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I I_JK KAGIDIMIZ 

Dun lzmit fabrikasının yaptığı ilk 
kağıt, sevinç içirıde olan halkın 

ellerinde dolaşmıştır 

lzmit ltağ11l labrilıtı6111Ja lıarton maltine.inin perdah lıımu 

Yıllardan beridir giriftifimiz rübaini mavallakiyetle IHıfar· 
endüstri ıavtıfıntla ;eni bir zaferi- mqhr. !Ju ha~eri veren Ajana tel-

. · J L L__ •• •• ·a leme'-'e gralı Jıyor kı: 
mızı ana, u.ıgun muı e Hl 

seviniyoruz: Ekonomi oe lriiltür lz~it, 19 (~.A.) - ··n kağıd 
hayatunız.claki değerini uzun boy- fabrıkurnda ılk k 1 y pıldı. 
lu anlatmağa lüzum olmıyan lıa • Yapılı-n bandlık ki ıdı lup ilk 
ğıdı da kendi ülk.emide yapmalı tecrübe muvaffakiyetle neticelen. 
için lzmit'te açhğımı:s lcôğul lab- di. Ki.ğıdlar halkın aevinci aruın· 
rik<m, dün ilk Jcliğulını yapma tec- da elden ele dolqmıştır. 
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Mektuplar 

Gii...,. 
FR-\ ~~ ÇIPL4KIHIŞ ! 

F. R. ATAY 

Onüçlerin raporu 
neşredilılı 

RAPOR KOMiTECE iTTiFAK
LA KABUL OLUNDU. 

Cenewe, 19 (A.A.) -Oniiçler ko· 
miteai, din aktam yaphfı toplanbda, 
habeJ meaeleainin halline aid konut· 
maların yanda kaldıinu bildiren B. 
Madariaıranm raporunu ittifakla ka
bul etmittir. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Milletler ce· 
miyeti genel aekreterliği dün aktam 

(Sona 5. inci .aylada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Boğazlar için 
verdiğimiz notaya 
Sovyetlerin cevabı 

Moskova. 19 (A.A.) - Sovyet 
Sollyaliıt Cumuriyetleri Birli~i 
hüldimeti dı9 itleri komiaerliii 
tarafından Türkiye•nin Moakova 
Büyük Elçiline verilen cevabi no. 
ta auretidir : 

" 11 nisan ı 936 tarihli notanın 

alındıgını bildirmekle keabipref 
eylerim. Tl,lrkiye Cumuriyeti bü
ldimeti. bu notada bo6ulu muka· 
veleainin müaakereaine iftir&k et
mit olan devletlere. bojular reji. 
mini türk top.raklannm iblllden 
masuniyeti için ebem olan emni· 
yet tartları içinde ff Akdenizle 
Karadeniz araıında tecim aeyrise
ferinin miıstemir bir surette inki
ıafı için daha liberal bir ruh dahi· 
linde tanzimine matuf anlapala. 
rın en kısa bir müddet zarfında 

akdi hakkında müzakereye giritil· 
mesini teklif etmektedir. 

Buna binaen. Sovyet Sosyalist 
Cumuriyetleri Birliği hükumeti ta
rafından aşağıdaki hususları naza· 
rı ittilaınıza vazetmeye memur edil 
m · ş bulunuyorum. 

Sovyetler Birligı bukuınetı bo. 
gazlar re1imi meselesi hakkındaki 
hkrıni muteaddit veıı;ılelerle ve 
tam bir vlızuh ile bi ıttir. 

Mezkur hUkümet, daima bu böl
gede Tiırkiye•nin hikimiyetini ta • 
mamen muhafaza etmek tu.mı ol
duğu ve bu h.ikimiyettn boğazlar 

da barıtın •e hlUlU"IP muhaiaıaaı 
fPi ...._ WI' tut ol lıinaa
tinde balwıaauttur. 

Bu prenelp tUrlr • aovyet mua -
hedeleriyle teyid edilmiı ve Sov
yet heyeti murahhaaasının 1922 
ı 923 de Lozan konferansında yap
tığı tekliflere de esas te9ki1 etmiı
tir Sovyet hUldimetinin boğazla.r 
rejimi meael Iİ bUkındald noktai 
nazarında hiç bir degiıiklik vuku 
bulmamıftır. 

Sovyet hükümeti. Tiırkiye hü-

(Sonfl J. inci .aylalla) 

Kiımeyi rahauız etmemek için 
yer Ye adam ismi söylemek iıtemi- . 
yorum: Akdeniz kazalarımızdan bı 
rinin mezarlığında aıırlık üç çınar 
Yardı. Belediye, mezarlığın park 
yapılmasına karar Yerdi ve mer· 
kez mühendiıine bir plan yapma· 
um rica etti. Bizde, ıaribtir, göz 
hekimine midenizi muayene ettir· 
mek, veya dit inizi prof eaör Neıet 
Omere çıkartmak aklınıza gelmez. 
Hayabmızı ilginlendirdiii için, tıp 
anlayıfDDIZ gereği gibi ilerlemit· 
tir. Fakat ih~ısas ne eldu wmıu sor· 
maksızın, bir mühendise her türlü 
yol, har türlü yapı, köprü, bahçe 
wnatlanz. Hatti bir mimarın ay
nı zamanda ev, gar, banka, ıilo, 
tehir ve kasaba planı, yahud park 
Yeya bahçe yapamıyacajını da o 
kadar dütünmeyiz. Memleketin 
tabii güzelliiini Ye b~ındırlığını 
en ya1'ından, parııdan fazla ya
kından alikalandıran bu ihtısas 
devrine mümkün olduğu kadar 
aüratle varmalıyız. 

Diiı1kü snor hareketleri 

Her ne iıe, mühendis, evinde, 
mezarbiın buit hartası üzerinde, 
bir bahçe reımi çiziyor. Plan yere 
tatbik olunduğunda, aurlık ağaç • 
lar mübendiıin yollarının ÜI • 
tiine diifüyor: " - Ya bu aiaçları 
keeeniniz, diyot, yahud bahçenizi 
Japmam!'' 

Kaunm belediye reiai Ankara· 
a bize ağaçlann -kesilmeaine 

· miecbur olduklarıın hikiye etti. 
Metbur iraailia töaünii tekrar Jıa. 
brlaclım: "yapılan bir yo!un önü
• ajaç rutpline, ağaç keJilmez, 
~ol aapar!" 

Bura pzetelerinde, Franaa'mn 
çıplaklığı davasının tekrar müna
b,. edildiiini okudu~ vakit, 
bu •aka batınma geldi. Etrafıma 
laakbm: Frama'nın belki hiç bir 
tarafında bizim orman diyeceği • 

• la6,iildükte ataçbklarm tö-
re ••dili aeyir noktası yoktar • ı 
.... '- mzmt.lret aiaçıalık utı-

(Sena 5. inc:i _,,.,,., 

An arada l\'luhafız gücü Çankayayı 6 -3 
Altınordu Gen-;ler birliğini 1 O yendi 

lstanbulda Galatasaray Fenere 0-1 
Güneş Befiktaşa0-2yerıildi 

Dün Ankara mmtaka11 ikinci dn
re lik maçlarma devam edileli. ljer 
iki alanda da ınaç vardı. Havama 
rüzgarlı ve biraz- da aeria olutuna 
rajmen Muhafız Gücü alanındaki 
ıuaç1ar epi:rce seyirci top)aJIUfb. 

Mııltol .. Güdi alonıatla: 

.S..t 14.30 U. ioara Çankaya· 
Mulaafıa- tiiıı:ii ~ bafiadı. 

c...-,.: 
Salüa4clia • F-d. Raffp • Rasim, 

lskencter, Kimif • Abhu, Öliıaer, Or. 
han, On.er, Olimaa. 

Malaolıs Giicii: 

Mahir - Saffet. Naci • lhralaim, 

Bekir, Gazi • Hayri, Naim, Ahmed, 
Sedad. Ali. 

Şeklinde birer takım çıkarmqlar· 

da. Maçm hakemi Muhafız Gücünden 
Salih.addin idi. 

Çankaya rüzl'ir Ye l'inete kattı 

OJDDTorda. 8aaa 'l'aa-- ilk dakika· 

.......... IMr 1a71 ~- f.ekat 1 

.._ ....... ........ ...... ,.. Gii-
ci Wri penalbclaa olmak.._. 4 Pi 

yaptı. v. bİl'İ8Cİ deneyi 4-ı &'ihi ıyi 
bir netice ....... 

lldad ......, daha heyecaalı ve 

se.tdi ot• a. defa rüqir •• ıfiıie· 
ti arlrallıM a1aa Çankaya •çık " Mri 
o,.a .. i• baflach. Fakat; biri füi. 
kikten, elli-' .,...ıtıdaa olmak be
re a8Calt z pi yapaWlcm... Baııla 
ka.,.a.k ......,.. Giicil ..... j ..... 
tarak .............. . 

DGa ..................... ~ .... Çan-
kaya • M...,.. Gidi ............ h 
maçaa ............. ~ 
da. 8Öt .. atleQ. lrôi~tleft ... . 
it ..... ,, ..... ~i'aldar ..... . 
daa~~-.D..._ .. ,.._ 
Marw.. Q1iclnfia .,.._. -4.a.r 
•e top koatı'OI•• ka,.becl-.k, blyük 

pi farki.Y.I• ,..Udil•. ··-- for. 
Yed Mttma l'~ye kaclaı- çok iyİ 
idi. Abbaa, Faad ve Klmil de takan• 
bel lllmijiai tetkil ettiler. 

.....,._ QW tak-ı, dul .im· 
.... --.e.atdildecallfll'.lana.önü
........ ~ Ulda - aafıaclaki 

(SOniı ......... , 

20 NiSAN 1936 PAZ RTESI 

Son haberler ücünL·ü 
# 

sayf amızdadır 

BALDVININ NUTKU 
Ancak vakti gelince çekileceğini 

söyleyen ingiliz başbakanı arsıulusal 
meseleler hakkında fikirini aıılatıyor 

Londra, 19 (A.A.) - B. Bald -
Yİn, Vorçeıter muhafazakar parti
si birliğinde dün öğleden sonra 
Yerdiği nutukta, yakında çekilece. 
ti hakkındaki haberleri tekzib 
ederek: 

" - Ancak vaktim geldiği za. 
mım çekileceğim, her hll1lıi 'bir 
ıayri memnun isteği üzerine de
lil" demittir. 

B. Baldvin dq ııyaıadan baha -
ederek demittir ki: 

" - Son zamanlarda, çok bü
yük ebemiyeti haiz iki arsıul ıal 
hadise ile meıruluz: 

I ki ehemiyetli mesele 
Almanyanın tekrar ıilahlanma-

11 ve mütearrlz bir devlete k rtı 
Cenevre paktı hükümlerinin tatbi
ki tefebbüıü. Bu iki hadiae bana bü
yük Britanyanın tekrar ıilihlan · 
muının zaruri olduğu kanatini 
vermittir. Milletler cemiyeti maal
esef evrensel olamamııtır. Muaz
zam ukeri ve endüıtriel kaynak
lara malik büyük devletler - B"r -
lqik Amerika, Japonya, Alman
ya - bqün milletler cemiyetinin 
dqındadırlar. Cemiyetin karar • 
lqtırdığı zecri tedbirlerin kuyye
tini azaltan onların yokluğudur. 
Cenevre kurumu, bir memleket 
h ba g"rmeğe karar verdiği ve 
anlapnasbjı hakeme havale et· 
naekten imtina ettiği takdirde, 
harbı durdurabilecek kadar tesir· 
li bir makanizma olmaja henüz 
muvaffak olamamııtır. Bundan bat 
ka zecri tedbirler kuYYet Ye ablu
ka ıibi kati tedbirlerl•..-ilamlat
bnlmadıkça kuYYetlerinin büyük 

1 
bir kıımmı kr.vbe•mel..-te ve yavq 
tesir etmektedirt.." 

1 tuh an ga"" ıelttrinin lıücumları 
B. Baldvin, bedan 4onra, ita 1-

yan gazetelerinin hücumuna ka. t• 

Vorçeder,de bir natrıi oeren İngil
0

a 
bafbakanı B. Baldoia . 

8. Eden'i müdafaa etmit ve de
miştir ki: 

" - Bu hücumlar iki yanhp da
yanmaktadır. B. Ed•'in upaK 
bütün Britanya hükümetinin aqa
auıdır. Dıt Bakanımızın ,abama 
mahıua bir ııyua değildir. Ben. 
bu 11yuanın, bütün Britinya'nm 
yardımım kazanmış oldujuna ka
niim. ltalyanlann ikinci yanlıtı, 

(Sona 3. üncü .ay/M•) 

''Ulus,. un Dil Yazıları 

Çokluk 
Anlatan kelimelerin «Güneş. Dilt 

esaslarına göre analizi 
v. 

PEK 
(Pelı) kelimesinin dilimizde iki 

kullamlıtı Yardır. Bunlardan 
biri ııfat ıibi, öteki de edat veya 
zarf gibi kullanılıtıdır. 

1. - Sıfat ıibi kullanıldığı za. 
man ( pelt) in manalan tudur: 

"I. Sert, lıalı, aulp, tliiriift: 
''yer pek idi; 2. kavi, mal.hm. 
''metin, Nflam: karnı tok, aotı 
"pek; 3. maleame&is, aeunca: 
''pek yürekli; 4. tla7Gftl1', ce/altef: 
''pek canlı; S. Jönnea, ,,.,,.,.,.;,, 
''anat: pek...,.._" [t]. 

Bu kelimecl• tu it lhleri yapı· 
lır: 

"Pekitmek. - r. _,,,,.;ıirtnek, 
",,,,,.,.,,.,.,,, ı . .Jaltlİıntılı,, ,.,._ 
''sin .ımelı, ftdtlıim .,. l•ain et
meli'; 

"Pekiftinaek. - 1. sertleılir
"melı, hlıl"flmnalı; 2 • ..,amlat. 
"ma, talalıim oe takviye 'etmelt."; 

''Pekitmek. - 1. Nrtleımelı, lta
''trlaımalı; 2. •lnfmalı, tılıcın
"melı" (J]. 

[1) Şemsettin Sami: Kamusu 
Türld, cilt: 1, sahile: 351 • 

[2] Şemsettin Sami: Kamusu 
Türti, cilt: 1, sahile: U'I. 

Aynı kelimeden fU iiremeler de 
Yardır: 

"Pekçe. - 1. ayal/.:., .,ltreı 
''2. luzlıea, ~ ...ı.-; 

"Peklik. - ı. aerdilı, ltablılı, 
"Nlôbel; 2. ,;ılJd, lıııood; J . ..,_ 
"lamlJı, ,,..,,,,,.,; 4. hhtz, in/n
"ba; 5. ltaaülUı, laiaet" (J]. 

''Pell' kelimeU Oamanlı Ye Kı
lma lehçelerinde "pek, çok, lmY· 
Yetli" anlamlanna Ye Uygar Wı
çesinde "hal, tahkim, lmVYetli, 
m11hkem" manalarına ıelir [ 4]. 

Kelimenin ''W, bilı, berlı"' .., 
killeri de Yardır. KD"ıız, CaiataJ, 
T araacı lehçelerinde ''belt'' keli-
--• 

11 L" ıı LL-H 1 -ı peır Ye lllllnıran an .... 

larınadır. Kazan lebcesinde ''bik" 
aözünün maqaı, '',,.V ve "hö
uetli'' dir. [5]. 

Berk 

"Beril' kelimesiyle üremeleri 
baklanda fU izahtan ela alsbm: 

(Sona 2. illCi M7,.., 
[J] Şemsettin Sami: Kamu<ı;u 

Tü.rlıi, cilt: 1, sabile: JS1. 
[ 4) Rııdlol: Tllrk Lehçeler LU

gati Denemesi. ı:ilt: iV • 
[S} Ratllol: Tiri Lehçeler U. 

cm Denemesi, cilt: ıv. 



L 

lJw,. .nüşler 

Usta • • s , 

Size yeni bir eserden bahsede
ceğim. Öyle bir eser ki, şahs~ ırs 
ve hased kavgalarının dı~mda, 
yüksek değerde bir harekete ahit 
olmak için yıllar yılı beklemek zo
rı.n.1a kalan edebiyat alemimizde 
bir hadise olmaya namzeddir: Hu 
u iyle bize, bir kitabın üzerinde 

ilk defa gördüğümüz yeni bir isim 
getirdiği göz önünde tutulursa. 

Daha önce neşredilmiş bir iki 
amat0r yazısı istisna edilirse, ilk 
hikayesi iki sene önce "Varlık" ta 
çıkını.:: olan ve o zamanclanberi ge
rek bu mecmuada ve "erekse baş· 
ka yerlerde imzasına sık sık rast
lanan Said Faik. kücük hik"ye ve 
nesirlerini, SEMAVER (*) adını 
taşıyan bir cilrlde topladı. 

Edebiyata karşı ala':<:alanm son 
günI~re kadar sıkı bir surette mu
hafaza etmiş olanların bu imza al
tında çıkan yazıların büyük değe
rini ve bu genç ismin etrafrnı cev
reliyen şöhretin iki yıldanberi 
gözle görünür şekilde genişleme
sini müı~ahede ve takib etmek fır
satını bulmuşlardır. Bu itibarla 
Said Faik'i onlara tanıtmaya çalı
şacak değilim. 

Fakat gündelik işleri edebi ak
tüalite ile sıkı bir rabıta muhafa
za etmelerine imkan vermemekle 
beraber. güzel eserlerin. özlemini 
içlerinde duymakta geri kalmı
yanlara bu ehemiyetli hadiseyi ha· 
her vermek fırsatım da kaçırmak 
istemiyorum. 

Her şeyden önce şunu kaydet
meliyim ki, Said Faik,in bu ilk 
eseri, bizi, ilerisi için ümid veren 
ve bu itibarla da tesvik edilmesin
ae fayda bulunan bir ist;dadla de
ğil fakat olgun ve yüksek bir ka
biliyetle karsılaştınyor. B munla, 
üphesiz ki sanatının henü daha 

ilk merhales·nae h ılunan bu genç 
dibin. varabilcce w i en vn " a

nat mertebes"ne erismiş oldu u-
nu söylemek i tiyor de w Tm. Sa 
dece, "Semaver'' müellifinin, şim
diden hesaba katılması ve edebi
yat kıym t erimiz arasında tacıni 

dilmesi lazımgel n b"r sahsiy t 
o d ıt7t !l te ettirme e ç 
s1 orum. 

Bu ilk e eri, Said Fai 'in yarın
ki ed hi h""viy t' i sim "den tah
m'n etmeye imk'"'n ver b"lir mi? 
Bir sanatı "nn, me leki hayatın
da ne kadar b"" ··k ve um lmadık 
i t"h l ler ge · r bil ece w • ni h tır

d n çık rmama la b raber, biz 
Semaverle şimrl · en t ekl~ül ct
mi ve bu it" rla üz rinde m· sa
hede ve tahliller yürütebilecegi
miz bir hüviyet karşısında bulu
nuyoruz. 

Semaver'de yer almı~ olan ne ir 
parca1an (huni rr neı;ir adı altın
da sınıflamak da pek doğru ol
masa gerek) kü ük veya büyük 
hil-aveler iyice tetkik edilirse ara
farmda basit bir kısalık ve uzun 
hık farkından ba~ka e ash bir tarz 
ve strüktür ayn1rğı olmadığı gö
rii1iir. Bütün bu vazylarm hemen 
hepsinde, muharıir, gecmis zaman
hırnm h::ıf rzasrna nakşetmiş ol
du ... u enc;tantane veya pozları, 

belki kendi de farkında olmadan 
muhayyelesinin üzerinde vapmı~ 
old lw'J rötuşları bize anlatan bir 
müc;ahid vaziyetindedir. Bellidiı ki 
bu t-:ıhlolar. hayatta hikave mot:
fi, mevw ve bariz karalcterler arc 
yan t pik hil·fiyecinin so~uk ve 
cb 'ektif göziyle teE:hit ..ıilmis de
ğildirler. Bunların her t.1rinJe. et
rafındaki insanlara kar'> 7 tmanı
na ve yerine göre, sev i, al"'ka ve 
merhamet hisleriyle duygulu bir 
kalbin sıcak ve c nlı ates"ni duy
mamaya im "n yo1,..tt r. Onun icin
dir ki hu hikaye eri biz, sadece la
boratuvar masas na serilmis bir 
ilmi etüd gibi yalnız merakta de-- - -

<*) Srmar.ıer-. Said Faik. Küçük hi
kavder. Remzi Kitabeui, 1.tanbal. 
16'1 ~nvrln. sn kırroş. 

• i k ese 
ğil, fakat onlarla aramızda birden
bire ve na ıl ücud buldugunu 
f~rked~mcdiğimiz bir yakmlığm, 
bır bagm t kkül ettiğini hisse
derek, sürükleyici bir alaka ile ve . ' 
dım~ğrmızdan çok hislerimiz ha-
rekete gelerek, o uyoruz. 

Said Faik kl"sik manasiyle bir 
hikayeci midir? Bu suale cevab 
verebiJmek için evvela klasik ma
n ıri vle hikayecinin ne olduğunu 
tarif etmek İcab eder. Şüphesiz, 
bir Balzac. bir Flauhert. bir Mau
pa"" ~tnt kl" ik m n da hikayeciye 
mi 1 olarak ileri sürülebilir. Fa
kat adet:ı cem"vet mekanizması
nın nasıl ic:lediğjni tesbite çahş
tıklan hissini vf"ren ve çok defa 
kenclilerini mcvzularmrlan tecrid 
ederek. ölmek üzere olan hastası 
üzerinde yeni bir tıbbi müşahede
nin sevrini trı ·ib ettiP.i için mem
ntm hekim gibi, sahıclarma karsı 
tamamiyle ohiektif bir tavur al
maya muvaffak olan romancılar 
yanında İn"ianlan. ve helki en kes
kin ve derin bir göriic:le, kendi iç
lerinde seyrerlen ve sahsi mensur-
1anndan geçirerek hatıralanmn 
cerr:f!vesi i ind,.. h · .ze se,,rettiren 
bir Proust ve hattfi bir D~!tove
vsH daha mı az hikayecidirle ? 

Said Faik'in t.debi şahsiyetini 

derhal bu ikinci nevi edibler ara
sında ta<-nif etme te tereddüd ct
mivornz. Cünkii b"if"n yazıların
da bir otobiyografik hikaye koku
su veya hiç olmazsa tanımış oldu
ğu insanların portrelerini buluyo
ruz. 

Said Faik'.in çok orij ·nal olc.n 
tekniğini ve ü Iubunu da ayn bir 
yazıyla tahlil edeceğiz. 

YASAR NABl 

s 
a ,er 

Gire u da imnr ~] i 

y -

daki "1:: 1 

o~lnn i 
Pri Kn o~ -

tib chnc1dedir. im 

in ta .. rı ( 

hnlkevinde lopl l.t bir tasnrruf san.. 

dığı k~ i · ü2 kerelerde bulu~
mu§lar ve aralanndan bir müte§ehhis 
heyet seçmişlerdir. 

Kon) nda tırt Hnrla miicadclc 

Konya taran direktörlüğü Konya 
merlıtezinde ve nrında meyYD al; ç· 
larma musallad olan brbllarla m - cad~ 
leye giri~tir. B hususla balkrnm 
memurlara yar m etmektedirler. 

Erzurum telnır elektriğ 
kavuştu 

Belediyeye aid dizel motörünün bo. 
zulmasmdan dolayı 10 aydanheri ııık
tan mahrum kalan Er7.urum, bayın • 

Lk bakanlığının ver ·.: • 80 beygir k • 
vcti.1de bir motörl y • rlen nura 

muıtur Bunun için Erzurum bele 
bir tören tertib etmiştir. 

Seyy r ii üpanelerin 
rnuvof fakiycti 

Balrkesir h lkcvinin kuı·duğu &eyyar 
kütüpanenin Knı-aman köyüne götürül. 
düğünü evvc'ce yn • tık. Hatk b5 · 
bir istekle karııladığı için kütüpane da
lıa 10 gün bur n kald ktan sonra lı:ış· 

k köylere cönderilecektir. 
~ w~ ~~ ~...r.rıı~ ~ 

Size ~ocu;;'lı diişiindürecek 

1 
haftanın ha§langıcıdır. 

•o o - o wı:n n so o Sai1IJiR cıı:ıı:ıoanaı 

tJ L U S 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

B. Hitler'in ytldönümü 
Istar.bul, 19 - Alman devlet reiııi 

B. Hitlerin yıldönümü Tötonyn'dn 
konsolosun ve iman kolonisinin ijti
rak ettiği bir toplantıda kutlandr. 

B. Kammerer gitti 
İstanbul, 19 - Fransanın Ankara 

eski büyiik elçisi B. Kammerer bu ak
şam Parisc hareket etti. 

Vitrin müsabakasında 
kazananlar 

lstanbu), 19 - Tasarruf haftaar 
dolayrsiyle tertip olunan vitrin müsa 
bakasında kazananlara Halkevinde 
madalyalar verildi. 

Bir otomobil kazası 
lstanbul, 19 - Be,ikta~ta bir oto

mobil bir askere çarparak ağır yara
ladı. 

Işık söndürme tecrübeleri 
Osmaniye, 19 (A.A.) - Dün gece 

kua merkezinde •trk söndürme dene· 
mesi yapılrn•t Ye muvafakiyetle netice. 
lenmittir. 

1 

ı: il 

Zonguldak haberleri 
Yoksul çoculdara yardım 

Zonguldak, 19 (A.A.) - Çocuk esir
geme kurumu b:ıgün yıllrk toplantısını 
alfıknlı bir surette yapnu§ ve yok5tıl yav
rular için geniı ölçüde yardım yapılma· 
smı kararlaştırmıştır. Çocuk haftası i. 
çin zengin programlar ve müsamereler 
hazırlanmıthr. 

Halkeı:ind,~ lwnf eran~ 
Bu akşam hn!kevinde çok kalaba! k 

halk kütlesi huzurunda Havza ha§ mü
fettİ§i Cemal Aysan tarafından kömür 
ve müştakkab sanayii hakkında bir kon
ferans verilmiı ve halkevi gösterit ko
lu Kahraman piyesini büyük bir muvaf. 
fakiyetle temsil etmiıtir. 

J'Uayeıin 936 bii.Jcesi 
Genel meclis ilin 700 bin küsür lira

hk 936 bütçesini denk olarak tesbit ye 
programını ela kabul ve tesbit ederek 
bugün toplanbsına son vermiıtir. 

Yoksul t;i/ tçilere buğday 
dağıtılıyor 

Kızılay kurumu yoksul köylülere 
buğday dağıbmya baılaımıbr. Bundan 
'-!ka hunıi idareden 3000 Ye itçiler 
birliğinden ele bq bin lira yardon yapıl
ması brarlafbnlnnıbr. 

"U 1~,, un Dil Yazıları 
(Bap 1. inci aayfad.:ı) 

''Berl<. - (&ılat olarak) 1. pek, 
"kat.ı, ıert; 2. uığlam. metin, muh
''kem: (edat olarak) pek, uğlam 
"[''pek'' laf ı bunun muhaffefi 
"c ~:ı ger rtir. ]"; 

'Berkitm k. - pekitmek katı
''la~trrmak, ta iye ve tahkim et-

> ı - Bert 

SondaH "k" yerine "t" gelerek 
"b ı·t" ve h· n "r" de dü~erek 
'' b,.,t'' ~ kil eri de Yardır: 

''Bert. - (Uy~ca perk ve Ka. 
"zanca bert): iyi, mümtaz, maruf, 
''fevkalade. harikulade, mül.im, 
"güzel. en iyi, pek, c~mr, cuaret, 
''en ali Jerecetle: Bert umnı = 
''pek S"'ğuh: t aptah =pek 
"kuvve'li ıah

0

r; Bert sa.naargı = 
" f' L '' • p e ı 1, p " acı. , 

"Bet. - pek levkalade, bert" 
[8]. 

Pek: z:Jr/ 
il. - Zarf ve edat olarak "pek" 

öziyle benzerlerinin manaları da 
~udur: 

"Pek. - 1. ço!z, ziyade, gavet: 
"pek iyi, p giizel, pek yoruldum; 
2. aiiratle, hızla. fıt%lı olorah: pek 
"yürümek, pek o mak; 3. yüksek 
" ale. bağırc.ralı: p•k söylemek; 
"4. çiti det kavvetl e: pek vur
"ma <! 5. •ai!lam. nkı, metanetle: 
"pek clikmek" [9 . 

Analiz 
Şimdi, (pek) kelimesinin etimo

lojik teklini annli:ı edelim: 
(1) (2) (3) 

( eğ+ ep +ek ) 
(1) Eğ: Ana köktür. Kelimenin 

[6] Şemsettin Sami: Kamusu 
Türki, cilt: 1, sahife: 289. 

(7] Pekarski: Yakut Dili Luga
ti, sahile: 440 ve 433. 

[8] Pekarski: Yakut Dili Luga
ti, sahife: 442 ve 447. 

[9] Şemsettin Sami: Kamusu 
Türki, cilt: 1, sahile: 357. 

manalarına göre "kuvvet, kudret, 
çokluk" anlamlarına gelir. 

(2) Ep: Ana kökü temsil eden 
ve onun manasrnı üzerine alan 
pren ipal elemandır. 
(Eğ + ep = eğep) teklinde 

ana kök, prenıipal elrmanla kay
naşınca ( ep) §ekli ortaya çıkar ki, 
( epiy) kelimesinin de ( ep + iyi) 
olrl·,~u m"'hi dur. S0 mdive kadar 
yalnız tekit iç· basa getir"lmi 
bir mana ız söz snnılan ( ep) in 
"çok, oldukça" n lamına tam bir 
kelime olduğu böylece anlaşılmı' 
oluyor. 

(3) Ek: Kelimevi tamamlıyan 
ve ·~imlendiren ektir. 

B ekin vokali in te iriyle ( ep) 
e emanının voka i de di•serek ke
lime, son fonetili ve morfolojik 
şek "ni almı olur: Pek. 

(Pek): "çolduk, kuvvet, kudret 
kendi!l•nde temessül eden'' e de
lalet eden bir kelimedir. Bu mana, 
vukarda ttıfat ve zarf o arak sayı
lan manal rm h0 psin\ toplıyan 
genis ve esaslı anlamdır. 

Kelimenin (berk) ve ( perk) se
killerinde, aynı etimolojik şelek 
tekarrür ve temerküz manasiyle 
bir ( r) elemanı ilave edilmiş olur 
ki, bu halde de "çokluk, kuvvet, 
kudret kendi~inde tekarrür ve te
merküz eden,, e delalet eder. 

"Bet" ve ''bert'' şekillerine ge
lince, bunlarda son isimlendirici 
ek yerine "vuku ve hudus" mana
ıivle bir ''t" ~lemanı gelimi~tir. 
Bu h'.ilde "çokluk, kuvvet, kudret 
kendisinde temessül etmi~ olan", 
yah-..ıt "t,..karriir ve temerküz et
mis olan" anlamı çıkar. 

Görülüvor ki bütün şekiller ana 
manada birleşmektedir. 

(Pek) kelimesine bir çok ekler 
getirilerek yapılan (peklik, pekçe, 
pekitmek, pekişmek, pekiştirmek) 
kelimeleri ile aynı yolda (berk)
ten üreyen (berklik, berkitmek, 
berkiımeh ... ) kelimelerinin kuru· 
lu~ ları, h 0 p kelimenin 1lna manası
nı kuvvele11dirmektedir. 

Bunları, kablan ekler bakımın
dan, şöyle gösterebiliriz: · 

Pel.lih, Berklik 
(1) (2) 

ı I. Pek +- il -1 ik 
Berk+ il + ik 

(1) il: Manayı engin bir saha
ya naklederek sıfatlaştıran ektir. 

(2) lk: Bu sıfat anlamlı keli
meyi yeniden isimlendiren ektir. 

Bu halde (peklik) ve (berklik) 
"kuTYet, kudret, çokluk kendisin-

Adapazarı halkevi 
çalışmaları 

Son nylnr içinde Ad:ıpazan hnlkevi, 
çok faydalı bir konferans serisi tertib 
etmiştir. Zehirli gazlar konfcransiyle 
başlıyan bu seri, tm-ihte türk, büyük 
harbte türk mevr.ılariyle her pazar do
vaın etmekte ve çok rağbet görmektedir. 

Halkevine, bu konferanslarla birlik
te, ulusal mart ve şarkılcırımızı halka 
öğretmek için bir kurs açnuı ve ilk der
sine lsfkl:il mnr~ırnızl başlamı§tır. 

E viınizdc fransızça ve muzik dersle. 
ri de, son günlerde kuvvetli bir yola gir • 
mit bulunmaktadır. Adapazarı halkevi 
güzel sanatlar kolu. tam bir bando ile 
aynca güzel ele bir caz teşkil etmiıtir. 

Evin güzel tertiblenen ve gittikçe 
zenginle§en kütüpaneesi gün geçtikçe 
çevrede büyük bir alaka Ye rağbet ka
zanmaktadır. 

İzmit'te bir konferans 
lrmit, 19 (A.A.) - HaJke.imizia 

clanti üzerine Eminönü halken baıJnııw 
Agib Sım ı..giin ıe)ırimize plerdc 
balkm salonunda türk dilinde 1aclelik 
cereyanı haldonda konferans •ermiıtir. 
Konferanaı bÜyÜk bir kalabalık dikkatle 
dinlemittir. 

de alelıtlak temessül veya temer
küz etmiş olma halinin adı'' de
mek olur. 

Pekçe 
(1) (2) 

II. Pek + eç + eğ 
( 1) Eç: Manayı merkezden U· 

zakça bir sahaya naklederek ana 
sü~ e veya objede bu anlamın var
lığım nzaltan ektir. 

(2) E.f: Bu azaltılmış anlamı· 
tamamlıv:\n ektir. 

Bu halde (pekçe) "kuvvet, kud. 
ret, çok ı•k kendisinden uzakça 
bulunan" nlamını verir. 

Pekitmek, Berkiınıek 
(1) (2) (3) 

III. Pek + it + im + ek 
Berk + it + im + ek 

(1) it: Yapıcılık, yaptırıcıldi 
anlamlariyle keilme manasının 
yapılmış ve yaptırılmış olduğunu 
gösterir. 

(2) im: Süje veya objeye deli,. 
Jet eder. 

(3) Ek: Kelimeyi tamamlar Ye 
isimlendirir. 

Bu analize göre (pekitmek) ve 
(berkitmek): "bir süje veya oh. 
jede kuvvet, kudret,çokluk an1am
larmın tcme:ısiil Yeya temerküz et
tirildiğinin ifadesi0 ol.mu! olur. •· 

Peki1mek, Berki§nıek 
(1) (2) (3) . 

iV. Pek + iş + im + ek 
Berk + iş .+ im + ek 

(1) it: Kelime anlamını olduK· 
ça geniş bir sahada bulunan "' 

(?) im: Süje ..-eya objelerinde 
(3) Ek: ile ifade eden bu keli·. 

meler, "kuvvet, kudret, çokluk an•. 
lamlarının oldukça uzak sa.hada- ·. 
ki süje veya objede temessül Te

ya temerküzünün ifadesi" olmut 
olur. 

Bu kelimelere (if) ekinden ao• 
ra "failiyet'' anla.miyle "it'' Te "~ 
karrür ve temerküz'' manasiyle 
"ir'' de katılarak ( peki~tirmek) 
ve (berhiştirmek) sözleri kurulm 
ki bunlar da ''kuvvet, kudret, çok-
luk anla?Dlı-.nnr oldukça uzak sa
hz.daki b 0 r süje veya obje üzerin
de temerküz ettirmek" anlamına 
gelirler. 

l~te "Güneş. Dil'' teorisinin bir 
kelimeve ve ondan ürem0 wzlere 
mana~ .. i i h•ı kadar esash .e p 
niş bir ö çüdedir. rıoı. 

I. 'fı. D/1 .. MEN 

[10] Pek, berl:, hert ... kelimele
riyle ilişikli olan ve başka diller· 
den sanılan kelimeler hakkrnda 
da yarrn izahat verilecektir. 
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i'J'AIAY r\J~ ·· H ABES "J 
HARBi 

İtalvanlar 1-Iarrar a girdileı· 
~ 

Habcs k.ahinesi Aalisahahanın lloşaltıhn(J~J 
' hak.k.ıııda hiı· k.arar verecek. 

• 

Harrardan cenup cephesine giden habeş askerleri 

Londra 19 (A.A.) - Royter · 
den: Erit;e kaynağından bildiril
diğine göre, Eritre ordus~nun ön 
kuvvetleri Dessie' den Adısababa
ya giden yol üzerinde iler!emekte
dirler. ltalyan t~.yyarelerı b~ Y.~l 
üzerinde hiç bir habeş kuvvetı gor-
memişlerdir. 

Aynı kaynaklara göre, Oga.~cn
de, General Graziani üç gün suren 
şiddetli muharebelerden sonra 
Harrar' a varmıştır. 

1'sana bölgesinde 
T sana gölü bölgesin~e, .. italy~~ 

müfrezeleri gölün batı bolgesmı 
işgal ettikten sonra doğu cenubu
na doğru inmeye başlamışlardır: 
Bu kuvvetler pek yakında mavı 
nilin sol kıyısı gibi sağ kıyısına da 
geçmiş olacklardır. 

Dessie'nin batı şimalinde, Ma -
gadala kuşatılmıştır. İtalyan kuv
vetleri belki de şu saatle şehre 
girmiş bulunuyorlar. 

A di.<iababu lwl hı 1.-a_r{.#" it;iwlı• 

Habeş hükümetinin Adisababa
dan ayrılmak için hazll')and. : 
hakkında şayialar dönmekt~dır. 
Böyle olmakla beraber şehırcle 
şimdilik sükun ve baysallık hük'im 
sürmektedir. Fakat italyan kıtaia· 
rmın yaklaşmakla olduğunu bilen 
halk kaygu içindedir. Civarda bu· 
lunan bazı habeş kıtaları hükii • 
met merkezini hayatları pa11asına 
müdafaava <'.~metmiş c 1 -luklarını 
biJrl" ~....- :rl,,rdir. 

llıı ·:w!rriu i ~~ali 11111 ho J,·J.·111.· 
H-.be" resnıi m::.hf"J 0 ri ,.;, rli 

hiç bir dış yardımın Ad:sababa İŞ· 
galinin öni•re geçemiyccP ~ir.i al · 
larn--1 ~.,. VP "'., .. , ... :H\ 110 ..,..,.:11 ........... ('"" 

• 
(•etın 

miyeti hakkında pek acı hisler ifa
de etmekteclir. 

Royler Ajansının Adisababa -
daki muhabiı·i bildiriyor: Kendi 
gözü ile gören bir ingilizin söyle -
diğine göre, habeş veliahtı Dessi
eyi boşalttıktan sonra dağlarda 
kuvvetli bir müdafaa mevziine yer
leşmiştir. 

Kabine lıiikümeı merJ.·ezi11i11 ta· 
$rnmosı lıuklanda /..:anır verece/o. 
~ Habeş hükürnetinin merkezi
nin nakli için bir karar vermek 
üzere olduğu hakkındaki şayialar, 
kabine tarafından yalanlanmış 
değildir. Resmi bir tebliğde bu 
hususta hiç bir karar verilme
diği ve meselenin akşam üzeri göz
den geçirilmesi ihtimali bulundu
ğu bildirilmekte ve her halde şeh
rin ve bilhassa yabancılarm em -
niyeti polis tarafından temin edi
leceği ilave edilmektedir. 

Giiğii' gBğiise J·apılcm 

bir mulwrebc 
Sassabeneh - Daggamoda h:l.ttı 

üzerinde muharebe olmuştur. Bir 
İtalyan yerli fırkası İtalyan sol ce
nahını tehdid eden binlerce habe
şe hücum etmiş ve birkaç defa gö
ğüs göğüse safhalar gösteren mu
harebelerden sonra bunları pi1s -
kürtmüş ve bozguna uğratmıştır. 
İtalyan zayiatı büyüktür. Zira, üç 
gün süren muharebeler cok şid -
detli ve ki\nlı olmuştur. Habeş sağ 
ce ... nhma kum:rnda eden General 
r ·•harebe meydamnda ölm:;.,tür. 
Bu muvaffakiye+in H.:ı.rrar yo:unu 
Graziani'ye açtığı ve Naıd:m or
dusu artı ·farının ç'!vrilm""k t ehli
kesi altında buhmdnğu bi!d:ril -
!"'"'!"L:t.•rl1r. 

oldu -1-Iabesler 
' 

arp cok 
Adisahaha nın nıij«la faasına lıazırlaı11vor 

Roma, 19 (A.A.) He,vas 
ajansı bildiriyor: İtalyan kıtaları· 

mn Harrar' dan sonra Ciciga'yı da 
İşgal ettikleri rivayetleri dola~ -
maktadır. General Graziani hare -
katı hakkında sarih bilgi yoktur. 

Adisababa, 19 (A.A. - hal" .,. 
larm Ciciga'yı işgal ettikleri bildi
rilmektedir. Bir çok ecnebi ve bu 
meyanda belçikah zabitler yaru' 
Cibutiye hareket edeceklerdir. 

Ecnebi halk, İtalyanların şehre 
yaklaştrkbrı şayialarmdan telaşa 
düşmektedirler . 

Adistılmba miidafrwsmct /ıwm·lıl.-

Adisababa. 19 (A.A.) - Şim 
diye kadar Adisababanm şimalin· 
de ve batısında bulunan yedek kı
taları cumartesi güniindenb!'ri ceb· 
ri yürüyüş iJe veya kamyonlMla 
hükümet merkezinin rnüdaf aası 
için şimale sevkedilmektedir. Mii· 
kümetin Begemeder'e götürmek 

niyetinde olduğu habeş makam -
fo.rı tarafından yaianlanmakta <lır. 
dır. 

Cemı fJIUl.-i lwrb (;ol.· şidd,·tli old" 

Roma, 19 l A.A.) - 190 numa
ralı resmi tebliğ: Mareşal Badog -
lio bildiriyor: 14 nisan, şafak sö -
kerken, General Nassi'nin kuman-
dasindaki Libya fırkası, Somali 
cephesinde, Canagoho ırmağı üze
rinde toplanmış ve Decaz Abbebe 
Damota ile Decaz Makonnen En
delaçunun kumandasında bulu • 
nan habeş kuvvetlerine hücum et. 
miştir. Arazinin zorluklarına da
yanan düşman 15 ve 16 nisan q-ün
leriyle 17 nisan sahahı şidetli bir 
mukavemet göstermişt'r. Devamlı 
surette hava filomuz ile takviye 
edilen İtalyalı, libyah ve eritreli 
kıta!arımız bu iki bı",;uk günlük 
sidcletli mı•harehede cesurane çar
pışmış ve düsmanı her iki cenah. 
da da tam bir hezimete uğratmış 
ve kıtalarımız ileri hareketine de-

ULUS 

1 Baldvin in 
nı1tk11 

(Başı 1. inci sayfada) 

Britanya hiıkumetinin italyan a -
leyhtarı olduğunu sanmasıdlr. Hü
kümetimiz, İtalyanın ne bir boz
guna uğramasını ne de küçük düş
mesini istemiştir. Biz milletler ce
miyeti paktının bütün dünyanm 
kanunu olmasını istiyoruz. Bu 
ümidden vazgeçmedikçe, kendi -
mizi bu pakt ile mukayyed saya
cağız ve paktın her bozulmasında 
milletler cemiyetine yardımda bu
lunacağız." 

Kollekıif µiivcnlik 

B. Baldvin bundan sonra kol
lektif güvenlikten bahseU1li~tir: 

" - Kollek~if Güvenl~k için ça
Iı~.yon1z ve çalışacaCız. Bu sz.~1a
da 1{İ vazifemiz bitmenıi$~ir. kol -
le' lif gUvenli.l~~e d"l.il bÜhin dev
letler, mfüccav:zi gl!re!cirse z.Jcri 
tedhirlel'!e ve he.;p;a tehdide !;İd
detle azmeaiklerini si...iylemed:k -
leri takdirde bu kol~ektif güvenlik 
artık yok demektir." 

Zehirli gaz i~i 

Bundan sonra, Habeşistan'da 
zehirli gaz kuJJanılması mesele
sinden bahseden B. Baldvin şu 
sözleri söylemiştir : 

'' - Şayet Afrika'da böyle bir 
harb metodu kullanılmışsa A vru
pa' da da aynı metodun kullanıla
mcyacağını kim temin edebilir? 
Avrupa' da bu gaz harbı, çok da -
ha korkunç bir şey olur. Avrupa -
yı böyle korkunç şeylerden koru
mak için Cenevre' de gayet büyük 
bir enerji ve iyi niyetle harekete 
geçmek lazımdır." 

Alnıarı, frarısız sullı pliinltın 

B. Baldvin alman ve fransız sulh 

planından bahsederken bu planlann Al

ınanyanın ve Fransanın iyi niyetini is. 

bat ettiğini söylemiş ve demiştir ki: 

"- B. Hitler'in vaziyeti, bugün kendi
sine, Avrupadan harb heyulasını uzaklaş

tırmak için, dünyada her hangi bir kim
senin sahib olamıyacağı bir ku<lreti ver. 
mektediı·. Bu kudrete sahih oldağu gibi 
inşallah bu kudretle beraber, aynı mak
sad için arzuya da sahih olur. B. Hit
lcr' de bu istek varsa, B 'iyük Britanya, 
harbın önüne geçme!< için elinden ne ge
lirse yapacaktır. Ben şuna kaniim ki, 
B. Hitler, san-Jmi bir sulh arzusu bes. 
lediğine dünyayı inandırabilirse, bütün 
Avrupa devletleri, büyük eser uğrunda 
elbiı·liği yapmağa hazırdırlar. 

Fnmsız bus11u, in~iliz - frcın.,ız 
m ii rıası>lıetlerinin d azelme ... iıı

<fon lıoşnwl. 

Paris, 19 (A.A.) - Fransız gazete. 
leri, fransız - İngiliz münasebetlerinde 

görüldüğü bildirilen düzelişin ameli ne
ticelerinden oldukça hoşnud görünmek· 

tedirler . 

Pöti Parizyen gazetesi, bu şaı·tlar 

altında, konseyin toplantısının kaygısız

ca beklenilebileceğini yazıyor. Buna kar

şı Maten gazetesi başka bir fikri ileri 

sürmektedir. Zira. Milletler cemiyeti 
gayretlerinin yarıda kaldığını tesbit ve 
müşahede ediyor. Gazete diyor ki: 

Tecrübe bize iki şey öğretmiştir: 

1 _ Bütün kollektif zecri tedbirler, 
süel tedbirleri de ihtiva etmedikçe hiç 
bir ehemiyeti haiz değillerdir. 

2 _ Ulusların, kendilerine aid olmı. 
yan menfaatleri için bir harbe girecek
lerini sanmak gülünç bir şeydir. 

vam etmiştir. 
Cumartesi günkü de dahil oldu

ğu halde, zayiatımız 10 subay ve 
yaralı üç tayare subayı ve ölü ve 
yarah birkaç yüz askerdir. iki tay
yare hatlarımızrn gerisine düş· 

müştür. Muharebe meydanı bin
lerce habeş ölüsü ile doludur. Bun
lar arasında yüksek rütbeli zabit
ler de vardır. Binlerce tüfek, 12 
mitralyöz ele geçirdik. Hava filo
larımızın büyük yararlıkları gö • 
1 üldü. Kıtalarımızın kuvvei mane· 
viyesi mükemmeldir. 

Sayfa 3 

Boğ·azlar ha.I{kında 
Asılsız haberler dolaş mal{ta devam ediyor 

Atina, 19 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: Yunan hükümeli ta
rafından dün salahiyetli bir kay
naktan alman haberlerde türk 
müfrezelerinin Çanakkaledeki as
kerlik dışı bölgeye girdikleri bil
dirilmektedir. Dün akşama kadar 
Ankaradan bu haberi teyid eden 
hiç bir haber gelmemiş ve türk 
hükümeti tarafından yunan hi.ikü
metine bu hususta h '.ç bir tebliğ 
yapılmamıştı. Onun için, türk hU
kümetinin kararını niçin degişlir
diği ve eğer bu hususta emir ver
miş ise, süel kıtalarm Lozan and -
}aşmasını imza etmiş olan devlet
lerin muvafakatini almadan önce 
askerlik dışı bölgeye girmesi için 
neden dolayı emir vermiş olduğu 
mechul bulunmaktadır. 

Not: Anadolu Ajansı bu haberi 
daha evvel resmi ve kati suı·ette 
yalanlamıştır . 

l'111w11islem 11otamı::m heniiz 
cevap vermemiş 

Atina, 19 (A.A.) - Gazetelere 
göre, Yunanistan, askerlik dışı 
boğazlar bölgesinin yeniden işga
li meselesinin 13 mayısta Cenev -
rede müzakere edilmesi hakkın -
da cumartesi günü Türkiye tara -
fmdan yapılan tebliğe henüz ce • 
vah vermemiştir. 
Aynı gazeteler, Yunanistanın 

Türkiyenin Boğazlar hakkındaki 
talebini gözden geçirecek olan Lo
zan devletleri konferansına işti · 
rak edeceğini bildirmektedirler. 

Öte taraftan gazeteler, Lozan 
andlaşmasını imza eden devletler 
bunun Türkiyeye ait bulunan İm
roz adasiyle Bozcaada gibi asker~ 
lik dışı boğazlar bölgesi içinde bu
lunan Limnos ve Samotraz yunan 
adalarına da şamilolacağl düşün
cesindedirler. 

Anadolu Ajansuım notu: Son 
fıkra hakkmda lürk gazetelerinin 
tamamen aym fif..irde bulunduğu 
kayda değer görülmektedfr. 

Rir lmlgar g<ızeıesi ele bi:e 
hal,· veriyor 

Sofya, 19 (A.A.) - Dvovnik 
gazetesi, başmakalesinde boğazlar 
mukavelesinin Boğaziçi ve Çanak
kale boğazınm askerlik dışı bölge
si durumunu göz önünde bulundu
ran 6 ınc.ı maddesini gözden ge
cirmekte ve türk hükümeti tara -
f mdan son notasında ileri sürülen 
sebebin hakikaten ikna edici ma -
hiyette olup olmadığını sormak -
tadır. Zira, şimdiki rejim memle· 
ketin güvenliğini müdafaa için 
Türkiyenin tedafüi tedbirler al -
masma engel değildir. Türkiye bir 
harb filosuna malik olmak hakkı
nı haizdir ve böyle bir filoya da 
filen malik bulunmaktadır. 

Mesele bizi de alakalandırınak
la beraber, tahdidi mahiyette and
laşmalardan müteessir olan bi~
ler doğu komşumuzun hislerini ta
mamen anlıyor ve bu duygulara 

l
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1 Boğazlar için 
!verdiğimiz notaya 
Sovyetlerin cevaln 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

kiımetinin halen genel barıştaki 

emniyetsizlik ve ciddi bir harb 
tehlikesi mevcudiyeti hakkrndaki 
endişelerini tamamen hakh ve bu
na binaen, hali hazırdaki durum 
dahilinde, arazisinin emniyetini 
boğazlar rejiminin münasib veçhile 
tadili suretiyle, muhafaza hakkın -
daki emelini tabii bulmaktadır. 

Yukarda zikredilen mülahazaya 
binaen, Sovyet Sosyalist Cumuri _ 
yetleri Birliği hükümeti, Türkiye 
Cur ... riyeti hükümetinin teklifi 
veçhile, boğazlar rejiminin Türki -
ye ve bu bölgelere bans ve huzu

run muhafazası menfaatlerine uy. I 
l gun bir hale konulması hakkındaki 

l I
. müzakerelere iştirake amade bulun-

maktadır." j 
-··-···-t•................ i . ................... -...... " ........................ : 

iştirak ediyoruz. Zira, müdafaall· 
nı hür bir surette teşkilatlandu
mak ve inkişaf ettirmek için biz
zat kendi toprakları üzerinde ta
mamen hakim olmıyan bir ulı.ısun 
vaziyetini tanıyoruz. 

llüıiirı elnı gcızeteleri tel.:zibimizi 
ne:jreltiler. 

At;na, 19 (A. A.) - Bülün ga
zeteler, asker!;k dışl b')ğazlar bölge
s;nin işgali hakkındaki hab~rin tek
zibini neşt'etmektedirler. Öğleden 
sonra çı'-an gazeteler, lürk tekzibin
den başka yunan tekzibini de neşre
diyorlar. 

Prniya gazetesi d:yor ki: 
"Haberin doğru olmadığı aşikar

dır. Zira, türklerin, haklarının Lozan 
devletleri larafından tamndığmdan 
emin old ıkları halde boğazlar bölge
sini şimdiden işgal etmekte hiç bir 
menfaatleri yoktur." 

Elef teron Vima gazetesi diyor ki: 
"Haber doğru olsaydı bile, hadis 

olan durumu değiştirmiyecekti. Zi
ra, Türkiyenin Lozan andlaşmasım 
imza etmiş olan devletlere verdiği 
nota her tarafta en iyi intibaı hasıl 
etmiştir. Yunanistan, yunan tecim 
gemilerinin zorluklarla karşdaşma
ması ve ooğazlar için tanınacak hak
kın askerlik dı~ı rejime dahil bulu
nan yunan adalarına teşmili şartiyle 
türk hakkını tanımaktan başka bir 
şey yapamaz." 

Suncley Timcs ~·azeıesi, lıare1.eı 
larzınıızı uısvib ''diyar 

Londra, 19 (A.A.) - Sundey Tay
İs gazetesi, başmakalesinde, boğazlar 

bölgesinin süel lutalar tarafından İ~gali 
hakkında ortaya atılan ve fakat yalaıı. 
lanmış olan yaymtıların asılsız olduğunu 
umuyor. Türkiye tarahndan Lozan and
)aşmasının tadili için tutulmuş olan U• 

sulü tasvib ettikten sonra diyor ki: 
''Boğazların tekrar tahkimi hakkın

daki tüı·k isteği her halde makul görün. 
mektedir. Türkiyenin değişmesini iste
diği siyasa, eskiden paktl<lrla bağlı ve 

tedrici surette silahsızlanma yolunu tut
muş olan cihan şartlanna uygun idi. 
Halbuki şimdi aı·tık bugünkü şartlara 

uymamaktadır. Bu istek, hiç ol
mazsa andlaşmaJnrın doğrudan doğ
ru~ra tadili halinde milletler cemiyeti 
makinesinin makul biı· çabukluk ve a· 
dalet daiı·esinde faaliyete konulabilece· 
ğini göstermek için fırsattır." 

----·----
Almanyada şidc.lctli 

fırt:nıalar 
Stutgart, 19 (A.A.) - Son gan!crde 

yağan karlaı· ve fırhna, Kara ormanda 

misli görülmemiş bir vaziyet ihdas eL 

miştir. Kar ilci metreye kadar yükselmiş 

ve bir çek evler kar altında kalmıştır. 

Bütün münakalat kesilmiştir. Fırtına vo 
kar, ormanlarda büyük zararlara sebcb 
olmuştur. Ravensburg ve Fridrihshafen 
şehirlerinde kısmen elektrik cereyanı ke
silmiştir. 

Emden, 19 (A.A.) - Şarki Prusya 
kıyılarında büyük ve çok şiddetli bir 
fırtına hüküm sürmektedir. Nordenrey 
hariç, bütün adalarla münakale kesil
miştir. Borkum adasr karşısında Hanı 
Cari kançosu tehlikededir. Bir tahlisiye 
kurtarmak için yaklaşmak İdemekte ise 
de şimdiye kadar buna muvaffak olama
mıştır. 

Dr. Ekener 
B. Göring tarafından 

kabul edildi 

Berlin 19, (A. A.) - Dr. Ekener 

dün akşam Göring tarafından lcabul 
~dilmi'ştir. Ekener, mülakattan son

ra beyanat.ta bulunmak istememiş ve 
bir beyanat yapılmak lazımsa bum..ıı 
(jöring tarafından yapılması gert'1•e

CeGini söylemişt'r. Bununla berıı.hr, 
Fridrihshafen'e hareket etmiş c!'-' 1 

Dr. Ekener, Hinden!:lurg balonum n 
gelecek ay Amedkaya yapacağı ~ ~

yahat esnasında b;ılonda bulun3 ... l · 

ğmı söylemiştir. 
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Y ~~an~~~aze~elerde okuduklarımız) SULH 
9 Nisan 936 tarihli Deyli Herald

dan: 

A1 I 
nu başarabilmek için iyi ni:;·cte, sab
ra ve zorluklara dayar.maya VP kar
şılıklı anlaşmalara ihtiyaç olduğu 
şüphesizdir. 

-- ---- -- . -- -

EKONOMİ H~L\RBI 
Gerek alman sulh planını, gerek 

fransız &ulh planmı okuyan bir in
san, ortada üzerinde düşünülecek ve 
izahı gerekec~k birçok meseleler bu
lunduğunu görüyor. 

Buırün işin henüz başlangıcında4 
yız. Ukin "iyi bir b."lşlayış, işi yarı • 
yarıya tamamlamaktır!' Şu halde bu 
an için mesele İşe ba§lamak, hem de 
iyi başlamaktır. 

Mi li ekonomi basku a da.nın elinde olacakt r, Düşüncelerin ana hattı kafi dere
cede vazıhtır: Fransız hükümeti, Mil
letler Cemiyeti paktının daha kuv
vetlendirilmesini ve Avrupa hudud
ları içinde hareket edebilecek derece
de tesirli bir hale getirilmesini iste· 
mektedir. 

Ekselsior gaz.efesi adına Almanya 
Ja bu memleketin silôhlanma vaziye
tini tetkik etmiş olan Jearı Qaatrem• 
arre, gazetesine yazıyor: 

Alman endüstrisi bir buçak seneden
lNı:-i file:ı bir barb seferberliği için· 
dedir. Komşularnnız hemen hiç bir 
ham maddeye ve hususiyle çarpı§· 

mak için lazım olan ham maddeler· 
den biç birine malik değildirler. 1914 
de barba girdikleri zaman fÜphesiz
ki dünyanın heybetli ve en iyi 
organize edilmiş ordusuna sahibdiler, 
fakat memleketin ekonomik seferberli • 
ğini önceden hazırlanu,lardı. Endüst
riyel ekipmanları kayda değer bir 
mükemmeliyetteydi, fakat hammadde 
ihtiyatları hemen sıfırdı. 

Komşulanmız kendilerini ilci defa 
aynı tuzağa düşürecek insanlar de:iil • 
)erdir. Emin olabiliriz ki eğer istik • 
halde barb ederlerse, ekonomik ha
zırlanmalan da biç olmazsa askeri ba
zrrlıklan kadar ileri götürülm~ ola· 
caktır. 

Liidendorf'un "Topyekfrn harb" da 
yazdığı "milli ekonıni baş kumanda
nm elinde olmalıdır." Fikrine alman 
hükümeti tamaıniyle iştirak etmekte· 
dir. Geçen 21 mayıstanberi, bir ka· 
rarname, harb halinde memleket elm_ 
ııomisinin idnresini milli müdafaa haka
nına vermektedir. 

Bir dış kavga halinde alman hü
küınetinin halletmesi lazım geleceği 
meseleler içinde en mühimmi ve en va • 
himi hammadde tedariki işi olacak _ 
tır. 

Kauçuk, bakır, alüminyom, çelik, 
petrol, ağır yağ, pamuk, modern bir 
harhı yürütmek için en lüzumlu mad • 
deleı-dir: Almanya pratik olarak bun
lan iııtihs:ll etmemektedir. 

KIMY A.l\.ERLER iŞ BAŞINDA 

Bu meselelerin bir çoklarmm hal· 
)edilmesini almanlar kimyagerlerine 
havale etmişlerdir. 

Bunların en ciddisi, en acelesi pet· 
rol meselesiydi. Komşum.uz, şimdiye 

kadar; petrolunu Romanyadan, Rus
yad:ın ve Birle1ik devletlerden alıyor • 
du.Bir kaç senedenberi milli petrol 
istihsallerini arttırmak için muvaffa· 
kiyetle çalışmaktadırlar, çünkü Al
manya bir çok petrol kuyularına sa· 
hiptir. Bundan ba§ka linyit ve taş kö
müründen sentez yoluyla petrol çıkar
mak için bir usulü de tatbika koy
maya muvaffak olmuşlardır. Şiındi

den, ister kuyulardan çıksm, ister 
sentez yoluyla elde edilmiş milli pet
rol mahsulü, ihtiyacm hemen yarısını 
lırar~ılamaktadır. 

Kauçuk meselesi, ilk bakışta daha 
gÜç gibi görünür. Fakat . komşumuz 
bu meseleyi hal etmeye muvaffak ol • 
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muştur. Kullanılmış kauçuktan yeni
den faydalanmak usulünü keşfetıni§· 
lerdir. Bundan başka alınan kimya
gerleri auni kauçuk imali hususunda 
da yeni bir formül bulmu§lardır. Bu 
suretle elde edilen madde kauçuğun 
bütün vasıflarını haizdir, hatta ondan 
hem daha sağlam, hem de daha 
esnektir. Alman ordusunda kullam· 
lan motorlu vasıtalann tekerlekleri 
bu suni kauçukla kaplanmıştır, ve bu 
vasıtalar bir seneden beri hizmet gör· 
mektedirler. 

Bu neticeler elde edilmezden önce 
17 temmuz 1934 de bir hükümet ka
ran Almanyada stok halinde bulunan 
ham kauçuğun sayılmasını emrediyor 
ve dışarıya kauçuk çıkarılmasını am· 
bargo altma alıyordu. Ambargo bu 
gün de mevcuddur. 

Fakat almanlarm yerine koyacak 
maddeleri hala bulamamı§ oldukları 
bazı ham maddeler vardır ki bunları 
yabancıdan almak mecburiyeti baki 
kalmaktadır. 

DEMiR 
Almanyada bilhılSsa demir yoktur; 

demir cevheri dı,andan ve bilhassa 
Fransa'dan gelir. 

Komşularımız 1934 de 8 milyon 
ton ham demir almışlarken bu mik
darı 1935 de 12 milyon tona çıkar· 
mışlardır. Bu endişe verici bir ala
mettir. Aynı zamanda Almanyada be
tonarme ve çelik köprüler inşası da 

bu sene zarfında azalmıştır. Şu hal
de yanılmak korkusu olmadan al

manların satın aldıkları demirin yüz
de hiç olmazsa kırkını milli müdafaa 
ihtiyaçlarına harcadıkları iddia edi
lebiJir. 

BAKIR VE ALÜMINYOM 

Bakıra gelince, Almanya bu ma· 
denin memlekette kullanılmasını da· 
raltmak için sıkı tedbirler almıştır. 

Büyük harb esnasmda bakır tedariki 
hususunda Almanyanm ne kadar sı
kıntı çekmiş olduğu göz önünde tutu· 
lursa bu da endişe verici bir alamet
tir. Bundan böyle, elektrik taşıyıcı 

kablolar, otomobil cihazları. mağaza 
vitrinlerinin çerçeveleri, kovalar T. s. 
bakırdan yapılmıyacaktır. 

Mesele alüminyom için de aynıdır. 
Bu madde de askeri ihtiyaçlar için 
çok kullanılır. Alman kimyakerleri, 
arjil'den bu madeni çıkarmaya mu
vaffak olmuşlarsa da bu, çok paha
lıya malolan ve ancak harbta kulla· 

ntlabilecek bir usuldür. Şimdilik alü
minyomu dışardan almakla ve Yu
goslavya ile Macaristanm madenleri
ne iştirak etmeye çah~makla iktifa 
etmektedir. Fakat milli alüminyom 
İstihsali de 1935 de iki misline çık· 

mıştır. Fakat bu hal Almanyayı, ay· 

nı sene zarfında dışardan, en mühim 
kısmı Fransadan gelen 505 bin ton 
boksit ithalinden menetmemi~tir. Öy
leki, Fransa, bu fazla ithalattan en

dişeye düşerek Almanyaya alümin
yom cevherinin çıkarılmasmı menet
meye mecbur kalmı§tır. 

Almanya, fakirliğine rağmen, e· 
hemiyetli mikdarda bakır ve yÜn ihti
yati temin etmeye muvaffak olmuş
tur. Buna mukabil, pamuğu yoktur. 
Bugün Almanyada toplanmış olan pa
muk istokları sulh zamanında dört ila 
altı aydan ve harb halindede iki ay
dan fazla idare edemiyeeek kadar 
azdır. 

MiLLi MODAF AA iÇiN 

Bir buçuk senedenberi işçilerin 

yüzde 60 ı harb için çalışıyorlar ve 
Almanyanın yeniden silahlanmasına 

iştirak etmiyen bir endüstri şubesi 

yoktur, denilebilir. 
Bu §artlar içinde, bugün Oppel gi. 

bi gizli silah yapan bazı fabrikaların 
bütün randananlariyle çalışmalarına 
hayret etmemek lazımdır. 

Şüphesiz, almanlar tarafından en
düstriyel seferberliği tamamlamak 
için yapılan gayretler endi~e verici· 
dir. Devletin, yalnız siparişler ver
mekle kalmıyarak, sübvansİy!'nlar 

verdiği, türlü himayelerde bulunduğu 
ve kendisini doğrudan doğruya ala
kadar eden fabrikaların eshammı al· 
dığı, aynca da çok kon1vucu bir 
gümrük sistemi tatbill edildiği bili
nince lakayıd kalmaya imkan yoktur. 

Rayhşbank'm geç~n yıl ruslardan 
aldığı ve büdcenin hiç bir faslında ve 
Rayh~bımk'm ınuhas~bPsinde göste• 

rilmemiş olan 100 m!lyon altm mar· 

km nereye gittiği de sorulmaya de· 

ğer. 

ZAMAN IHTIYACI 

Bununla beraber birçok unsurları 
hesaba katmak lazımdır. Bir harb en
düstrisinin işlemesi, halkın sandığın
dan çok daha güç ve ağır bir İştir. 
Gerçi büyük harbm sonunda Alman
ya, milli müdafaa ihtiyaçları için ça
lışan 7000 fabrikaya sahibti, fakat 
bu neticeye varmak için çok zaman 
ve büyük gayretler ve fedakarlıklar 

gerekmişti. 

ELEKTRiK KUVVETi 
Alman endüstrisinin iki büyük za

fı olduğu da unutulmamalıdır: Evve
la elektrik kuvveti itibariyle fakirli· 
ği. Almanya 2 milyon kilovat, Fran

sa ise yedi buçuk milyon kilovat elek
trik istihsal eder. Diğer taraftan al
man elektrik şebekesi çok merkezi
leştirilmiştir ki bu da, bombardıman 
tehlikesine daha fazla ınaruz bulun· 

maı51nı intaç eder. 

Bir şartla bu teklif, umumun ona
yını kazanac<1k bir tezdir. O nokta da 
şudur: Milletler Cemiyetini yalnız 
Avrupa için kuvvetlendirirken onun 
otoritesini ve evrenselliğini zayıflat
mamak ve onu küçük düşürmemek 
lazımdır. 

Bu ana hatlardan tafsilata geçe
cek olursak o zaman vuzuh azalmak
tadır. Bu vesika bir kaba taslaktır. 

Birçok teferrüat ve tafsilatm yeri 
bo, kalmıştır; doldurulması 1azımge
liyor. Halbuki bu meselede, B. Flan
den'in Hitler plaru hakkında söyle
diği gibi, teferrüatı esastan daha e
hemiyetlidir. 

Şu halde İş akıllıca nasıl yÜrütüle· 
cektir. Bir şey, muhakkak surette va
zıhtır. Fransız planı da, alman planı 
gibi bütün bir Avrupa müzakeresini 
İcab ettiriyor. Bu hususta içine Al· 
manya dahil olan v~ya o!mıyan Lo
karno devletlerinin ve yahut herhan
gi bir Avrupa devletler grupunun mü
zakereler yapması kafi değildir. 

Bu suretle gerçek kollekt.if emni
yetin esasları kurulacaktır. Fakat bu
nun cazibeli bir fikir olmaktan pra
tik bir realite ha!ine gelebilmesi için 
bütün Avrupanm elbirliği etmesi la
zımdır. 

Şu halde ilk yapılacak İş, fransız 

planını, alman planını, başka millet· 
ler tarafından yapılacak teklifleri 
hep bir araya top!ıyarak bunları ka
bul edilecek bir hale koymaktır. Bµ-

Öyle ise hiç ..kimseye kapısı kapa
lı olmryan bir müzakerenin başlama· 
smı ümid edelim. Böyle bir konu§ma• 
nm kapıfarmı şuna buna kapalı tut
mak, sulh planmı daha başta yık· 
mak, harab etmek demek olur. 

Burada bir başka mühiın Ye müs
tacel mesele vardır ki ~u veya bu sulh' 
planmm alın yazısı onunla girift bir 
haldedir. 

Milletler Cemiyeti pakbnrn barb 
açanlara karşı olan durumunu kuv
vetlendirmiyecek, tesirini artırmıya

cak biç bir sulh planmm kabule de
ğeri o1duğu düşünülenıez. 

But;m Milletler Cemiyeti tu.rru
za u!!ramışhr. 

B. Musolini, yalnu Milletler Cemi
yeti paktına saldırarak giriştiği bir 
salclırganlık harbma devam etmekle 
kalmıyor, bir taraftan da kendi har
bma ve yağdırdığı zehirli gaz bom
balarma itiraz edenleri yok edeceği
ni söyliyor. 

Eğer bu hadiseler karşısında Mil
letler Cemiyeti susmuş duracak, ken
disini koruyacağını yeminle teyid et• 
tiği bir azasını fe];oketi ile b ~bata 

bırak3c:ok ve üstelik bir ~aldırganı 
mükafatlandıracaksa o zaman oto• 
ritesi ölmüş demektir. 

iş böyle olnuca ne fransız, ne al· 
man, ne de ba"ka bir devlete sulh pla. 
nrnm azıcık faydası bile olmaz. Çün
kü eğer Milletler Cemiyeti paktı, ma· 
nasız bir kağıd tomarından başka bir 
şey değilse, ona bajilr olarak yapıla• 

cak herhangi bir paktın ne değeri O• 

lur? 

Bugünkü günde Avrupa sulhunun 

:ı "1
1 

""" Ha~istnndadrr. 

İşte uykusuzluktan kıvranan siııirlilcrirı bitmez hikcnm.:a dilekleri , .... 
istenilen salah gelmez, her gün artan siııirlılil<teıı gittikçe kuvvet azalır'. . . 
erlesı gıın insan yorgun argın, hiç bir şey )apaıııamak halsizlii'!ilc kalkar. 

Bromural ·Knon-
bu felaketten kıırtulıııak için kullarııl:ıcak iltıçtır, Asla zararı >·oktur, sıııır· 
leri yatıştırır ve sakin ve salim bir uyku davc1 eder. 

10 \V 20 1.oınııriıncyl h3vİ tilu· 
lerdc ~cıaııclcrdc rc~dc ile >iltıhr. 

Knoll A.·0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen sfRhin. 

ANKARA 
len kayıtsız şartsız istiklal ve milletin ha1'i
miyeti prensiplerini tahakkuk ettirebilmiş
tir. 

Evet hatta, Türk inkılabı derken, bunun 
1926 dan 1930 a kadar Türk milletinin haya
tını baştanbaşa değiştirmiş olan devrimci re
formlan ilave etmek hiç de yanlış bir şey 
olmaz. 

dissiplin bulunan adeta kanuni bir inkılab
trr. Uzun müddet devam etmiş olmasına rağ
men, o da şekil itibariyle, bir tek ihtilalci 
hareket kaydetmiştir: Mevcud hukuku esa
siye ile sarahaten taaruz etmiş olan Nisan 
1920 seçimi. 

di eline alarak, şef salahiyetini ciddi itiraz
lara ve sarsıntılara maruz bırakmaksızın, so
nuna kadar muhafaza etmiştir. Onun irade· 
si, fikirleri ve planlan ile çarpışacak çapta 
ve kudrette bir adam, bütün inkılab devresi 
esnasında, cıkmamış ve çıkmak fırsatını bul
mamıştır. Bir defasında olsun, ne hadiseler 
ne de muhalifleri, onu, çİ2Tniş olduğu yoldan 
çevirememic;tir. Mustafa Kemal ve inkıli·b, 
hakikaten bir ve avnı şeylerdir. 

Ya.zan: tVurberr von B/SCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

~~~~~--·--~~~~~ 

TÜRK İNŞASINA DAİR 

Hukuku esasiye bakımından, Türk inkı
labı, 1920 Nisanının illegal seçimi ile başla· 

· mış ve 1923 İlkteşrininin 29 uncu günü ka
bul edilen cumuriyet karariyle nihayetlen
mistir. 

Fakat ideolojik bakımdan, Türk inkılabı 
daha Srvas kongresi ile başlamıştır. Çünkü 
o tarihten itibaren, Türk milletinin iradesi, 
yeni bir istikamette yürüyerek, müstakil 
Türk milli devletinin kurulmasını milletin 
tamarııma hir va7.if e olarak yüklemi~tir. Ve 
gene ideolojik bakımdan, Türk inkılabı, an
cak h~Hfeli !'in kaldınlmasmdan ve bunu ta
kih erien v~ni Tf'!?kilatı Esasiye Kanununun 
k h•11ilnden sonnı nihayete ermiştir. Ancak 
bu iki hacliseden sonradır ki, Türk inkılabı, 
Sr ...,~·ıa söz ile değilse bile znnnen ifade edi-

Fakat, bunların hepsinden iyisi, davayı 
iki bölüm üzerinden alarak inkılab'ı hukuku 
esasiye' deki manasiyle anlamak ve yeni dev· 
letin kurulması ve bir de yeni hukuku esasi
yeyi verecek yeni Normların tesisi ile inkı
Iab devresinin bitmiş olduğunu kabul ede
rek yeni cemiyet'in yeni inkılab müessesele
ri ve yeni inkılab kanunlariyle inşa edilmesi 
işini reformlar bölümüne sokmaktır. 

Türk inkılabı son derece orijinal ve şa
yanı dikkat bir inkılabtır. Onda ne fransız 
inkılabmm Bastille hücumu ve terrör gün
leri ne de Rus inkılabının barikad çarpışma
ları ve dahi11 muharebeleri vardır. Keza, fa
şist yahut nasyonal · sosyalist inkılablan 
gibi, uzun yıllar, illegal bir mücadele devre
si de kaydetmemektedir. 

Türk inkılabı, asli yapısında, otorite ve 

Fakat buna dahi kanuni bir şekil veril
mesi ihmal edilmemis ve Millet Meclisi'nin 
29 Nisan karariyle, dÜşman istilası yüzün
den mefluç bir hale gelen hukuku esasiye
nin yerine muvakkat ve zaruri bir rejimin 
ikame edildiği tasrih edilmi~tir. Öyle ki, ye
ni hukuku esasiye, kanuni bir şekil almış o
lan bu muvakkat ve zaruri rejimin bir deva
mı olarak doğmuştur. 

Türk inkılabında, birden tepen ihtirasla
rın yahut irrasyonel heyecanların uzaklaştı
rılması pahasına sıkı bir itidalin ve politik 
imkanlar ile zaruretlerin matematik ve stra
tejik hesabını yapan bir zihniyetin hakim 
olması, inkılab idaresindeki vahdet sayesin
de olmuştur. Bu vahdet, ilk gününden zafer 
gününe kadar devam etmiştir. Türkiye icin 
1919 yılında mevcud olan devrimci imkan
ları, tek başına olarak, Mustafa Kemal gör
müştür. Ve derhal, hareketin idaresini ken-

Gerçi Türk milletinin lehine olan bu gü
zel fenomen, bu kadar eksiksiz bir kemale 
gidemezdi, eğer dısarının getirdiği tehlike
ler, inkılab karargahında hadis olacak ikilik
lere bir vatan hiyaneti- damgasını vuracak 
istidadda olmasa idi; nasıl ki şarkta, cenub
ta ve garbta cereyan eden muharebeler, mih
verlerinden uğramıs olan her türlü regiona
list temayülleri, önlerine yurd uğruna kah
ramanca vuru~mak vazifesini koyarak, bir 
tek istikamette, yurd hi.zmetinde toplamış
tır. 

Türk inkılabının bir başka hususiyeti, 
ondaki pragmatik mahiyet ve her tiirlü teo-, 
rik ve ideolojik hazırlığın yokluğudur. 

(Sonu var) 
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Bulgarların 
İ3temeleri yunun 

devam 
Atina 19, (A. A.) - Mesaje d'Aten 

gazetesi, Mir gazetesinin Ege denizin· 
de bulgar mahreci hakkındaki makale
si hakkında tefsirlerde bulunarak, Nö· 
yi anlaşmasının 48 inci maddesini ha
tırlatmaktadır. Bu madde Bulgarista
na ticari bt mahreç verdiği halde Bul· 
ga.ristan tc.prak istemektedir. Kentlisi
ne vadedilen mahreç Bulgaristena ve
rilmemişse, bu andlaşmayı imza eden 
devletlerin vaitlerini tutmak isteme
melerinden değil, Bulgaristanın arazi 
genişletmek zihniyetinden vazgeçme
miş olmasındadır ki, bunu akit dcvlet
lerclen hiç biri hiç bir zaman kab ıl et

memistir. 
Makalenin muharriri. Lozan kGnfe

ransı zahıt1arrnı ve komisyon başkanı 
Lord Gürzon tarafından arazi ve as
~.<.:rJi k meseleleri hakkında Bulgaı ista
ııa karşr sarfedilen şiddetli sözleıi ha
tırlatmaktadır. Lord K:.işeodumdenberi 
dış bakanlığında müsteşar bulunan mak
rıel tarafından 3 ağustos 1925 de Tay
mis gazetesinde neşredilmiş olan mek

tupta deniliyor ki: 
"Müttefik de•ıletler, Nöyyi andlaş· 

masıyla Bulgaristana Ege denizinde ti
cari mahreçler verilmesini taahhüt et
mektedirler. Bunun bulgar smaçları· 
nın Ege denizinde her hangi bir nok
taya kadar gideceği manasını tazam
mı.n edeceği hic, bir vakit mevzuu ba
his olmamıştır. Bu i··e ait tesviye su-

denizine mahrec 
...> 

gazetelerini işgalde 
ediyor 
retinin tarzı Trakya hakkındaki 10 a
ğustos 1920 andlaşmasında tasrih edil
miştir. Bulgarlar Lozanda şikayette 
bulunarak, müebbet olmamakla bera· 
ber, Dedeağacuı mahreç olarak veril
mesi kafi olmadrğmı bildirmi:;;Ier ve 
altı kilomeue garba doğru daha elve
rişli yerler istemişlerdir. 

B. Venizelos buna muvafakat etti
ğinden bu istek kabul edilmiş, fakat 
bulgarlar, liman yunan idaresinde kal
drğı takdirde biç bir işe yaramıyacağı
nı bildirmişlerdir. Bunun üzerine yu
nanlılar bulgarlara limanın idaresini 
bırakmağı da kabul etmişler, hattS, de
miryalunun arsrulusal bir idare aJtma 
konulmasına da razi olmuşlardır. 

Bu anlaşmaya, kat'i bir şekil veren 
andlaşma projesi Bulgaristana Yeril
miş, fakat bulgarlar o zaman Bulgaris
tanı merkeze bağlıyan bir koridora ih
tiyaçları olduğunu bildirmişlerdir. Bul
garistanm böyll! bir iddiayı ileri sür
miye hiç bir hakkı olmadığı için, ınüt
tefikler andlaşma projesini geri almış
lar ve bulgarların mantıki' olmıyan is
teklerine lvlrşı yeni tavizlerde bülun
ması için Yunanistan üzerinde herhan
gi bir tazyik yapmaktan kaçınmışlar

dır. Bulgaristanın Ege denizinde tica
ri bir mahrPce olan hakkmrn tatmin e
dilmemiş olduğımu iddia etmek doğru 
değildir. Yanlış kat'i surette bizzat 
bulgarlarındır 

.3 .. l(arl adekin hir yazısı 
~------~~-----------

' • M J L LE J'LER CEMİYE'fİNİı' BUGÜNKiJ İKTlDAUSIZLH;f, 
1NGiLTERE i .E FR ANSANIN 1\ ENFAAT 

A YRIJJ'"';IND \ ~ DO(;:\IUŞTUR." 

Moskova, 19 (A.A.) - B. Ra
dek lzvesia rmzetesinde şu maka-

"' leyi ne~ retm i ,l° r: 
" İtalyanı ı z ferleri, milletler 

cemiye!inin Y' lnız lrrha engel ol
m3k hası sunda d- ~·ı, aynı zaman
da İtalya'yı zafcrin'n rneyva ar n
dan mahrum etm .... k hususunda d:ı 
kabTyetsizliO:ini gö termekted·r. 
Mil!et! r cemiyetinin bu il .. tıdar -
sız 1ığı İng

0

ltere i!e Fransa arac:ın
<laJ...; menfaat ayrılığından doğ
musi:ur. 

Bu ayrılıktan doğmuş olan Hor 
• Laval anlaşması İngiliz hü

1ru
metinin tereddüdlerini İtalya'ya 
açrkça göstermiş ve italyan taar
ruzunun kuvvetlenmesini intaç et
mi~tfr. Bunun şimdiden neticesi 
şu cıkabilir: 

Milletler cemiyetinin ve kollek
tif barış fikrinin vahim bozgunlu
ğu. Bütün dünya İngiltere ile 
Fransa arasındaki derin zıcl ~iyet
leri ve bunun milletler cemiyetini 
felce uğratan tesir~ni görebilmek· 
tedir. Bu hal her hangi bir müte· 
arrızı teşvik edebilir, zira mü!ear· 
rız, taarruzu esnasında, iki devle
tin müşterek enerjik icraatta bu · 
lurunaya iktıdarsız olacaklarını 
uma"!T.1 cekt:r. İngiltere ile Fro.n -
sa, habeş l'nlaşmazlığı hakkında 
miic;tert>k bir görü~te anla~mazbr-

Tefrika: No: 38 

s:ı, bu hal İtalyanın tam zaferini, 
İngilterenin aJır bir bo;!gununu 
ve net" ce o!ara!~ ela Fransa ile İn
gil ere arasında elıerniyetli bir 
uzaklarmayı iı.taç edchile~ektir. 
Hatta, bt.ından İngiltere'nin İtal
ya 'ya karşı nıünfer't harekette bu
lunması gibi bir netice çıkabile

cektir ki bu ta :::dircle Akdenizde 
durumun bu derece had bir şekil -
alması lngilteı·e için Almanya'ya 
mühim tavizlerde bulunmak sıya
sasmı sakınılmaz bir bale koya
caktıı ." 

Leh başbakanı Peşteye 
gitmekten vazgeçti 
Varşova, 19 (A.A.) - Havas ajan 

sı b'ldiriyor: Başbakan B. Koscia!kovs

ki, Budapeşteye hareket edecekken, bu
nu başka bir tarihe bırakmıştır. Bu ka

rara sebeb o!arak birdenbire hastalandı
ğı be.~anesini göstermiş ise de, haber a. 
lmdığma göre Varşovada kalması, yarı 
resmi, gazeta Po'ska'nrn lvov hadisele

ri dolayisiyle yaptığı şi:!detH hücumlar
dan ileri gelrn·ktcdir. Kabinede değişil<
li.k olacağından ve iç brkanı B. Raczl
kieviczin istifa eJe::eğinden israrla bah
sedilmektedir. 

yapacağım! 

ULUS SAYFA 5 

Mektuplar: 

Gündelik 

FRANSA CIPLAKMIS ! 

On üçler raporu nesredildi ..:. 

.. ~ 

( 80§& 1. inci sayfada) 

rabı çekiyorsa, bizim isteplerimizi 
ve onlardan fazla orman müte -
abhidlerimizi düşününüz! 

Simdi fransız davasını hulasa 
ed~lim; delil ve tedbirlerini göz
den geçirelim. Hangisinin bizim 
derdlerimize ve çarelerine uygun 
geldiğini göreceğiz. 

" k .. •.. Kağıd yapma ~ ıçın gere-. 
ken odun hamurunun yüzde 90 ını 
dışardan alıyoruz. Halbuki hesab
lara g5re bundan yirmi sene son
ra dünya rezervi tükenecektir. 
Bu vaziyet birçok ihraççıları üre
timlerini tahdid et.meğe bile sevk
etmiştir. Hakikat odur ki birkaç 
seneye kadar fransız kağıdcıları 
ilk - madde bulamıyacaklardır. 

" Diğer taraftan Sellulos, kim
ya endüstrisinde büsbütün yeni 
bir ehemiyet almaktadır. 

" ... Hatta yüzde verimi az olan 
tarım hölP.'ele~inde buğday ekimi
ni kaldı;arak, buraları hemen 
ağaçlamağa başlamalıyız. Bu su -
retle hem ağaç ihtiyaçlarımızı sağ
lamış, hem de buğday fiatmı ko • 
rumak için fedakarlıklarda bu
lunmaktan kurtulmuş oluruz. Hat
ta büdçenin bu fedakarlıkları ile 
ağaçlama masraflarını karşılarız. 

" ... iklimimizi ve yağmurlan
mızı tanzim etmek, su ceryanlurı
mızı düzene koymak o kadar fe -
laket gördüğümüz su baskınların
dan kurtulmak, nihayet Fransa'yı 
daha güzelleştirmek için, orman
larımızı 'Ve ağaçlıklarımızı çoğalt
m~ğa, odun ve onun ürünleri 
menfaatlerinden daha üstün mü
lahazalar bakımından muhtacız. 

" · .. Tedbirlerden biri, her tür
lü orman işletmelerini ve ağaçla
ma iş!erini doğrudan doğruya 
devlet emrine almaktır. 

" lt- ı .. 'd ı , w ~a.ya ve Amerıı:~ a o cıugu 
g'bi, gen·ş mikyasta milli orman
lar vücude getirmeliyiz: Bu vazi • 
f e.yi vilayetkr ve mikyasını ufalta· 
rak, en küçi.ik idare parçaları ara
sında taksim edebiliriz. 

" Vilayetler, şehirler, kasabalar 
ve köyler, ağaçlama programını 
muntazaman tatbik etmek mesuli
yeti altına alınabilirler . 

" Hulasa, evvela; bir ağaçlama 
politikasını tesbit etmek, sonra 
süratle onun tatbikına geçmek 
zaruret olmuştur. " 

*** 

( 8CJ§ı 1. inci şaylada) 

13 ler kom.itesinin İtalyan - habe§ an· 
laşmazlığı için sarfedilen uzlaşma 

gayretleri neticesi hakkındaki rapo
runu ne~ret:miştir. 

Raporda B. Aloizi tarafmdan 15 
nisanda 13 ler komitesi başkaııma 

tebliğ edilen İtalyan mütareke ve ba
rış şartları bildiriliyor: 

1 - ltalyan delegasyonu, italy.m 
hükümetinin 8 mart 1936 tarihli tel· 
grafına atfen, hükümetin muhasama
ta nihayet vermek maksadiyle hemen 
konuşmaya başlanması hususund lra
ti olarak mutabık olduğunu bildirir
ler. Muhasamat bir mütareke veya bir 
ilk barış akdi neticesinde olabilir. Bir 
mütareke hakkındaki kon~malar .. ıı
el kumandanhklar arasında vuku bu
labilir. Mütarekenin esas amacı, mü
tareke esnasında orduların gÜven
liğini zaman altına almak olduğuna 
göre, istenecek inancalar hiç şüphesiz 
bir iptidai harı§a müteallik olan is· 
teklerin smırmı geçmektedir. Bundan 
ba~ka görüşmeler, ilk barış görüşme
leri kadar sürebilir. ltalyan hüküme
tinin 13 ler komitesi tarafından yapı
lan davete mümkün olduğu kadar te
sirli kılmak hakkındaki arzusuna İm· 
tisalen, itlayan delegasyonu hemen 
ilk barı§ hakkında konuşmalara baş

lamasını tavsiye eder. 

2 • ltalyan delegasyonu, bu görüş
melerin ancak alh ay süel hareketten 
sonra hadis olan durum esasma daya
nabileceğini sanmaktadlt'. 13 ler ko· 
mitesi, uzlaşma zeminine girmekle, 

her köy için azar azar, dönüm dö
nüm, fakat küçük büyük birer ko
ru, ve belki bunları hususi idare • 
Jer ve köyler için ilerde en karlı 
olabilecek cinslerle tanzim etmek; 
bunlar müsbet ağaçlama tedbirle
ri; sonra, son ormanlarımızı kur
tarmak, işletmeyi ve her türlü iş -
leri daha sıkı, sert ve fenni bir 
kontrol ·altında bulundurmak, ya
şamak için orman mahvet.meğe 
mecbur olan köyleri serbest 
ve tenha topraklarımıza naklet
mek (Kocaeli ve Bolu bölgelerin-
de, hatta Toroslarm bazı kısımla
rında bunlar başlıca ehemiyette • 
dirler), kesafetli Karadeniz ta • 
raflarından ormanlara doğru gôç 
akınını en şiddetli tedbirlerle 
menetmek, bütün bunlar mesul 
makamlarımız, ihtısas adamlan
mız tarafından düşünülmüş şey
lerdir. Tatbik kararları için daha 
çok gecikemeyiz. 

Gözümüz önünde on seneden
beri yalnız 1stanbul'un ne kadar 
soyulmuş olduğuna bakınız! Belki 
bir ev için muayyen bir toprak 
kısmı ayırdıktan sonra, meyvasız 
ağaçlardan yapılan korulan ver -
giden affederk, §ahsi ağaçlama te
tebbüslerini himaye etmemiz la
zım! Hele Boğaziçinin ve lstan • 
bul'un diğer taraflarının henüz 
görünen yeşilliğini devam ettir· 

Bu mülahazalarm büyük bir 
kısmının, daha büyük, ölçülmez 
derecede büyük eheıniyetle mem
leketimiz için tekrar olunabilece -
ğine şüphe yoktur. Devlet kontro
luna gelince, hatta ısınmak için 
halka para~;ız 'Verilecek kışlık 
odun yığınlarının dahi onun 
kontrolu altında, muayyen bölge· 
lerden ve ormanlarımızın yenileş· 
m~sine engel olmıyacak tarzda, 
d'lğrudan doğruya onun emrinde 
olması lazımdır. 

Her vilayet merkezi icin bir kiı
çük orman, her kaza ve ~ahiye ve \ 

mek için böyle bir himaye yerinde 
olacaktır. 

F. R. ATAY 

bir emri vaki meveat elduğta aşikar. 

bir surette tanımaktadır. ltalyan de
legasyonu 13 ler komitesinin emri va. 

kii itiraf etmesini istemiyor. Yalnı:c 
komiıeden bu hususta tecahül etme~ 
mesini rica ediyor. 

3 • Bu sebelerden dolayı, italyan 
delegasyonu duruma uygun tek usu
lün devamlı görüşmeler olacağı ka
naatindedir. Mezkur delegasyon, 13 
ler komitesinin bu görüşmelerden ha
berdar olmasına imkan verecek bü. 
tün. vasıtaJan gözden geçirmeğe ha .. 
zır bulunmakta ve görüşmelerin cere• 
yanı için "Ouchy" şehrini teklif et. 
mektedir. 

4 • İtalyan delegasyonu konuşmacı 
lar neticesinin İtalyan hükümetine 
milletler ;ıe genel duruma tekabül e .. 

den faal it birliğine tekrar baılamali 
imkanmı vereceği ümidini izhar iç.in 
bu vesileden istifade eder. 

Raporda bmıdan sonra B. Madariaga 
ile İtalya ve habe§ delegeleri arasmda 
bu tekliflerin n:ıilletler cemiyetin.in. daha 
geniı bir ölçüde ittirakini temin. edecek 
tarzda tadili yapılan görüşmeler zikre .. 
dilmckte ve netice olarak 13 ler komi .. 
lesinin, başkanına verdiği hazırlama va• 

zifesinin nihayet bulmuı telakki edilme. 
sinden ba;ka bir çare olmadığı bildiri) .. 
mektedir. Dunım hali 3 son kamında 
13 ler komitesi karar sııretini kabul eL 
tiği zamanki dunnnun aynidir. 

Milletler cemiyeti azası iki taraftaQ 
boyuna hukuku düvel prensiplerine aay. 
gı gösterilmediği hakkında tikayctler. 
almaktadır. Habeı hükümetinin itti.'luun
lan zehirli gaz kullanılması aleyhindediıı 
ve bilhassa müteaddid ve acildir. f tal· 
yan hükümeti, hastanelerin bombardt• 

man edildiği hakkındaki şikayetlere ~ 
vab verdiği halde, zehirli gaz şikayetle
rine cevab vermeye lüzum görmemekte
dir, İtalyan hükümeti 11 nisan tarihli bir. 
telgrafında, İtalyan süel makanılannın 

düşman tarafından yapılan vahşetleri 

cezalandırmak istedikleri bildirilmekte 
ise de, bu beyanat zehirli gaz veya bat

ka vasıtalar kullanılınasrnın haklı oldu
gunu göstereme:ı:. 

Raporun zeylinde, hukuk komisyQoo 
nunun, iki taraftan bildirilen harb h:ı~ 
kuna aykm hareketler hakkında millet. 
Jer cemiyeti konseyinin aalihiyetine dairı 
olan muhbrası münderiçtir. 18 nisanda 
arsıulusal kızılbaç cemiyetine bir mele.. 
tub göndererek, cemiyetin harb huk:ıku. 
na yapılan muhalefetler hakkındaki bel~ 
gelerini vermekten imtina ebnesi dola. 
yisiyle teessür Ye teeuüf beyan ettiği 
kaydedilmektedir. 

Saate çok ehemmiyet 
veren 

Revue saati alır. Bir Revue saati 
alan ne aldığmı bilir. Çünkü 80 sene
lik: tecrübe gibi bir garantiye maliktir4 

Ankara satıf mahalli : 

Rıza Tevfik, Saat Ticarethane.si, 
Bankalar caddesi 8. 

Umumi sa~ deposu İstanbul, Bah· 
çekapı, Ta§ han 1 nci kat No. 19. 

1-1523 

Yazan: ]ak ŞARDON 

Türkçeye (evıren: Nasuh' BAYPAR 

Gülümsiyerek Madama baktıktan sonra: 
- Size damad olarak Kastanye'yi teklif 

ediyorum. 

bek oldl;klarmı sanıyor. Halbuki hayat ne 
çabuk geçiyor. Kendimi daha yeni evlenmiş 
farzediyorum ... Simdi bile babamı henüz o
damda imiş gibf görüyorum ... 

şapkasından birer birer iğneleri çıkarıyordu. 
Arkaya dönmeden, saçlarım tarıyarak: 
- Kapıyı kapa, dedi. Alber anlattı ... bi

liyroum ... 

-·-
- Size bunlardan bahsetmeme müsaade 

ettiğini, zannederim ki, tahmin edersiniz. 
İkinizin birihirmize söylemeğe cesnret ede
mediğiniz kelimeleri ben daha önce telaffuz 
etmiş olabilirim. Fakat bir yanlış düsünce· 
den dolayı ayrılmanızdan korktum. Şimdi, 
izin veriniz de bütün fikrimi söyliyeyim. İn
san, sevdikleri hakkında, ekseriya, tabiatle
rine dair edinmi:? olduğu yanlış kanaatlerle 
hiiküm verir. Fakat sizin iyi muhakeme sa
hibi olduğunuzu biliyorum. Kastanye bir 
artisttir ... 

Birdenbire susup salonun kapısına doğru 
başım cevirdi: 

- Zannedersem annenizin sesi geliyor. 
Onunla başbaşa konuşacağım. 

Madam Katröfaj, A lber'i görclüğü .za
man yemek oda:;ına giriverdi. 

- Ne güzel bir sürpriz, dedi. 
- Madam, size daha büyük bir sürpriz 

Madam Katröfaj, kürkünün düğmelerini 
çözerken: 

- D~mad mı? Fakat Kastan ye çok yençtir. 
- Oyle mi! 
- Odet'le konuşmuş mu? 
- Hayır. Nazik bir insandır o ... 
Madam Katröfaj Alber'e bakmadan, bez

gin bir ta vur la: 
- Allahım, bunlar ne çocuk şeyler! 
- Affedersiniz, Madam. Ben sanmıştım 

ki ... fakat beni mazur görünüz. Fikrinizi öğ
renmek istiyorum .•. Odet'e söyledim ki ... ha
reketimi tasvib edeceğinizden emindim ... 

Bu sırada Mersedes kapıdan göründü. 
Madam Katröfaj, eldivenlerini acele ace

le çıkarırken, yüzü karma karışık: bağırdı: 
- Bizi yalnız bırak! 
- Esef ederim, Madam. Fakat tamiri ka-

bil olan bir teşebbüs ... 
- Oturunuz Alber. Hayır, sizi '11ç bir 

suretle itham etmiyorum. Heyecanlandım. 
Anlarsınız ya! insan, çocuklarınm hala be-

İçini çekti ve devam etti: 
- Ona daha büyük bir saadet dilerim ... 

Ben Filipi çok severim. Oğlum sayanın. Ge
çen gün, hastalandığı zaman kendisini teda
vi ederken bana öyle küçücük göründü ki 
Öptüm!.. Kocam iki gün sonra dönmüş ola
cak. Bir sabah, saat on bire doğru, gelip 
kendisini görünüz. Benimle gıörüsmüş oldu
ğunuzu ona söylemem. Pek memri'un olacak
trr, eminim. Fakat bu isin ondan habersiz 
hazırlanıp kotarılmış olduğunu farzedecek 
olursa? bilirsiniz ki pek acayiptir .. 

Alber, duvardaki saate baktı. 
- Evet, fakat ilk önce Filip'i görmeli

yim. 
- Evet, iyileşti... öyle ise perşembe saba

hı geliniz. Kocamla, tıpkı benimle konuştu
ğunuz gibi konuşunuz. 

Alber gittikten sonra, Madam Katröfaj 
Odct'i çağırıp odasına girdi. , 

Odet bir suçlu gibi ilerlerken Madlm 
Katröfaj da endam aynasının karşısınaa, 

Odet'e baktı ve sonra şezlonga oturuve
rip, bitkin bir sesle: 

- Ne isterseniz öyle yapınız, dedi. 
Anasının heyecanı karşısında Odet aD-

lamağa başladı ve diz çöküp boynuna atıld~ • 
-. ~nneciğim ! bunun ~izi üzeceğini za: 

ten bılıyordum ! Alber söyledi.. ben istemi· 
yorum .. 

- Hayır yavru111 ... ben sadece heyecana 
kapıldım ... pek tabii bir şey. Bilakis pek 
memnun oldum ... yanımızda kalırsın... emi
nim ki Filip'le bahtiyar olursun ... belki pek 
genç olduğtmu sövliyecekler bulunacaktır ••• 
fakat yası hakkında itiraz edecek olan ben 
de~ilim. Bütün genrlikforini bitirip tüket
miş, knedini be~enmis, idealsiz ve sizi ezüp 
harab eden erkeklerden daha cok kofranın. 
Filip seni anlıyacaktır, c;ünkü · genı:tir ... bir 
kadın kalbinde ince, asil, hevecanlı ne var
sa. b;itün b1ınları sc:ırlece küdiksivece!.: el wil
dir. Evlendiğim vakit on yedi v~c; nda i im. 
Baban... (Sonu var) 
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J)ünkü spor hareketleri mek için fır!lat bulmaya başlamıştı . 

Dokuz, onüç, ve on altıncı dakika
larda Safa, Üç mühim gol tehlikesi at
lattı. Hakkı kale direğine yakın ge
çen iki şütle topu avuta atmış, bir d~

fasında kaleci müşkül bri plon ; "nla 
tehlikeyi bertaraf etmi~ti. 

fc..nerin bu golden sonra sayı mık· 

tarını artıracağı tahmin ediliyordu. 

Nitekim tazyik hala Galatasaray mü

dafaasını bunaltıyor, fenerliler hücunı 

Üstüne hücum yapıyorlardı. Fakat 

Fikertle Niyazinin zayıf kalmaları 

Galatasarayın iki cenah muavınıne 

en güzel oyunlarını çıkarmaya imkan 
veriyor ve hücumlArın da neticelen
meııine mani oluyordu. 

' 

(Başı 1. inci sayfada) 

yerlerini muhafaza edecekleri anla
şılmaktadır. Saffet, lbrahim, Gazi ve 

Ali bu maçta cidden muv"ffak ol

mu~lardır. 

(;enc:l..r Birliği - \ltınor•ltı 

Bir hafta Önce, Türkiye şampiyo· 

nu Fenerbahçeye kar~ı muvaffaki
yetli bir oyun çıkaran Gençler Birli
ğinin bugün Al tınordu karşısında a 

Jacnğı netice, lehine olarak, maçtnn 

Önce, tahmin edilmekte idi. Fakat 
altınordululıı.r her türlü heıap!ım değiş
tirecek muvaffııkiyetli bir oyunla henüz 
şampiyonluk unvanını taşıyan Gençler 
Birliğini 1-0 yendiler. Hem de ı-uzgiı.r 

ve güneşe karşı oynad kları birinci dcv
red,. yapt kları bir golle ... 

Bu n etice, G en çler birliğinin tek
nik ve gÜ?el maçlarını seyretmeğe a
lısmış olanları belki hayrete düşi;re

cek ve taraftarlarını da Ü7ecektir. fa_ 
kat hiç şüphesiz, genç bir takımın 

m etodlu bir çalışma sonunda, elde et

tiği bu muvaffakiyetten dolayı da &e 
vineceklerclir. Çünkü, Ankaranın bi

rinci sınıf takımları arasına bir ekipi· 
miz daha katılmış oldu. Altınordunun 
m,çın son dakikasına kadar enerjile

rini sarfetmeği bilen genç futbolcula 
rını tebrik ederken, Gençler birliği

ne de eskisi gibi çalışmalarını ve u
zun yıllar İçinde kazandıkları iyi •· 
ziyetlerini muhafazaya gayret etme

lerini tasviye ederiz. 

Maçın hakemi Kemal Halimdi. T. 
S . K . kon"resi dolayısiylc şehrimh·de 
bulunan Kemal Hıdimin bu maçı ida· 
resi Ankaramızdaki h~•r .. mlerimiz i 
cin · y · bir drrs oldu. lki tara cın ta
kı,...lr. rı "?yle kurulmu t u: 

GPndcr nirliği: 

HJ<him - Asım, Halid - Ahmet, Jh. 

sa•ı, Mitat - Keşfi, Salahaddın, Ra 
ıiı.ı, Miiniır, İhsan. 

Altınordu: 

Yahya - Mahmud, Mehrned · S 
vct, Sedad, Sudi Hcşnd, R s i, R 

ş'd, M~stab Ha ,ın 
K<ıleyi Gençler Birlifi seçti ve rüz

g~ rı arkasına aldı. Oyuna Altınordu 

ba ladı. De\re sonuna doğru hafifle
me ba 1 n rüz arın yardımı ile 
G ç r B li i Altınordu kalesini bir 
ç mb r i ne aldı. Fnkat gayretli oy
n y n ı:ltınordulular gol fırsatı ver

miyorla.-Jı ve ara sıra akınlar da ya
pıyorlardı. Böyle bir münfcrid akın 

esnasındi\ altmordulular maçın ilk 
ve son golünü yaptılar. Birinci devre 
1-0 G nçler Birli· inin aleyhine bitti. 

ikinci devrede rüzgarın o kado.r 

tesiri kalmamıştı. Onun için maç da

ha .yi oldu. Gençler Birliği, beraber
li" e ve gal'biyete ulaşmak için ço 
çalıştı Altınor lu -:la ele geçen fıruh 

kaybetmem k i ', in elinden geleni yıp· 

h. 4.3 dakikalık \.lzun bir zaman İç•n 
de oıeticeyi cleğiştirecek bir gol çık

ma.dı ve maç b öylece nihayet buldu. 
Altınordll takımında Yahya, Sedad, 

Sadi çok muvaffak oldular. Forved 

hattında da beraberlik yoktu. Altın

ordulular bunu da temin edebilirlerse 
güzel bir takıma sahib olacaklardır. 
Gençler Birliği takımı için bir şey yaz

mağa lüzum yok. Çünkü netice ne de
recede muvaffak olduklarını gö:ıter

mektedir. 

Ankara Gücü alanında: 

Ankara Gücü - Kırıkkale maçını 

8 • O Ankara Gücü kazandı. Güven.,: 
spor da 1 - 6 gibi güze l bir netic-e ile 
Demirı.poru yendi. 

İstanbul'daki Maçlar 
İstanbul, 19 (A.A.) - lstabul f.ıt

bol şampiyonası maçlarına bugün de de
vam edildi. Gece yağan yağmur sahaları 
çok g üzel bir hnle koyın~şhl. Havanın 
dl'\ azami derecede müsaid olması, sene. 
nin en mühim iki maçının birib:ı·ini mü
teakib oynanacağı T aksim snhas:na 
sporculardan mür kkeb büyük bir k<:!a
bal•ğın toplanmasını k<ılaylaştırm ştı. 

Saat on dörtten sonra gelenlerden 
mühim b ir k smı , gişeler;n ve kapın.n 
önünde izdihamdan içeri girmek imkanı
nı bulamıyarak geri dönüyorlardı. Böyle 
olduğu halde Güneş • Beşiktaş maçının 

birinci devresi. bitmeye yaklaştığı za
man, mah§eri bir manzara arzeden Tak
sim stadyomandaki meraklıların mikrları 
on bine yaklaşmıştı . 

Ciirıe~ - Be~il<taş ma~·ı 
Maç, Güneş ve Beşiktaş takımlarını 

karşılaştırıyordu. 

Hakem, Fcnerbahçeclcn Cafer. 

Oyuna ruzg:.ra kar§ı oynamak vazi
yetinde kalan Güneşliler başladılar. Bu 
ilk hücum Beşiktaşın muavin lıatt1ı1da 

k •s:ldi ve Beiiktaşlılar, ilk dal.:kndan 
itibaren Güneş kalesi etrnfında gittikçe 
darlaşan ve şiddetini artıran bir tazyik 
çcnberi kurddar. 

ne.~il.·t.lŞ u[!ır b.ı.o;ıyor 

Bcşiktaşın agır ba!'kısı, oyun'.ln ilk 
çeyregi için kati idi. Fakat, Güne)iler 
evvela gol fırsatı vcrmiyerck bu baskıyı 
le irsiz bir hale getirdı er ve on beşinci 

d k l.adan sonra hücuma geçerek b r. 
taı af ettiler. Hücum tecavÜzLİnÜ Güneşin 
b k sı tnkib etti. Güneşliler her ilci ce
n ıtnn yapt k' rı akınları, muavin hat
tının da işt' aki ile müe sir bir h le so. 
kuyorl rdı. Be ikt ş defansı nisbetcn 
cuss siz oyunculardan miırekkeb olan 
Güneş muhacim hattını d ırdurmak için 
çok favul yapıyor ve Mehmed Alinin 
müdafaa ettiği kale biribiri arkasına a. 
tdan firikik vuruşlarının tehlikeli ziya

ı etlerine maruz k hyordu. 

Birinci devre bu şekilde 0-0 bera

berlikle bitti. 

l kiuci df1 vrc 
ikinci devreye iki rnkib mütevazin 

bir oyunla girdi. 

Maamafih Güneş hücum hattın:n 

enerjisini bertaraf etmeye muvaffak 

olan bcşiktaşlılar, yavaş yavaş yeni

den ağır basmaya ba~ladılar. Hakkı, 
Faruğun fedakar bütün müdahalele
rine rağmen, Safanın kalesine süziil-

Re~iktaşrn ili• ı.wlii 
Beşiktaşlıların üstünlüğü temin e

den sayısı gecikmedi. Yirmi birinci 
dakikada H11kkıdan bir pas alan Na
zım sıkı bir fırlatı~la Güneş müdafil e
rini geride bırktı ve bir burun şütü i

le t11kımına ilk golü ka7andırdı. 

Yeniden b şiryan didisme Be!likta 
şın ikinci golü cıl<arm<\~r ile hitti Yi
ne Na:ırm, g':zel kovaladı;::ı bir fırsr-ı· 

tı kullarıarak takımın!\ ikinci golii 
de 'k zandırmıoı,tı. 

Ovunun hundl!rı ~nnra~ı S3.yısı7 

gecti ve beşiktaş1 ı!nr sahadan 2-0 ga

lip cıktıli\r, 

/<',,ıwr - Gal·llllS''rtl.'' 1·•'1•·1 

S ra sonuncu ma~a Fcııerh.,'lçe 

Gı- 1 ~• 'l'lra" karşılıı~ması:ıa gPlm'şti . 

Oyuna Fencrb hçe'i'er ba~ladılar. 

Oyunun i l kanlarının ml\n:l:ar;ısı §U 

idi: 
F enerlilcr, r ahat ve emin paslarla 

Galata'.'>aray defansını zorluyorlar ve 
şiddetini gittikçe al'hran bu tazyılt 
kar~rsmda Galatasarnyın genç ele 
manlardan mürekkep takımı, bülüı

enerjisini sarfetmek zaruretinde ka
lıyor. F enerbahc;e, Gala tasa ray kale
si önünde yerleşmesine rağmen, gol 
fırsatları yaratamıyor. Topa ve vazi
yete daima hakim olan Fenerbahçeli 
ler bu faikiyetlerini tesbit edecek sayı 
fırsatından ekseriyetle uzak kalıyor
lar. Birinci devrenin şayanı dikkat 
hareketlerini kaydedelim: 

Yedinci dakika: Galatasaray mu
hacimleri, Fenerin muavin hattındırn 
sıyrıldılar. Eşfakın 25 metreden attığı 
çok ıakı bir şüt, F ener kalesinin tanı 

kö~esini buldu .. Fakat Necdetin yıl
dırım gibi bir plonjonu muhakkak bir 
~ayıya mani oldu. 

Galawsaray telılil.·etlt• 
G alatasaray ilk ciddi tehlikeyi 16 

ıncı dakikada geçirdi. Ali Rızadan 
gÜ7.el bir pa!I alnn Şaban, kısa bir 

mesafede kaleci ile karşı karşıya kal

dı. Fakat çarpık bir vuruş golün kaç

mnsına sebebiyet verdi. 
23 üncü dnki ·n: Fener tazyikinin 

çok şiddetlendiği bir an. Top Fil.tret
ten N"ciye, Nacidcn Ali Rız ya eçti. 
Ali Rıza sıkı b'r driblin le L" fiyi at
lattı. Ve knleye do"ru s"z"lmeyc 

bnıılndı. Avni şnşırmı!I, bo!I kalan ka
leyi müdafaa imkansızh·ını anlamış 
gö i!rıüyordu. Fakat Ali Rı7a, izah e

<lil<'mİyecek bir ataletle h r <"' ini 
tanzim edemiyor ve şütü atamıyordu. 

Niha"'e t zayıf bir şüt e topu Avniye 

verdi ve ~olü kı1Ç rdı. 

1"l•1H.•1" 11 pol'i 
25 inci da ika: Niyazinin bir 'ni

!'.ini kesemiyen Lütfi topu kornere at
tı Cevadm güzel biı· köşe vuru u Uıl
finin kafasından Nnciye, Nnciden Ali 

Rızaya geçti. Ali Rıza sılu bir şütlc 
takımına galibiyet sayısını kazandır

dı. 

Birinci devre bu şekilde bitti. 

I ı·inl'i devre 
İk!nci devrede gah.tasaraylılar çok 

azimkar bir oyun oynadılar. Kuvvetl i 
rakiblerinin hakemin düdüğü ile baş 

lıyan muntaza m ve ahe nkli oyununu 
evvela bertaraf ettiler ve yirminci da
kikadan sonra da hücuma geçtiler. 
Galat<unrayın bu hücumla temin et
tii.Ti faik vaziyet. fenerlilerin anlaşıl
mıv n is e lu''7' iY.i ile karşıla"lınca çok 
tehlikeli 5ekil'er alıvor ve galatasa
ravlılara hir beraber' ;f;j i;mid ettire· 
cek hfıd'seler oluyordu. 

Maç, 1 O Fen erbahc:enin t;'\1ihiye· 
tiyle bi ti. O ·\lnu şu şekilde hulasa 

e•mek k abil ir: 

\' ıs:/ oyrwtlılar ~ 
F enerbahçe, birinci devrede ve ı· 

k inci devrenin ilk yirmi dakikasında 

k a.t'i sı•rette hakimdi. Bütün takım 
bir ma kine intizamiyle i şliyordu. Sa
yı adedinin atrmaması, bu ahenk İ· 

çinde bir kıvılcımın parlıyamamasın

dan ileri geliyordu. Ayaktan ayağa 

paslarla mütemadiyen Galatasaray 
defansını yoran fenerliler, bu 

Çf'mberin i<:inde kat'i neticeyi vere
cek parlayı~ı bir türlü vapamad1lar. 

Oyunt•n s~n 25 daki tasında G ala

tasl'\rBV hi\k1mdi. f..,kat bu tefevvuk, 
fener•:ıerin hızlanmasına mani ola
madıkları İr enerjiden ileri geliyor 

du. Hare'setler ı<ahııi ve ahenksiz idi. 
Nitekim Fener defansı, Esaddan m ah
rum g ibi oynamasına rağmen, bu 
tazyika bunalmadan ki\r~ı koydu. 

f'<' ıt'rbulı :e stu:l ırula: 
l'k maçı Anadolu - Topkapı oy

nndılar. JI aç 4 - 1 Anatlolunım lehine 

bitti. 
ll inci m ç Vefa - Eyüp arnsında 

idi. Vef maçı 3 O kazandı. 

Sere/ .-;tadmdcı: 
llk maçı Beykozla Süleymaniye 

oyn dılar ve m ç bir biı e ber berlik

le bi ti. 
Son m ç'n 1 t nbul por Hıl i 4-0 

yendi. 

Bugünkü konferans 
S~iııwr Han { Hııknk ll~i ~n iri llr. 
1\1 'inib Hu. ri Üı·gühlii hu ak unı 

ralh oda konf t·ı·an"' •wrisirıc· 

de' am t•tlt·<·t·I~. 
Sümer Bank hukuk mü a" rı 

Dr. Münib Hayri Ürgüblü hu ak
sam Ankara rad} osunda saat on 
dokuz huçul.ta hukuk ilmini yay
ın~ kurumu adına vermekle oldu
ğu konferans serisine devam ede
cek ve medeni kanunun 131, 132 
ve 133 üncü maddelerini hukuk 
naz:ıriyeleri ve mahkeme içtihad
ları bakımından anlatacaktır. 

B. Ali Tahir Akyüz'ün çıkardı w ı 
bu aylık mecmuanın ilk nüshası eli
mizdedir: Seçilmiş yazılar, değerli 
imzalar, ve iyi tasnif, bu derginin il
mi hüviyetini ve üstün yerini daha 
ilk sayısında anlatmaktadır. 

Birinci sayısını süsleyen yazılar 
arasında profesör Ragıb Hulusi
nin öztürkçe üzerinde, Hüseyin 
Siret Özsever'in üç kıta, Ali Kiımi 
Akyüz'ün, pestaloj i ve Yusuf Zi
ya Paşa, Ahmet Muhib'in yaşa
makta iken, Peyami Safa'mn ede
biyatın üç tarafı, Cemil Sena'mn 
Saadete dair, Elif Nacinin kadın 
ve resim. Doçent Enver Ziyanın 
tarihin devirlere bölünmesi, Ali 
Nihadın bostan dolabı, F ıkret 
Mualhnın Pierre - Auguste Renoir, 
Fah'r izin Ada Negri'den parça -
lar, Tahir Olgun'un şeyhi ve har
nd.rnesi , Cah:d Sıtkımn basıbadd
mevti, Said Faikin hancının karı
sı, Mutena Örenin bir sürpriz, 
Racinin dünü~, Şefik Canın buı:ı -
nık su başlıklarını taşıyan etud 
hikaye ve şiirleri Gündüz'un 
mecmuacılık alemimizde almaya 
namzed olduğu üstün yeri şinıdi -
den belirtmektedir. Genç yazılar 
sayfalarında yarınki istidac.Harı 
bulacaksınız. 
Mecmuanın gelecek sayısmc!a 

bize vereceğini vadettiği imzaları 
bir arada toplu görmek gerçekten 
bir ze-vk olacaktır. Otuz iki büyük 
sayfaôa on beş kuruş olan Guıı -
düz'ü muhakkak okuyunuz. 

l(ıs~ı l)ıs Hahcrlt~r 
' :;: Par:s - Varşova'dan gelen haber-

ler , 1 vov hadiselerinden sonra, kabinede 
Lüyük değiş'klikler olacağını göster. 
mck 1edir. 

:;: Varşova - Bir kaç gündcnberi 
Varşo\'a'da bulunan Norveç dış bakanı 
B. Kobt bu s<:bnh Mo kova'ya hareket 
etmiştir. 

:!: Triyeste - "Batori" Polonyll 
transatlantiğinin dün Monfalkone tez• 
g" hl rına teslimi merasimi yapılmıı

lır. Bu transatlo.ntik Gdinia ile Nev

york arasında işliyecektir. 

::~ Varşovn - Norveç dış işleri ba
knnı B. Koht şerefine, dün akşam Nor
veç elçisi b'r ziynf t vermiştir. B. Koht 
bil sah h Mo kovaya hareket etm kte
diı-. 

* Londı a - Kıraliçe Mari vaµ•.ıru, 
sürat t crüb leri esnasında, iki millik 
;)lçülü bir mesafeyi onbeş defn balet
miş ve şimal cenup istikametinde 32,84 
mil yapmıştır. 

Öteki 8 tecrübe esnasındaki sürat
leri 29,95 ve 32,43 mil olmuştur. 

Suriyede yeni hadiseler 
Kudüs, 19 (A.A.} - Yafa arap ve 

yahudileri arasında bir kaç vaka kny 

dedi!mektedir. Vaka yerine bir s:icl 

kıta gönderilmiştir. Polis ateş etmeye 
mecbur olmuştur. Durumun vahim ol

duğu bildiriliyor. 

=============================================================================================================================================-. 
T efrika : No: 39 

TOPYEKUN HARB 
Yazan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA - . 
Hava silahı kuvvetinin ordu ve donanma 

ile olan nisbeti, muhtelif hükümlere uğra • 
maktadır ; ancak, tayyarelerin tekemmül et
mesi ve düşman memleketin ekonomisi ve 
halkına karşı kullanılarak, harbın kati 
neticesi üzerinde tesirini göstermesi imkanı 
dolayısiyle, bu, keşif işlerinde ölçüsüz bir 
değer taşıyan silahın ehemiyeti artmakta
dır. (16). 

Bedihidir ki, harb güdümünün emrinde, 
kuvetli bir kara ordusu, ve kuvvetli bir do-

nanma yanında, bir de kuvvetli bir hava si
lahı bulunması lazımdır. 

Hava silahının kuvvetli olması gerektir: 
hem de, hasım hava silahını tekemmül et
tirdikce, o nisbette bu silahın kuvvetli ol
ması lazımdır. Fakat bu kuvvetin de teknik 
ve finansal bir sınırı vardır. Kullanılmasına 
gelince, bu silah hala havanın hallerine, hal
ka, sise bağlı bulunmaktadır; halbuki kara 
ordusu, her türlü hava şartları içinde yürüyü
şünü yapar: yalnız kesif bir sis içinde harb 
edemez. (17). 

Kara devletlerinin harblarında, kati ne
tice de karadadır. Ordular biribirleriyle harb 
etmekte ve zafer icin boğazlaşmaktadırlar. 
Bu cidalde, hava silahı, başardığı istikşaf 
vazifeleri bir yana bırakılsın, doğrudan doğ
ruya saldırmak ve zafer için mücadele et
mekle mükelleftir: fakat onun ateş kudreti, (16) Tabiidir ki lıukakudüvel kaideleriyle tesbit _______ _ 

edildiği gibi, bir memleketin açık fehirlerdeki 
halkını bombardıman etmek, harbın nizam ve 
teamüllerine uygun degildir; bu vaziyete göre 

(17) Donanma, siste, ne seyir ve ne de harb 
edebilir; hatta, şiddetli Fırtınada da kısmen atıl 

kalır. 

kara ordusunun ates kudretine nisbetle, 
ikinci derecede ehemiyeti haizdir. 

Düşmana galebe calmak için, her şevden 
önce, ateş kudretine. hem de en s iddetli bir 
ateşe ihtiyaç vardır. İstediğ i kadar gözüne 
ehemiyetli göriinsün, hiç bir Baskumanclan, 
hasım tarafındaki halkı bombardıman et
mekle kolay kolay galebe r.alacaö-mr aklın
dan geciremez; müdafaa silahının kudreti 
artmış olması ve havanın halleri dolavısiyle 
tayyarelerin, hedeflerine vararak bombardı
man edip edemiyecekleri henüz belli değil
dir. 

Harb güdümü bir realitedir; teori değil
dir. Bu realite ise, her şeyden önce, düşman 
ordusunun yenilmesini istemektedir: mu
zaffer bir ordu, ancak ondan sonradır ki, 
düşman memleketin içinde hasım ordusu
nun arkasında tesirli bir surette faal olabilir. 
Kara devletleri için kudret meselesi kara 
ordusunda toplanmaktadır. Bu hususu sırf 
esası aydınlatmak için kaydediyorum. 

lüğ Ü ve şimdilik alay dışında olmak üzere 
makinalr tüfek takımları ve bir piyade havan 
bölüğünden terekküp etmektedir. Askerlerin 
bol bol piyade cephanesi, el bomhası ta"ı
malan 15.zımgelmektP.dir; diğer mUhimmat 
arabalarla ta~ınır. (18) . 

Piyade tümeninde, her birinin 4 er hafif 
topu ve sahra obüsü olan 9 vahut daha faz
la batarya vardır; (19) belki de, piyade hü
cumuna refakat temek üzere daha ufak cap
ta toplar da, tümende bulunacaktır; bundan 
başka, şimdilik 10 santimetrelik tonlar ve 
12 yahut 15 santimetrelik sahra obüsleri, 
tayyare ve tanklara karşı kullanılacak top
ları da hesaba katmak gerektir. Bütün bun
ların, bol nakliye parçalarıyla taşınacak olan 
büyük ölçüde cephane stokları olacaktır. 

(Sonu var) 

yalnız nıüstahhem mevkiler bombardıman edi - ----------------------
lcbilirler; ancak, hiç bır millet giriştiği hayat kettir. Böyle bir hareket neticesinde de halkın 

mutazarrır olmalarının önüne geçmenin imkanı 
yoktur. Düşman memleketin halkı, böyle yerler
deki kışlalarda ve yakınlarında bulunan askerle
rin bombardımanında zayiat vermektedirler. 

Orduların stratejik birliği piyade tüme
nidir ; bu da, genel olarak, her biri, piyade 
tüfeklerinden maada yanlarında hafif maki
nalı tüfekler taşıyan 3 piyade bölüklü 9 ya
hut daha fazla taburu olan 3 ve belki de 4 
piyade alayı ile, bir ağır makinalı tüf ek bö-

( 18) Ordu ve birliklerinin terkibifte tlair h 
işaret ettiklerim, maksadıma yetmektedir. Bir
çok şeyler, mesela, yalnız topçunun motörleştiril
mesine değil, piyade birliklerine piyadeye refa
kat eden toplar ve tayyare toplarının katılması-
na da var kuvvetle devam edilmektedir. 

1 

mücadelesinde, kendine karşı kullanılan harb 
araçlarından va;r;geçeme:ı; Netekim, her türlü 
araçlarla dü§manın h arb endüstrisini harabet • 
mek hukukudüvel hai.delerine uygun bir hare -

( 19) Topların dü:z, obüslerin dik kavirıli mah. 
rekleri vardır; toplar daha ziyade hedeflr.ri- l 
ni cepheden vururlar; obüsler daha çok tepeden 1 

inerler. 
. 
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PIYANGOSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planmr görünüz 

1 ci keıide 11 - mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Aynca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Aııkara Defterdarlığından: 
Vergisi Misil zam. %40 zammı 

Sanatı İkametgahı Lira K. Lira K. Lira K. Senesi Adı 

Osman 
~8VllJ 

Müteahhit Çocuk sarayı 10 94 10 94 4 38 932 
alim apartı • 

manı 

Yeğenbey ıubesi mükelleflerinden müteah~i~ Os~an çavuşa yu
karda yazılı mikdarda tarhedilen kazanç yergısıne aıt ıs • 18 sa)~lı 
ihbarname şimdiki kanuni ve ticaretgah yeri bil.in_emedi~i?den teb
liğ edilememi~ir. Matruh bu vergiye ilin tanhınden ıttbaren 30 
gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek Ozere hukuk 
usulü mUhakcmeleri kanunu mucibince ilin olunur. (844) 1-1490 

imar Müdürlüğünden: 
Kimden istimlak 

cdilditf lıfahaJesi Sokağı 
Sadet Ak Şemsettin Benddercsi 
Jl'atma inkılap Tahta konak 
HBmeyin um Öksüzce Knakh 
llelelı Ye Mustafa istiklal Teke 

Muhammen bedel 
Ada Parsel Lira 
33 5 80 
66 2 40 

209 ı 80 
236 IO 50 

Seride ft miitte-
reldtrl ObiUce Y enipr 242 t 80 
Abdallah Hacı Murat Köprii başı 422 10 100 
Hu.eyin Sakarya ,. 527 34 80 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30-4-936 perşembe 
gtlnB saat on befde bilmüzayede satılacatmdan taliplerin imar Mü-
d6rl6!ündeki komisvona müracaatları. (827) 1-1450 

Ankara Valiliğinden : 
llahaJJesi Sokağı 

Vattarin Vattarin 

Cinsi 

Ev 

Umum 
No. 

10 - 21 
2009 

Metruke 
No. 
124 

Yukarıda yazılı üç oda, hela. mutbah, odunluk, kömürlük, bir ki
leri müştemil ev aylık icarı muhammeni olan 25 lira ~d,.1 Üzerin
den açık arttırmaya konulmuştur. Kira müddeti m yıs 937 tarihine 
kadar olup ihalesi 21 - Nisan • 936 salı günü s t 15 de y '>I "'cak
tır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sCW.ü geçen 
gün ve saatte 24 lira 95 kuruşluk dipo7:ito m kbu iyle Defterdar • 
bkta kurulan satış komisyonuna mür:::caatları. (72 ) J-1266 

Aııkara Def terdarl an: 
v r ı i 

İsmi Sanatı Ticaret } erı Lıra K. 
s ne i i 

Cilt 
1932 Alter Şander Alman, Macar (Hoca p sa 171 84 

Lokantası (Has o pa a 
,, ,; " 

,, N. 5 7 56 ,, tica- 11 81 
rt-t miinr'leti 

Kızılbey şubesi mükelleflerind.en i en :ttcar~t'ni hıra' m ş o.l~n 
Alter Şendere 932 senesi tam ve tıcarct mu d ı olarak t rb edihp 
mikdarları yukarda ayrı ayrı gosterilen ~a an~ vergi in.e c;i! 11-80 
Ye 11-81 No. ihbarnameler şimdilı:ı kmunı ve tıcaret yen bılmeme. 
diğinden tebliğ edilememistir. Matruh bu ~ergile~~ il""n. tarihinden 
itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı oldugu teblıg yerme ~eçmek. 
here hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucib'nec ilin olunur. 

(SS5) 1-1502 

Ankara Valiliğinden : 
Mtthmnmcn 

Umum kıymeti Hisse Kaç taksit 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. Mikda.rı Lira K. mikdan olduğu 
İsmet f nceyol arsa 7 300 !ııl2 .600 tamamı nak~en 
Paıa ve peşıneo 

Yukarda yazdı arsanm açılı: arttırma sur~tiy.le i?,a~~si 21 - n~~ -
936 salı günü saat 15 te yapılacaktır. 1steklılerın sozu geçen gun ve 
saatte 45 liralık dipozito makbuziyk De!u:rdarlıkta kurulan ~ 
komisyonuna müracaatları. (726) 1-1254 ------

Ankara Jandarma f:.enel Komu
tanJııiı Sabııalma Komisyonund:ın 

ı - 1600 liralık •araç ipliği 2350 liralık teyelti bezi (Baku koy 
fabrikası 701 tipi) 1000 liralık Kolanlık beyaz şerit 31-4-936 cu~a 
pnü aşağıda yazılı saatlerde kom;syonda gatm a1,!11acaktır .. İph
ğin paketine 65 kuruş, buin metresine 9l. ve kota.nlıgın metresıne 2S 

kuru' değer biçilmi~r. • . . 
2 - Şartnameler parasız Komisyondan alrnabılı~ .. İlk t:mınat 

iplik için 120 lira bez için 176 lira 25 kunıs kolan ıcın 75 lıra. 
3 - Ek!ıiJtmelere girmek istiyerıler Eksiltme günü aşağıda ya

zıh saatle~ kadar teminatlarmı Komisyona vermis olmalan. 
Anlan marka saraç ipliği açılr eksiltırıesi saat 1 J. Bez eksilt

mesi saat 14 Kolanlık şerit pazarlığı saat ıs tedir. (817} 1-1432 

İzmir Liman i~leri 
Umum Müdürlü,._Oün' ı~n: 

İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000, bin metre mik'abı c::ı
ralı çam azmam satın a1ın2caktır. E1<siltme müd~eti 1 Nisa~ ?36 
dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. İhale 30 Nısan 936 tarıhıne 
müsadif perşembe günü saat 16 da İzmir Liman 1şleri İdaresinde 
müdürler encümeninde yaprlacaktrr. 

Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 1875 lirayı 
idare veznesine nakten vermeğe veya milli bir bankadan bu mik_ 
tarda teminat mektuba getirmeğe ve yahut devletçe çıkarılmı§ olan 
tahvilittan ba mikdar vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek ve 
fazla izahat atmak istiyenlerln idaremiz yazı itleri şefliğine mü-
racaatları. (741) 1-1295 

ULUS 

Ankara İl ay ığından : 
1 - Mtlzik Öğretmen okulu binasına tamir t yapılacaktu. Ke· 

§if bedeJi 645 lira 40 kuru tur. Temin<'h 48 lira 50 kuruştur. 
2 - Fenni rtn e · i ve k if r on nu urmel· istiyenler her 

gün okul Dıre törlü-üne m ·rac at edebilirler. 
Vesikaformı komisyona ibraz ctme-e mecburdurlar. 
3 - İhalesi açık ek iltme sureti le 27. 4. 9 6 pa rte i günü sa

at lS te mektepler mııh ce"ecili-'nde '"pılacaktır. 
4 - Saat 14 de kadar teminatı mektepler muha ebeciliği vez-

nesine yatırılmış bulunacaktır. (780) 1-1374 

AnkaraP. T. T. , şmüdürlüğüııden: 
124 lira 74 kurus kesif bedelli Orman Ciftliği P. T. T. binası 

~hçe drvan. p zarhk suretiyle yaptrrrlacaktrr. Muvakkat teminat 9 
lıradır. Eksıltme 30 nisan g G per embe günü saat 15 de Ba mü
dürlük komisyonunda yapılac;ıktrr. 

fste'kHlerin p z rlıkt n ev 1 u p rlı-a irebilecekler'ne d ir 
Nafıa müdiirlt "nden ehliyet ve ikası alar k komi von ımuza mü-
raca tları. (834) 1-1457 

Ankara DPft rilar 
Xızılbey şubesi miikelleflerinden iken ticaretini bıral·mış olan 

kilrk ve hah taciri Antona Edererin 25-3-932 ve 15-6-932 tarihli iki 
beyanname şimdiki kanuni ve ticaret veri bilinemediğinden defter 
Ye Yesaikle tatbik ve tc.tlrik edilememic;tir. 

Bu ilan tarihinden itibaren 8 giin icinde defter ve vesikalarını 
Kızılbey şubesine getinresi cıksi takdirde kanunun 43 üncü m. dde
si hlikmünün tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek üzere Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilin olunur. (854) 1-1501 

Ankara VaJilijinden : 
.Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke Hisse 

No. No. Mikdarı 
Vattarin Tahtacı Ev 2/538 136 Tamamı 

Yukarıda yazrlı üç oda b'r matbah, hela. taşlık ve iki ıofadan 
ibaret evin mülkiyeti mukaddema 3510 lira bedelle talibine ihale 
cdiJmiıse de teahhüdatın Ha eiiilmemesinden 21 - nisan - 936 salı 
günt\ ıaat JS de ihale edilmek üzere yf'nidcn açıkarttırmaya konul
muıtur. İhale bedeli sekiz sene ve sekiz tak5hte na\-ten veya ikin
ci tertip mübadiJ bonosu ile alrnacaktn. fstelı:liJerin sözü geçen gün 
Ye saatte 262 lira 50 kuruşluk dipozito malı:buziyle Defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (725) 1-1263 

Ankara Beledive Reislio·inden: 
l - Su işleri için 50 cift Iastik çizme ile 75 takım balrlı:çı mu

pm.bası açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - İstekliler bu i e ait şartnameyi Su işleri direktörlüği.ınde 

görebilirler. Muşambalar ve çizmeler hep birlikte bir istekliye veri
lebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 

! - Bunların tasınJanmış tilin tut"rı 822 liıa 50 kuruştur. Mu
nkkat temin tı 61 lira 58 kurustur. 

4 - Eksilt 23 4 9 6 · ü t 15 de İtf ... iye me d nrnda Su iş-
leri direkt' rlU "nde ol c ıtır. (7ı;3) 1-132:; ------
Aı en: 

Mah:ıJlc5i s C n i u m Hi e K ç t 

I 
No. 

Ar 1 k ar 12 106 Mm. 

Yapı yapbı-aca la rııı 
nazarı 

mikd rı oldu~u 

T N ten 

Bv, Apartunan ve b' ım Betonarme, D mir Kargir, Ahşap 
l~t ve su işleri Pro e, et he b:ıtı k ~ if , c fe i mesu-
li) etkrini (T lmik Yapı B o ) en müsait raitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Y pı B' osu 
Y:eni~hir Atat;jrk Bulvarı Foto apartımaru No. 4 
Telefon 3629 1-1195 

Ankara Valiliği Stadyom ve Hi
podrom Direk törlüğünden : 

~arıı. alanındaki ı.o~!a rçık. arttırma ile kiraya verilecektir'. 
Talıblenn prtnameyı g rmek uzcre direktö••liige muracat1eri 
i& olunur. 1-1459 

Kapalı zarf usuli Y 
1 e eksi11me ilanı 

lstanhul Evkaf Ba~ 
Oirel{törlüifint1en : 

1 - lstnnbulda Heybeliadada yeniden yapılacak c mi in~aatı ek. 
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli (17448) lira 39 
ht~tnr 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunl .. rdır: 
A · Eksiltme şartnamesi 
B • Projeler. 
C - Fenni !<'rtname 
D • Mukavelename 
t ti yenler bu evrakı 90 kuru~ bede) mukabilinde f stanbul Evkaf 

Direktörlfiğil Mimarlığrnd n al bilirler. 
3 - Ehiltme 24 ni an 1 !)36 cuma ~ünü saat o"be§te lstanl:ıul Ev-

kaf Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Ek .. ilt.me kapalı ?arf usuliyle olacaktır. 
~ - fstekınerin 1'.H2 lira muvakkat temfoat vermest lhımdır. 
l5 - Eksiltmeye gir"ceklerin mühendi11 •eya mimar olmııısı sut.. 

tır. Avnr zamanda a91!'arl "" bes b;n lirahk bir binayı sureti mükern
melede inşa ve ikmal ettiklerini kabuliikatfraporlarile tevsik ederek 
eksiltme ,gününden Uç gUn eveline kadar İstanbul baş müdürlüğü 
naiananft8 ft mı .esikaları ibraz etmeye ve ayrıca eksiJtmeye ginmk 
'çin nsikl almaya mecburdur. 

7 - Teklif 111e1ctuplarr vukarcla yazıldığı glln ve saatten bir aaat 
enHae lladar fbale komisyonuna makbuz mukabilinde .erecekler-
dir. (767) l-133a 

SAYFA 7 

l PAZARLIK İLANI 
Maliye Vekaletinden: 

.. w~. - ~ksiltmeye konulan iş (Maliye. Vekaleti Memurin ll ·u.., 
lugu sabıt dosya dolapları) 

Keşif bedeli (2063) Jiradır. 
2 - Bu işe ~it şartnameler ve evrak şunlardır: 

A) Eksıltme şartn mesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje resim 

1~tiy:n1er bu evrakı (25) kuruş bedel mukabilinde Maliye Ve • 
ktJetı Mı1Ji Emlak MüdürlüU"ünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 mayıs 1936 günü saat on beşte Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - E'ltsiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - EksiJtmeye girebilmek .için isteklinin (l15) lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerden Nafıa Vekaleti Yapı İsleri Umum 

Müdürlüifünden ehliyet vesikası aranacaktır. Bu vesikayı h mil 
olmıvanlarrn ihale tarihinden itibaren en aşağı sekiz gtin C\ vf'l 
mezkur müdürlüğe ehliyet vesikası almak kin müracaat etmeleri 11-
zımdır. Daha sonra yaprlacak müracc:ıatlar iizerine vesika veril·l"İ) e-
cektir. (842) l-1485 

Ankara Bölge Sanat Ok:ulu 
Direktörlüğünden : 

. Okulumu~ ihtiyacı ~çin B§ağıda cins ve mikdan yazıh olan clek
trık gereçlerı açık eksıltmeye konulmuştur. istekli olanların şar1-
namesini görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve ekliıt
~ye gireceklerin de 30-4-1936 tarihine tesadüf eden pe~ ~ 
nü saat 15 ~e Kültür Bakanlığında Okullar Sağıımanlığındald Alım 
satım komısyonuna 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale bnuna
n~n ~cabettirdiği vesaik :'e pey akçelerile birlikte gelmeleri. 
Cınsı Mıkdarı Tahmin Tutarı % 7,5 pey akçesi 
Elektrik gereçleri 48 kalem 1198.2S lira 90 Ura 

Kiiltür 
(796) 1-1408 

Bakanlığı Eksiltme 
Komisyonundan:' 

Kültür Bakanhğı Eksiltme Komisyonunda 1000 lira muhammen 
bedelli 50,000 kilo gürgen odunu açık eksiltmesi yapılacaktır. Şart
names"ni g~n:ı:ıek istiyen istekliler Bakanhlr Gereç Direktörlnğtina. 
Pazarlık gunu olan 4 mayıs pazartesi günü saat 14 de muvakkat 
Depozito akçesi olan 75 lirayı merkez vttnesine yatmldrfma dair 
makbuz ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur. 

( a ı z 

n ı Alım 

(792) 1-1385 

~ı ohum · slah İsta )~o. 

Sahm Komisyonundan: 
T hminen üç b'n lira k etinde bir Harman makinesi sata 

lmm sı kanalı r: rf u vl'! eksiltmeye konulmuştur. Şartnamo-
Ad p an Tohum Islah İ•tısvonu Müdürlüğünden parasız alma
b · !hale 21 N' n 936 lı saat 15 de Aadapazarı Belediye saJo
nunda yaprlac:aktrr. Teklif m ktupları 225 lira teminat akçesinia 
y tıhldığma dair makbuz veya bı:ınka mektubu ile birlikte bv saat 
evveline kadar verılmiş hulunacaktır. (1860) 1-1392 

Bayındır Belediyesinden : 

Harita ilanı 
Kapalı zarf usulile 11-4-936 tarihinde ihale olunacağı illa olu

n?n Bnymdırın halihazır ve müstakb'!l h.ırita ve planları mn.aı.
sa .. n~ticelenmediğinden aynı şeraitte kapalr zarf usulile 20-4-!31 
d n itibaren 12-S-936 salı günü saat 16 ya kadar devam etmek Dılcre 
yeniden münakasaya çıkarılmıftır. isteklilerin Bayındır Btlec91•-
sine baş vurmalarL (858-981) 1-1517 

Ankara Jandarma Genel Komu· 
tanlığı Sabnalma Komisyonunda• 

Bir takımına 625 kuru' kıymet biçilen 1000: 1100 takım lrMtl 
vasıflarında on kütüklü palaaka takımı 6. 5. 936 çarpmba güaıl ..,. 
15 de Komisyonca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şarm. 
mesi parasız komiıyondan alınabilir. lateklilerin 515 lira U ~ 
teminat makbuz veya banka ınUtubu ve şartnamede yazılı belaııeld 
içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 191 
bir saat evci komisyona venniı olmalarL (840) 1-1520 



SAYFA 8 

Nafıa Vekaleti 
Sular Umum l\lüdürlüğünden: 

15-5-936 tarihinde cuma günü saat (15) de Ankarada Nafıa Ve
kaleti binasında Sular Umum Müdürliıgü odasında su eksiltme ko
misyonunda (549983) lira (63) kuruş keşif bedelti Bursa ovası Is
lahat ve İnşaat işlerinin geri kalan kısmı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, şartname ve insaat projelerile buna müteferri 
diğer evrak (27) lira (50) kuruş mukabilinde Sular Umum Müdür
lüğiinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2.5i49) lira (34) kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalarla beraber bu işin kesif bedeli miktarında veya buna yakın 
Nafıa işlerini yalnız başına veya şeriki ile birlikte teahhüt edipte 
muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmış olduğuna 
dai~, eksiltme gününden en az sekiz gün evci müracaat edilmek su
retıle Nafıa Vekaletinden münhasıran bu işe mahsus olmak üzere 
alınacak ehliyet vesikalarını 15-5-936 cuma günü saat (14) de ka
dar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(837) 1--1521 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLİGİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1- Çorluda 300 yataklı bir insan hastahanesi yaptırılacaktır. 
2 - Bu hastahanenin keşif bedeli 484716 lira 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 23139 liradır. 
4 - İhalesi kapalı zarf usuli ile 8 mayıs 936 cuma günü saat 16 

da Çorlu kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
ait husust fenni şartname, keşif ve projeler 24 lira 25 kurus muka
bilinde Çorlu kor satın alma komisyonu tarafından isteklilere 
verilir. 

5 - İhaleye iştirak edeceklerin 2490 numaralı kanunda istenilen 
vesaiki gösterebileceklerdir. 250000 liralık insaat işlerinde bulun-

duklarının tcvsiki farttır. Bu vesikanın istihsali içinde ihalerlen 8 
gün evet sahibi salahiyet makamlara müracaat edebileceklerdir. 
Bu işe ait keşif ve şartnameleri almak istiyenler her gün Çorlu 
kor aatın alma komisyonuna müracaat edebilirler. İhaleye iştirak 
edeceklerin yukarda belli gün ve saatten en az bir saat evet çorlu 
kolordu satın alma komisyonuna müracaatları. (857) 1--1516 

İLAN 
1 - Gebzede yapılacak kışlanın kapalı zarfla eksiltmesi 24 ni· 

san 936 cuma günü saat 15 de tzmittc tüm. binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarflar aynı günde saat 14 de makbuz karşılığı ko-
misyon başkanlığına verilecektir. 

3 - Tutarı 30,000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
5 - İstekliler her gün şartname veprojesini komisyonda göre

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

le komisyona gelmeleri. (738) 1-1281 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın ilh

nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla maliimat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda-. 
faa Vekileti sıhhat işleri dairesine, İstanbulda Komutanlık sıhhi fi. 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. 

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

BİLİT numuzdan alınacaktır. 
1 - Nam ve hesaba yapılacak İhalesi: 8/5/936 cuma günü 

açı.k eksiltmesine istekli çıkma- saat onbirdedir. İlk teminatı: 
yan 1560,20 metrelik haki şaya- 371 lira 62 kuruştur. Eksiltme. 
ğm ihalesi 24/4/936 cuma günü ye girecekler 2490 sayılı kanu
aaat 15 ge bırakılmı~trr. nun 2,3 cü maddesiyle ilgfli o-

2 - Hepsine biçilen eder ]anlar belgeleriyle birlikte iha-
4212,54 liradır. le gün ve vaktında M. M. V. 

3 - İlk teminat 315 lira 95 satınalma komisyonuna gelsin-
kurqtur ler. (825) 1--1519 

4 - Şartnamesi parasız ola- BİLİT 
rak komisyondan alınır. 1 - Her bir metresine hiçi. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin len ederi 75 kuruş olan 40.000: 
ilk teminatla.rı ile kanunun iki 50.000 metre yerli malı çadır be
ve üçüncü maddelerinde yazılı zi kapalı zarfla alınacaktır. 
belgelerle birlikte ihale günü ve 2 - Şartnamesini 187,5 ku
saatında M. M. V. SA. AL. KO. ruşa almak ve örneğini görmek 
na gelmeleri (825) 1--1522 istiyenlerin her gün komisyona 

BİLİT • gelmeleri. 
300 tane direklik demir pot- 3 - Eksiltmesine girecckle 

ret rin kanunun 2 ve 3 üncü madde-
364 tane takazlık korniyer lerinde yazılı vesikalarla 2812.50 

demiri liralık teminatlarını teklif mek. 
Yukarda yazılı iki kalem mu. tupları ile beraber ihale günü o

habcre malzemesi alınmak için lan 5/5 936 sah günü saat 15 
açık eksiltmeye konmu~tur. Hep- ten en az bir saat evci M. M. V. 
ainin bedeli 4955 liradır. Şart- SA. AL. KO. na vermeleri (851) 
namesi parasız olarak komisyo- • 1-1518 

D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 

MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 1 
Muhamemn bedeli 197000 lira olan (20,000) ton yerli maden 

kömlirii 29-4.1936 çarşamba günü saat 15.30 kapalı zarf usulü ile 
Aakarıda İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 11100 liralık muvakkat teminat ile 
bauaun tayin etti~i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisvon Reisli~ine nnneleri lazımdır. 

Şartnameler 9.85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (804) 1-1413 

İLAN 
Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin edilen kanalı bir binek 

otomobili 2 Mayıs 1936 cuınartesi ~nü saat 16,30 da Ankarada ida
re lrinaamda açık eksiltme ydlile kiralanacaktır. 

Bu ite ııtirmek istivenlerin 99 liralık muvakkat teminat ile ka
~unun tayin ettiği vesikalarla otomobil sahibi olup .Ankarada icra
yı ean'ata mezun bulunduklarına dair vesaiki k•misyon Reisliğine 
Yenmeleri lhımdtt. 

lartnameJer nıuasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden te-
darik edilir. (836) 1-1469 

iLAN 
Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtetifülcins ampuller 

20-5-936 çar,amba günü saat 15.30 da kaoah zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satm almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
1458,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
Jarı Ye tekliflerini avnı vün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliği
ne ..ermeleri lhıO"dır. Sattnameler Haydarpaşada Tesellüm ve 
Sevk Müdürlüğünde, Ank:.ncta Malzeme dairesinde parasız olarak 
davıtı1mı.kttıdır. (114) 1-1431 
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SERi \'e iYt 
BİR ŞEKİLDE 

öGRENEBİLİRStNIZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
İstanbul - 373 istiklal 

Caddesi 
1-1332 

l)aima genç 

daima ~Üzt•I 

KANZUK 

Balsamin kremi 

ZO NiSAN 1936 P AZARTESJ 

, 

• 
• 

N y T 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakmız için 

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

Amele bordroları ve faturaları 
için 

Bah:ıye ve fatura Çocuk Doktoru 

llr. Sami Ulus 
1 ANKARA BELEDiYE 1 

REISLICI iLANLARI 

Elli senelik bir maziye ınalik 
ve dPnvanın her tarafındıı tak. 
dir kazanmış P'll~eıtik kremidir. 
Cildini?.in güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kihıır me· 
haf11inde rağhet görmiiş r· • 'i biı 
kremdir. Çilleri ve burusuklar1 
izale ederek tene fE>vkalade bir 
caziht h::ıı.ı:; .. i'er. Ruhnüvaz ko· 
kusu ile :n:rıca iöhret kaı::ınmış· 
trr. Bıılsıımin kremi kativcn ku. 
rum:u '.ı'cninizin Jatif tazeliği. 
nf. cildinizin r,,,.;., taravetini an. 
cak krem Bıılc;amin ile m.-•,flana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min lrullanan bııska krem kulla· 
namaz. Tamlmıs itrivat mııi§'aza. 
lan ile ' üvük ecza evlerinde bu. 
lunn1 

Kiralık veya satılık ev 
Cebeci çeşmesi caddesi Sey-

han sokaiı N. 9 1-1497 

Kiralık ucuz 
apatman 

Kooperatif arkasında Afyon 
apartımanında 1 ve 3 no. lu dai
reler kiralıktır. Gezmek için 
içindekilere müracaat edilmesi. 

1-1462 

imtiyaz sahibi ve Bqmu· 
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Umumi Neıriyab idare 
eden Yazı itleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlıın cadcle.i cilHU'lllda 
Ula Buuneuincle budmlffu' 

makineleri 
Ziyaeddin Said 

Erim 

Beher Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi - - . 

2 300 3 200 
4 ıw 5 ıoo 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. ı 
1 -- Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 1 

maktu yüz otuz kuruştur. 
3 - Tebrik, te~ekkür, ev- ı 

lenme. vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 .Aylığı 9 " 16 .. 
3 Aylığı 5 ,, 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab •erilmez. 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi çocuk 

mütehassısı ı 
Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartrmanı 
Telefon: 3951 

Her gün üçten sonra hasta
larını kabul eder. 

Satılık Otomobil 
Pek az kullanılmış bir hususi 

otomobil satılıktır. Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1-1512 

ZAYİ 
Askeri sanat okulundan aldı

ğım tastiknamemi kaybettim, 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

548 Hüseyin oğlu 
Mehmet Hayrettin 

1-1515 

HUSUSi 

Fransızca Dersleri 
Bilhassa mükllemeye ehem. 

miyet verilir. imtihanlara ba
sırlrk. 

Ulusta "Pranıızca" rUmuatllla 
mektupla müracaat. 1-1415 

İLAN 
Anafartalar caddcsinje 11 nu• 

maralı mağaza 1 haziran 1936 
dan 31 mayıs 1937 gününe kadar 
pazarlık suretile kiraya verilece.. 
ğinden ve taliplerin ,artnameal• 
ni görmek istiyenler her giln ya
ıı işleri ka1errine 24 nisan 1936 
cuma günil saat on buçukta Be
lediye encilmenine gelmeleri i • 
lan olunur. (829) 1-1454 

§ l!IMB!L &A• 1 Bt• 

1 Dr. Halil Çıray 

1 
Nümune hastanes· 
Doğum ve Kadın 
hastalıkları 

mütehassısı 
Üçüncü durak, No. 45, Yenise
hir her gün 3,30 dan 7 ,30 a 
kadar hastalarını kabul eder. 

1-1451 

Satılık ev aranıyor 
Yenigebirde (5000) liraya ka

dar bir ev veya (1500) liraya ka
dar bir ana aranmaktaclu. İlill 
memunımuz B Galibe bil• vurul• 
muı. Tel. 1064 1-1496 ) 

1 YENi l SİNEMALAR (KULÜP] 
BUGON BU GECE 

Dokunma kalbime 
Franzuka Gaal'in 

Yarattığı p.heıer. MuTaffakiyetle 
deTaın ediyor. 

BUGÜN BU GECE 

tNGtLtZ AJANI 
Lulie HowaTJ - Kay F ranc:• 

Bazan vatan ve millet aevgiıin=n 
atim bile galip ıeldiiini bu filim 
kadar canblıkla tu'V'İr eden bir 

eser görümemittir. 


