
parça konmaktadır. Bu kıkırdağa İs• 
tcnen ~ekil verilmektedir ve az müd· 
det sonra bu parça asıl burunla birlet .. 
me dedir. 

Mevcud bir burnun şe dini dü~elt
mekten daha kolay bir şey yoktur. 

Bu operasyon bir saat bile sürmez, 

mevzii his iptaliyle yapılır ve hiç bir 
iz bırakmaz. 

Büyük bir burnu küçültmek J& .. 

zım geliyorsa evvela kemikten et ve 
deri sıyrılmakta, sonra burun iskele· 

tinin ~ekli tadil edilmektedir. Eğer 

aksine olarak bir çukuru doldurmak 
foabediyorsa, bu i§ İçin göfiüs kıkır· 
dc.klarından istifade edilmektedir. 

Opcr.ıtörlcr müşahede etmişlerdir 

ld yeni biı burun, operasyonu geçire• 

nin psikoloj' si üzerinde büyük bir 
tesir yapmaktadır. 

Bedii cerrahinin önünde geniş im
kanlar açılmaktadır. Yakında sin.İr· 

leri de bir yerden diğer yere naklet• 

mek mümkün olacağı muhakkaktır. 

Meseli son zamanlarda, paralize bir 

yüze bir sinir aşılanmıştır. Bacaktan 

alman küçük bir sinir parçası yüzde

ki ölü sinirin yerine konuldu. A~ı tut• 

tu ve altı ay sonra yüz normal haline 

girdi. 

Gene bu şekilde, eller ve bacaklar. 

bile eklemek mümkün olacaktır. Ama 
bunun için ölülerin uzuvlarını kullan

mak lazım gelecektir. 
İstikbal bedii cerrahinindir. 

Çocul\: Haft· ~111 n 
has aı ncı ır 

' 

Ya.zan: Nurbert c>on BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

İste bunun ir;in 1922 ikincitesrininin ilk 
günü, Büyük Millet Meclisi, şu kararı ver
di: 1921 ikincikanununda kararlaşan anaya
sa maddesi, Milli Misalem bütün hududları
na tesmil edilecek ve bu suretle bütün Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin em
rine girecektir. Çünkü "İstanbul'daki hüki.i
met şeklini, Türk milleti, bir tek şahsın hü
kümranlık hakkına dayandığı için ebediyen 
tarihe karışmış" saymaktadır. 

doğru, o kadar itiraz edilemiyecek kadar aşi
kardır ki, onu padisah hükümeti bile tasdik 
etmeğe mecbur kaİmıştır. 3 ikincitesrin gü
nü, Babıali hükümeti istifa etmiştir. Bir gün 
sonra, Ankara hükümeitnin bir mümessili, 
İstanbul'un idaresini teslim almıştır. 

Sessizce, gürültüsüzce, kavgasızca ve 
kan dökülmesine lüzum kalmadan, altıyüz 
senelik hanedanın dünyalık hükümranlığı 
çöküvermiştir. Bahardan bahara daima da
ha az yaprak veren ve bir mayıs sabahı, her 
taraftan yeşil filizler fışkırırken, birden ku
ruyup kararıveren ihtiyar bir ağac gibi, altı
yüz yıllık hanedan, yavaşçacık, kimseye bel
li etmeden ölüvermiştir. 

len tahakkuk etmişti. Fakat milletteki bu 
hükümranlık haklarının ne şekilde tecelli 
edeceği tayin edilmiş değildi. Ve 5 EylUl 
1920 deki kamın mucibince, "padişahlık ile 
hilaf etin kurtarılmasına'' kadar idare ve sa
lahiyeti muavkkaten eline almış olan Bü
yük Millet Meclisinin, yerini, yeni ve kat'i 
bir idare şekline terkeylemesi lazımgeliyor
du. 

Devlet şekli meselesi, son zafer elde edi
linciye kadar, ele alınmadı. 

1922 sonbaharında, bunun da sırası gel
mişti. Türklerin "Başkumandan muharebe
si" adını verdikleri büyük kurtuluş muha
rebesi, yapılmıştı. Yunanlı düşman mahve
dilmiş, Çanak'taki bulutlar dağılmış, müta
reke imzalanmıştı. Kendi aralarında uyuşa
mıyan müttefikler, bu sefer de, barış masa
sına, hem İstanbul hem Ankara hükümetini 
davet ediyorlardı. Artık karar ve hareket sa
ati calmıştı. 

Zaferin prestiji, eksiksiz olarak kullanıl
malı ve kalabalık hasımlardan ibaret bir 
karsı taraf saflannm arkasında bir de padi
şah hükümetinin müşkülat çıkarması tehli
kesinin önüne geçilmeli idi. 

İşte Osmanlı hanedanı, bu suretle orta
dan kalkmı~ oldu. Görülüyor ki, Osmanlı 
Hanedanı, öyle bir günde, büyük ve hasin 
bir kararla tahtından yuvarlanmıs değildir. 
Tarih, her zamanki derin hakikat dilini kul
lanarak ve sarih tavrını takınarak, sadece 
onun üzerinden aşıp gitmistir. Ve kanun bu 
vakıayı heyecansızca, olduğu gibi, müsahe
de ve tesbit etmekle iktifa etmiştir. Bunu 
yapmakla, kanun, Türk milletini, Osmanh 
Hanedanına bağlı olan mazisini lanet ile 
yadetmek külfetinden kurtarmıştır. 

Vakıa ise, o kadar habdedecek derecede 

1 İkinciteşrin kararı bu ölüm vakasmı 
adeta klinik usul 17e nizamatı dahilinde tes
bit etti. Fakat ölen eski'nin yerine konacak 
yeni'yi doğurtmakta istical göstermedi. Bu 
yeni, doğmadan önce, müddetini tamamla
malı ve olgunlaşmalı idi. 

Gerçi, bundan iki sene önce padişahın 
hükümranlık yerine milletin hükümran -
lık haklannı geçiren prensip artık fi-

Nazariye bakımından, mesruti bir hü
kümdar idaresi kadar cumuriyet şekli de 
mevzuu bahsolabilirdi. Fakat bu ikisinden 
birisini secmek sırası henüz gelmemişti. 
Çünkü birinci şıkkın secilmesi, Mustafa 
Kemal'in ilerisi için düşündüğü işlere mani 
olabilirdi. İkinci şık için ise milltein kafast 
henüz kafi derece olgunlasmamıştr. 

Fakat, bir taraftan, hadiseler yürümekte 
idi. Bunların istikametini Mustafa Kemal 
tayin ettiği müdcletce, er geç, onun istediği 
noktaya gideceklerdi. İşte bundan dolayr, 
1 İkincitesrin kararının simrlilik devlet şek
linin tayiı~ine bir şümulü olrn"'?Tlası lazım-
geliyordu. (Sonu var) 



Dünkü spor hareketleri açığı, sıkı bir inişle takımına bir 
gol kazandırdı. 35 inci dakikada 
heşiktaşhlar beraberliği temin et
tiler. 

Dün Anl~ara ve İstanbulda lik maçla rma devam edildi İkinci devrede Beşiktaş gene 
hakimdi. Fakat dakikalar ilerle -
dikçe oyun karmakarışık bir man
zara almaya başladı. Gol çıkara -
madığı için sinirlenen ve insica· 
mını büsbütün kaybeden beşik -
laşlılarla, gol yaptırmamak için 
uğrajan hilalliler çetin bir müca
deleye koyuldular. Neticede iki 
takım da sayı çıkaramadı ve maç 
1 - 1 beraberlikle bitti. 

lusa Memleket 
Haberleri 

TRAKYA'DA ARICILIK 
Trakyada bir arıcılık kooperatifi 

kurulmak Üzeredir. Nizamnamesi ha .. 
zırlanmıştır. Kooperatif 60 kilo bal 
veren (Dadanhlad) kovanlarmı nümu 
ne olarak kabul etmiştir. ~ 

Fener Vefayı, Beykoz İstanbulsporu Galatasaray da Anadolu'yu yendi. 

Dün öğleye doğru esıneğe başla· 
Yan sert rüzgar dolayısiyle Ankara 
ınmtakası lik maçlarından bir kısmı 
Yapılamadı. Oynananlar ise o kadar 
zevkli olmadı. Bunlaı·ı sırasiyle ya
zıyoruz: 

4nl&ara Giicü alcmınca: 
Ankara Gücü, sahaya gelmeyen 

Demirspora seremoni yaparak hük· 
men galip geldi. 

Muhafız gücü, Güvençsporu 1-8 
Yendi. 

Muhafız Giicü abnında: 
Hakem, Gençler birliği - Kmkka

le maçını, hava rüzgarlı olduğundan 
oynatmadı. 

Çankaya - Altmordu maçı da aynı 
sebebden geri bırakıldı. 

Ankara gücü - Kırıkkale gücü ile 
Yaptığı hususi maçı 0-1 kazandı. 

Çankaya da Altmordu ile yaptığı 
hususi maçta 0-2 yenildi. 

Cumartesi ma<;l.arı 
Ankara gÜcÜ genç takmıı Gençler 

birliğini 0-4, Muhafız gücü ikinci ta
lc:ınu Demirsporu 0-5, Çankaya genç 
takımı Altmorduyu 1-2, Ankara gücü 
ikinci takımı Gençler birliğini 1-2 

Yenmişlerdir. 

Mektebliler arasında 
Mektepliler arasındaki kupa maç

larında, cumartesi günü Ticaret lisesi 
ile Gazi lisesi voleybol takımları kar· 
~ılaştılar. Üçüncü haftayimde Gazi li· 
ı:esi takımı 0-12 yenilmiş vaziyette a
lanı terkettiğinden maç yarıda kal
ını~tır. 

Türkiye İdman Cemiyet
leri İttifakı kongresi 
Bugün saat 11 de Halkevinde, Tür-

kiye ld · l · · 'f k illan cemıyet erı ıttı a mm se· 
k iz ·lld Üyük hongresi toplanacaktıı·. 

Kongreye 36 mmtaka ve 231 ku

lüp murahhası iştirak etmektedir. Bun· 
dan başka kongrede, genel kurmay
dan 4, federasyonlardan 7, umumi 
nıerkezden bir murahhas bulunacak
tır. 

Kongreye iştirak edecek murah
haslarm çoğu dün akşam şehrimize 

gelmişlerdir. Bir kısmı da bu sabahki 
trenle geleceklerdir. 

Bugünkü ruznamede reislik divanı 
seçiminden sonra umumi merkez rapo
ru okunacak, nizamname, hesapları 

tetkik ve diğer lüzum görülecek ko· 
tnisvonlara ttza seçilecektir. 

Kongrenin en çok üç günde işini 

bitireceği umulmaktadır. 

İstanbuldaki maçlar 
İstanbul, 12 (A.A.) - İstanbul 

futbol şampiyonası maçlarına bugün 
de devam edildi. Havanın kısmen ya
ğı§)ı ve rüzgarlı olmasına rağmen sa
halar çok müsaitti. 

Fen°rbalıre stfl<lmdn: 
Süleymaniye ve Eyübü karşılaştı

ran birinci maç oldukça heyecanlı 

Tefrika: No: 33 

geçti. tik golü Süleymaniyeliler attı· 
lar. Eyüp, birinci devrenin son daki
kalarında beraberliği temin eden sa· 

yıyı kazandı. 
ikinci devre, iki tarafın bütün gay

retine rağmen sayısız bitti. Eyüplüler 
bu devre daha bakim fakat şanssız 
bir oyun oynadılar. Maç 1-1 beraber

likle bitti. 

F enerbahçe - Vefa nuıçı 
ikinci maçı Fenerbahçe ve Vefa 

oynadılar. Llk maçlarının ikinci dev· 
resi başlangıcından itibaren bozuk oy
nayan F enerbahçe, bu maça biraz de
ğişik bir takımla, şu şekilde çıkmıştı: 

Necdet - Yaşar, Fazıl - Reşad, Ali 
Rıza, Esad - Niyazi, Ş:ıban, Namık, 

Naci, Fikret • 
Vefa geçen hafta lstanbulspora 

çıkardığı kadroyu aynen muhafaza e· 

diyordu. 
Hakem B. Sadi Karsan. 
Oyuna vefalılar başladılar. Rüz· 

gan arkalarına almışlardı. Maa.ma
fih rüzgar, büyük bir avantaj sayda

cak kadar kuvvetli değildi. 
Vefa müdafaasınm artık bunalma

ya başladığı sekizinci dakikada Fener 
ilk golü çıkardı. Namığm güzel bir 
pasını yakalayan Fikret, kendjne 
mahsus şaşırtıcı bir triblingle, Vefa· 
nın son müdafaa hattını da aldatarak 
fert bir şüt attı ve topu Vefanın ağ· 

1arma taktı. 
nk dakikalarda kazanılan bu sa• 

yı vdahları !jaşırtır gibi oldu. Oyun· 
cularını geride toplamak suretiyle 
tam bir müdafaa tabiyesi kullanma· 
ğa başlayan vefalılara mukabil, fe
nerliler, bütün hatlarının da İştirak 
ett;ğj sıkı hücumlar yapıyor. Yaşar -
Fazıl müdafaası, ekseriyetle Vefa ya· 
rı sahasında mücadele ediyorlar. 

Birinci devre bu şekilde, fenerlile· 

rin kati hakimiyetleri altında sonu
na yakla .. ırken, vefalılar birdenbire 
canlandılar ve Fener kalesini tazyika 
ba"!adılar. Bu tazyil:in son de:çece 
şiddetlendiği 41 inci dakikada, Fener 
kalesi muhakkak bir sayı tehlikesi sa· 
vuşturdu. Maamafih hakeınin birinci 
cif"vreyi bitiren düdüğü öttüğü zaman 
Fener yi!le oyunun merkezi sıkletini 
Vefa kF\lesinin önüne nakletmiş bulu

nuyordu. 

l kinci devre 
ikinci devreye fenerliler başladı-

• lar. Hızlı bir akınla Vefa kalesine i
nen Filcret, kale direğini yalayarak 
avuta giden sıkı bir şut savtudu. 

Fenerlilerin yine kati bir hakimi

yet kurdukları görülüyor. 
Bilhassa Niyazinin Reşad'dan ve A

li Rızadan aldığı paslarla yaptığı çek 
güzel inişler, Vefa kalesini dakikadan 
dL\kikaya tehlikelerle karşılaştırıyor. 

Altıncı dak"kada Namığın sert bir 
plF\sesi kale direğine çarptı. 

Sekizinci d<ıkika: Naci ile gazel hir 
deTJlsman yapım Fikret 20 metreden 
sıkı bir şut çekti. Kaleci bunu yaka
ladı. 

nmda hissediyordu. 

11. İnci dakikada: Top fener kalesi
nin önüne geldi. • Niyazinin hafif bir şu
tunu yakalayan Necdet, uzun bir degaj
man yaptı. Top, sabanın Vefa kalesine 
çok uzak ohnıyan bir yerine düştü. Na
ci topu yakaladı. iki Vefa müdafii ve 
kaleciyi geçerek Fenerin ikinci golünü 
yaptı. 

Bu golden sonra V efahlar yeniden 
canlandılar fakat Fenerlilerin enerjik bir 
oyunla vaziyete gene hakim oldakJarı 
görüldü. 

Şanssız bir kaç hücumdan sonra 21. 
inci dakikada F cnerliler üçüncü golleri. 
ni çıkardılar: 

Niyazinin sürdüğü top yerden bir vu
ruşla ortaya geçti. Ve Naci çok güzel 
bir şutla top-..ı üçüncü defa Vefa kalesi
ne taktı. 

Vefalılar, emrivaki olan mağlubiyeti 
kabul etmiş gibi defansa çekilmişlerdi. 
Onun için Fener hücamlan, biri birinin 
arkasına biriken hatların arasmdan ko-
1ayca siizülemiyor ve gol vaziyetleri çık
mıyordu. Maamafih 28. inci dakikada 
Şaban, dördüncü sayıyı çrkarmak imkan
ın da buldu: Ali Rızanın athğı bir şutu 
direğe çarparak geri gelmişti. Vefalı 
Saimle Şaban aynı zamanda çıkblar. 
Şaban topu rakibinden daha evvel kaptı 
ve sıkı bir şutla dördüncü golü atb. 

Artan sayılar Vefanm gayretini ye
niden kamçıladı. Yeşil _ beyazh muha
cimler Fener müdafaasını zorlarken gö
rüyoruz. 

·J]. inci dakikda Yaşar 30 metreden 
bir firikik vuraşuna sebebiyet verdi. 
Muhteşemin sıkı şutu, Necdetin yanlı§ 
vaziyet alması yüzünden top ağlara ta
kıldı. lki dakika soru·a derin bir pası i-

' yi kullanan Muhteşem gene güzel bir 
şutla Vefaya ikinci golü kazandırıyor ve 
paniğe uğramak üzere olan takımına 

yeniden enerji veriyordu. 
Vefalılar, dört golden sonra galibi

yeti ümid edemezlerdi. Fakat ehemiyetli 
bir sayı farliiyle yenilmekten kurtul
muşlardı. Bu muvaffakiyctin kazandır
dığı azimkar hal ruhiyle maçın nihayeti
ne kadar mücadele ettiler ve bu müsa
baka bu s :.ıretle: 

4 - 2 F cnerin lehine bitti. 

Sere/ stadında: 
llk maçı Doğansporla Beyler

beyi yaptılar. Maç 3 - 2 Doğanspo
run galibiyetiyle bitti. 

ikinci maç lstanbulsporla Bey
kozu karşılaştırıyordu. İstanbul • 
spor bütün kazanmak ihtimalle -
rini bertaraf eden fena bir oyun -
la maçı 2 • O kaybetti. 

Sonuncu maç Beşiktaş - Hilal 
takımlarını kar~ ılaştırıyordu. 

Oyunu şu şekilde hulasa etmek 
kabildir: 

Birinci devre Beşiktaş ağır ba-
sıyordu. Fakat bu baskı ekseri -
yelle müessir şekilde değildi. Be
şiktaş takımında enerji yüksek, 
fakat anlaşma ve beraberlik nok-
sandı. 

Bu devrenin şayanı dikkat ha -
reketleri şu oldu: 

30 uncu dakikada Hilalin sol 

Taksim stadmd<ı: 
tık maçı Güneş ve T opkapı oy

nadılar. Güneş bu müsabakayı 
3 - 1 kazandı. 

Son maç Anadolu ve Galata.sa
rayı karşılaştırıyordu. Galatasa -
ray sahaya şu kadro ile çıktı: 

Avni - Lütfi, Reşad - Kadri, 
Hayrullah, Suavi - Necdet, Eşvak, 
Fazıl, Bülend, Danyal. 

Oyun Galatasarayın tesiri al · 
tmda geçti. Anadolulular güzel bir 
oyunla kuvvetli rakiplerine karşı 
koydular. Birinci devre 3 - 1 Ga -
latasaraym lehine bitti. Fakat A -
nadolulular ikinci devrede çok 
canlı oynıyarak, Galatasarayın bir 
tek golüne iki sayı ile cevab ver -
diler. Ve sahadan 4 · 3 mağlup çık
tılar. 

Bisiklet koşuları 
Ankara bisiklet kurulunun ter

tib ettiği kış kroskontri müsaba
kalanndan dördüncüsü dün ya
pılmıştır. Baştan nihayete kadar 
heyecanla takib edilen dünkü ko
ıuda, Ankara Gücünden Niyazi bi
rinci, Ankara Gücünden Faruk 
ikinci ve Ankara Gücünden Ke
mal üçüncü gelmişlerdir. 

İzmirde atıcılık kursu 
İzmir, 12 (A.A.) - Şehrimizde atı

cılık kursu açılmış ve ilk dersi müstah
kem mevki komutanı generl\l Keramed
din vermiştir. 

KIZILAYIN YARDIMLARI 
Zonguldak vilayetinin muhtaç çift.

çilerine dağıtılmak üzere KızılayıQ 
gönderdiği 50 ton buğday mahallin~ 
varmış ve halka tevzie başlanılmıttır• 

İZ1UIR FUVARI VE 
YUNANLILAR 

İzmir yunan konsolosu fuvar ida4 
resine müracaat ederek 9 eylul pana~ 
yırma yunan hükümetinin iştirak edcıc 
ceğini resmen bildirmiştir. 

Fuvar puUarı 
ArsıJulusal İzmir fuvarı için, fuva_, 

komitesi, bir milyon adet pul ile 15 
bin adet afiş ve on beş bin broş~ 
bastırmağa ba~lamıştır. "' 

İzmir körfezi ,·apurlan 
lzmir liman işleri umum müdür-~ 

lüğü körfez için avrupadan 500 kişililC 
vaplD'lar getirtmek dü~üncesindedir. 

Tapu ve kadastro 
memurlar müdürlüğü 
Tapu ve Kadutro Umum Direli.

törlüğü memur ve levaznn direktörü 
Seyfeddin Tapu ve Kadastro Müfet• 
ti§liğine, yerine de tapu ve kadaatro 
müfetti§lerinden Sadi tayin edilmiştir4 

"REVUE" saatları terakkiyatı fenni• 
yenin en son icadlarile mücehhezdir4 

"REVUE'' saatının bugünkü tekamül 
haH 80 senelik tecrübe neticesidir. Mo.. 
de1ler en son ve zarif şekildedir. 

Ankara satış mahalli: 
Rira Tevfik. Saat Ticarethanesl; 

Bankalar caddesi 8. 
Umumi satış deposu: İstanbul, Bali< 

çe Kap1, Taş Han 1 nci kat No. 19. 

talihe komıında etmek ve ins:ının kendi gemisini islediği hedefe yüriitebil> 
me~tir. Sağlam sinirler nıüıhiş hayat mücadelesinde nıuvariııkiyctiıı en i)'I 
lernınalıdır. Bınaenaleyh sınirlerinizi 

Bromural .. 1enon. 
ile kuv\ ellendiı iniz, bunun miısekkin ve mukav,·i tesiri her iste l!örülur~ 
liıç bLr zararı ~oktur ve alışıklık vermeı. 

10 çr 20 komprimtyl ııa,., tüp 
lerde eczane~rd~ reçele ılc saıılır. 

Knoll A.-U .. kimyevi maddeler fabrikaları. Ludwigshafen s/Rhin. 

E:vnnoü~ ~~ tat<®~ö 
Sabahleyin saat on birde, daima bahcede 

bulunuyordu. Bir çıngırak sesi işi terek bah
çe kapısını acıyordu. Posta müvezzii cadde· 
yi geçiyor, bir köşkün önünde duruyordu i 
Bert de çiçekli bir bahçe duvarı boyu~ca, sa
bırsızlıktan boğazı kuruyarak ilerleyip so
ruyordu: 

larla kıyıyı dövüyordu. Bert bir çadırın altı
na oturup etraftaki göz kaına~tırıcı ışığın 

ortasında kalan çadırın dar gölgesi içinde 
kitabını açtı. 

Ardısıra Terez geldiği halde koşuyor, 
bir yana saklanıp gülüyor, bir çadırın arka
sında duruyor, sonra bir çocuk çabukluğu 
ile daha uzaklara kaçıyordu. 

Yazan: ]ak ŞA RDON 

Türkı,:eve <.·evıren: Nasuhı BAYDAR -·-
Sabahleyin banyo alıyor ve suya girme

den ılık plajda uzanıp yatıyordu. Elıni so
~up aldığı, parlak bir pudra gibi ince kum
lan çıplak bacaklarına serpiyor ve bu eğ-
ence ona çocuk] uğuna aid bir tahassüs veri

Yor, kalbinin eski hafifliğini tekrar buluyor
d~. Sonra Alber'i düşünerek hafifçe içini çe
kıp ayağa kalkıyordu. 

İlk günler, arkadaşlarına rastlamaktan 
Ç~k.indi. Sanki başka bir eğlencesi yolunuş 
gıbı Emma'nm çocuklarını oynatıyor, dai
nıa ciddi ve dalgın haliyle Şarl'a bakıyor. 
Jan'ı giydiriyordu. Bazı günler, akşam ye
nıeğinden sonra, Madam Dögui çocukları 
kayalıklara götürüyordu. Kara kayaların ya
nında deniz, yıldızların hafif ışığı altında 
ancak seziliyordu. Bert, biraz ötekilerden 
ayrı, yavaş yavaş yürüyor ve sanki konuş
lllaksrzm ilerliyorlamuş gibi Alber'i hep ya-

- Bize mektub var mı? 
İlk önce acele acele göz gezdirerek, keli

melere ancak şöylece temas edip geçen bir 
bakışla ve alacağı zevki derhal bitirip tü
ketmemek kaygısı ile mektubunu okuyor ve 
sonra, kırlara çıkıp çam ormanına dalıyor 
ve mektubu tekrar okumadan uzun uzun 
dolaşıyordu. 

Gece olunca bir mum yakıp onun ışığın
da Alber'e cevab yazıyor; birer bağırtı gibi 
yorup bitirici, içinden yükselen kelimeleri 
hararetli ve boğuk bir sesle mrnldayordu. 

Bir gün, öğleden sonra, plajın bomboş ol
duğu yakıcı saatte Bert, kendisine Alber'in 
vermiş olduğu kitablardan birini alıp deni
ze doğru gitti. Serince bir rüzgar esiyor ve 
deniz, biribiri arkasından yuvarlanan dalga-

Alber'in bu kitabı sevdiğini biliyor ve 
onda onun düşüncesinden izler alıyordu. 
Beğendiği parçalan tahmine çalışıyor ve bu 
parçaları zekalarının imtizacını tatmış ol
mak için tekrar tekrar okuyor ve bazı cüm
lelerde sanki onun sesini işitiyordu. 

Aksama doğru bir pastacı kadın yalda&
tı ve Bert başını kaldırınca karşısında mü
rebbiyesi ile beraber Matild'i gördü. 

Çocu~un elinden tutarak: 
- Haydi bir pasta yi, dedi. Nerede kü

çük arkadaşların. Bu akşam cezir cok fazla 
olacak ... Seninle bir kale yanalım. Fakat ön
ce gidip Karlo'yu arayrm. Sen Karlo'yu se
viyorsun, değil mi? 

Biraz sonra çocuk kalabalığı Berein etra
fında bir halka yaptı. Fakat küçük Terez kü
reğini kaybetmişti. 

Be~~ ona, ağlamaması için: 
- Oyle ise biz ikimiz oynarız, haydi ba

kalım ben kaçayım, sen beni kovala, dedi. 

Bir erkeğin kendini tetkik etmekte oldu
ğunu farketti. Uzun boylu, kır saçlı, yüzü ta
mamiyle tıraş edilmis hir adam ... ısrarlı bir 
bakı~la kara gözlerini Bert'in üzerine dik
mişti. Bert, sıkılarak durdu, b;rdenbire dü· 
şüncelere dalıp hemen cadıra döndü. 

**~ 

"Beni değişmiş buluyorlar ... hata bende 
değil. Onu seviyorum ... bu is nasıl başnna 
geldi? Ne yapmak lanmdr? İnsan kendine 
gülüınsiyen havatı reddedebilir mi? Hayat 
size kendi istediğini getirir ... baskalan, sü
kutu boş ve hakimce olan ve uy~mak ıçın 
örgü örerek kamil kadın mevcudivetine bo
yun eğen Lili Berşe gibi sakinciirler... Ben 
seviyorum. Halbuki mflhzun bir halim oldu· 
ğunu söyliyorlar. Saadetin cok a<Y1r vükü • o 

altında zahmet çekiyormuşçasına kalbi ge-
ren aşktır .... " 

(Sonu var) 
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1 Bibliyografya l 
j --- ·-

Gen(' şairlerimiz t.•e eserleri 

Bu gün kıynıet ve ehemmiyetleri, 
gazete sütunlarmda karşılıklı müna
kaşa ve hücumlara vesile olan genç 
edebiyatımız ne alemdedir? Bunu bize 
metodik bir tarzda izah ve teşrih ede
cek ilmi bir tenkit eseri hala ortaya 
konulmu~ değildir. Böyle otorite yapa
cak bir eserin eksikliği yüzünden
dirki bu sahada fikirler birbiriyle ta
ban tabana zıt olacak kadar tahalüf
ler gösteriyor. 

Bizde tenkit, rast gele okunuver
miş ve hatta sadece sayıfaları karışdı
rılmış yeni bir eser hakkında, bir ga
zele sütunu dolduracak sathi bir kaç 
düşünce karalamaya inhisar ettiği 

müddetçe, hakiki tenkitten bir mil
let edebiyatının beklediği feyzi ondan 
beklemek şüphesiz ki boş bir hayal 

olur. 

İşte tenkit vadisindeki bütn çalış
malarımızın bu kadar başı boş, bu ka
dar ihmalci ve laübali olduğu bir sı
rada elimize geçtiği içindirki Mehmet 
Behçet yazarın "genç şairlerimiz ve 
eserleri" isimli küçük kitabını takdir 
ve alakayla karşılayoruz. 

Metni bir konferans halinde verilmiş 
olan bu yüz sayfalık eser, genç şairle
rimiz hakkında akla gelmiş gelişi gü
zel fikirlerin sıralanmasından ibaret 
değildir. Burada doğru veya yanlış, 
fakat herhalde emek mahsulü bir me
tod takip edilmiş, pek çok eserler ta
kip edilmek ve pek çok not alınmak 
suretiyle genç şiirimiz üzerine toplu 
bir görüş temin edecek malumat 
tolanmışhr. 

MüeHifin, ikinci ve hatta üçüncü 
derecede, bazen hiç kıymetsiz isim
ler Üzel'inde de durarak asıl daha 
fazla bahse değer olanlarına bu yüz
den daha az yer ayırmaya mecbur 

kalması tenkid edilirse de, her halde 
bu eserin, yeni şairlerimizi hiç tanı
m1yanlara bol ve faydalı bir mater
yel verdiği şüphesizdir. 

B. Behçet Yazar, genç şiirimizin 
başlangıcını izah ettikten sonra bu
gÜn görülen muhtelif yönelmeler 
hakkında kısa İzahlar vermiş ve söz
lerini eserle vesikalandırmıştrr. Bu 
arada 1908 denberi çıkan Şiir mec
mualarının oldukça zengin bir bib
liyoğrafya'sı da kitaba konulmuştur. 

Her halde, bu kitab, şiirle ve u
mumiyetle edebiyatla alakadar olan
ların çok işine yarayacak faydalı ve 
lüzumlu bir eserdir. Bu itibarla tavsi
yeyi bir borç biliriz. 

Tanesi 50 kuruş, dağılış yeri Ka
naat kitab evidir. 

Osten Çemberleyn'in hatıraları 

Gazetemizde tefrika suretiyle neş
redilmiş olan bu mühim eseri tekrar 
okarlarnnıza tanıtmak için uzun boy
lu izahlarda bulunmak lüzumunu 
duymuyoruz. Arkadaşımız B. Hik
met Tuna'nın kalemiyle ve açık bir 
dille çevrilmiş olan eser 110 sayfalık 
bir cild halinde, ve "Ulus tercümeler 

Gündelik 

LlNYiT - ENERJİ - IŞIK 
(Başı 1. inci sayfada) 

rattığı yüksek tevettürdür; o, ha
yatın kendisidir. 

**~ 

Anadolu bir kömür memleketi
dir. Vasıfları biraz aşağı da olsa, 
Anadolu'nun ve Trakya'nın he
men her köşesinde o yerin ihtiya
cına yeter linyit vardır. Bundan 
başka Anadolu topraklarının al
tında büyük enerjiler yaratacak 
zengin ve geniş linyit haznelerini 
umuyoruz. 

Artık ne bir ağaç dalı, ne d€ bir 
avuç te zek. .. 

Rejimin demir eli bir dal kese
ni bir adam öldürenle bir tutmalı , 
bir avuç gübre yakanın ellerine 
toprağın hakkını çalıyor, diye ke
lepçe vurmalıdır. Linyit ve ma
den kömürleri milli türk yakaca
ğı olarak kanun1a~malıdır. 

Köküne düşen damlalar tane ta
ne sayılan, sömürüle sömürüle 
sahralasan Anadolu toprağı, cu
muriyette, böyle dile geldi. 

Odundan ve tezekten kömüre 
geçmek; büyük devrimin arab ya~ 
zısından türk yazısına geçen yü
zü kadar parlak, verimli ve kur
tarıcı olacaktır. 

**~ 

Bu yurdun madenlerinin mu
kadderatı, ya bir at nalının sinir
li eşelemesindeki veya bir çoban 
sopasının ucundaki tesadüfe bağ
lı idi, osmanlı idaresinde maden
ler böyle bulunur; mabeynin, ha
zinei hassanın yabancılarlc ortak 
olduğu bir dolaba dökülürdü. 
Devlette maden işleri, istiyenlere 
ruhsatname ve imtiyazna.me ver
mek ve bunların harcını alıp te2-
cil etmekten ibaretti. 

Devletçi Türkiye, maden ı sını 
bilgiye, sahra ve genç türk mühen
dislerine emanet etti. Madencilik 
iki çalışma safhası istiyor: Birin
ci safha, bulmak, etüd etmek, he
saplamak ve karar vermek... Bu, 
tam bir ilim işidir. Dağ başların
da kızgın güneş ve kar fırtınaları 
altında mühendi~ ve köylü elele 
veriyor, toprağın derinliklerinde 
yatan gizlilikleri bir rontgen gö
ziyle görüyor, ölçüp biçiyor, son
da.Harın birini diğeri kovalıyor, 
galeriler açılıyor, yer altının har
tası çıkarılıyor ... ve ilim bürosu 

kitaphanesiıt serisinin 8 İnci sayısı o

larak çıkmıştır. Eserin başına ba§ya
zarımız F. R. Atay'ın Ulus tercüme
ler kitaphanesile, Osten Cemberleyn
nın hatıralarına dair iki yazısı ön 
söz olarak konulmuştur. 

Kitabta me~zu bahs olan bir çok 
devlet ve politika adamlarının orji
nal resimleriyle de süslenmi§ olan bu 
eser siyasal ve sosyal davala;la ala
kalanan herkesin kütüpanesinde mut
laka bulundurması lazım gelen bir 
değerdir. 

Bütün okurlarımıza hararetle tav
siye ederiz. Tanesi 35 kuruş, dağılış 

yeri Akba kitab evidir. 

ULUS 

[Kütahyadaki zengin linyit kaynakları 

Solda: Seyidömer civarında yapılan sondajlardan biri. - Yukarda ortacla: S :? yidömer !~ampı kar altında ve arama 
işlet·inde çalışan bir köylü. - A.<ıağzda ortada: Seyidömerde meydana çıakı ıl n b ·· ··k k ·· ·· l 

T _ uyu omur var ığı. - Sağda: 

Ekonomi bakanlığının maden tet

kik ve arama enstitüsünün Kütahya

mn 24 kilometre yakınıntla seyit Ömer 

köyünün etrafında yapmış olduğu ge

niş linyit kömürü araştırmaları so
na ermiş gibidir. Seyit Ömer mıntıka-

sındıc> k5mür araştırmalarını Mühendis 

Bay Nadirin ha.şkanlığındaki he • 
yet yapmış~ır. B .. tün kış ara ver . 
medel'I rlev >: .> eden araştırmalardan 
sonra bu sahaJa yüz milyon ton ka· 

hükmü ni v "!rİ} o;- : Burada şu ka
dar to:. 'lli'. ff> ,:. var ve vasıfları şu
dur ... Buraya kadar ödev: Devle
tin genç maden tetkik ve arama 
enstitüsünün dür. 

Ödev bu.ıda!"ı , onra bu madeni 
işliyece!;: ve ondan enerjiler yara
tacak olan. Eti Bank'm omuzları
na yükleniyor. Bu, işin ikinci saf
hasıdır. 

>;· * ~· 

Yazıma konu olan hadise, dev
letç= ı; oin yeni bir zaferidir: Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün Kütahya'nm 24 kilometre ya
kınında, Seyidömer köyünün et
rafında yaptığı araştırmalar sonu· 
cunda tam yüz milyon tonluk lin
yit mevcud olduğunu tesbit edişi
dir. Demiryoluna 11 kilometre u-
zaklıkta ve Anadolu'nun batı ku
zeyine merkez olabilecek bir yer
de, böyle büyük bir enerji kayna
ğının bulunuş ve tesbit edilişi,nin 
müstesna bir değeri vardır. Bu yüz 
milyon tonluk kömürden başka, 
Seyidömer'in batısında sıralanan 
ve bugün basit bir şekilde işletilen 
daha birçok linyit ocakları var; 
Tavşanlı ve Değirmisaz toprakla
rının altmda daha ne kadar kö
mür yattı<>mı düşünmek havzanın 
değeri hakkında bir fikir verebi
lir. 

Bugün memleketin birçok yer
lerinde irili ufaklı elektrik santral
ları var. Bir an önce enerji ve ışı-

kömür sahasında galeriler açılırken 

dar linyit kömürünün mevcud bulun
duğu tesbit edilmiştir. Kömür vasıf 

bakımından iyidir. Kalorisi 2.700 dür. 
Kömür havzası demiryoluna on kilo
metre kadar bir yakınlıktadır. 

Maden tetkik ve arama heyeti 

seyit Ömer köyünün karşısındaki tepe 

de kamp kurmuş ve orasını çamlamış

tır. Kömür sahasında müteaddit son

daj kuyulat·ı aç1lmış ve toprağın altı

nın hartası yapılmıştır. 

ğa kavuşmak gibi zaruri ve h3.ldı 
bir arzu ile kurulan bu santralla
rm çoğu ekonomik şartlara tam 
uygun bir halde değildir. Mazot-
la, gazojenle ve hatta kömürle iş

liyen bu santralların verdiği ener
jiler pahalıdır. Kasabalar bu yüz
den birkaç ana sokağım güçlükle 
aydınlatıyor, her yerde aboneler 
şehir nufusuna göre nisbetsizdir. 
azdır; sebeııi pahalılıktır; ancak 
kasabanın h"li veakti yerinde o
lanlarının evleri ile çarşının hes 
on dükkanından başka yerde elek
trik ışığına rastlanamıyor. 

\>'"eni ve eski fabrikaların da 
kendi kendilerine tedarik ettikle
ri enerjiler bazı yerlerde hu he
saosızlar kategorisine girebilir. 

Elektrik yönünden devrime, ilk 
hamlede Kütahya, Zonguldak, E-
ge, Adana büyük santrallariyle 
kavusacağız, ondan sonra orta A
nadolu' dan doğuya doğru enerji-
mizi yayacağız. 

Seyidömer kömüründen doğa

cak Kütahya santralını, lspartaya 
giderken kendisini uiurlamaya 
gelen kütahyahlara Başbakanı
mız müjdeledi, büyük kömür ser
vetini gelip görmek arzusundan 
bahsetti. Kütahya, devletçiliğin 

yeni zaferini, onun kahramaniy le 
birlikte kutlamak için sabırsızla
nıyor. 

Çıra ışığından bol ve ucuz elek
triğe kavuşacak köylere ve kasa-

M.ı.den tetkik ve arama enstitüsü 
müdürü mühendis Reşit Osman seyit 

Ömerde iken kütahya valisi Sedat E

rim, kütahya saylavı BB. Mehmet Sü

mer, Naşit Uluğ, Kütahya paı·ti ve hal

kevi ba-k'\nları kömür sahasına gide
rek altında ve Üstünde on onbeş met
re kalılığında kömür yatan galerileri 

dolaşmışlar ve devletçiliğin yeni bir 
muvaffakiyetini kazanan mühendis
lerimizi kutlamışlardır. 

halara, rasyonel çalışm:i yolund:ı 
çırpman sanayicilere, bir gün ucuz 
ve bol suni rrühreve J.ravu .. .,. c"'k 
çiftcilere, trafiki müsaid olduğu 

için İstanbulla Eskişehir arasında
ki trenleri elektrikle çekecek de
miryolcul~ra ve bütün türk mil
letine müjdeler olsun! 

Naşid ULU(; 

P()JJ.ı..ı T t.: : · 

)IERKEPTE~ DÜS~IÜS 
J " 

lnkılab mahalesinde Durmuş adın· 

daki çocuk babasının merkebiyle as

falt yol üzerine çıkmı§ ve merkep 

ürktüğü için Üstünden düşerek kolu 

kırılmıştır. Çocuk hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

GARSONLA KAVGA EDEN 
MÜŞTERi 

Bir kahve getirmek meselesinden 

Ömer adında biri Tabakhanede gar• 

son Osmanı sağ bacağına bıçak sap• 

lamak suretiyle yaralamış ve yaka)~ .. 
narak hakkında tahkikata başlanmış· 
tıı·. 

BİR TENEKE GAZ ÇALMIŞ 
Emniyet meydanında eşyasiyle bir. 

tikte kamyon beklemekte olan Dur
muşun bir teneke gazyağını kapıp ka· 
çan Safi adındaki adam yakalanmış 
ve Adliyeye verilmiştit'. 

Çiçek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinde İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağrtılmaktadrr 

=============================================================================================================================================================:!!! 
Tefrika: No: 37 nun ananesini muhafaza eden askeri meslek 

T O P Y E K U
.... N H A R B sınıf mı teşkil etmektedirler; onlar, gerek 

sulhta, gerekse harbda askerleri terbiye e
derler; harbda ise kumandandırlar. 

Yazan: General Ludendorf Her orduda, terhis edilmi~ subay, subay 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA vekilleri ile, subay ve subay vekili sınıfları 

kuvvetlendirilmekte olmasına rağmen, esas 
Disipline, tabiatiyle yalnız "Meçhul as - değişmemektedir. Bu durum, sulhtaki orduda, 

ker" değil, Meçhul askerin mafevkinden tu- subay ve subay vekillerinin mesleklerini f ev
tunuz da doğrudan doğruya baş kumandanın kala.de ciddileştirmekte, Üzerlerine aldıkları 
emri altında bulunan en tanınmış generalla- terbiye işine sonsuz bir ch~miyet verdirmek
ra varıncaya kadar, hepsi tarafından riayet tedir. Onların mükemmel karakterli örnek
etmek lazımdır. Kendi başlarına karar vere- ler olmaları, askerlik kudretlerinde tema
cek kabiliyette olsalar bile, ayni suretle di- yüz etmeleri ve başkalarına misal olabilecek 
sipline tabi olmak kendilerini nizama uydur- bir hayat sürmeleri lazımdır. 
mak zaruretindedirler. İlk tüfek mermileri ıslık çalarak geç-

Nizama uymaktaki disipJin ile, icabında 
müstakil olarak hareketteki disiplin arasm-
aa muvazeneyi kendilerinin bulmaları la
zımdır. Bu cihetten ileride bahsedeceğim. 
Mi.idafaa ordus unda, sulh zamanında silah 
alrtna alman kur 8 efradı değ işmektedir; bir 
kura g eli p diğeri g itmektedir; kalanlar su
h · ~'- : 11 ... r i" 1e "Uhavl cı rdır ki, bunlar, ordu-

tikleri zaman, asker, gözlerini onlara çevir
mektedir. İşte bundan sonra, madunun ken
dilerine gösterdiği itimad, askerin ruhunu 
hakkiyle anlayıp anlamadıklarını, bu ruhu 
doğru dürüst bir yola götürüp götürmedik
ler ini, madunun ihtiyaçlarını kendi nefisle
rinden önce düşünüp düşünmediklerini, ta
lim ve terbiyey i icab ettiği gibi tatbik edip 

etmediklerini, disipline, doğru, sükunetle, 
fakat hiç merhamete bakmıyarak yer verip 
vermediklerini meydana çıkaracak olan bir 
mehenk taşıdır. Bu itimad, aynı zamanda 
disiplinin çok kıymetli bir esasıdır. 

Gerek insanlık, gerekse askerlik bakı
mından her cihetle güvenilir bir kimse ol
mak, subay vekilinin mümeyyiz vasfı hali
ni alması lazımdır. 

Bu vasıf subay vekiline, çok sıkı bir su
rette birlikte yaşadığı madunlarmm saygı
sını kazandırmaktadır. 

Subayın vazifesi bazı bakımlardan, daha 
hafiftir; o, daha mücerred bir surette yaşa
maktadır. Fakat, subayrn mesuliyetine daha 
büyük bir kıymet vermek Iazımgeldiği, za
ten kayıtsız ve şartsız olarak, kendisinin iş
gal ettiği mevkiin esasını teşkil etmektedir. 
Subay, şümullü bir surette bir nezaret vazi
fesi görmektedir; o, asker ve kıtalarm talim 
ve terbiyesi için lazım olan esaslar üzerin
de ve onların maneviyatlarını sağlaştır
mak bakımından, kendi rütbesi ile mütena-

sib olan bir ölçüde faaliyete gec.mekteclir. 
Subay , bir ulusun manevi birlik ve disin· 

lin temleriyle bunların ehemiyetini idrak et
tiği, mim yaşayış içinde sağlam kaklığı, as
ker ruhunun ve ulusun mahiyetini bizzat 
bildiği zaman ancak, millt ordular ve topve
kun harb devrinde vazifesinin fevkaladeliği
ne kendini uydurabilir. 

Eski subay sınıfında bu cihetler eksikti; 
onlar ulus yaşayışından uzak kalmışlarch. 
Devir, kendilerinin ulusçu bir düşünce taşı
malarına imkan vermiyordu; onlar yalm.z 
nasyonal ve monarşist bir düşünce ile yaşa
mak mecburiyetinde idiler. Fakat bu kada
rının yetmediğini, harbm sürümü iyice is
pat etti. 

Subayın kendine ve yalnız üniformasına 
mahsus rütbe şerefi diye, bir şeref yoktur. 
Bir tek şeref vardır; bu şeref, yurddaşm her 
birinin, ister erkek ister kadın olsun , mü~ te 

rek şerefidir. 
( Sonu v:-ır ) 
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§ J(apah Zarf Usulile ~ . ı - ~nk~rada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önünde-
=: • • 

1 
A E§ kı arsa lizerıne yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının götürü 

F; Ek ... itme 1 anı = o~ara~ ~-e (a~ahtar teslimi) suretile inşası kapalı zarf usulü ile ve 
:.:: ',J r.. • =: yırmı gun. muddetle eksiltmeye konultrluştur. 
E: =: 2 - Bınanm muhammen kıymeti 357257 üç yüz elli yedi bin iki :::: A N := yüz elli yedi liradır. ;=: S 3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktör-::= ~ lük binasın~~ 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
=:: = İdare Mec1ısı huzurunda yaptlacaktrr. 
::: Umumi Müdürlüğünden: 5 4 - İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro-
§ • 5 jesini, fenni, umumi ve hususi ve malzeme şartnamelerile sair ced .. 
§ 1 _Konya Ereğlisinde insa edilecek }l:z !abrika~ı = vel ve evrakı (50) e1li lira bedel muk~.bilinde Ankarada Belediye-
=: buhar kuvvet santralı im;aatı vahıdı fıat. esa.sı- =: ler Bankasından ve lstanbulda Galat:ıda Bahtiyar hanında 22 No. 
§§ . d 1 = da mukim bina proje Mimarı Seyfi Arkan'dan alabilirler. 
§ le eksiltmeye cıkarılmıstır. Tahmın e 1 en ın- ;;; 5 - E~siltmeye .girebilmek için, isteklilerin: 
a şaat bedeli 136.611 lira 10 kuruştur. =: A) - Turk vatandası olması, 
S 2 - Bu işe ;:ıit P-ksiltme evrakı sunlardır: = B) - En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba-
s A _ r.ı,k"ı.1tme sartnamesi, ::= şardığına dair salahiyetli makamlardan almmış musaddak bir ve-=: r, ·" 5 sikayı haiz bulunması 
~ B · Mukavele projesi, := C) Musaddak ehli~eti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
5 C . Fenni sartname, ölcü usulü. 5§ D) - 357.257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira muham-
§ D . Vahi~i fiat ve keşif hulasası. := men bedeli olan bu işi halen vapabilecek mali bir iktidarda oldu-
= E p · 1 5 ğuna dair Bankalardan bir vesika alnırş bulunması, 
§§ · ro1e er . = E) • Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat =: fstivenler hu evrakı 6,90 lira bedel mukabilın- = vermesi, . 
~ de Siimer Bank Ankara şubesinden satın ala- 5 G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları eksiltme gü-
S bilirler. 5 nünden bir gün eveline kadar Bankava ibraz ederek kabul ve tas-
E: 3 - Eksiltme 2:1 nisan 1936 cumartesi günü saat on = dik ettir<likten sonra tek!if zarflan i°Çerisine koymaları, S 5 6 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 
=: birde Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer =: 12 ye kadar, ihale sartnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve mak-
5 Bank merke?.indeki Komisvonrla yapılacaktır. §§ buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş hıılunmalarr ~arttır. 
ES 4 - Eksi1tme kar><ıh zarf usulile olacaktır. := (765) 1-1344 - -5 5 - İsteklilerin 80~1 lira muvakkat teminat venne- 5 
§§ si la?.ımdn. Runclan başka eksiltmeye g-irecek- = 
§ ler ilan edilen bu bina cpc:ametinde bir fahri- § 
5E ka binası inc:;aatmı muvaffakivetle yaptıkları- =: 
ES m tevsik edere1< eksiltme güniinden üc gün ev- -
~ vele kadar h~nkava müraca:ltla bir ehliyet ve- ~ 
~ sikası alacakl::ır ve bunu teklif mektuplarına __ s = leffedeceklerdir. _ 
~ 6 -Teklif mektuplan y1ıkarda yaZlldığı P-Un ve saat- ~ 
ES ten bir saat evveline k~dar Sümer B~nk Umu- ;;;;;; 
~ mi Miidürlüğüne makbuz mukabilinde veri- 5§ 
=: Jecektir. E: - -$ Posta ile gönderilecek mektupların niha- -
S yet ihale sacı.tinden bir saat evveline kadar gel· ::: 
~ miş ve zarfın kanuni şekilde kapatdmts bu- ~ 
S ltınmasr la?.rmrlrr. 1-1397 =: 
= m 11 m 11111111 n 11111111111111111111111111111m111111111rn111111m1111111111n1111111111 m--· 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

N fa Ve a et· 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Çubuk Barajının d" .trik 

tenviratı ile muharrik kuvvet tesisatı) 
KEŞİF BEDEL! 
Tahmin edilen bedel (5337) lira (49) kuru~tur. 
2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak şunlardır: 
a.) Eksiltme şartnamesi 
b.) Mukavele proiesi 
c.) Fennı şartname 
d.) Keşif cetveli 
e.) Projeler .. 
İstiyenler bu sartname ve evrakr (27) kuruş bedel mukabılınıle 

Sular Umttm Müdürliiuiinden alabil:rler. 
3 - Eksiltme 27-4.936 tarihinde pazartesi giinü saat 15 de Na

fıa Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasında su ek
siltme komisyonunda vapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulile yaprlacııktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 400 lira ~2 kuruş m~

vakkat teminat verme5i, bundan baska aşağıdaki vesıkalarr haız 
olup P."Östermesi lazımdır. 

2490 numaralı kanund;:ı vazıh vesikalarla beraber Bıı isi yapa
bileceğine dair Nafıa Vek~leti Şirl-etler Umum Miidürliiğünden 
ehliyet vesikası almak ve ihraz etmek şarttrr. 

6 - Bu iş icin ibraz edilmesi lüzumu yukarda yazrlmış olan 
fenni ehliyet vesjkası icin eksiltme ı:rfüıiirıifen en az 8 gün evel Na
fıa Vekaleti Sirketler Umum Müdür!iiuüne miiracaat edilerek 
münhasıran bu is icin vesika almması 13.~rmdır. Bu miiddet geç. 
tikten sonra vaki olacak müracaatlar nazarı itib;:ı.ıe ahnmıyacaktır. 

7 - Teklif mektunlarr yııkar<fa 3 üncü maddede yazrlı sacıtten 
bir saat eveline karlrır Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Da
iresine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta He p-önderilecek mektupların nihayet 3 n
cü maddede yazrlı saate karlar gelmis olınası ve dış zarfın mühür 
ttıumu ile iyice kapatrlmış olması laztmdır. Postada olacak gecik-
rneler k;ıhnt ı>ni11T'e7.. (761) 1-1343 

~~--,,~ J \ 
~~ Kuıulus [J y t\ N ı ~ Serveti fünur ~ 
·l t 8 9 t .. verint- crk::u ~~ 
'i~ 44 senedir ifunncıd:rn cıkmakta nlan bu h<ıftalık rec;imli g:oı F.~ 
F.~ ".etenin Ankara'da satrs veri A K R A. Kit;ıprvidir Se F.~ 
1 \ 
~ ~ 

~o:Jr:;'41fi..,,.·.-.l"';..,.:.;;~~~~:.6.'.'~~;y~~~~w~~!IP':~:..:~;y:;.a,:~~~~~~ ~ 

1\ aliy~ v~kaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Maliye Vekaleti Merkez 

Muhasebeciliğinde yaprlacak sabit dosya dolabı). 
Keşif hedeli (286) liradır. 
2 - Bu ise ait sartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Kesif cetveli 
D) Proje 
İstiyenler bu şartname ve evrakı görmek ve fazla malttmat al

mak icin Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

3 - Eksiltme 27 Nisan 1936 pazartfsi günü saat on beşte Mali
ye Vekaıeti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarhk usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (22) Jira muvakkat 

teminat vermesi tazrmdır. Eksiltmeye gireceklerden Ankara Nafıa 
1\fii lürlüı!üniin ehlivı>t vesikası aranacaktır. Bu vesikayı hamil ol
rrııyanlan~ ihale tarihinden en aşağı sekiz gün eye) mezkur mü
dürlüğe ehliyet vesikası almak icin mi~racaat . etmel~ri . lazım~r. 
""'ha sonra yapılacak müracaatlar üzerıne vesıka verılmıyecektır. 

(772) 1~1348 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazılı olan elek
trik gereçleri açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli olanların şart
namesini görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve eksilt~ 
meye gireceklerin de 30-4-1936 tarihine tesadüf eden perşembe gü
nü saat 15 te Kültür Bakanlığında Okullar Sağışmanlığmdaki Alım 
satım komisyonuna 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunu
nun icabettirdiği vesaik ve pey akçelerile birlikte gelmeleri. 
Cinsi Mikdarr Tahmin Tutarı % 7,5 pey akçesi 
Elektrik gereçleri 48 kalem 1198.25 lira 90 lira 

(796) 1~1408 

Adana Pamul~ 
Çiftliği 

Üretme 
Direk.törlüğünden : 

Asgari azami 
Benzin . 800 Teneke 1200 Teneke 
Gaz 1300 ,, 1600 ,, 
Mazot 4000 ,. 5000 ,. 
Valvalin 50 ., 80 ,, 
Vakum 9 O Kilo 1000 Kilo 
G es z 400 .. 600 ,, 
Pamuk üretme çiftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 

ve yukarda cins ve mikdariarı yazılan yanıcı maddeler kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuş ise de fıatlar muvafık görülmediğin
den pazarlık suretile satın aLnac1ktır. İhale 22/4/936 gününe tesa
düf eden çarsamba günü saat 15 de Tohum islah istasyonunda ya
pılacaktır. İlk teminat "1534'' lira 20 kuruştur. Muhammen bedeli 
"20456" liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyen
lerin tohum islah istasyonu direktörliiğüne müracaatları, ve is. 
teklilerin muayyen gün ve saatte Adana tohum islah istasyonunda 

bulunmaları. (788) 1-1378 

Nev~~hir Şarbaylığından: 
Şehrimizin Baymdrrlrk Bakanl_ığrndan musaddak Elektrik pro· 

jesi mucibince yapılacak olan tesısat, Eksiltme şartnamesinde ya· 
pılan tadilattan dolayı yeniden ~apa.~ı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Bedeli keşif ( 40401) kırk bın dort yüz bir lira olup muvakkat 
teminat miktarı (3030) üç bin. o~uz liradır. Santral binası incıaatı 
ve ağaç direkler belediye:re aıttır. l~telflilerin eksiltme kanunu 
mucibince lazım gelen bilumum _vcsaık ve evrakı hamilen 17 nisan 
cuma günü saat onbeste Ncvşehır B~ledıye encümeninde yapıla • 
cak olan eksiltmeye i!?tirak et~elerı ve muaddel eksiltme şartna
rrezile projeleri İstanbul Taksımde İst.klal apartımamnda Elek
trik mühendisi Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. 

(649) 1-1096 

inhisarlar Umum 
l\iüdürlüğünden : 

1 - İnhisarlar İdaresinin !zmirde 9amaltı Tuzlasında yaptıra
cağı 26215 Jira (60) kuruş keşıf bedellı ambar kapah zarf usulile 
eksiltme<Te konmuştur. 

2 _ Eksiltme 20 Nisan 936 P.azartesi günü saat 11 de Kabataşda 
İnhisarlar binasında keşif komı~yonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948 lıra 17 kuru~.';ur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evel İnhisarlar İnşaat Şu

besine gelerek diplomalr Mimar veya mühendis olduklarını ve evel
ce demir çatılı insaat yapmıs bulunduklarmı mukavele ve kabul ra· 
poru suretlerile i~pat ettikt~n.'. fenn~ ehliyet ve~ik~sı ~l~ıktan son
ra 135 kuruş mukabilinde butun kesıf evrakını ıstıyebılırler. 

5 _ Bu ~es;ıiki havi kanalı zarfla ihale günü tam saat 10 na ka
dar komisyon Reisine makbuz mukabJinde verilmelidir. 

Ankarada 
ınutanlığı 
n11ndan: 

(745) 1-1288 

Jandarma 
Satmulnıa 

Genel l(o
l(omi~yo· 

Eldeki vasıflarına uygun ve bir kilosuna elli beş kuruş değer 
biçilen (12000) kilo vazelin 22·4-936 çarşamba günü saat on beşte 
kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin eksiltme vaktından en az i~r 

saat evvel 495. liralık temınat, şartnamede yazılı belgeler, teklıf 
mektublannr komutanlık kurağında komisyona vermiş olmaları. 

(734) 1~1298 

-~ 

o~ u ı•. 
[ i .. etetl D,,.~,J 

El veya hem el hem elektrikle işliyen ve bir matbaa kabili· 
yetinde. 

GEHA TEl{Sffi MAKiNALARI 
Ziyaeddin Said Erim 

İstanbul - Galata Voyvoda caddesi 40-42 1-1339 

Güdül Nahiyesi Belediye Reisliğinden 
Geçe? sene ilan edilen ve talip çıkmadığ"mdan inşaatı geri ka

lan Nahıye dahilindeki Hamam bu sene de 20 gün müddetle müna• 
kasaya konulmuştur. Proje, keşifname fenni şartname ve sair ev
rak Güdül Şarbaylığındadır. Bedeli keşif 10674 lira 31 kuruş te• 
minat akçesi 533 lira 81 kuruştur. ihale 30 Nisan 936 perşembe gü· 
nü Güdül Belediye encümeninde saat 10 da kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

Görmek istiyenlerin Güdül Belediye Encümenliğine müracaat-
ları bildirilir. (793) 1-1388 

Eti Bank tan : 
Ergani Maden· Guleman arasında 

Krom nakliyesi münakasa şartnamesi 

1. - Eti Banka aid Guleman krom madeni mevkiinden takriben 
22 Km. mesafede bulunan Ergani - Maden istasyonuna hayvanla 
krom cevheri nakliyatı 1936 sonuna kadar müteahhide ver;}ecektir. 

2. - Nakliyata en geç 1 haziranl936 da başlanılması şarttır. 
3. - Nakliyata Jiizumu olacak hayvanlarla çuvalların tedariki 

müteahhide aid olacaktır. 
4. - Münakasaya girmek istiyenler 1.000 liralık teminat mfktu• 

bu vereceklerdir. 
5. - Münakasa şartlarını ve mukavele esasatını anlamak isti • 

yenler Ankarada Eti Bank Merkezine ve yahut Bankan•n Ergani 
- Maden kazasındaki Guleman Bürosuna müracaat etmelidirler. 

6. - Münakasa nisanın 15 inci salı günü Ergani'rleki Guleman 
Mrıdeni Bürosunrla yaprlacaktrr. 1-1354 

AcıkE I ... 

J(aracabey 
Hara ihtiyacr için yirmi y~di bin litre motorin, dört bin besyüz 

litre, benzin, üç bin litre Vakum yağı, altı bin .iki yüz litre Gaz 
yağı ile üç yüz kilo Giresyağı acık eksiltme usuli1e satın alınarak
hr. İstanbul teslimi motorinin litresir.e altı buruk kurus, benzinin 
litresine yirmi altı kuruş, vakum yağının litres"ne yirm{ Uç ku .. uş, 
gaz yağıntn fitresine on dokuz kuruş, gires yağmm kilosuna otuz 
beş kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. Bunlann hepsi i~in 
dört yüz lira muvakkat teminat alınacaktır. 

Eksiltme yeri İstanbul Baytar Müdi.irlüğüdür. Eksiltme ~ünü 
28 Nisan 936 salı günü saat on beştir. Sartnamesini görmek istiyen
Jerin Haraya ve İstanbul Baytar Müdürlüğüne müracaatları ve is
teklilerin teminat ve vesaikalarile birlıkte eksiltrce günü İstanl:>ul 
Baytar Müdürlüğünde bulunmaları i1an olunur. (754) 1-1311 

A.ıık.ara Jandarma 
tanlı~ Satınalma 

l{omu· Genel 
Ko~isvonund '!ll 

Eldeki örnek ve evsaflarma uygun (9, bin) Battaniye 20-4-936 
pazartesi günü saat (11) de kapaJı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

Bir tanesine (750) kuruş değer biçilen Battaniye şartnamesi 
(338) kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenler (4625) liralık teminatlarını n 
şartnamede yazılı diğer belgeler icinde bulundurulacak teklif ııarf
Jannı en gec:: eksiltme saatrndan bir saat evveline kac1::ır komisyo· 
na vermiş olmaları. (718) 1-1243 

Anl{aı-a V afiliğinden : 
Keşif bedeli 785 lira 90 kuruştan ibaret bulunan şenır bahçestn• 

in büfe tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 16-4-936 perşembe günü saat 15 de Vil3yet daimi encüme• 

ninde yapılacaktrr. 
. Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyeti fenniye \•csikaları i:e 58 
lıra 95 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya bank<t ınektul.H.t 
vermeye mecburdur. 

Şartnamesini görmek istiyenlcrin mez1:Cr ~:?rtn;ım~j"i bet ün 
hususi muhasebe direktödüğünucn gö:'cbile<:el lcl i ibn c~.:ıı 

(~~) ı-ı· 



D. D. YOLLAJtl VE LiMANLARI UMUM ı ı 
MODORLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

D VL D MblYOLLARl VE LİMANLARI 
U.MUMl iDARESİNDEN 

l ıhtir hattı ıçın Mente,c i ta yonu civa
na ald 367 9 368 250, 368 450, 368 800 ocaklarından çıkarıl
ma lift t beher metremik1bı 120 kuruıtan (13000) metrcmikibı 
llelatt utın almacı.lcttr. 

Almac:&t bu balast n bpalı arf uıulıle ekailtmeai (16-4-936) 
pı~ &i1zi ıaat (lS) d KaJserid~ tıletme binaundaki 4 ncü 
1fl etme •om ıyon mda 1•~ caktır. 

Bv ite girmek iıtiyen:Jerın bınyü.1 yetmiı Ura teminatı muvak
Jra e ftl'll'leleri ve kaaııoua tayin ettiil 'lt•ilwarla kanunun 4 ncil 
mad..U mucib!11c 1 cirme e manil kanuni bulunmadıtma clair 
be~ ve telt1inuifti ebiltme g&nll uatmdan bir uat evveli
ne 'War komiıyon reisliline vermeleri llnmdır. 

Bu J,e ait prtname ve mukavelenameler Kayseride yol Baı Mü
lettifliiınde Aakarada Yol mBclUrllltkıe,,. Samsun Sı'U!Jı istasyo-
auda parasız olarak verilmektedir. (703) 1-1174 

fi ~N 
llahamrnen bedeli MOOI lira olan 400 ton dökmeci koku 2L4-936 

lalı sGaB aat 15,30 a kapalı sarf uıulil ile Ankarada idare bina
..... tatın ahmcaktır. 

Ba ip shmek ieti~n 750 liralık muvakkat teminat ile ka
.._ tayin ettiii ,,-....... ve teklijlerini aynı eün aut 14.30 a 
lrMlr komilJOD Reialiliae vermeleri lhm1dır. 
~r _parau Olarak Ankara Malzeme dairesinden ve lla,._,... Tetıeltlm w "levk MUdOrlltonden alınabilir. 

(802) 1-1407 

Enci-

tıhk apartıman 

• 

~uı 

Çocuk DOktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Doğum ve Çocuk 

• Baknnevi çocuk 
mütehassısı 

Adliye Sarayı caddcıi, Altan 
sokak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 
Her gDn Q_çtea sonr• hasta· 
luıaı k•bul «/er. 

l)aima~enç 

daima ırüzel 
KANZUK 

• 

Bal amin kremi 

Elli ııene1i1r bit mulye :u.tt• 
.,. dl'.nnnrn "e• uafmd ta~ 
dir lraun11t1S -" ~mk tueınidh 
CUllnbın ~ze11Ur ~ t ... ~•:J nı 

da!me muh•fua f'deı a.ı .... mll' 
krenıi ~"''.-1retlmbin 1rfhaı me 
h•IH1nd.- r•fbet trffl'fllftı · • ., bh 

ln'etndh Cilleri " t.ru•uk1al'1 
izale ederet tenf' ff"v1ratldf' bh 
r.a.ıf"- ~ ....... ,.. .,, Ruhnllnr kn
lcu.u Uf' 1~T'tr.a &hrf't !.HllftftUI 

trr ~lum'" 1rrem• lr•tf en lru 
rumu a'• ntnlzln 11tif tuelitt 
nf. r.n"'"'''" .... ı .. t•ravf'tı .. ; "" 

c-.a• lrrf'"' q"'"'""'" ft,. m_.. Aıtn• 
crtluebUirtüftb • lıı Ralu 
rnin lruJlanr,n b11"8 krell' lr•ıll;ı 
rıamaa T -trı•f•fl ltriv.11t m11Jua 
,.,. ,.. • .. .. ..... ,il ... ,_."'""'" .. ,.., 

M. M. VEKALETi 
S. A. JCOMfSYON'U 

fLlNT.A.~l 
BlIJT" 

AkklprU umum sıhhiye de • 
pocumll° etelfrli tüiatı yapı -
lacakttr BffeU kqfi (1920) lift 

-~ut Pultlstıt&·4-t38 
cmnartıeai ~ uat IO cla4tr. 
lsteldiltr 1retlf ve ~melini 
görmek •e almak iıtinnler ıo 
k\ırut m ~~ele il il V. 
iQflM tubninien •erlleeekttr. 
Puatlı • iiteceklei'ln •2 90) 
uyılı bn nda 18.aterilen ve .. 
ikla ve e ektrik itleriyle ·~ • 
pn bir m e1MM 9178 fi~ ve 
ıain eh~ tbe ~ h teSf. 
sata ne aret edeCe.k 1d11twtmn 
binnci ı nıf ehliyet ll1a1bf ola-. 
mak şarti..,1e b m o-Un ve ... -
t nda bu Pibi ter iti haiz o1an-
1ar ve 'ft ve teminat ırektt iy• 
le birl;1"-• 11 hn "'-ııı komtayo
tı\Ula ıe e!e L (7 1) 

1-1248 

Yeal loı r Sıhhiye arknı Br
t:lrk eokak No: ı ı. Geımek leia 
ta. ... .- ıs m 11,. kadar 
içill"'Milıete. ,....r.1r icla DiYnı 
m~ ........ YnafZi-
3~Jamlnc:Ml ı...aa 

a.IİJtas ... IW ........ 
9'aniri F ali• Rılka ATAY 
ti-' ~-b ...... 

- .... -•• "'9i MllllrG 
......... .. _AiY ... &• 

ıs NiSAN ıns P.AZARTr ı 

1 1 
.. "* .. ._ .. ,_etli -.,a n euMıwa .. 

·---........... - Se•lilı 3-..n - 11 .. ,. ..... - ...... f ....... 

P.azarbk ilim 

l - Çankırı Memleket Haataürıesiııln il blemleaa !baret " 
muhaınınen bed 1i 11$5 lira bulunan i~ç ~ tıbbi mabemni Z$..J-
936 tarihinden ıtibaren zı &tin mtiddetle .çık ebll~ ~ 
muıtur. 

2 - lıteldiler bu hulldı.ld f&l'tnamqi ve ._ ll*t'N ft 
kalarmı skmek il.ere ltlt:dbal ve Anbra edlat. mll48rlllded7 
Çankrı Memleket hutalametine müracat etmelidir. 

3 - Bblltme Nlunm ıs d çatpmba bllntl mt 16 da Çenk 
ril&,eti 4aiml •ııotlmeaülcle ,aprlac:Mtır 

4 - Taliplerin bedeli mubM ... DQJe ...-ıı~,..,_ 7 Ye iŞ 
... OA ugl JMSaaı aıJIH~ aft lnf .. ıpnNlfP M ıavı .. ~ 
atıe en6ileade 1Wır blah11•eları fJi8 oıu.r. (.,.., t-11'1 

.GONDOZ 

ALBAY 
SHbU.EY TEMPLE 


