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~ ~RA~f DOLA YISİYLE B. l\lenemencioğlu Bükreşe hareket etti İngiliz kabinesi Almaı1yaya so· 

rıılacak sualleı·i gözden geçirdi ~ Atatiirkiin 
teşekkürü 
Cumur Başkanlığı Genel 

Se: reterliP,ind en: 

23 Nisan bayramı münase
betiyle yurdun her tarafından 
gelen ve vatandaşların sevinç 
ve yüksek hislerini bildiren ya
zılara teşekkürlerini iletmeğe, 
Cumur Başkanı Atatürk, Ana
dolu Ajansını ödevlemiştir. 

Mehtuvlur: 

llARB VE FETiH YEStl .r~~[ 

18 Nisan 
F. R. ATAY 

Brezilya kanunlarına göre, ken
di topraklarına yerleşen göçmen . 

· Jerin çocukları Brezilya vatandaşı 
olurlar: Memleketin cumur reisi 
olabilecekleri gibi, askerlik hiz-

• metini de yapacaklardır.. Brezil -
ya'da, toplu olarak, alman ve İtal
yan göçmenleri vardır. Hatti al -
manların yerleşmİf oldüğu bölge:. 
nin adı, büyük harb sonuna kadar 

· Cenup Almanycuı idi. · 
Yeni Ah.ianya, orada yerlefen 

- ırkllaşlannın Brezilya ordusuna 
alınmalarını proteıto etmittir. lm

r di Brezilja 38 milyon nüfuslu 
m e d e n i bir cuınuriyettir. Ta-

. uvvur ediniz: tekrar edildifi üze· 
re, ·Avrupa kalabalıktır. Kendi 
besliyeceğinden fazla yüz milyon 
nüfusu vardır. Hayat standardı 

yüksektir. Bu nüfus et yemek, yün 
giymek, kravat takma·k, radyo din
lemek, tiyatroya gitmek, seyahat 
etmek ister. Aç ve işsizlerden bir 
kısmını- Arjantine veya Brezilya -
ya 1röİıdermi, olduğunu farzedi • 
niz. Bunlar, endiistrici olacaklar, 
belki kahve çiftlikleri edinecek -
lerdir. Hatta, brezilyalılar gibi, 
oranın renkli yerlilerini de alınte
ri pahasına emirlerinde çalıştır& -
caklardır. Geçinmek, zengin ol -
mak, istedikleri kadar çoğl\hnk 
ealerindedir. Fakat yalnız dilleri-

. ni, dinlerini, cemaatlerini, hakla -
rınr, kültürlerini, eski vatana bağ
lılıklarını muhafaza etmek değil, 
o vatanın müd1tfaasma iştirak bi
le etmiyeceklerdir. Dava, yalnız 
Almanya'nın değil, bütün Avrupa 
devletleri için böyledir. 

iki türlü memleket, üç türlü top
rak vardır: dolu ve ileri, tenha ve 
geri memleketler! Göçecek mem
leketler, küçücük veya i~lenilecek 
memleketler! 

Bir defa geri addolunan mem -
lcketin hiç bir mazereti yoktur: 
Dolu da olsa, tekniği ve kabiliyeti 
servetini itletmeğe elverişli olma
dığlhdan, ileri memleketin halk 
kafileleri gidip, orada tabii ser . 
vetleri kıymetlendireceklerdir. 

Soracaksınız: Peki Afrikl\. Av
rupa fazlasını alamaz mı? Fakat 
iklimi beyazlar için a~ırdtr. Ora· 
larda, ancak sömürgeler kurula
bilir. Yani ora halkı, alıştığı iklim 
şartları içinde, alınteri döker ve 
metropole ucuz hammadde gön
'derir. Oturma memleketleri ayrı -
ca secilmelidir. Mesela cenup 
'.Amerikasımn ancak bir ktsmı 
oturma yeridir. Rusya ve Simal 
'.Amerikası gibi! Sonra, sömürge
ler iyi pazar değildirler: Beyn.z 
'.Avrupa'ya, endüstri fazlasını sat
mak için de pazar lazımdır. Pazar 
'da Avn1pa'nın emrinde veya nü
fuzu altında olmalıdır. Pazar, Av-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Büyük elçimiz Belgrad siyasal 
mahfillerince çok iyi karşılandı 

Ga::eıelere beyanatında, J:. 'i\' ımıan M enemerıciojifo i>ıeki 
dt)vlederin de Sovyetler Birliği, lrı1-dlte,.e 't'e l'mımıi.ııtmı 
gibi tasvibkur cevab vernıelaeıı geri dıırmıyncaklurmdcm 
enıirı bulurıduğu1111 !4(;_, iiJor. 

B. Eden in Berline gideceği yalanlanıyor 

Belgrad, 24 (A.A.) - Avala ajan· 
sr bildiriyor: Türkiye dış itleri bakan- r• 
lrğr genel sekreteri bugün Be1grad'· . r 
dan Bükreşe hareket etmiştir. 

Londra, 24 (A.A.) - Kabine, çar
şamba günü yaptığı toplantıda, alman 
siyasaıumn bazı noktalarım aydınlatmak 

üzere B. Hitler'e gönderilecek olan su
al varakasının metnini gözden geçirmiş. 
tiı·. 

İngiliz notasının, kabinenin yapacağı 
yeni bia· toplantıdan n sonra Sir Erik 
Fips ''asılıuiyle verilmesi ihtimali var. 
du-. 

Bu sabahki politika gazetesi, ti.irk 
büyük elçisinin Boğazlar meselesi 
hakkrnriaki bir beyanatrnı netretmek
tedir. B. Numan Menemencioğlu bu 
beyanatında aynı zamanda iki bükü
metin dütünceleri ve metodları ara· 
srndaki tam mutabakatı da tebarüz 
ettirmiştir. 

Boğazların yeniden askerileştiril· 

mesi mf'selesinin inkişafr hakkında 

bir suale türk büyük elçisi §U cevabı 

vermittir: 

· · "- Mesele normal bir tarzda inki
şaf etmektedir. Btlin;niz ki, hükü
metim, Lozlln andlaşmıosını imza et
mit olan bütiin devletlere bir nota · 
yollayarak g,.,~aı:lar m•ılutvelesinin 

tadilini istemi~tir. Bu i~ ;,.;" toplana· 
cak olan konferansın ... 7~ .... ;ıın ve 

neret4e toplanaca~mr ~~~" bilmiyo· 
ruz. Fıol<llt, bu konferansa, yalnız, 

Boğazların askerlik dıtı reiim altmda 
Türkivenin tcmr"k güvenliğini garan· 

ITALYAN - HABEŞ HARBi 

İtalyanlar. 
· ilerliyorlar 

Adisallaba . boml,oş 
BİR HA.BEŞ KUl\fANDANI t
TALYANLARDAN TARAFA 

G EÇTI 

8 . Numan Men~mencioğlu 

ti eden dört büyük devletin değil, fa. 
kat aynı zamanda, Lozan konuşmola· 
rına İştirak eden bütün devletlerin de 
gireceklerini ümid ediyoruz. Daha 

((\onu 6. ıncı sayfada) 

'~ lJlııs,, un 

Dış bı-kanlığı mahfilleri, 8. Eden'in 
Berlin yolculuğu hakkındaki şayiaları 

tekrar tekzib ediyorlar. Bununla bera
ber kabinenin, Edenin yerine, B. Hali. 
faksı göndermek imkanını gözden ge
çirdiği sanılmaktadır. 

Şimdiye kadar hiç bir karar verilme. 
miş olmakla beraber, kabinenin üzerine, 
ıiyasal mahfillerin bu husustaki itirazla. 
nnın geniş ölçüde tesirli olacağı umu
miyetle aanılmaktadtl". Sanıldığına lfÖ

re, İngiliz notası mufa11al ve vazih ola
cak ve B. Flanden'in, Avrupa ve sömür. 
ge meseleleri hakkındaki alman IN!k. 
sadlarana dair nisan ba,langıcrnda söyle
diği nutuktan ilham alacakttl". 

Dil Yazıları 

VAR 
Sözüyl<' h~ 1r.werlerinin 

esaslarına •• gore 
ı. 

VAR 
Türk dilinin en orijinal kelime-

«Giineş ·Dil» 
analizi 

Roma, 24 (A.A ) · -· Marqal 
Badoglio 194 numaralı tebliğinde 
bildiriyor: 

·- lerinden biri de "var" sözüdür! 

nılabilir. Mesela "varını yoğunu 
sarf etti" sözünde· iıim gibi, "var: 
kuvvetini sarf etti" cümlesinde aı -
f at gibi kullanıldığı halde "bahçe
de bir havuz IJar" dediğimiz za-

Şimal cephesinde harekatta 
bulunan ve Desaie' den yol~ çıkan 
Eritre müfrezesi, Dessie'nin elli 
kilometre cenubu garbisindeki 
Varra ilu yu, hiç mukavemetle 
karşılaşmadan İşgal etmi~tir. 

İtalyan krtalarmın Somali cep
hesindeki ileri hıueketi bütün hat
larda devam ediyor. İtalyanlar 
Faf vadisinde bulunan Godaddayı 
ve Gabrehor'u İşgal etmi•lerdir. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

İngiliz hü<lcesi 
hakluııdaki 

l\;~onuşmalar llitti 
H. N. ÇElUBERLEYN~ YENi 
ntncENIN ntR i\IUDAFAA 

UUDCESl OLDUGUNU 
SÖYLÜYOR 

Londra, 24 (A.A.) - Avam kama
rasında, büdçe konutmaları reye bat vu
rulmadan nihayet bulmuttur. Nevil 
Çemberleyn, hatiblere cevab vererek, ez
cümle demiştir ki: 

··- Bu büdçe bir müdafaa büdçesi. 
dir ve bütün teklifler müdafaaya dair 
olan son Beyaz kitabtan ilham almışbr. 
Müdafaa hakkında ne vaziyet aldığını 

İşçi partisinden sormak, hükümetin hak
kıdır, bu parti azasından biri, hükümetin, 
"müteamz olınanrn hiç bir şey kazan_ 
dırmıyacağını., her ne bahasına olursa 
olsun isbat etmesi lüzumunu söylemş. 
tir. işçi partisinin siyasası bu mudur? 

Bu parti Musoliniye veya Bitlere, 
harbın hiç bir şey kazandırmıyacağını 
isbat etmek ıiyasasından doğabilecek 

(Sonu 6. ıncı saylada) 

"Yok'' kelimesinin zıddı olan bu 
söz, kendi başına hem isim, hem 
ııf at, hem de fiil manasına kulla- (Sonu 2. inci aaylaJa) 

SEMT İSİMLERİNİ YANLIŞ KULLANMIY ALIM 

Havuzbaşı değil, güvenlik anıtı 
Yeni kurulan fehirlerimiz.de bir taktm mahalle ve alanla

ra bugüne yarCl§ır adlar verilmit, eskiden kalmq bir takım 
isimler de yenilerile deği§tiriliyör. 

Bu mahalle, cadde 1Je alanlara yeni isim verilmesinde ya
hud eskilerinin değiştirilmesinde her halde bir •ebeb ve lü
zt•m varaır. Bu böyle olduğu halde bir takımları hala eski 
adları kullanıp gidiyorlar. 

Bu yüzden reımi kayıdları tutmıyan adresler veriliyor ve 
bu suretle gündelik İ§lerimiz. de güçlüğe uğrıyor. Ankarada da 
bunun mitali vardır. Şoförler, yolcular, arabacılar IJe halk 
ara•ıncla dolaşıp duran bir i•im 1Jardır: Havuz.başı! Halbuki 
Ankarada HavuzbG§ı adlı bir semt yoktur. Ha1Juz.başı deni
len yere o semti süsliyen giiz.el bir eserin adı verilmiş, "G O -
V E N l I K A N I T I" deni/mittir. 

• 

Onun için okurlarımızın clihkatini çekcı·iz: 
yanlıf kullanrnaaınlar: H A V U Z B A S. ( 

Bu semt adını • 

IK A -VENL NITI ..... 

F otoğrallarımız: 

Yukarda: Gii • 

venlik anıtının 

dün açılan arka 

kısmı. A..1ağıda: 

Kızılay bahçesin

den Güvenlik a· 

nıtına ve Devlet 

mahallesine doğ-

ru bir bakış 

.. 

- -

Jı.?ğil~ G O -

Siyasal mahfiller, İngiliz notasının, 

bilhassa şu iki noktadan bahsedeceğini 
söylemektedirler: 

1 - Almanyanın ct.nub \'e şark kom. 
şulariyle münasebetleri, 

2 - Hak beraberlifinin Almanya ta
rafından tefsir tarzı. 

Sanıldığına göre, İngiliz hükümeti, 
alman hükümetinin, knmşu1arıyle yap. 
mak istediği ademi tecavüz paktl:\n 
maddeleri Üzerinde, milletler cemiyeti 
nizamnamesi madde!crinin rüchan hıık
kıru haiz bulunması kabule hazır olup ol· 
madrğını soracaktır. 

Londra, 24 (A.A.) - lngiliz hiik:i
metİ, alman hükümetinden, Avusturya, 
Litvanya ve Çekoslovakya hakkınd !l kİ 

düşüncelerini de tasrih etmeıini istiye
ceği sanılmaktadır. 

Hak beraberliği meselesine gelince, 
Büyük Britanya, alman hükümetinin ne 
zaman ve hangi şartlar içinde tam bir 
beraberlik elde etmiş olduğu kanaatında 
bulunacağrru öğrenmek istiyecektir. 

Ren bölgesinin hiç olmazsa komı,. 

maların devamı zamanınca, tecavüzden 
masun kalması meselesi de, hoınudl••k 
verici bir hal çareıine ula,m.t\k ümidinin 
pek fazla olmasma rağmen, ileri sürüle
cektir. 

Büyük llayram 
yurdun lıer 

taFafında kutliıntr ı 
Ulusal egemenliğin kurulduğu gÜ. 

nün 16 ıncı yıJ dönümü bayramı ile bu 
güne rastlayan çocuk bayramı mem~eke
tin her tarafında parbk merasimle k \1L 
lanmıttır. Verilen söylevlerde türk iı
tiklal ve inkilabırun banisi minnet ve 
,ükranla anılnuf, Atatürk büyük'er ve 
küçükler tarafından candan sevıi ve te
zahüratla alkıtlanmıtlardır. 
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ll1arı - Sıyasal 

Savoyalı Prens öjen 
11a lıud 

b · ı· nasyonalizm peşinde .. 
Prens Ôjen, Osmanlı ordularını 

o r ta Avrupadan çıkaran Avusturya 
başkumandanıdır. 

''Bize ne?·• diyeceksiniz. 
Prens Ôjen, Avusturya orduları· 

na, fransızlara karşı da kumanda et· 
miş ve, başlangıçta kazanmış, sonun· 
da kaybetmiştir. Yine "Bize ne?" 
diyeceksiniz. 

Doğru. Fakat, bundan iki a•ır ön
ce yaşamış ve bu büyük işl .. ri l>aşar
mış olan bu adamın, şu sn '1İe>.rda, her 
tarafta adı geçm~ktedir. Heı ~:ırafta, 
yani Almanca konuşulan A vrupada, 
Buna karşı da bir şey dene•ne;:. Çiin· 
kii, bir biiyük at:iamclıı. 200 iiıır Ü yıl 
dönümüdür . .Elbetteki ke:ıdisinden 
ba' sedilecektir. 

Şu var ki, orta Avrupa' mn bazı 

matbuatı, Prens'in Avrupayı osman
blık ve islamLk barbarhğmdan kur
tarmış olduğu iddwına hususi bir e
lıemiyet vermektedir. Osmanlılık ile 
is~<lmlık, gittikleri yere barbarlık mı 
götürmüşlerdir? Bu suale cevab ver
mezden önce, Avrupa emperyalizmi
nin gittiği yerlere neler götünnl.iş ol
duğunu ve bugün bile neler götür
mekte olduğunu sonnak 15.zımdır. 
Fakat, bu iddiaya da bir diyeceğimiz 
yoktur. Çünkü osmanlı imparatorlu
ğu ile olan alakamrzdan bugünkü in
sanlık ve bugünkü ileri kültür ile olan 
alakamız çok daha kuvvetlidir ve bu
nunla iftihar ederiz. 

Yalnız, osmanlı imparatorluğu
nun orta Avrupa'dan çıkarılması ü
zerinde, neden bukadar durulu vor} 

Avusturya İmparntorluğu, biiyük 
,;r tarihe maliktir. Bu tarihin icinde 
') manlı orduları tehlikesi" Avus

.urya için , ne en şerefli, ne de en se
refsiz fasıldır. Sonra nvushırya i~
-mıtorl uğunu barbar osmanlılar de-

ğil, medeni Avrupalılar yıkmıcıtır. 
u halde. bu isrann manası nedir? 

Bugünkü isrann , bazı orta Avru
pa matbuatında manası, millet duy
gusunu kamçılamak ve uyanık tut
mak arzusu o lsa gerektir. Gerçi, bu, 
bugıbi memleketlerde millet duygusu-
nun ya bir hayli gevşediğine, vahud 
l1Mliiz teşekkül cdemedığine delalet 
eder ama - bu meml,.ketler bakımın
dan, mal:ul bir göriiş. 

Su var ki, ikiyüz sene önce ora
lardan geçmiş olan türk tehlikesini 
200 sene sonra ayni kphramnna ber
taraf ettirmek, mesela Anschluss teh
lil~e ini önliyebilir mi? MeselU macar 
irred,.nta' mı gerçekleştirel:ilir mi? 

Neşriyatı okurken, bir ı okta gö
z~müze çarptı. Prens hak1~ında çı
kan yazılar, iki ayn kaynaktan kuv
vet almaktadır. Hitlerci Almanyanm 
tesiri altında bulunan matbuatta, 
Prens'in daha ziyade fransızlara kar
şı kazandığı zaferler tebarüz ettiril
mektedir. Katolik Avusturya tesiri 
altında bulunan matbuatta ise, d.i,n 
dü~manı osmanlıya karşı kazandığı 
zaferler tebarüz ettirilmektedir. 

Bu da gösteriyor ki, Prens Öjen, 
ölümünden 200 sene sonra dahi, is
tenilen istikamette kullanılan bir a
damdır. 

Zaten kendisi, tesadüfen Avus
turya ordusunda kalmıştır. Yoksa, 
eğer vücudca cılız olmasa ve eğer is
teği yerine getirilmiş oleaydı on dör
düncü ve on beşinci Louis ·ıerin em
rinde, fransız ordularım zafere götür
müş olacaktı. Savoyalı Ôjen böyle 
bir Ôjen 'di. Habsburglar rejiminin 
daha doğrusu o zamanki Avrupanm 
nasyonalist hareketlere ne kadar az 
müsait olduğunu bundan iyi ne gös
terir. Buna rağmen, fakat Prens'ten, 
hiç olmazsa 200 yıl sonra bir milli 
kahraman yapmak lazımdır. İsterse, 
.. millet" denilen sosyal kategorinin 
bizzat kendisi, ancak bir buçuk asrr
hk bir hakikat olsun ... 

Biz, §İmdiki türkler, kemalist 
türkler, bu işe ve bu gibi işlere omuz 
s :!kerek 6akıyoruz. Neden? 

Eğer istesek, tarihimizi bir silke
liyelim, bin tane Prens Öjen çıkarı
rız. Fakat, istemeyiz. Bizim için çün
kü, yarının kültür zaferleri dünün 
din ve mezhep muharebelerinden çok 
daha mühimdir. Müsaade edilirse, 
Ortaavrupa'da su sıralarda tertip e
dilmekte olan "Tiirklne karşı zafer 
şenlikleri" ni, biz, istihfaf ile karşı
byacağız ve 

" - Avrupanrn bu kısımları ar
tık ivice bunamış., 

Diyeceğiz. 
Burhan BELGE 

Halkevinde 
l\:onferans 

Halkevi BO§hanlığından: 
Bugün: 16,30 ve 18,30 balkevinde 

verilmekte olan ekonomik konferan., 
la.rm onuncu ..,e on birincisi olarak: 

Klirink itleri: Cumuriyet Merkez 
Bankası muamelat müdür muavini B. 
Cabir Selek ve iıletme ekonomiainde 
Tecim lisesi öğretmeni B. lımet Al· 
kan tarafmdan verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

Halkevinde parasız . 
sınema 

Bugün aaat 10·11 arasında 
Pazar gÜnÜ 11-17 ye kadar 
Halkevi sineması çocuk filimleri 

gösterecektir. ilk mektep talebeleri
nin daire müdürlüğüne müracaatla 
biletlerini imaları ilan olunur. 

"l Ti un 
( Baıı 1. inci •aylada) 

man hi11;:üm ifade eden bir fiil ma
kamındadır. Başka dillerde ismi 
ayn, fiili ayn kelimeler le ifade e
dil0n bu payet genel anlamı hu 
yolda ifadeye yarıyan "var" keli
mesi, Türk d ilinin zenginliklerin -
den biridir. 

Kelimenin etimolojik ıekli şu
dur : 

(1) (2) (3) 
(a~ -t av + ar) 

( 1) Ağ : Ana kök ür "Varlı!~" ve 
' ' es,,s·1 Rnlamlarmadır. 

(2) Av: Ana kök anlamını üze
r ine a rak te~ 11 eden birinci de
recP. prensinal köktür. 

( 3) Ar: Bu anlamın h erhansti 
b ir no {l da veya saha da t ekarrür 
ve te"!T\erküzünü anlatan ektir. 
(Ağ + av + ar - ağavar) sö

zi\nde, ana kök kendisini temsil 
eden eh rnnnla kavnf\c.arak, basta
ki vokal de dii~müş, böylece keli -
me son fonetjk VP. morfolojik şek
lini almıştır: VAR. 

(Var): "esas varlıP,m tekarrür 
ve lemerküzü"nü anlatan bir söz
dür. 

BAR, PAR 
Not: 1. - Türk lehçelerinde 

(var) kelimeıinin (bar) ve (par) 
şekilleri de mevcuttur. Bunlar, 
doP,rud<tn dn~mya ( v = b = p) 
kategorik defİİ!meleriyle yapıl
mıştır. Ana kök anlamım üzerine 
alarak temsi) eden prensipal ele
man (av) olabildiği gibi, ( ab, ap) 
ta olabilir. B•mun için bu şekiPer, 
etimolojik aılı bakımından hep 
birdir. 

VARMAK 
Not: 2. - (Var) sözünün dili· 

mhde'ri manaları tunlardır : 
1. «Var. - 1 (.,(at) mevcut, va

« ki, haııl, bulunan, kain, "yok" 
« mukabili: var olmak = mevcut 
« ve kilin olmak, var olun, var ol-
« mn, vardır, var idi, var iken, var 
« ise, var etmek = vücude getir

« mek, yaratmak, var kuvveti 
« (aarletmek, bazuya vermek) = 
« mevcut kuvveti; 2. (isim) meo • 
« cut olan ıey, mal, ıervet, mame
« leh: varını ıarletti, varım tüken
« Ji, van yoğu = mal ve menali; 
« 3. (manayı fiil gibi) mevcuttur, 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

B. Necmeddin Sadık 
Cenevreye gidiyor 

İstanbul 24 - Milletler cemiyetin· 
de Türkiye daimi delegesi, Sıvas say
lavı B. Necmeddin Sadık Cenevreye 
hareket etti. 

Artist küçük Kemal öldü 
İstanbul, 24 - Şehir tiyatrosu ar

thtlerinden Küçük Kemal dün gecf' 

öldü. Cenazesi yarın kaldırılacaktır. 

Tarım Bakanlığının bir 
takdirnamesi 

lstanbul, 24 - Heybeliadadada ilk 
defa olarak mandalina fidanlığı ye· 
tittirmeğe mu..,affak olan Mebmed 
Sadığa Tarım bakanlığmca g5oı ~eri

le-n takdirname b~ kendisine ve

rildi. 

Gazi köprüsü 
İstanbul, 24 - Gazi köpriisünim 

temel atma töreni m&)'lı bqlangıcn.· 
da yapılacaktır. Şehircilik müte~ aı-
1111 B. Jan Prost'uıı gelmesinin mayıs 
ortamıa kaldığı söyleniyor. 

Türk Kodeks'i için 
çalışmalar 

lstanbul, 24 - Türk ecza kodeksi 
komisyonu yeniden toplanblanna 
başladı. Evelce aeçilen eski komisyon 
bugün yeni heyete §İmdiye kadar yap · 

tığı işleri bildiı·di. 

Dil Yazıları 

« bulunuvor, "yok'' mukabili; bu 
<c ev e adam var mı?, o maldan 
<< bizde var, adam var ki günde 
« iki ok ka e llmek yer, oTada her 
«şey var. » [1] 

il. « (Varı , varma, 1Jarmak k e
« l imelerinde olduğu gibi) var. -
« 1. gitme, yctİ§mC, vusul bulma; 
« 2. bali'"' olma; 3. müncer olma, 
c< müntchi olma, neticelenme; 4. 
cc yanao:ma, tekarrüp, miiracaat: 
« 5. intihal, anlama, telehhiim ; 6. 
« dalma, kenclin i verme;?. kıyma, 
« cürct et.,..,.. acımama, çekinme· 

(( me . . . )) r2l 
Bu ikinci serideki manalardan 

bir takımının m ocaz yolıyle sonra
dan verilmis old '~ meydanda • 
dır: mesela ' 'on beş yaşına vardı, 
borcum şu kadara vard•, i~ bu ne
ticeye vardı, avağına vardı, sözün 
nüktesine vardı. uykuya vardı, 
bu sözü ~öylemeie afizı nasıl var
dı? ... " gibi cümlelerden çıkarılan 
"baliı? olmak, müncer olmak, mün
tehi olmak, neticelenmek, yanaş -
mak, tekarrÜ1l etmek. miiracaat 
evlcmek, inti1<~1 etmek, anlamak, 
fehmetmek, dalmak, kendini ver
mek, kıyl'Y';\k, cürt"t etmek. acıma
mak ... " gibi manalar hep bu ka -
bildendir. 

Bu ikinci seri ınanalarm esası 
olan '' yetismek, vüsul bulmak" an· 
lamını izah için, ana köke "varlık, 

,, 1 • ''I '- ,, esa• mana arı yerıne. ıare~et 

anlammı vermek l:afidir. Bu hal • 
d e, yukanlri analizin verdiği ton
lu mana "hareketin bir notakada 
teka rrür ve ternerkii7ü" olur ki vü
aulün manası da, gidilm0 k isteni • 
len yere doğru yapılan hArek ... tin 
o yerde nilı .. vPt bulmasından baş. 
kabir şey değilJir. 

VAR 
N F d ,, ,. ,, k ı· ot: 3. - arsça a var e ı-

meainin anlamları şunlardır : 
«Var. -1. edatı tet;pihtir: (veş) 

« ve (manent) müTadilidir; 2. ıa
<e hip ve hudavent manaıınadır; 
« 3. bar ve kerre ve merre mamut-

[1] Şemsettin Sami: Kamusu 
Tiirk i, cilt: 2, sahife: 1481 

[2] Şemsettin S ami: Kamusu 
Türk1, cilt: 2, sal1i fe: 1482. ,· 

"....,; . 
agıt on enıanı 

verildi 
Finlandiyaya yeniden 918 ton lra· 

ğıd kontenjanı verilmesi hakkındaki 

kararname bugünkü resmi gazetede 
neıredilmiştir. 

Rotatif kullanan gazetelerin her 
biri bu kontenjandan azami altmışar 
ton istifade edebileceklerdir. 

Deniz yolları idaresi 

umumi heyeti 
latftnbul, 24 - Deniz yolları ira re

si umumi heyetinin mayısm ilk h"ft"l· 
arıda Ankarada tt>planacağı v~ tnp
lantıda deniz: mües.seselerinin bir 
banka tarafından idare olunmak üze
re birleıtirileceği haber veriliyor. 

* İstanbul, 24 - BugÜn hekimler 
odasmda Varşo..,a trp fakültesi profe

sörleYinden Dr. G(;bel bir konferans 
.. erdi. 

* İstanbul, 24 - Türk - fransız 
mahkemesindeki yabancı azalar bu

gün memlketlerine döndüler. 

• lstanbul, 24 - Eski gazeteciler
den Sadettinin cenazesi bugün kaldı· 
rı!dı. 

• İstanbul, 24 - Hava yollan idare
sinin lngiltereye ısmarladığı üç volcu 
tayyaresinin iki gün sonra baret.et e· 
deceği ~cyleniyor. 

• lslanbul, 24 -- İstanbul Iİn'an•nı 

ziyaret eden franaız torpidol.ırı yarın 

döneceklerdir. 

« nadır; 4. çok ve bisyar manası
« nadır; 5. deve ve eşek yülıüne 
« denir; 6. mikdar manasınadır;?. 

« liyakat ve münasebet manasına
(< dır; 8. mihr ve muhabbet mtTn a
« tına da residei nazardır. » f3] 

Bir kelimenin bir dilde bu ka -
dar manaya gelebilmesi. b ugüne 
kadaT ileriye sürülmü d il teorile
rin;n hiç hiri tar~fmd::\n, kandın· 
cı bir sekil e izah pfl:lememicıtjr, 

Ha lbuki "Günq - Dil'' teorisiyle 
bunu p 0 k kolnv ve pek kandırıcı 
olar;-lt iz~h edebiliriz : 

(Vi\r) kelimesinin etimnlojik 
seklind .. iiç el-man v.Rrtlır. B·ın • 
la rdan (2) incisi ana kök eleme.nı 
nı üzerİ~P. alım, (3) üne·; ü de 
bumm tekarritr ve temerküzii'lu 
anlatan nn rlardır. Bunl rın de -
lii1etleri değiı;mel<sizin, yaJrn ana 
köke verilen mRnalf'rı taaddiit ve 
tenevvü ettirerek yttkar ki anlam· 
)arı er karmak mümkiindiir. 

1. Kelimeyi bir ek gibi ba,.ka hi r 
kelimeye yaptıştmr11Ak, ana kök, 
yerini bac:a po)en k Plimeve vermiş 
olur. Bu halde o kelimPnin mana
sı ne ise (av) e)•.,,aml'lda o te -
messül eder ve (ar) ile tekarriir 
ettirilerek söylen"'" k~li"'e,,in 
benzerini anls-tn·. Mea~la ( Kiih • 
vaT) d~rselc (Kiih) un "daii'' an -
lamı (.av) da temes"ii 1 ve (ar) da 
tekarrür ederek "dağ" gibi anla -
mı çıkar. 

il. Ana köke ''sahip, elendi, 
hakim" manalarını verelim. Bu 
mana temessül ve tekarriir yolıyle 
"efendiliğin, sahir>l:ğin kendinde 
tekarrür ve temerkiiz evledi~i sii
je" ye delal~t eder ki "sahip ve 
hudavent" demektir. 

111. An:\ köJ<e "h"rekP-t" anla
mı verirsek kelime "hareketin te -
karrür ve t~merküzii" anlamıvl~ 
·tıpkı "bar'' gibi - ' 'keTre, dela" 
m<'nasma gelir. 

iV. Ana köke "çokluk" anlamı 
• · verirsek "çokluğun tekarrür ve te

merküzü" demek olur ve ''çok" 
manası çıkar. 

V. "Deve ve eşek yükü" anlamı 
da bu "çok" manasından mecaz 
yolıyle verilmiş bir mana olacak
tır. 

VI. Yine "çokluk" anlamından 
mjkdar manası da çıkarılabilir. 

[3] Bürhanr Katı · tercümesi: 
cilt: Il., sahile: 301. 

A A 
Dün lcabul edilen 

projeler 
Kamutay dün Tevfik Fikret Sılay'ın 

başkanlığın.da toplanmıştır. Cumur:İyet 

Merkez bankası kanununun 92 inci 
maddesinin tefair:ine lüzum olmadığına 
dair büdce encümeni mazbatasiyle, de. 
nizyolları Akay iıletmelcriyle fabrika ve 
havuzlar dairesine aid binaların vergi ile 
alakadar bulunmadığına dair tefsir maz. 
batalan, devlet memurları aylıkarınm 

tevhid Te teedülüne dair kamına bağh 
iki sayıb cetnlde göıter:ilen milli müda· 
faa vrkaleti kara kıum memurlan arası. 

na iki memur iliveıine, lıtildal barbı 
malullerine .erilecek para mükifab bak. 
kmdaki kanana bağlı cetvelde değişiklik 

yapılmasma, kazanç vergisi kanununa. 

bir madde eklenmesine, ıovyet mem}e. 
ketlerinden getirilen mazotun gümrük 

ve istihlak resimlerine, yunus balıklann. 

dan çıkarılan yağlann av vergisinin istis. 

naıına dair kanun projeleri ıörüıülmüt 

ve kabul edilmiıtir. 

Kamutay pazartesi toplanacaktır. 

Aziziye tünelinde çalı~malar 
Aydın hattında Aziziye tüneli, muh· 

telif .btarlarm geçmeaine müıait olma. 

dığı için Devlet Demieyollan idaresi 

tarafından genişletileceğini evelce yaz .. 

mışbk. Bu ameliyata son günlerde baş• 

lanmı§b·. 

VII. Ana kökün "esas" manasi
le bu e asın bir sü ie veya objede 
tekarrür ve temerküzü. o süje ve
ya obie ile eıas arasmd bir uy • 
y.unluk veya münasebet ifadesine 
dt> yarar. 

VflJ. Arıl\ köke "/.arehet" a nla· 
mı verirsek bunun abstre olara lC 
t 01mrrüriinden m uhabbet ma nast 
da çıkarılır. 

SARE 

Not: 4. - Arapçı" ela "eksik fi
il" den1len ve ''olma/l' manasına 
ge en ( sare) nin (var) d~n geldi. 
ği kolayca istid al e<lilehilir. (Sa. 
re) ı1;n mastarı denilen ( sayrııret) 
madd.,.liini arap lf1gatleri şöyle 
izah ediyor : 

« Sayruret. - rücu ve tahavviilü 
« nmtazammın olara o!mak, ya. 
cc ni bir nesne sonradan b ir tiirlü 
« dahi olmak manasınadır. işbu 
(sare) maddesi iki gfına müsta -
« meldir: biri "büliiğ filhal" dir. 
« "Sare Z eydün reculen" gibi ki 
« bunda "kane" babı gibidir. Ve 
« birisi ''bülüğ fi1muza f" fır. ''Sa· 
« re Zeydün i)a Amrin'' gibi ki 
« bunda riicu ve tahavvülii muta -
« zammındır. yani •onTadan ol
« maktır. » [ 4] 
Şurada gösterilen iki manadan 

birincisi doP.rudan doğnwa oluş 
anlatıvor ki bu da bir şahıs veva 
şe\o·cle hir va!fın varhğım ifade 
ed~r. işte (var) m mevcut mana
sı bt1nunlo birlec:ir. o :iYeri bir h ı. 
d en ba~ka bir hale, bir yerd n 
başka bir yere geciş anl tıyor lci 
İ şte (varmak) sözilmlelci vusul 
ma11~sı da bununla birle. ir. 

(Sare) kelimesinin ha~ındaki 
( ş) kons'>nu, bir çok Türk lehr.e
lerinde doğrudan. dcğruva ( ğ) 
ve onun detfütiği ( y) ve ( v) k on· 
sonlarının yerine f!eçer. r.·ıv lece 
(vur) kP'imP...sinin ba•ıncl ~ ';:i ( v), 
fonetik bir deifrıme ile ( s l ol U§ 

ve sonuna da (eğ ) ifade eki geti -
rilerelc ( sare) s özü kurulm ' f • 
tur. [5]. 

l. NECi.fi DIL1•-:EN 

[ 4] Kamus tercümesi (kü,."ik 
kıt'a basımı) : cilt: 11, sa 'ı;/e: "S4 

[5] "Var" k elimesin·n ba :,a 
benzerlerİIJ.İn analizini de yarın 
yazacağı~. 



25 NiSAN 1S3S CUMARTESi 
~~~~~~~~~--------------~~~~~----~----~~~----~JLUS ------------------------------------------~~--------------~· S,vf~ :$ 

DIŞ A f aftalık siyasi icmal 
OLDUGU YERDE SAYIYOR : 

SON D/lKiKA: 

B. Numaıı J\Ienem~ncioğlu Biih:re~e vnrdı 
Bükreş, 24 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabirinden: Dış iş
leri bakanlığı genel sekreteri B. Nu
man Menemencioğlu Bükreş istasyo
nunda Romen hükümeti namına dış 

işler müsteşarı ve dış işleri bakanlı ğı 
ileri gelenleri, sovyet elçisi, iş güde
rimiz ve ~içiJi~imiz memurları tara
fından karşılanmıştır. Bükreşte bu
lunduğu müddetçe B. Numan Mene
mencioğlu ile beraberinde bulunan 
arkadaşları Romen hükümetinin mi· 
safiri olacaklardır. 

mum müdürleri hazır 
dır. 

bulunacaklar-

l.ıeh ve ~Iacar 
başllak.anları 

arasııula görü~ın{~lcr 

İtalya - habeş davası, üçler, beş • 
ler, on üçler ve on sekizler komitele
rini dönüp dolaştıktan sonra nihayet 
tekrar konseyin önüne geldi. Binaen
aleyh, dava, altı ay evvel nerede ise 
bugün de orada demektir. Malum
dur ki son aylar zarfında bu mesele 
ile Milletler Cemiyetinin iki komisyo
nu meşgul oluyordu: 

mış, hafta arası neşredilen bazı ıs -
tatistikler de bu maliimatı teyid edi
yor. halyanm ihracatı ve ithalatı ya
rıdan aşağı inıniştir. Altın stoku azal
mıştır. İtalya yalnız gıda maddeleri 
ve harbı devam ettirmek için lazım 

gelen eşya satın alıyor. Bunlar için de 
altın para tediye ediyor. Eğer Ha
beşistan daha beş altı ay mukavemet 
edebileydi, zecri tedbirlerin tazyiki 
altında ltalyanm, yola geleceğini id
dia edenler çoktu, Bu halde zecri 
tedbirlere bugün nihayet verilse da
hi, İtalyanın, uzun zaman, bu ya
rayı tamirle uğraşması lazım gele -
cektir. 

Dış işler genel sekreterimize dost 
romen hükümeti ırayet parlak bir 

program hazırlamıştır. B. Numan Me
nemencioğlu yarın ö;rleyin iş güderi
mizle biı·likte dış işler müsteşarına 

davetlidir. Bu davette Romanyamn 
Ankara elçisi, dış işler bakanlığı u
mum müdürleri, protokol ve basın u-

Aynı akşam genel sekreterimizle 
iş güderimiz B. Titüleskonun evinde 
hususi ziyafete davetlidir. Pazar gü
nü Dış işler bakP.nLğının B. Numanm 
şerefine vereceği resmi öğle ziyafe
tinde Balkan antantı ve küçük antl'nt 
ile İngiltere, Fransa, Sovyetler birli
ği, ltalya ve Polonya ekileri hazır 
bulunacaklardır. 

B. Numan Menemencioğlu pazar 

Mbahr Moskovaya hareket edecPktir. 

ltalya Bojfo-;ılar luıkk11uln henüz 

t•a:::siyf't almamış 

Roma, 24 (A.A.) - ltalyan hiikü

metinin boğazlara dair olan türk notası 

hakkında henüz bir vaziyet alınadrğı 
bildiı·ilmektediı·. 

llaheşler yolları tahr ih ederlien İtalyanlar 
(la Adiasbahaya girm eğe hazırlanıyorlar Polonya başbakanı B. /(osciallrnv.tki 

1 - Zecri tedbirlerle meşg-ul olan 
on sekizler, 

2 - Davayı sulh yoluyla halletme
ğe ralışan on üçler. 

Bir buçuk ay evvel, zecri tedbirle
ri şiddetlendirmek için on seki7.ler ko· 
mitesi toplanmak Üzere iken fransrz 
dış bakanı Flanden'in teklifi ile me
selenin bir defa daha sulhan halline 
çalışılması için on üçlerin içtimaa çağı · 

rılması kararlaşmıştı. Bu on üçl~ri 
toplamak idn bir aydan fazla vakit 
sarfedildi. Nihayet on üçler geçen 
perşembe günü toplandılar. Fl\lrnt 
arada Habeşistanın büyük bir kısmı 

da İtalyanlar tarafmdan İşgal edilmiş 
oldu. 

ON ÜÇLERDEN KONSEYE : 

* * * 
HARB VAZİYETi : 

Diğer taraftan şunu da unuhnll
mak lazımdır ki zecri tedhfr!eirn Ha
beşistandaki harh vaziyeti ile alaka
sı olmamak lazımdır. Gerçi hafta ara
sı Habeşistanda ltalya askerleri na
mına bazı muvaffakiyetler daha kay
dedilmiştir. Fakat henüz Adisab"ba 
İşgal edilmedi. Bazı İngiliz gazetele· 
rine göre Adisababa İşgal edilse .,,e 
hatta Habeşistan kamilen İtalyanla -
rın eline geçse de zecri tedbirlerin 
tatbikına devam edilmesi lazımdır. 

Roma, 24 (A.A.) - Dessie ile 
Adisababa arasında bir muharebe 
yapılmakta olduğuna dair habeş 
kaynaklarından çıkan haberler, 
iyi malumat alan İtalyan mahfille
Tince tekzib olunmaktadır. Bütün 
<şimal cephesinde tam bir sükun 
vardır. Bununla beraber Dessie i
le Adisababa arasındaki yolların 
tahrib edildiğine dair olan haber
ler doğrudur. 

1 

yunca ilerliyerek bu sabah Sassa
beneh ve Daggabur istikametinde 
taarruza geçmiştir. 

ltal)-an ıay}·arelcri Negii.s' ii. 
arıyorla.,. 

Adisababa, 24 (A.A.) - Barada sa
nıldığına göre, italyan tayyareleri boyu. 
na İmparatorun nerede olduğunu tesbite 
çalrşmaktadırlar. 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Dün 
buraya gelen leh başl.akanı B. Kos
cialkovski şerefine B. Gömböş 
bir akşam ziyafeti vermiş ve iki 
başbalcan memleketleri arasında
ki dostluk hislerini tehariz ettiren 
samimi nutuklar söylemişlerdir. 

İki başbakan busabah görüş
melere başlamışlar ve hu görüş
melerde macar dış bakani1e Ma
caristanın Varşova ve Polonyanın 
Peşte elçileri bulunmuşlardır. 

On üçler komisyonu reisi M.d:ıria
ga, Habeş ve ltalya delegeleri arasın
da aracrhk vazifesini yaptı. ilk te
mastan bir anlaşmaya varmanın zor 
belki de imkansız olduğu anlaşıldı. 

İtalya sulh müzakerelerine Millet
ler Cemiyetini karıştırmak istemedi. 
MüzRkerelerin Cenevre'de yapılması
na bile razı olmadı. Habeşistanın 

derhal silahlarını terketmesini taleb 
etti. Anlaşıldı ki Musolini, artık ha -
beı; harbını bitmiş telakki ediyor. 

Bir taraftan zecri tedbirlerin taz
yiki, diğer taraftan yağmur mevsimi
nin başlamak üzere bulunması, üçün
cü taraftan da Avrupa'da vaziyeti • 
nin karışmakta olması dolayrsiyledir 
ki İtalya, Habeşistandaki harekata 
nihayet vermek için gayert sarfet • 
mektedir. Çünkü Almanya'nm geçen 
ay ihdas ettiği vaziyet bugüne kadar 
ltalya'nm işine yaramıştır. Yarm ih
das edebileceği ltalya'yı daha yakm
dan alakadar eden batka bir vaziyet, 
işine elvermekten başka, hesablarmr 
alt üst edebilir. İtalya bunu da hesa• 
ba katmak mecburiyetindedir. 

Londra, 24 (A.A.) - En son 
alınan haberlere göre, Ogadende 
Graziani ordusunun sol cenahı an
cak timdi Daggahmedoya varmış 
ve merkez ordusu da Sassabeneh 
istikametinde taarruza girişmiştir. 

Şimalde İtalyanlar Adisababa 
üzerine yürümeye hazırlanmakta 
ve öncü kolları arkalarında yolları 
tamir ve genişletmek üzere binler
ce İtçİ ile ilerlemektedirler. 

Cenup cephesinde: 
Cenupta General Venıe'nin ku

mandası altındaki libyahlar kolu 
bugün de Daggahmedo'yı tutmuş-
1ardır. Bu şehir müstahkem habeş 
mevzilerinin garb rni,intehasında
dır. 

General Augustini'nin kumanda 
ettiği kol İse Sassabenehin cenubu 
tarkisindeki Gunugadu civarında 
bulunmaktadır. Merkez kolu da 
Fafan vadisini takibeden yol bo-

İmparator Adisababayla muhabere. 
de İse de nerede olduğu gizli tutulmak
tadu·. 

Habeş hükiimetinin neşrettiği bir 
tebliğe göre, italyanJar, Vollo eyaletinin 
garbında ve Dessie'nin şimal garbisin
deki öteki bölgeleri şiddetle bombardı
man etmektedirler. 

Habeş hükümetinin tebliği Ogaden 
muharebelerinde alçaktan uçarak habeş 
kuvvetlerini mitralyöz ateşine tutan 
tayyarelerden bir kaçının düşürülmüş 

olduğunu da bildirmektedir. 

Cibuıi'ye giden avrupulılar 
Adisababa, 29 (AA.) - Hollanda 

hastanesi Cibuti'ye hareket etm.ek ü
zere La Heyden emir almış ve bu sa
bah trenle Adisababadan ayrılmıştır. 
Aynr trenle bütün hastane ı:rki.nı ve 
birçok avrupalı da gitmiştir. Halk 
trenin hareketini görmek üzer~ istas
yonu doldurduğu sıarda bir İtalyan 

tayyaresi şehir Üzerinden 
Hiç bir panik olmamıştır. 

Filistinde sükfın kurulamadı 
Araplar umumi grev ilan ettiler 

KAMYONLARI Tl ;TUŞTUR Rt YA~IP YİYECEK YÜKI U 
B1R TARAFTAN DA EKİNLE !UAGA HAZIRLANIYeRLAR 

Tel-aviv, 24 
'(A.A. ) - Ha· . , ' 

~aa ajansı mu-
habirinin bil .. 

Clirdiğine göre, 
Tel-aviv'le Ya- · 
f _ a arasırida 

münakalat bil
fül keailmi§tir. 

Silihh polis 
devriyeler~ iki 
fehir arasında 
bayaaJhğı te • 
nıin etmekte .. 
dirler. Arablar 
hususi çiftlik
lere hücuni e
yüklü kamyon
derek yiyecek 

T el-Aviv'in geçenlerde uğradığı su baskınından 
sonra bir sokağın hali 

lan tutuşturmakta ve seyri seferi dur- mi'ilerdir. 

'durmak Üzere yerlere çivi serpmekle· Hemen bütün şehirlerde, makamlar 
dirler. Bunlar ekinleri de ateşe ver- yahudi dükkanları civarında bulunan a-
melttedir. rabları tevkif etmişlerdir. 

Yahudi makamlarr, halkı, 1929 da Kudüs'te dahi bir çok vak'alar ol. 
kanlı karğaşalıklara salıne olan bölgeleri muştuı'. Kudüs makamları cuma namazı 
boşaıtrp Kudüs'e şığınmağa çağırmıştır. dolayisiyle arablarrn tez~hürler yapma-

Hayfa arabları umumi erev ilin et· larınclan korkmaktadır, 

Görüşmeler hakkında tebliğ 
neşredilmemiş olma.kla beraber 
iyi haber alan mahfiller iki devlet 
adamının memleketlerini alaka
landıran bütün Avrupa işlerini 
konuştuklarını ve bu itler hak
kında görüştüklerinin aynı olduğu
neti.cesine vardıklarını söylemek
tedirler. 

Leh bakam pazar sabahı Var
şovaya dönecektir. 

l(ısa Dış H~herler 
* Moskova - Norveç dış bakanı 

B. Kont, Leningrada hareket etmiş
tir. 

* Paris - F ransanm her taraf m
da, mevsime nazaran müstesna so
ğuklar hüküm sürüYor. 

* Viyana, - Bir konferans ver
mek üzere ltalya'da Florans'a gitmiş 
olan başbakan Şuşnig Viyana'ya dön
müştür. 

* Moskova - Sovyet işçilerinin ta
sarruf sandıklarındaki paraların mıkda
rı boyuna artmaktadır. Ve bu, işçilerin 
refahının arthğına bir delildir. 

1935 ikinci kanununda tasarruf san
dıklarında işçilere aid birikmiş iki mil
yar 460 mlyon ruble bulunuyordu. Se. 
nenin ilk üç ayı içinde bu mikdar 281 
milyon ar~ıştır. 

-* Moskova --:- Arsıulusal üçüncü 
satranç turnuvası J4 mayısatn 9 hazi
~ana kadar .Moskovada yapılacaktır. 

* Moskova, - Sovyet sinema fQ
tografçılar01 Zeitlin ve Eşurin, Habeşis
tanda dör:t ay kaldı)<tan sonra Moskova_ 
ya dönmeye ınuvfffak olmuşlardır. 

~unlar Habeşistanın ve cet>henin bir 
çok yerlerini geçmişler· ve 14.000 metre 
filim çekmişlerdir. Habeşistan hadisele
ri hakkında vesika mahiyetinde olan l>u · 
filmler İtalyanların Kobo bölgesinde yap
tıkları ilk zehirli ga:ı hücumiyle İngiliz 
hastanesinin tayyareler tarafından bom. 
bardnnanını da göstermektedir. 

* Londra - Royter'in öğrendiğine 
göre, Almanya Musul petrol şirketine 
aid bir buçuk milyon liralkı aksiyonunu 
Mısır hükümeti tarafından satın alınma
sını İngiliz mahkemelerinden istiyecek
tir. 
~·Cebelüttarık - İngiliz gemileri Ak· 
denizden çekilmeye devam ediyor· 

laı'. Dört destroyer lngiltereye hare- ı 
ket etmiştir. Bugün iki destroyer da· 
ha hareket edecektir.4 

Bu vaziyette on üçler komitesi, ü
zerine aldığı aracılık vazifesini yapa
madığını bildiren bir rapor hazırlaya
rak işi konseye geri vermiştir. 

KONSEYDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ : 

Birkaç gün sonra toplanan konsey 
meseleyi müzakere etmiştir. Esasen 

konsey de on üçler komitesinden ba§
ka bir heyet değildir Y ~lnız İtalya 
on üçler komitesine dahil değil. Bina
enaleyh konsey içtimama İtalya mu
rahhası ile davacı rolünde olan habeı 
murahhası İştirak etmqlerdir. Kon • 
seyde ltalya murabbası Aloisi'nin 
söy·~:alii:i nutuk ku.rd kuzu hikayesi -
ni hrılırlatır. Harbm baılamasmdan 

ve devamından ~olayı Habeşistanr 

mesul tutmak istemiş, atrık ltalya si
lahJermın galib. geldiğini bildirmi~ v~ 
ltaly;.'nın sulh müzakerelerine razı 

olduru halde Habeşistanın müzakere
ler~ ... n kaçm1ı~ını söylemiştir. Bu su-. . . 
retle Habeşistanı sulh müzakereleri-
ne rririşmekten kaçınır ve dolayısiyle 
h~rb n devamından dolayı da mesul 
bir devlet vaziyetine dii§ürmül'tür. 

~onra habeş delegesi söz alarak 
müdafaasını yapmış, bundan sonra 
da İngiliz dış bakanı, Habeşistanda 

zehrili gaz kullandığı için İtalyanın 
mesul olduğunu söylemi§ ve zecri ted
birlerin şiddetlendirilmesini istemit -
tir. Fransız dı-' bakanı, fransız seçi • 
minin arife5inde hükümetinin bu me
suliyeti üzerine alamryacağını söyle
miş ve seçimde~ sonr~ya bırakılması-

' nı istemişti!. J;>iğ~r de'!le~ler de alel -
usul ittifak1a verildiği takdirde zec
ri tedbirlere iştirake hazır oldukları
nı bildirmişler ve mesele konseyin 11 

- mayıs içtimaina. bıılrkilmı§lır. O hal
de konsey, İtalya ile Habeşi.stanı ma
yısın on birine kadar gene karşı kar
şıya bırakmış oluyor. Fransa ile in -
giltere arasında bir mücadele şeklini 
alan bu müzakerelerde statüko m~ -
bafaza edilmiştir. Ne Fransa, arh~ 

sulh mü.zakereleri b~lamıŞtır diye 
:zecri tedbirleri kaldırabilmiş, ne de 
lngiltere zecri tedbirleri §iddetlen : 

dirmittir. 
* * * .. 

ZECRi T EDBIRLER : 
Filhakika zecri tedbirlerin İtalya 

iktısadiyatı üzerine büyÜk bir tazyik 
yapmaya başladığı anlaşılmaktadır. 
ltalya'ya seyahat edenler, memleke • 
tin harbı umumi zamanındaki hayatı 
yaşamakta olduğunu söylemektedir -
ler. Benzin ve petrol ile işleyen nakil 
vasıtaları sokaklarda görünmez ol

ınuı. Bunların lerini atlı arabalar al· 

* * * 
ALMANY A'DAN SORULACAK 
SUALLER: 

Almanya'nm Ren mıntakasını İt • 
galiyle meydana gelen vaziyetin tet

kiki de gelecek ~ayıs içtimama brra .. 
kılmıştı. Arada İngiliz bükümeti al • 
man hükümetiyle temas ederek al • 
man notasının bazı noktaları bakkıiı· 
da izahat alacaktı. Bu maksadl~ in' • 
giliz dış bakanı Eden'in Berlin'e gİ • 

deceğinden bahsediliyor. Fakat he". 
nüz kati malumat yok. Diğer taraftan 
lngiltere'nin Fransız seçiminden aon
ra Almanya'ya göndereceği bir nota 
ile bu noktaların tavzihini iğtiyeceii 
de bildiriliyor. Sorulacak sualler ara
s1nda bilhassa sömürgelerin taksimi, 
Almanyanın Milletler Cemiyetine ge
ri gelmesi ve şark emniyeti ile r•" 
emniyeti arasındaki münasebet gibi 
meseleler vardır. İngilizlerin, alman 
ve fransız tezini teklif eden üçüncü 
bir tez hazırladıkları da bildirilmek

tedir. 

KURMAY GÖRÜŞMELERi 
Hafta içinde İngiliz, fransız ve 

Belçika kurmayları Londra'da topll\
narak Almanya·tarafrndan yapılacalr 
bir taarruza karşı nasıl mukabelf'. 
edileceği hakkında görüşmeler J'"P· 

talar. Bu görüşmeler mallımdur ki Lo--
karno devletlerinin geçen ay Londra• 

., 

da topl~nan -içtimalarında verilen ka· 
rar iktızası idi. Zecri tedbirler devrm-
ettikçe, ltalya Avrupa barışınm m•\
hafazası için hiç bir tedbire İştir~ lr 
etmiyeceğini beyan ederek bu görüş
melere iştirak etmemiştir. 

Londra'da yapılan görüşmeler ç~k 
kısa olmu§tur. Gprüşmelere üç dev -
letin askerleri ve bahriyelileri iştirak · 
etmişler ve müzakereler gizli tut_u.1- , 
muştur. Yalntz ~ ilk celseden sonra 

' konferansın, biri ka}'a, diğeri denİT:, , 
üçüncüsü de hava olmak. Üzere üç ko- , 

·misyona a:Yrıld~ğı, her birin1n bir da
irede çalışm~ya başladiğı bildirildi. · 

· İki gün. sonra ~Üzalterelerin bittiği 
ve heyetlerin memleketlerine dön • 
dükleri söylendi. O kadar. Dışarıya 

bir malıimat sızdırılmamakla bera • 
ber, görüşmelerin bir takım prensip • 
ler Üzerinde olduğu ve harbtan evvel· 
ki görüşmelerde olduğu gibi teferru· 
atiyle beraber müşterek harb planla
rı hazırlanmadığı söylenmektedir. Bu
günkü siyasi vaziyet İçinde de asker-

• Sayfayı çeviı·in;;z -
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ATATÜRK TüRKiYESiNiN HAl(i.K 1 YüZU 

Türk yenileşmesinin senbolü, Ankara 
Gcrard Tongcu imzasiyle L'Euro

peen Parü gazetesinde yeni T ürki;ye 
hakkında çıkmaya baılamıı olan bir 
teri )'azının ilküıi Keçen ,ün tercüme 
etmİ§tik. Bu serinin ikinci ya.zumı da 
bu&ün a1aiıya ko;yuyorıa: 

Yeni Türkiyenin tarihi Atatürk•ün 
ıahsi tarihine aıln sıkıya bağlıdır. Cu
muriyeti yaratmq olan odur, onu kud
retli nefesiyle canlandıran odur; hü
kümet merkezini Anadolunua kalbin
de. Ankaracla kurmak clalıiyane fik
ri onaa kafumda doğnuqtur. Evet, 
dahiyane fikir dedim: Atatürk, hüku
met merkezinin türk yenilepnesiııin 

sembolü olmunu iatecli. Ba suretle 
herkese gösterdi ki mazi büsbütün 
ölmüştür: Artık lstanbulun güzel cün· 
leriniıı yabana nüfuza yak! sarayın 

fesadlı entrikaı.n ,.ok! fitne w irti. 
kap yok! sefahat 'H tembellik yok! 
türk milleti nihayet aailam eaulara 
İstlnad ederek tarilae giriyordu. Bu 
itibarla, memleketin rubu olan hü
kümet merkezi, ilk t-.mı emin bir 
yere koymalıydı. Bu ilk rolü ifa et
mek için Ankara seçildi: Türklerin 
tarumıf oldukları en nazik dakikalar
da, memleketlerinin istikbali lehlike
'de old11ğu bir sırada, Atatüdc, iatik-

lerin bqk.a bir teY yapmalanna im -
kin da yokta. 

UYDURMA BiR HABER : 

Boğazların vaziyetini deği~tirmek 
için göaderdiiimiz noktaya alakadar 
'devletler, ayrı ayrı cevab vermekte -
'dirler. lngiltere, Sovyet Rusya ve Yu
nanistan cevab verdiler. Sovyet Rus 

ya, eaaseıı l.ozan muahedesinde tes
bit edilen ,ekli aykırı bulduğu, o mu
ahedeyi imza etmekle beraber, tas • 
dik etmediğini bildirerek hakkımızı 

teslim ediyor. lngiJtere ise, müzake
reye giriımeğe haur olduğunu bildi • 
riyor. Fakat İngiliz ve fransız matbu
atmm ne§l"İyatmdan hakkımızm tes

lim edileceii anlatılmaktadır. 

Haldamızı elde etmek için takib 
ettiğimiz doğna ve düriiat yol her 
JDemlekette çok iyi akisler uyandJJ' • 
mııtır. Yalnız hafta arası lıarici mü-

aasebetlerimiz adeta Alikaata uğra

Clı. Bazı ajana muhabirleri, gayri as • 

keri mmtakaya almanlarm Ren'de 
yaptıklan gibi asker yolladığımızı 

yazdılar. Hatta bir Atina Ajana, yu

ıtan hükümetinin keyfiyetten ''rea • 

men., haberdar edildiğini bildirdi. An· 
cak bu nokta ertesi gün tav7.İh edil
di: Anla<11ıldı ki yunan hükümetine 

gelen haber. bizim tarafımızdan de -
ğil Yunanistan'ın resmi mt!!murlan ta
rafındna verilmiş imiı. Filhakika bu 
da resmi malumat ama, resmen 
haberdar edilmek tabiri bizim lııra.· 

lalin en hararetli <>eağıRı orada temer
küz ettirmiıti. O zaman, sultan tara
fmdan yabancılara teslim edilmiş bir 
Türkiyenin payıtahtı lstanbulun kar
tısında Ankara bir türk devletinin 
bükümet merkezi vasfını taııyordu. 

Yeni Türkiyenin mukadderatını idare 
etmit olan Ankara onun hükümet 
merkezi olmalıydı. 

Diğer taraftan, Ankara, parlak 
hatıralara malik ıerefli bir mazinin 
merkezidir. Türklerin ataları Etiler, 
dört bin sene kadar evel bütün dün
ya imparatorluklarınm en eskisinin 
merkezlerinden birini orada tesis et
miıtiler. August'un vasiyetnamesi o
rada eski bir yunan mabedinin hara· 
besi üzerinde kazılıdır. 

Fakat hepsi bundan ibaret değil: 
Ankaranm seçilme&inde amil olmuı 

daha başka esaslı sebebler vardır. 

Bu şehrin stratejik vaziyeti çok mü
kemmeldir: bir düşman ordusuna ha
reket üssü va7.ifesini görebilecek yer
lerden Ankara'yı geniş mesafeler •· 
yun". Bundan başka da, her yandan 
tabii bir müdafaa mevzii te~il eden 
smt dağlara çevrilidir. Burada, ya. 

bancı taarnızlardan ve reformlann 
ilerlemesine engel o1abHecek kötü nü-

frmızdan malumat verilmiş teklinde 
yanlış tefsire uğramış. Bir gün sonra 
yunan memurları tarafmdan verilen 
haberin de yanlış olduğu anlaşılmıf. 

Filhakika eğer böyle emrivaki yapa
cak olsaydık boğazların vaziyetini 

deği§tirmek için devletlerle müzake
re kapısı açmazdık. Bu haberin bir 
zühul eseri olarak mı ıayi olduğu 

yoksa kasten •i uydurulduğu henüz 
malum olmanıakla beraber, her hRI· 

de doğru olmadığı her tarafta anla
tılmı§tır. 

FRANSIZ SEÇiMi: 

Fransa seçim arifesindedir. Fransız 
ıazetelerine göre, gelecek pazar günü 
yapılacak seçim için timdiye kadar 

beı bin kadar namzed vardır. Fakat 

bunlar 26 ıaiaanda yapılacak olan 
araya müracaatta temizlenecek ve 

ikinci ve nihai seçim ertesi pazar ıi
nü yapılacaktır. Asıl seçim de bu ae· 
çimdir. Burada partiler arasında bir 
takım pazarlıklar olur. Bir takım 

konbinezonlar yapılır. Sağlar ile sol· 
lar arumdaki mücadelenin en bara· 
retli aafhaaı bu ikinci aeçimdedir. 

Seçim mücadelesi oldukça sükun 
İçide cereyan etmektedir. Yalnız ge

çen gün bir komünist ile Franlden Bu
yon arasında bir tokat hadisesinden 

behsedildi. Sonra bir takım nümayıf
lerden haber veriliyor. Fakat Fransa 

gibi bir memleket için bu fule de
ğildir. 

fa.Zlardan masun olarak; laükümet 
merkezi, yav&f yavq medenileıtirici 
dairesini etrafa geııiJJetebilec:ektir. 

Bmıunla beraber güçlükler bü,,ük
tü; ba güçliikler en hararetli inkilab
çdan bile cesaretsizliğe .aevkedebile
cekti, eier, demir İradesiyle, Ata
türk, Gazi n.sfma bir kere daha liya
kat kazanma.mıt olsaydı. Ankara, 
çıplak bir tepenin vahti •e çorak art

larmda tünemit küçücük bir kasaba 
olduğu için, tehrin yeni ba.ıtan İnp.sr 
laznndı. Mmtaka çorak, susuz, ağaç 
Ye nebattan mahrum, korkunç malar
yayı yayan bataklıklarla doluydu. 
Batlangıçta güçlükleri yenilmez gibi 

görünen §artlar içinde her teY yeni
den yaratılacaktı. Berlinli meşhlD" bir 
mimar tarafından yapılan plan mu
cibince, biç bir fe}"İn sanamadığı bir 
inad Ye hararetle hemen ife gİritildi. 
Ve on ilciyi mütecaviz . senedenberi, 

yonılmaz ekipler ~hrin İnşasiyle 

mefguldürler. Bu tehir timdiden ziya· 

retçiyi hayran bırakmaktadır. Malar

yanın kökü kazınmıştır, ıu her taraf
tan akmaktadır, yeıillik hızla art-

maktadır ve eski Angora•nın eteğin
de, yeni Ankara, sayısız gfü:el ve 
konforlu evlerle çevrilmit bakanlık

larının, elçiliklerinin, bankalarının. 

enstitülerinin, mekteblerinin, zengin 
binalarının. fabrikalarının ihtif&ml 
içinde uzanmaktadır. 

Mimarinin, sanatuı ve ijyenin en 

modem telakkilerine göre tasarlan
mış ve yükselmit olan bu muhteşem 

ıehir, model bir hükümet merkezi ol

mak yolundadır. Birçok binalarına 

yaptığım ziyaretler esnasında a-ör
düklerimi -size nasıl anlatayım! oka· 
dar enteresan 4eyler var ki! onları 

ıöyle hulasa edeceiim: Her tarafta 

en büyük sadelik içinde en hoşa gi
dici konfor hakimdir. Ve itte •imdi 
de birkaç beliğ rakam: 

29 ilkteşrin 1923 de cumuriyet ilan 
edildi: Ankaranın o zaman ancak 

50.000 kadar nufusu vardı; 1926 da 

bükü.met merkezinin aufusu 70.000 

di; 29 ilktefrin 1935 de. kunalaşun
dan on iki sene sonra, nufa.u 
120.000 e çıkmııtır. 

imdi, Anadolu'da yaptıfnn seya
hat, AnkaraDID muazzam sayreti, bü

tün Türkiye tarafından takib edilmiş 

bir misal olduğuna bana gösterdi. Bü

tün tehirlerde, bütün köylerde mek

tebler, dispanserler, her türlü müe.
sesler ve yeai meskenler İnşa edilmek. 
tedir. içinde hayabn yeniden doğacağı 
çölde yollar gitgide uzamaktadır. 

"Türk. öğün, çalıt, gÜven°, Anka
ra abidesi üzerine kazılmış olıın Ata
türkün bu sözleri hakikaten türk ye· 
nile~mesinin esasla prensipi olmuıtur. 
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TtJRKIY ENİN ~OT ASI 

Türiiye o·afil 
ö 

gafil 
av161 nmal{ istemiyor 
avlanmıy&c3k. 

ve 

Bükreş'te Fransuca olarak çıkan 

Le /Aoment gaz.ete.inin başyausın

dcın: 

Türkiye, Milletler Cemiyetinin iler
deki bir toplantısında. boğazların tah
kimi meaelesini yeniden masa Üzerine 
koyacağı zaman. bunu - Milletler Ce
miyetine verilmit olan notadan anla
ııldxğı veç.bile - geçen defalar gibi 
sembolik bir tekilde yapmı,-acak, fa
kat mwpet •eya menfi kati bir ce
vab verilmesini isti,-ect!!ktir. 

Gerçekten, aon zamanlarda millet
ler arası politika sahasında vukua ge
len büyük hadiseler ve 7 mart kuvvet 
darbesinden sonra Avrupanıo geçir
diği sanıntı, Çanakkale ve boğaziçi
.nin tahkimi meselesini yeniden alev
lemi§tİr. 

Türkiye Dış BakanıB. Tevfik RÜ§· 
tü Aras, şimdiye kadar boğazlar reji
minin deği~mesini alakalr devletler
den iki defa istemek fırsatını buldu, 
fakat tezi lehinde bir karar elde et
mek için fazla ısrar etmedi. Bunun se
bebi de .şuydu ki. Türkiye o zaman, 
Rusya, Baltık devletleri. küçük anlaş
ma ve Balkan anla~aunı teşkil e
den devle•ler arasında geniş bir mın
takavi paktın tahakkukuna bir engel 
koymak istemiyordu. Umumi emniye
ti temin edecek uzla§maları meydana 
ge•"'l'mek için görüşmelerin devamı 

müddetince, Ankara miUetterarası 

arena'da havayı if.sad edecek bir toz 
kaldırmak istemiyordu. 

Falc.'\t bu pakt hiç bir zaman ta
hakkuk etmedi. Buna karşılık, mil
letlerarası vaziyet gitgide tehlikeli 
bir hal aldı ve her zamandan daha 
tehlikeli olmakta da devam ediyor. 
İ}te bu yüzdendir ki Türkiye bugün 
boğazları tahkim etmek kati lüzumu
nun büyÜk devletlerce tanınması için 
ısrar etmek mecburiyetinde kalıyor. 

Versay andla~masmm ve kısmen 

Sen Jermen andla~masının askeri 
bükümleri bu~ün artık maziye karıı· 
mı§hr. Gerçi, İngiltere, Fransa, Belçi
ka v'!! hatta ltalya., barbsonrası and
laşmalarınıo bozulmaaını kabul et
mediklerini ilan ediyorlar. Milletler 
Cemiyetinin alman jestini mahkum 
ettiği de daha az doğru değildir. Fa

kat büti1n bunlar Almanyanın yeni
den •ilahlanmıı ve kendiai tarafından 
iradi olarak imzalanmıı bütün and
la§maları çiğnemiş olması badiaesini 

defiştirmez. 

Avusturya, andlapnalarm tek ta
rAflı bozulmumda Almanyanm mi
salini takib etti, ve Bulgaristan ile 
Macariııtanm da aynı tekilde hare
ket edeceklerinden korkulmaktadır. 

imdi. bu şartlar içinde, Türkiye pasif 

k1'1amazdı. Türkiye gafil avlanmak 
istemiyor ve gafil avlanmıyacaktır. 

1923 de Türkiye. kendisine çok 

arkı askeri tabdidler koyan l..oZlln 
andla§masınr imzalamıştır. Bu tahdid
ler iki türlüdür: 1. Tı·akynda. bazı 

mahallerde Bulgaristan ve Yunanİs· 

tan smırlnnnda 50 kilometre içeriye 
kad:u uzak bir as~{erlik dııı b öl"enin 
teessüsü. 2 . Boğazların tahkim edil-

memesı. 

Türldye, Trnkyada1c..İ askerlil< dı~ı 

bölgede b ·r değişiklik veya tah~<İm 

serbestisi istemeyi lüzumlu gÖrmiyor. 
Yunanistanla Bulgaristanı dost kom• 

şular telakki ediyor ve bu iki devle· 
tin kendis:ne kar~r fena niyetler bes
liyebileceğine inanmıyor. Bundan baş· 
ka, Lozan andla,ma&ınm Trakya hak
kmdaki bükümleri kar~ılıkhdır, çÜn· 
kü Yunani.stanla Bul .... aristan da kcn• 
di sınır bölgelerini tahkim etmemeyi 
teahhüd etmişlerdir. 

Fakat boğazları alakadar eden hÜ· 
kümler tamamiyle başka türlüdür. Bu 
hükümler türkler tarafın<! n tek ta
arflı telakki ed" mektedir ki bu da 
he .. '-alde yan,ış bir görüş d,. •• dir. 

B. Tevfik Rü~tü Aras, Türkiycn!n 
bu h\1sus•aki göra§teri.,;. suih ve a· 
çık olarak, Cenevrede birl·aç defa 
izah etti. Türk devlet ad""' arı, bo· 
ğazlar meselesinin lusaca iH "Dnkta 
arzettiği keınaatindenirler. G .. milerin 

serbest g~mcsi. •e ls!anbu!un, neti• 
ce itibariyle de Türkiye'nin emn;y,.ti. 

Türkiye, boğazlar<lan ticaret ge• 
miterinin, hatta harb fi olarının, Lo
zan andl şmaırna uy~un olarak ser• 
bestçe eccmelerine itiraz e•wrk f()yle 
dursun, bilakis bu hükmün tehinde· 

dir. 

Fakat biribirioi kovalıyan hadise• 
ler ve Avrupada son zamanlara vu~ 
kua gelen deği{iklikler, Türkiyenin, 
boğazların askerle~mesini kendi em .. 
niyetinin en esaslı şartı telakki etm~· 
sine sebeb olmuştur. 1 

Türkiyenin boğazlar b ak' ındaki 
teahhüdlerini inkar etmek ve Lozan 
andlaşmasmı İmzalamıf olan devlet• 
lerin önceden muvafakatini almadan 

Marmara ve Boğaziçi bölgelerini ken• 
di başına askerleştirmek istediği rea• 
men yalanlanmııtır. 

Fakat bu demek değildir IR türk .. 
ler pasif kalmıılardır. Son aylarda, 
onlar tarafındl\n Gelibolu ve Çanak
kale yarım adalarına kom~u bölge
lerde almmıt olan stratejik tedbirler 
Çanakkaleyi müdafaa için kafidir. 

B. Tevfik Rii§tü Aras bu hususta 
çok açık konu,mU§tur ve demiştir ki: 
"Çanakkalenin yeniden tahkimi hu
susunda ı1mdiye kadar ısrar etmedik. 
Lozan andla~ma11nm bize eropoze et• 
tiği tahclidJere rağme~ icabında, 

kimsenin müsaadesini istemeden, bo
ğazları müdafaa etmek için gereken 

kuvvet ve iktidara sahib olacağız. 

Boğazları topraklarmuzın herhangi 
bir tarah gibi miidafaa e~oı•ye kadi. 

riz". Bu hiç bir şüpheye yer bırak· 
mıyacak bir itiraftır. 

Şu halde, meseleyi Cenevrede ma
saya koymakla, Türkiye, sadece Lo
zan andlumasının askerlik dışı bölge 

hakkındaki hükümlerinin kaldmlma· 
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llaJ ANKARA 
rı. müstakil arzu sahaları, müstakil başarı 
sahaları değildi. 

Göçebelik havatının ba~nboş akışı ile is
larni kozmopolitlik yüzünden mekan ve za
man bahislerinde karar kılmaktan çekinen 
Türk ruhu, tıimdi artık Anadolu'nun çetin 
toprağına bağlanmakta ve ondan kendine 
yeni ve öz bir yurd yapmaktadır. Türk ruhu, 
bu topraklan kendi örneğine göre işlemek
tedir. Bu toprakları işledikçe, Türk ruhu. 
kendi selametini bulacaktır; çünkü bu ruh 
İfSİn, selamet anyacak başka yer kalmamış
tir. 

savletine dayanamamıştır. Evleri yerlere ka
panmış, insanları dağılıp gitmiştir. Ve bir 
ba,ka noktada, yeni hakanın sarayı ve şehri 
yükselmiştir. 

ve mesuliyetlerle dolu bir istikbale doğru 
yiğitçe atılmış ilk adımdır. 

Bu millet, son defa olmak fü~ere göçebe 
tasasızlığına uyarak, çadırlarını Boğariçi'n
den söküyor ve Anadolu'nun bağrına kuru
yor. Fakat aynı zamanda ve "mukim" olmali 
kararını vermekle bütün bu görüş tarzına 
kati olarak veda ediyor. Artık Ankara'da ku
rulanlar, çadır değildir, yahut kerpiç ile ke
resteden yapılmış cadmmsı şevler değildir. 
Ankara'da yapılan binalar, ta<>tan ve beton
dan yapıhvor. Kalsınlar ve devam etsinler 
diye. Cünkü bu toprakta kurulan devletin de 
artık, bnrada, kalınası ve devam etmesi la
zımd1r. İşte Ankara, ilk Türk şehri ve yerle
şik olmuş Türk milletinin merkezi Ankara, 
budur. 

Ya.zan: tvoroerr von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Şimdi halbuki, imparatorluğun terekesi 
ile kurtuluş harbmm kızgın ateşleri arasın
dan bir yurdun doğduğunu görüyordu. Bu 
toprağın üzerinde. o, dünkü "göçebe". şim
di artık "mukim" olmakta ve sarsılmadan 
durmaktadır. 

Yeni Ankara, bu hadisenin sembolü ve 
~ahididir. Ankara ite. Türk, yeni yurdun hi
dayetine varmaktadır. Ankara, bu yeni yurd 
uğruna yatmlan rehindir. Ankara, ilk şehir
dir ki, onu yalnız Türkler inşa etmiştir. Şim
diye kadar nereyi fethettiler ve icinde otur
du tarsa, orayı kendilerinden öne~ başkaları 
in a etmişti. Öyle ki, onların göçebe ruhta
n, bu şehir1ere karşr derin bir bağlılık duya
madı, o sehirlerde kalmak karannr icten ve
re edi. 1 satnhul da dahil olmak U:z~re, bu 
§e' 1 r. Türk er için, sadece konak yerleri 
idi. 'l ürk varlığının müstakil hayat sahala-

Tradisyonlanna bağlı kafaralC yasıyan 
ve "mukim0 olan garbta, bir kuvvet bir di
ğerini tahtından indirdi mi, taç ve taht gibi 
birçok zahiri sembolleri ile beraber mistik 
bir merkez tesiri yapan payıtahtmı da tesel
lüm eder. Tradisyon tanımıyan bozkırlar 
Asya'sında, böyle değildir. Ön ve Ortaasya·
nm hududsuz sabalan üzerine seroilmiş bu
lunan binlerce şehirden her biri, bir zaman
lar, bir hakanh~ın tacını taşımış ve binlerce 
hakanın payrtahtım: bugün ya bozkırın top
rağı ya çölün kumu örtmetkedir. Bnnlann 
duvarları yıkılmış, bunların hisarları fatihin 

Bu ezeli kanun, Asyalı milletlerle bazı 
sark Avrupası milletlerinde bugüne kadar 
itibardadır. Ne zaman tarihi inkişaflannda 
bir duraklama yahut konma olsa, devlet mer
kezlerini değiştirirler. Bükreş • Moskova -
Tokyo arasındaki devlet merkezlerinden hiç 
bir tanesi, bundan yüz sene önce, merkez de· 
ğildi. 

Türkiye cumuriyeti de, merkezini padi
şahlar şehrinden kaldırmakla bu kanuna u -
yuyordu. Şu var ki. o, yeni merkezini geçici 
olarak ve bir handa mola verir gibi seçmi
yordu. Türkiye cumuriyeti, devletinin mer
kezini, orada oturmak ve orada artık kal
mak için seçiyordu. Bu itibarla, yeni merkez 
Ankara, Türk milletinin su sıralarda yarat· 
makta olduğu eseri temsil etmetkedir. An
kara, Türk varlığının korkunç olduğu kadar 
kahramanca değismesinde, diri bir sembol 
vazifesi görmektedir. Ankara, geri gelmiye
cek olan bir sondan sonra bir yeni başlangıç 

Devlet merkezinin naklinde. övle idd~a 
edildiği gibi, stratejik sebebler amil olma
mıstır. Sehebler, mhidir. 

İstanhul (1) ne aslı, ne tarihi ne c e ismi 
bakımm<l:ın hiç bir zaman hir Türk şe'ıri ol
madığı gibi olmıyacaktır da. 

(~onu var) 

(1) Bi.scholl, iddiasını claha iyi yürütebilmek 
için "Konstantiniyc'' ..._ lıallamyor. 
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Ru~·ıum miirmsebeıiyle 

Coc \larıın z ve si _e « a 
Sinema sanayiinin son zamanlarda 

dev adımlariyle inki~afı ve terakkisi 
sonucu, cemiyetler içinde büyük de
ği~iklikler yapmaya muvaffak olmuş· 
tur. Sinema yetkisini, acunun her ta
rafında olduğu gibi, bizde de günden 
güne görmek ve hl\tta ölçmek kabil· 
dir. ( H:lmi Malik'in "Türlı:iyede si· 
nema ve tesirleri" ni okuyunuz). H:ç 
şüphe yoktur ki gençlik ve hntta or
ta ya~takiler adap ve mmı~erete ait 
birçok şeyleri &İnema perdeleri iize· 
rinden ö.Yrenh·orlnr. Ve bu genelerin 
birçoüu da öğrendiklerini diyirnde tı> t
bik etmeye çalı"ryorlar. Bu noktala· 
rın bazıları 1933 yılında oiı:nl talebe
lerinden sorgularımıza aldığımız ce· 
vabl rm h1ılasasında bulunur. Mese· 
la Gre•a GZ1 .. b?'nun ht" !etini, yiirü
yü ünü, bak•~ını, giyini~ini, ~usunıı ve 
busunu taklid etmeye •ıeltenen kiı

çük ve büyiik kızlar; Adolf Menju, 
Douglas Fairbanks, Roman Novaro ve 
aairenin bıyığını, saçlannı, taYUrları
nı, giyinmelerini benmsiyen ve taklid 
~den gençler ne kadar çoktur! 

Sinema perdeleri Üzerinde gördük
leri sun'i hayatı yaıamak istiyen ço· 
cuklanmız ne kadar çoktur! Demek 
ki sinema kuvvetli bir propaganda or
ganıdır. Demek ki sinemanın her gün 
dolup boıalmasında çok kuvvetli bir 
p•ikoloji vardır! 

Bunun içindir ki uluaal filmler ço· 
ğalıncıya kadar, hariçten gelecek 
filmlerin memleketimizde sıkı hir 
kontrol altına alınması behemehal la
zımdır. 

Filmleri kontrol edecek heyetin 
arasında en mü?ıim mevki ve rnl 
terbiye, içtimaiyat ve psikolojiden an-

lar birisine verilmelidir. Gösterilen 
film Üzerinde söylenecek son söz t~r
biyecinin olmalıdır. Çünttü filmlerin 
talebe ve halk iizerinde yaptıkları 

müspet ve me~fi etkileri en iyi anla
yabilecek terbiyevi ruhiyat ile meşgul 
olanlardır. 

Terbiyevi filmlerin yapıldığı bir 
yerde ve zamanda terbiyecinin bu fa
aliyetin dıtmda bırakılması dotru de· 
ğildir. 

Sinemanın kütle terbivesinde çok ö-

sını istiyecektir. Türkiye, andlaşma
ların kendiıine yüklediği ve gilnümü
zün milletleraraaı •aziyetiyle ahenk
li olmıyan bütüa tahdidlerden kurtul
mak istiyor. Topraklarının Asya ite 
Avrupayı biribirine bağlıyan strate
jik kıvı!annı müdafaa edebilmek is
tiyor. Memleketin kalbi olan lıtanbulu 

yabancı hırslara karşı müdafaa et
mek istiyor. Türkiye bu hususta mil
letler Cemiyetinin azası olan devlet· 
lerden ekııerisinin kendisine muzaha

ret edeceğine emindir. Fakat mesele
de ba~lıca alakalı olan ln~iltere, bu 
kere, mı..·•afakat edecek midir? Her 
halde Türkiye bu muvafakati bekli
yor ve, ln~ilterenin, Akdcnizde vazi
yeti kendisi için çok nazik bulundu
ğu bir sırada Türkiycnin yardımını 

istemi§ olduğunu tebarüz ettiriyor. 
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nemli rolü vardır. Mektebte derslerin 
daha eyi, daha kolay ve daha çabuk 
Anlatılmasma çok büyük yardımı o· 
lacaktır. Talebe dersini öğrenmek 

için bir saat sarfederken, bu sefer 
aynı derai yıuım saat içinde öğrene
hilecektir. Derslerin ve konferansla
rın filmlerle takriri ve söylenmesi hu
susları nnzan itibare almdıkça, film 

peda .. ojiııi diye yP.nİ bir ilim meyda· 
na gelecektir, ve bu sayede pedal!oji 
ve konferanscıhk prensipleri zen,.in
le ecek ve kuvvetlenecektir. Terbiye
vi filmler çoğalacak ve ucuzlanacak
tır. 

Mektebin talim ve terbive~ini ve 
konferansların sövlen;ş ve verilme 
tarzını kuvvetlendirecek herhangi a-

mil, hı lcbenin okuduğunu ve konfe
ransı dinliyenin mevzuu daha iyi kav
ramasına, anlamasına ve hazmetmesi
ne sebeb oJacakhr. Gördüğünü oku
duğunu n i~ittiğini iyi anlryan talebe 

ve konferansı dinliyen kimse, cemi
yete, ve ulusa pek tabii olarak daha 
iyi bir uzuv olarak yetil}ir. iyi uzuv
lar ve yurddaşlar iıe sağlam ve kuv
vetli aileleri ve uluslan vücuda geti
rirler. 

Hayatı gördükleri ve istedikleri 
gibi göstermiye çalışan muhtelif u
lusların ve devletlerin sinema filmle
rinin tesirine karşı yapılacak şey, 

filmleri sıkı bir kontroldaa geçirmek· 
tir. Gençliği koruyacak, onu bin bir 
menfi propagandanın etkisinden kur· 
taracak çareler aramak gerektir. 

Sinema beynelmilelcilik cereyanı 

itihoriyle iyi olmakla beraber karak· 
ter ve uluııal eğitim noktai nazardan 
kötüdür. Çünkü zamanla, çok kötü 
hnller ve vaziyetler doğurabilir. 

Bazı uluslar ve hükümetlerin yaptığı 
gibi Türkiye de türk çocuğu ve genci 
için amerikan, in~iliz, alman, fransız 
ve rus kültüründen ve hayatından 

evel türk kültürü ve hayatı en ileri 

gelmeli ve en yÜksek bir yer tutma
lıdır. Fakat bu iş kendiliğinden ol
maz ve olamaz. Bu iıi yapacak kuv
vet devlettir, halkm kendisidir. Halk 
kendi milli menfaatini göı:etmek mec· 
bUTiyetindedir, onu büyÜk bir kıs

kançlıkla ve her türlü fedakarlıkla 

korumalıdır. 

Temiz, sağlam ve düşünceli bir 
sosyetenin kurulQfU muayyen ulusal 

eğitim akidelerini yaratmak, onları 

çocuklara ve halka •tılamak ve böy· 
lece büyük ulusal kültürü dıt etkiler
den korumakla kabildir. 

Halbuki her cünkü sinema e~ile
rinden kurtarmak cemiyetin en bü
yük amaçlarından biri olmalıdır. Ce
miyet ve devlet haricin sinema etki
l~rine koyacak kuvvetli ve sinemanın 

son tekniğine göre hazırlanmış ulusal 

filmler yaratmalıdır. Böylece bugün
kü milli akidelerimizi halka aşıla

mak yollarında°' belki de en sağlam 
ve en müessir le~inden birini elde et
miş oluruz. 

Hilmi Malik EVRENOL 

Odet kalkarak : 

--· -- -----

ULUS 

Bugünk~ü mac 
.> 

Anadolu -- Çankaya 
karşılaşıyorlar 

Şehrimizde iki maç yapmak 
üzere gelmiş bulunan Anadolu bi
rinci futbol takımı bugün Ankara 
Gücü sahasında, Ankaranm ener
jik ve seri bir takımı olarak tanın
mış olan Çankaya ile saat 16 da 
ikinci maçını yapacaktır. 

lki gün evvel yaptığı bir maç
ta, Anadolu'nun genç oyuncuları, 
ince paslan ve temiz oyunları ile 
Ankara muhitinde çok iyi bir tesir 
bırakmışlardır. Bunun için yarınki 
karşılaşmada Çankaya.nın kuv
vetli rakibi Anadoluya karşı ne 
netice alacağı merakla beklenmek
tedir. 

Haber aldığımıza nazaran, A
nadolu - Çankaya oyunundan eT
vel mektebliler fampiyonasmda 
dömifinale kalan Ankara Erkek 
lise!İ ile Ticaret lisesi de kartıla
ıacaklardır. 

Tekaüdler maçı 
Güvenç Sporla Albnordu'nun 

tekaüd oyuncuları, bugün saat 15 
de karşılaıarak dostça bir maç ya
pacaklardır. 

İzn_lirde heyecanlı bir 
futbol maçı 

lzmir, 24 (A.A.) - İzmir Al
bnordu kulübünün çağrı'ı üzeri
ne Eskişehirin en kuvvetli takım
lanndan Demirspor, tehriınize gel
mif ve dün ilk maçını Altmordu 
ile yapmıştır. Ha•a güzel ve saha
da da oldukça kalabalık vardı. 
(}yuna ıaat 16.40 da Altınordunun 
bir hücumu ile başlandı. Eskişehir
liler daha ilk dakikalarda bakim 
vaziyete geçerek Altınordu kalesi
ni tehdid etmeğe ha§ladılar. Al
bnordunun ilk tehlikeli akını 25-
inci dakikada oldu. Sait kaleciyle 
karşılaştığı halde topu kaleciye 
kaptırdı. Mukabil bir Eskişehir a
kını Altınordu kalecisi tarafından 
defedildi ve haf tayın da sıfır sıf ı
ra bitti. ikinci devreye başlandığı 
zaman Demirsporun hakim oyWlu 
göze çarpıyordu. 4 üncü dakikada 
bu hakimiyet meyvesini verdi ve 
eskiıehirliler sol açıkları vasıtasiy
le ilk sayılarını yaptılar. Bu gol 
oyuna biraz hız verdi. Altınordu 
da karf ı hücuma geçti ve 11 inci 
dakikada Saidin ayağı ile bera
berliği temin etti. F aka.t Altınor
duya kartı üstün oynıyan eakite
hir liler 15 inci dakikada topu ikin
ci defa Altınordu ağlarına taktı
lar. Bu golden sonra eskitehirliler 
durgunla!tılar. Bunun tersine de 
albnordulular canlanmıtlardı. Ha
kim vaziyete geçen Altmordu üst
üste akın yapmağa ba~ adıysa da 
Demirspor sahadan 2 - 1 galib çık
tı. 

SAYFA 5 
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"Marmara,, ya bir bakış 
Son aylarda bir mecmua bollu

ğu var. Bir iki büyük müessese
den kahtan için bir iki devamlı ve 
bolca ücretli ilan bulabilen her ka
lem sahibi, lazımgelen maddi ve 
manevi sermayeye de sahih oldu
ğunu kabul ederek hemen bir mec
mua cıkannaya ba~hyor. Bir fik
rin, bir davanın ifadesi olan bir
kac:mdan baska hepsinde yazan
lar aynı: yazılanlar aynı sev. Fa
kat bunların hepsinde, iyi kötü ile
riye doğru bir adım atıs, bir kımıl
danış var, "Ukba" dan bir sec.; yok.. 
Fakat iste. elimizde yeni bir mec
mua var, adı "Marmara" .. Bize ar
kadan, çok geriden sesleniyor, üs
lUb P"eri, fikir g-eri; edebiyatta bir 
gerileme. İyi kötü bütün yazrcılarr
mızın mevdandaki sapkah ve kas
ketli iislUbları arasına fesli ve sa
rıklı bir üslUb karışmrs oluyor; 
müzeden hayata fırlamak için çır
pm::ın bir ters mucizedir bu. 

"Ü sliıb ayniyle insandır'' sözü
nü bir yazısında kullanan mecmua 
için bu meşhur tekerlemeyi tek
rar ele alırsak, .arabca ve acemce 
terkibe bu insanın fesi ve sarığı 
demekten bask;:t izah bulabilir mi
yiz? Bay Faik Ali'nin, ona bu mec
muadan sonra "Bav" demek müm
kiin değil, Faik Ali bevin üslUbu, 
cübbesi ütülü, gözlüğünün çerçe
vesi - evet camı değil yalnız çer
çevesi - alafranga, sarığı "hüma
yun" bezinden yapılmış ve dik
katle çividlenmi~ bir modem sof
tadrr ve daha birinci sayıfanın 
besinci satırında "bu kadar güzel 
teŞviklerin verdiği cesaret. işte ni
hayet bu mecmuaya kıyafet ver
di" sicii kuşağa sıkıştmlmış 
bir divid gibi .. 

Genclere fazla iddialılar, eser 
vermeden dava öne sürüyorlar di
ye sinirlenenler, içerliyenler olu
yormuş: 

Marmara'mn mukaddemesinde 
yeni neslin ve türk edebiyatının 1 
üzerine yığılmak istenen rüsubu 
ve yapmacık bir "Babıali" tevazuu 
icindeki övünen iddiayı okuyup 
ibret alsınlar .. 

"Yeni neslin tenevvür ve irsad 
edilmeğe çok ihtiyacı var" doğru; 
çünkü gençtir, hızına sed çekme
ye çabalamamak şartiyle evet! fa-
kat tekke irf'adına değil! "Abı
şebab", nefhi teheyyüç, vele han, 
melaz, nalan terkibleri ve kelime
leri ile bu devirde ancak e~kilerin 
taklidi mizah yazıları okumaya 
tahammülümüz olabilir. 
Yalnız dil değil, ruh da eıski, 

r.ok eski: lime lime hir tefekkfü .. 
Bu üslfthun vatanı Marmara; bi
zim üsllıbumuzun vatanı Ank~ra, 
biitün memleket. O üslfıb, Anka
ra'da yolluklar telatum ettiriyor, 
bi.,,im üsllıhumuz burada ilahlaşı
lahqecei>-ini hayk1rıyor .. 

Ve Abdülhak Sinasi'nin bir ya-

zısı, bu mukaddeme ile bu şiirdeıı 
sonra çedik pabuçların arasmd~ 
bir rugan iskarpin, abani Mıc.;ır. 
sanklannm arasında bir ipekiş ıa~ 
ravat gibi duruyor ve yerini bit 
türlü benimsiyemiyor. 
Mecmuanın en kuvvetli kısmı, 

mizah kısmıdır: "Bir gece .. bir teli 
gece" adında mizah vadisinde us
ta bir teknik ve acık saçık bir çap-ı 
kınhkla çırpıştınlıverrniş olan b\I 
yazının altında bu janrın ustası 
Necdet Rüştü'nün imzasını göre- ' 
ceaim sanıyordum; E. B. Kory\{..

1 

rek diye bir imza gördüm; anla•' 
sıhvor ki: bu manzum fantezi, e•, 
debivata emek vermis usta ve 01:..· 
gun bir kalemin henüz genç vd 
hovrat sinirlerine ramotmuş bir 
gaflet ve zenperestlik anının mali". 
sulü .. "Mevsimler" diye çok ge .. 
velenmiş mevzuu yazan genç a.. 
dam, bu mecmuaya fikir ve inall 
bakımından değilse bile üslfib ve 
duyuş bakımından bir yenilik ge--' 
tirmiş, harab bir yalının küf kokan 
odalanndan sonra birden bu açı:K 
pencereli sahanlıkta duruyor ve 
"oh!" diye kısa bir nefes alabili .. 
yoruz. 

Mecmuada "Muhakkak bir hiç,.,. 
miydi "belki bir hiç" miydi neys& 
böyle bir ad tasıvan bir hikaye d~ 
var; bu~ünün kafirleri Orhan Sey,. 
fi ve Yusuf Ziya'run çıkardığı 
mecmuada bile bizim Sabahettin 
Ali'nin hikayesi cıkıyor, bunda da 
ya onun, ya Sait Faik'in bir hika• 
yesi çıkmış olacak diye sevinçli, 
birinci satıra göz attım, bir rüz• 
gar başlangıcı derken bir hava 
bo"luğuna düşen uçak gibi birden' 
sevincim ve coşkunluğum sa~ıldr 1 

ve düştü. ~ 
İçinde beyitler ve terkibler dofu 

bir varım hikaye. Dün. Yasar Na .. ; 
bi'nin hakkiyle övdüğü Said Fai~ 
in "Semaver" inden bir eksir gib! 
içtiğim satırlardan sonra, bu araö: 
ça ve acemce kelimelerle bulanıli 
ve kireçli suya hic de ihtiyacm1 
ycV.tu; okumuş bulundum. 

Edebivt anketlerine temas edet 
yazıda, "kendinden bahsetmenin 
makul olmadığı" şeklinde bir ka• 
yıt gördük, bu Babı31i ahl~ 
mürai bir görünüşüdür. Biz ken .. 
dimizden bahsederiz, çünkü bir 
fikri ve bir davayı temsil ediyo~ 
o davayı konuşmuş olmak, yaşa
mamızın öz sebebini ortaya atmalC 
için kendimizden bahsetmeye 
merbunu. 

Faik Ali'nin "Hamidane" şiirlC' 
rini. vatan edebiyatının zamanın~ 
da belki en iyi mısralarını inkat 
etmek aklımızdan gecmez. De~el\ 
leri - kendi tabirleriyle söyliyC4 
yim - ceffelkalem inkar eden şı~ 
marı t ve arpık put kırıcılarda» 
değiliz. Fakat mü.zerlen bir değer
li eski heykelin güğüm göğsü vf 

- Burada yerleşeceğiz, dedi. Apartıma
mmız daha hazır değil. Şimdi!'': ote!deyiz. 

Yağmur yağdığı zaman kadınlar ateşin kar
şısından ayrılmıyor, fakat hava biraz açınca 
iki bulut arasından yaz semasının sıcak ma
viIVii hemen meydana çıkıyordu. 

.zel olduğunu unutmuştum. Sanıldığından 

fazla giizel günler oluyor. 
Hiç boş geçmiyen her saatm ve daim~ 

yeni olan kır tadmm Bert'e verdikleri zevk 
büsbütiin başka bir şeydi. Şimdi o, ev işle~ 
rinde ablasına yardım ediyor, çocukları ca• 
lıstırryor, piyanosunu unutmuyordu. Fcı' a1. 
bütün bunlar onu tamamiyle işgal etrnedent 
daha derinleşmiş, daha olgunlaşmıs olan te• 
f ekkürünün faalivetinc ket vurmadan böyle-' 
ce devam edip gidiyordu. 

Yaun: ]ak ŞARDON 
Türkçeve çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Oclet Madam Dögui'ye acıyarak baktı: 
- Evet, dedi. O zaman biz Brötanya'da 

idik. 
- Daha sonraları da doktoru korkutan 

kederi idi. Avutmağa çah~ıyorlardı. Yanın
da kalmama müsaade etmiyorlardı. Hemen 
heyecanlanıyordu. Ancak bir an görüyor
dum. Yüzünde; hep zavallı hali vardı, sol
gun, kederli, ciddi idi. 

:_ Tifo olduğunu biliyor, bana söyledi. 
- Tahmin etmiş olacak ... zarar yok ... ar

tık geçti. 
- Nekahat zamanında Paris'te mi kala

caksınız? 

- Yolculuğa d~y~nabi1ecek hale gelir 
gelmez Nuvazik'e gideceğiz. Şimdi çok sü
kfma ve iyi havaya ihtiyacı var. Bir kaç gü
ne l;;-t-ır kal ·:lcc-1.r.. Mart sonunda da gic~ce
ğiz. F···p nasıl? Demek ki seyahatten dön
dünüz? 

Neşeli ve sevimli bir tavırla dönerek ilave 
etti : 

- Yakında gene gelirim. 
u 

" " 
Bert Nuvazik'de kuvvetleniyordu. Gü -

neşli günlerde, arkasına bir örtü alarak ta
rasada dinleniyor ve annesinin, yahud Em
ma'nın koluna dayanarak biraz dolaşıyordu. 
Ona öyle geliyordu ki, yeni girdiği bu bilme
diği hayatta ilk defa olarak ışığın harikala
rını tatmaktadır. Eskiden Nuvazik'e dön -
dükçe çocukluk intıbalannı hatırlamağa uğ
raşırdı. Bu sefer, ruhu serinleyip hafiflemiş 
bir halde esyada yepyeni bir giizclliğin sar
hoşluğunu keşfediyordu. Alber'i ateı; ve ya
rım baş a~nlariyle dolu kötü bir geçmişte 
unutuyordu. 

IX 
Bahçedeki ağaçların yapraklan dökülü

yordu. Bert'in odasından komşu bahçelerin 
da1Ian, Grav değirmeni, söğüdlerden ve 
uzaklradan mürekkeb bir ufuk görünüyordu. 

O gün, yemekten sonra, köşkün büyük 
merdiveninin bir basamaı?;ma oturmuş olan 
Bert, eniştesinin gösterdiği sırtı kemikli bir 
deniz kertenkelesi resmine bakıyordu. 

Emma'nrn önünde duran Kler'i, uıun 
kollarının büti"n kuvvetiyle birden bire alıp 
ba~mm üstüne kaldıran Eduar: 

- Cocuklar, iı:;te artık gidiyorum, dedi. 
Bert, sebze bahçesine kadar gitti ve ora

da bir tarhtan kopardığı menekseleri birer 
birer yanyana getirip sıkı bir büket yaparak 
ko!,Jamağa başladı. 

Ablasının yanma dönen Bert: 
- Birinci kanunda olduğumuza inanıl -

ma:~. dedi. Ayol senin sacların beyazlanm~ş. 
Emma bir tutam saç alıp kaldırarak, ~ır

az uyuklıyan bir gülümseyişle cevab verdı: 
- Hepsini görmüyorsun. 
Bert saclara bakın yüzünü burusturduk -

tan sonra sözünü değistinniş olmak için: 
- Burada oturduğundan dolayı sana im

reniyorum. Kışın bile kırların ne kadar gü-

Edu='r işinden erken dönecek olursa Em
ma ile Bert, onunla birlikte Grav ormanına 
kadar geziniyorlardı. Oralarda, çayırlar üz~ 
rinde bulut halinde uçuştuklarını gördükle
ri sığırcık kuşlan biraz sonra, gecenin için~ 
de l·avbolnn gidiyorlardı. 

Yolda Bert, daimi surette tetkik ettiği 
kus kalabalıktan hakkında Eduar'dan sual• 
ler soruyordu. "' 

Ed11ar cevab veriyordu: 
- Hemen büti1n ku lar. kış gelince sürU 

halinde ya"-arlar. İlkbaharda kahile dağılır 
ve cif tPr çifter ya!'ıamağ'a başlarlar. 

- Hep böyle çift halinde m; ? 
(Sonu var) 



SAYFA fi 

B. ~ leııcnıeııcioğhı Bül~rc~e lıareliet etli 
' 

Büyük elçimiz 
malı filler ince 

Belgrad siyasal 
çok iyi karşılandı 

(Başı 1. inci sayfada) 

ben Ankaradan ayrılmadan önce, Sov
)'etler birliğinin, Büyük Britanyanın 

ve Yunanistanın tasvibkar cevablarını 

almı§tık. Öteki memleketlerin de aynı 

tarzda cevaplarını vermekten geri 
kalmıyacaklarma eminim. 

Bu meselede, Yugoslavyanın hare

ket tarzına gelince, bunun hakkında, 

yalnız başbakan B. Stoyadinoviç'in, 

ezcümle Belgrad hukümetinin cevabı
pm türk tezini tasvib eder mahiyette 

olacağmı kaydetmek suretiyle, benim 
yanımda gazete delegelerine yaptığı 

beyanatı hatırlatırım. Bu esasen ba§· 
ka türlü olamazdı. Çünkü Balkan an-

ÇÖLDE GEÇEN DÜRT 

GÜ.NDEN SONRA 
-

Fon Stohrer'in sıhhatr 
ve keyfi yerinde 

Kahire, 24 (A.A.) - Fon Stohrer 
ve makinisti "Royal air F orce" tayyare
siyle Heliopolis'e gelmişlerdir. Fon Stoh. 
rer'in aıbatı ve neşesi yerinde ise de, 
çok yorgundur. Doğrudan doğnıya evi
ne gitmit ve alman elçiliği erkanını bile 
kabul etmek istememiştir. 

Elı,:i neden 1wyboldu? 
Kahire, 24 (A.A.) - Bir İngiliz tay

yaresi tarafından çölde bulunan Kahire_ 

deki alman elçisi Fon Stohrer, otomobi
li ile yolunu kaybettiğini ve benzinsizlik, 
lastik patlaması ve direksiyonunun bo
zulması yüzünden olduğu yerde kaldı. 
ğını söylemiştir. 

Otomobilde dört günlük yiyecek mev
c:uddu. Elçi otomobili kayal.k Üzerine çı. 
kl\rarak tayyareler tarafından görülme· 

• si İçin beyaz bir Örtü ile Örtmüştür. 

Gümrük tayinleri 
İzmir ihracat gümrüğü mesul mu

hasibliğine bakanlık muhasebe direk·~r

lüğü memurlarından Ali Rıza, muha
sebe direktörlüğü mümeyyizliğine 

aynı direktörlük memurlarından A· 
snn, Karıı gümrüğünde ihdas olunan 
muhasebe ıefliğine aynı gümrük vez

nedarı Mustafa, Urfa gümrüğü mu
ayene memurluğuna Antep gümrüğü 
muayene memuru Neıet tayin edil
miılerdir. 

desti vücudu ile güzellik nümune
si diye önümüzde çıkıp gezinme
sine tahammül edemeyiz, onun 
yeri müzedir. 

Sanat bir maheddir, fakat du
varlarında kufi hattat kitabeleri 
yoktur. Değerli üstad Faik Ali'ye 
sanat namına yalvarırız: bir daha 
edebiyatımızı bir köşesinden ol
sun tekrar eski uçurumun kenarı
na sürüklemiye çabalamasın ... 

B. K. ÇAÔLAR 

tantı içinde dost ve müttefik memle
ketlerimiz arasında "bir müttefik ne 
derecede kudretli olur" hissi bulun
maktadır. 

Memleketlerimiz arasında dostça 
münasebtler göz önüne alınırsa böyle 
bir vaziyette Belgrad'da, biribirinin 
aynı menfaatler Üzerinde görüşleri

mizin uygunlu~unu teyid etmekten 
başka yapacağımız bir şey olamaz
dı." 

Dün naib Prens Pol tarafından ka
bul edilen büyük elçi B. Numan Me-

nemencioğlu, Belgrad'da bütün sıya· 
ııal mahfillerde huııusi bir ehemiyet ve 
çok sıcak bir İyi kabulle kar~ılanmış· 
tır . 

A Yl STl RYADA A .. KERLif;lN 

YENiDEN Kl Rl L~lA. l l~I: 

Avam k~amarası 

meseleyi pazartesi 
k.oııuşacak: 

50.000 kişinin as1'·ere cağı
rılacağı lıaber Londrad<ı 
lıayreı uyandırmadı. 

Londra, 24 (A.A.) - Avusturya
da askerlik hizmetinin yeniden kurul
ması meselesi avam kamarasında pa-
2artesi günü konuşulacaktır. Muhafa
Zl.\ kar B. Fleçer, İngiliz hükümetinin 
SP.n Jermen andla~masının bozulması 
halinde bir harekette bulunmak ta
savvurunda olup olmadığını soracak
tır. 

Salahiyetli mahfiller, Viyanadaki 
İngiliz elçisinin raporu hakkında kat'i 
bir ketumluk muhafaza ediyorlar. 

Londra, 24 (A.A.) - Avusturya 
hükümetinin 1915 sınıfından 50 bin 
genci silah altına çağıracağı hakkın. 

daki haber burada hayretle kartılan· 
mamıttır. Gazeteler, bunun Sen Je•·· 
men andlatmasınm kati suertte bozul
maaı demek olacağmı tesbitle iktifa 
etmektedirler. 

Deyli Telgraf gazetesi, andlatma· 
ların bu yeni ve açıktan açığa bozul
masını takbih edilmek lazım gelece
ğini yazarak diyor ki: 

"Eski Tuna imparatorluğunun va
risi olan devletlerin yaptığı protesto
dan Viyanada oldukça kaba bir su
rette bilmzelikten gelmektedir. Bek-

lenilecek olan yeni protesto da aynı 
muameleyle kartılafacaktır. İngiliz 
kamoyu bu it hakkında aoğuk ve ob
jektif bir karar verecektir. Varis dev
letler 17 sene içinde mevkilerini sağ
lamlamak imkanmı bulmlqlardır. Bu
nun İçin A vusturyanın mecburi aaker· 
lik hizmetinden pek de korkuları ol· 
mıyacaktw. Andlatmayı imza etmit o
lan devletlerin yalnız teklen protes
to ile iktifa etmeyi uygun görmeleri 
ihtimali vardır.,, 

İT 
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r -11 \BE~ il \HBI 

İtalyanlar 
ilerliyorlar 

(Başı 1. İnci sayfada) 

Tayyareler, Sassabaneh ile 
Dagamedo arasmdaki habeş tah
kimatını bombardıman etmişler
dir. 

Adisababa, 24 (A.A.) - Ha
ber verildiğine göre, eli silah tu
tan erkeklerin orduya iltihakından 
ve şehir bombardıman tehdidin
de kaldığındanberi, Adisababa 
bomboş ve bütün dükkanlar kapa
lıdır. 

Habeşistanda oturmaya devam 
eden bir kaç bin yabancı dokuz 
elçiliğin idaresi altındadır. 

Yunan elçiliği Adisababada 
550, vilayetlerde 1500 yabancıyı 
korumu~tur. 

Bütün elçilik binalarında yer 
altı sığınakları yapılmıştır. Bir çok 
kimseler şimdiden buralara sığın
mış bulunuyorlar. 

n;,. Jwbes lmmanacmı iıulwmlar-. . 
da11 tllrafa geçti 

Asmara, 24 (A.A.) - 'Alman 
haber alma bürosu muhabirinin 
telsiz telgrafı: 

Habeşlerin en mümtaz süel 
şeflerinden biri olan ve veliahde 
Dessieden kaçarken refakat etmiş 
olan Dekaz Magaşe Dessiede İtal
yanlara başeğmiştir. Dekaz, şim
diye kadar Habeşistana ve impa
ratora olan bağlılığından dolayı 
İtalyanlarla çarpışmış olduğunu, 
fakat imparatorun kumandayı ve
liahde bırakarak memleketin iç 
taraflarına kaçmış olduğu için or
duyu kendi haline bıraktığını bil
dirmiş ve •demiştir ki: 

"- İtalyan ordusunun üstün
lüğü yüzünden yenildik. Buna bi
naen, uğrunda bir nefer gibi sa· 
vaştığım memleketimin gelecekte 
refahına hizmet etmek ümidiyle 
bateğdim ve arzı hizmet ediyo
rum.,, 

Mangaşe, kendisine Negüaün 
hala mukavemet gösterip göster
miyeceği hakkında sorulan suale 
"Hangi kıtalarla ?,, cevabını ver
miştir. 

İngiliz büdcesi 
hakkındaki 

konuşmalar bitti 
( Bafı 1. inci •ayfada) 

bütün masraflara katlanmaya hazır mı· 
dır?" Bu sözler hükümet 11ra11ndan alkıt
larla kartdanmıttır. 

Londra, 24 (A.A.) - B. Çurçil, Al. 
manyanın, silahlarını kuvvetlendirmek 
için ayırdığı paralara göre, lngilterenin 
silahlanma itine ayırdığı tahsisatın kifa. 
yetaizliği üzerinde israr et mittir. 

B. Çurçil bilhaaaa Almanyanın ıon 
otuz ay zarfındaki "aavan:ı" masrafla
rından bahaetmit ve bilha11a stratejik 
yollar yapıldığını ıöyliyerek, bir taarruz 
halinde bu yollarin, iatihkamlardan da
ha büyük rol oynayabileceğini anlabnıf. 
tır. 

25 ;HSAN 1S~6 CUMARTESİ 

Gii mleli h 

H \RR VE FETiH VESJLESi 

(Başı 1. inci sayfada) 

rupa ile her türlü rakiblik davası
nı bırakıp, pazarlığım bilmelidir. 

Peki, diyeceksiniz, Büyük A vru
pa mütefekkirlerinden tavsiye 
edenler vardı, ki böyle geri addo
lunan ziraat memleketlerinin tek • 
nik ve medeni seviyesinin ilerle
mesine çalışılsın; maddi manevi 
yardım edilsin; onlarm ihtiyaçla
rı artsın; kazançları çoğalsın; 
daha yüksek satmalma kabiliyeti 
elde etsinler. Emperyalizmin man
tığı daha keskin ve kestirmedir: 
Daha iyi değil midir ki ben oralar
da nüfus fazlamı oturtayım. Bun
lar gittikleri yerin parasını kaza • 
nıp kendi vatanlarının mallarını 
alsınlar. 

Görüyorsunuz ki, garb medeni
yetinin en yüksek rütbesindeki 
yüz yirmi milyon küsur nüfusluk 
Şimal Amerikası, ve yepyeni bir 
medeniyet inşa eden yüz altmış 
küsur milyonluk Rusya, Cenup 
Amerika Cumuriyetleri, Balkan • 
lar, hiç biri bu mantığın ve iddia
nın hududu dışında değildirler. 

Ve meselenin esas hulasası, ne 
nüfus çıkarmaktır, ne de 100 mil
yon nüfusun Avrupa' dan çıkaca
ğı vardır. Hatta Avrupamn bu
günkü nüfusunu hesliyemiyeceği 
de laftan ibarettir: Esas dava, en
düstrinin ilerleyişi ile, dünya • 
nın bir köşesinde kurulan hayat 
standardını, cümle alemin sırtın
dan devam ettirmektir. 

- Enternasyonal bir müessese 
kuralım. Avrupa' da ve onun dı
şında hangi memleketlerden 
hangi memleketlere nüfus git -
mek lazım geldiğini, hangi mem
leketlerin kendi servet kaynak
larını kafi derece işletemediğini 
anlamağı, sonra göçleri finanse 
etmeği ve nihayet, ouların, gittik
leri yerlerde hukuklarına halel 
gelmeksizin yaşamalarına ve ça
lıımalarına nezaret etmeği ona 
b).rakalım. 

Bunun manası, mühimmat mas
rafını azaltmak, ve o kadar çok 
gelen nüfusun canını ve kanını az 
harcamak, ve eski usul fethe de -
vam etmektir. 

POT.l.~TE: 

Keçiören.le yangın 
Keçiören bağlarında Delikti\~ 

adlı yerde oturan Abdullah oğlu Os
manın evinden yangın çıktığı haber a. 

lınarak itfaiye hemen yetİ§mi§ vr. a· 
le§in baıka taraflara sirayetine o.ev• 

dan vermeden yangmı aöndürmüftür. 
Yangının aebebi hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Toprak altmda kalan i~<:i 
Y enitebirde İç lıler bakanlığı kar

sısındaki arsada toprak kazmakta o· 

lan Emrullah oğlu Osman adındaki a
damın, kazdığı toprağın altmda ka-

larak öldüğü anlaşılmış, ve tahkikata 

baslan~lmıttır. 

Şimal Amerikasrnı bırakınız; 
İngiltere'nin dominyonları, ki İn
giltere adasından gitme İngiliz

lerle meskundur ve son derece 
tenhadır, lngiltere'den bile göç
men almamaktadır. 

- Nüfus çokluğunun sebeb ol
duğu harblar böyle ortadan kal -
kar, diyorlar. 

Fakat bugünkü takyitlerın hiç 
biri 1914 de yoktu. Vapura binen 
Amerika'yı boyluyordu. Acaba 
Avrupa beyazları niçin boğazla -
şarak kırmızı kanlarını akıttılar? 

Zamana göre mantık, vesile, 
usul değiştiren emperyalizmin ti 
kendisi karşısındayız. Avrupa'da 
kilometre ba~ına 40 kişi düşüyorsa, 
Asya' da 20 kişi düşüyor. Halbuki 
Asya'nın ne oturulmak, ne çalışıl
mak, ne islenilmek mümkün olmı
yan hududsuz yerleri var. Ameri
ka'da kilometre başına 13 kişi dü-
şuyor. Dahası var: Avrupa memle
ketlerinden bir çoğu artarken, 
Fransa azalıyor. O kadar ki bütün 
Belçika fazlasını kendi toprakları 
üzerinde dai?ıttıktan sonra, gene 
kilometre nisbeti aşağı ölçüde 
kalabilir! 

O kadar toprak verseniz ki bu
gün nüfustan boShllan memleket
lerin, sömür~eleri ile birlikte, me
sahaları ir.1nde kilometre başına 
bir adam dii<~se ! 

- Ama, diyecekler, bu ka~ıd 
üstündedir. Topraklarımızın bir 
kısmı fazla nezle yaoıyor. Bir kıs
mında ya~mur az. Bir kısmında 
kar fazla. Bir kısmında güneş sı
cak. 

Daha sıkıştırı1anız, " - Ne ya
palım, kafi derece plajlarımız 
yok!'' diyecekler. 

İste bu ihtiraslardır ki be."•Z 
Av~upa'yı birkaç reisin emri al
tında hirlestirmek ve onun hütiin 
kuveti ile A vn1pa - dıtunı, kendi 

milletlerinin gittikçe arbracakl"' -
rı hayat standardları uğruna sö • 
mürm~k cereyanını alevleyip du
ruyor ! 

F. R. ATAY 

Sarho~ların kavga!'ı 

Sanayi caddesinde Acem Hüseyi

nin lokantasında içki içtikten aonra 

evlerine giden Etemle arkadaı ı Ali 

yolda ev kirası meselesinden dola11 
kavga çıkarmıtlar, Etemin Aliyi bıçak 

la boğazmdan, omuzundan, göğsün

den ve sol kolundan yaraladığı anla
tıldığından kendisi yakalanarak adli
yeye verilmi§tir. 

lnf:holu yaımrunun batmasırnhn 
mesul olanlar 

İzmir körfezinde batan lnebohı va

puru kaptan, çarhçı ve diğer memurla

" hakkındaki muhakemeye 11 may11ta 
batlandacaktır. 

-=======================-:--::-:====================================================================================================~ 
Tefrika.: No: 42 daha büyük ölçüde olmak üzere filolar ha

linde tertib edilmektedir. 
T O P Y E K Ü N H A R B - Kara ordularının emirlerine tayyare teş

killeri verildiği gibi, deniz kuvvetleri de bu 
Yazan: General Lud•ndorl teşkilleri, önceden bahsettiğim tayyare. ana 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA gemisinde yahut karada tayyare meydanla
rında emrine amade bulunduracaktır . . 

. Harb gemileri, büyüklükleriyle mütena
s!b olarak en büyük çaptan en küçük · çapa 
kadar, seri ateşli ağır ve en ağır toplarla ve 
tayyare defi toplariyle techiz edilmişlerdir. 
Ağır toplar, geminin yan taraflarından hep 
bir istikamete ateş edebilecek bir sÜrette ol· 
duğu. gibi, gemi topçusunun bi.r kısım ateşi, 
öfle ve kıça doğru da tevhid edilebilir. Muha
rebe gemilerinin büyük bir kısmında ayrıca 
torpedo teçhizatı da vardır. 

Kruvazörlerin münf erid olarak basarJık
lan kruvazör harbmın vazifelerinden, ~deniz
altı gemilerinin, yalnız kendilerine dayana
rak giriştikleri denizaltı harbmm ödevle
rinden agyri, harb donanması, muharebe 
zırlıhJarmdan, büyük ve küçük kruvazörler
den, destroyerlerden, torpido ve denizaltı 
gemilerinden mürekkeh, müfreze, flotila, ve 

Tekmil teşkiller, bilhassa ordu ve don:>n
mamn muharebe teşkilleri, gaz maskesi ile . 
teçhiz edilmiş. olacaklardır. 

.Müdafaa kuvvetinin, ordunun. hava do
nanmasmm ve deniz kuvvetinin bütün asli 
kısımlannm iç memlekette yedek teşkille
ri olduğu gibi, kendilerine memleket içinden 
daima yeni kuvvet yetiştirtbilecek daha baş- . 
ka müesseseleri bulunacaktır. 

Muayyen tesiast ve halkı korumak için, 
müdafaa kuvvetinin, memleket icinde avrı
ca tayyare defi teşkilleri, ışıldakları ve ha
va maniaları vardır. 

Nihayet, muhabere ve propaganda için, 
müdafaa kuvveti telsiz istasyonlarına ma
lik+;r. 

Müdafaa kuvvetinin talebi çok büyüktür. 
Bütün kısımlar doğrudan doğruya cenk et
mezler; fakat, düşman mukavemetini kır· 

mak ve bilha&sa, harb meydanında kati mey
da~ muharebeleriyle düşmanı yok etmek 
için, hepsi birden hizmet ederler. 

· Kati meydan muharebesi harbm kati ne
ticesini verir, meydan muharebesi, en. bü-
yük ehemiyette olan harb hareketidir. Mu
l!arib kıtaları, bu meydan muharebesine 
sokmak gerektir. Ezici bir atesle yok eder 
bir surette hasmı yakalamak için, onlarda 
birikmiş olan tekmil cenk kudretini düsma
na karşı kullanmak lazımdır. Eğer ki has
mın da, imhayı hazırhyan mermileri uzun 
mesafelerde tesirli kılan hemen hemen ay- · 
m ateşi silahı olmasaydı, kıtaları ateş ,mu-
harebesine sokmalC ve bu muharebeyi bac:ar
mak kolay bir iş olurdu. Mesele, yalnız dü~
manı yenmek değil, kendi kuvvetini de ko
rumaktır. 

Silah tesiri durmadan yükseldi. Barut 
bulunduktan sonra, ilk önce kursun atıldı; 
ondan sonra yavaş yavaş gülle kullanılma-
ğa başlandı; yani, barutla doldurulmuş ve 
yere, duvara yahut gemi gövdesine çarpıu-
ca gülleyi tıpasiyle iştial ettirip patlatan ve 
dolayısiyle parçalanan cidarındaki parçala-

riyle tesirini yapan mermiler imal edildi. 
Daha başka türlüleri h~e. siper ve zırhla

rı delmek üzere yapıldı. Ondan sonra, tma
ları mermiyi mahrekin muayyen bir nokta
sında patlatabilen top mermileri imaline 
baslandı. 

Bu mermiyi dolduran misket1er hedefe 
doğru serpildi ve, hedefe tepeden isabet etti
rildi. Bugünün mermileri mükemmelleştiril· 
mistir. Gayeye el veris.li bir suretle imal edil· 
mekte olan bu mermiler, en kalın zırhları de-' 
lip geçmekte, yahud da mermi cidarının da~~ 
ğilan parçaları ile veya, mermiden intişar e·; 
den gazla tesirli olmak için, hedefe vardık- 1 
tan sonra infilak etmektedirler. Diğer mer .. . 
miler en hafif bir temas neticesinde, topralt 
sathında sayısız parçacıklar halinde yayılıp 
dağılmaktadırlar. Keza, havada patlayan 
şrapneller de daha mükemmel bir şekle so-
kulmuşlardır. ı 

Makineli tüfek ve tüfek mermileri ,tek i· 
sabet ve tek parça olarak tesirlidirler. 

El bombaları, piyade havanlarının attık
ları torpiller, deni 7.e dökülen mayınlar, tor· 
pedolar mermiler gibi tesirli olmaktadırlar. 

·· (Sonu \•r?.) 
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tstanhul üniversitesi Arttırma Ek
s ·ııme ve Pazarlık Komisyonundan: 

ı - Bedeli keşfi 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat Enstitü· 
ler'ne yapılacak mobilyeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
mu tur. İhale 14 _ S - 936 perşembe saat ıs de Rektörlükte yapıla • 
caktır. Bu ise ait şartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten almır. 

2 - Sksiltmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırma
ları ve 5000 liralık möbilye işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol • 
duklarına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden kiğıl alma
ları laznndır. İstekliler o gün saat 14 de tekliflerini Rektörlüğe 
vermiş olmalıdırlar. (2135) 1-1585 
··~~gra .. m·m~Da.mara~!lıılll\GIBRT• ~ ~. 

M .. ~DAM DUBARI 
GITT A ALP AR'm Saheseri 

ımmmmrı=::rmR~ma~:c:r~ı•~ •.., • 

Ankara Valiliğinden : ... 
Keşif bedeli 802 lira 93 kuruştan ibaret bulunan husu•t idareye 

ait bina belalarının tamir ve inşası açık eksiltmeye konulmustur. 
İhale 11 - 5 • 936 tarihinde saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. • 

Eksiltmeye girmek istiycnlcr 60 lira 25 kuruşluk muvakkat te
minat itasına mecburdur. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğünde 
görebilecekleri ilan olunur. (883) 1-1584 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMURLU· 
ÔUNT.AN: 

Ankara viliyetinde Misakı Milli semtinde Doğanbey mahalle • 
sinde sokaiında 7 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasnı. 
daıı olup Ankarada Doğanbey sem tinde 98 numaralı mahalli ikamet
gahı ticari ittihaz ederek •...• tarihindcnheri ,elı:erci ticaretiyle 
iştigal eden ve Ticaret Odasının 1448 sicil numarasında mukayyet 
bulunan Ahmcdin unvanı ticaret Ahmet Yüksel olarak tescil edil • 
diği gibi bu unvanın imza tekli de Ticaret kanununun 42 inci mad
desi mucibince dairece 18 • 4 - 936 tarihinde tescil edildiği ilin olU
nur. 

Ankara llbaylığından : 
1 - Milzik Öğretmen okulu binasma tamirat yapılacaktır. Kc

'if bedeli 645 lira 40 kuruştur. Temin~tı 48 lira SO kuruştur. 
2 - Fenni şartnamesini ve keşif raporun görmek istiyenlcr her 

gün okut Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
Vesikalarmı komisyona ibraz ctmcğe mecburdurlar. 
3 - İhalesi açık eksiltme suretiyle 27. 4. 936 pazartesi günü sa. 

at 15 tc mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - Saat 14 de kadar teminatı mektepler muhasebeciliği vez-

nesine yatırılmış bulunacaktır. (780) 1-1374 

Ankara Askerlik Suhesindeıı : ., 
Ş31 Dğ. ve bunlarla son yoklama gören Lise ve muadili oku!1ar

dan mezun veya daha yiiksck tahsil görmüş olan1ar askeri ehlıyet
namc derece1erine göre 1 mayıs 935 dan iti aren hazırlık kıtaların
da vtya ihtiyat subay okulunda bulunmak üzere askere gönderile· 
ceklerdir. 

Okuduklarından dolayı ertesi seneye bırakılanlardan bu yıl ih· 
tiyat subay yetisecek k<>dar tahsil veren okullarclan mezun olmuş 
ve olacaklar dahi son yoldam1ları yapılarak askeri ehliyetname dc
rece1erine göre sevk edileceMerd:r. 

Bu durumlarrla olanlar bulundukları yerlerdeki askerlik şube
lerine baş vurmalıdırlar. 

Gelemediklerinden dolayı muayyen günde askere gönderilmiyen. 
lcr askerlik kanununun 2850 savıh kanunla değişmis olan 89 mad-
d si buyruğuna göre cezalandırılacaklardır. (863) 1-1534 . 
An!{ara Jandarma Genel Komu· 

t nlı!Tı S· hn~ ima l(omisyonundan: 
Rir takımına 625 kuruş kıymet biçilen 1000: 1100 takım örneği 

va ıflarmda on ktitüklü palaska takımı 6. 5. 936 çarşamba günü saat 
15 de Komisyonca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartna
mesi parasız komisyondan ahn:ıbilir. İsteklilerin 515 lira 63 kuruş 
teminat makbuz veya banka mektubu ve sartnamede yazılı belgeler 
içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en geç 

.!_ir saat evci komisyona vermiş olmaları. (840) 1-1520 

Taşçı divarcı ve betonarmeciler 
Cemiyeti Başkanlığından: 

Önce yapılan genel toplantılarda çoğunluk olmadığından 
26. 4. 936 pazar günü cemiyetimizin yıllık genel toplantısı yapıta -
caktır. Cemiyette yazılı bulunan bütün arkadaşların o gün uat tam 
10 da cemiyetler binasına gelmeleri rica olunur. 1-1587 

Gönen Şarbaylığından: 
Gönen urayının eskiden beri mevcut bulunan kaplıcaları ile aynı 

yerde bu sene yaptırılan veni kaplıcalar ikisi bir arada olduğu halde 
l haziran 1936 tarihinden itibaren üç senelik kirası beher seneliği 
"3500" lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usutiyle arttırmaya çı· 
karılmıştır. İhalesi 29 nisan 1936 çarşamba günU saat 14 de yapıla
caktır. Fazla malfunat almak istiyenlerin §arbayhğa müracaatla!ı 
ilin olunur. (2181) 1-1578 

Bolvadin Beldiye Reisliğinden; 
Bolvadin ilçesinin hali hazır haritasının alınması eksiltmeye ko

nulmuştur. 

l - İmar dahiline girecek sahanın miktarı takriben iki ym hek
tardır. 

2 - Beher hektarı muhammen olarak (25) lira üzerinden (5000) 
lira bedeli keşiflidir. 

3 - Haritanın almma ıeraiti bayındırlık bakanlığınca hazırla
nan prtnameye uygun olacaktır. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuli iledir. 
5 - İhaleden (15) gün sonra müteahhit faaliyete başlıyacaktır. 

Haritanın ihalelen itibaren asgari bir, azami bir buçuk senede ik· 
mali şarttır. 

~ - Eksiltme 20 Nisan 1936 tarihinden itibaren 20 gün müddet
ı~.dır. ~ mayıs 936 cumartesi günü saat 10 da Bolvadin belediye en
cumenınde yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için 9 mayıs 1936 cumartesi günü 
saat ona kadar muvakkat teminat olarak (375) lira veya banka mek· 
tubunu ve ehliyctnamesini Bolvadin şarbaylığına tevdi etmeleri 
§arttır. 

. 8 -:- Haritanın tanzim Yf' jJn.oıali azami bir buçuk ıcne olarak ten
eıp edılmiş ise de talipler arasında daha kısa bir zamanda ikmalini 
tcahhüt edecek olan müteahhit tercih olunur. (889) 1-1601 

·u~us· 

Türkiye Cumuriyet Merlcez, 
Bankasından .-ı • 

Hisse'<farlar umumi heyetinin toplantısı münasebetiyle Nisanın 
27 inci Pazartesi günü öğleden sonra gişelerimizin kapalı buluna-
cağı i1Sn olunur. 1-1577 

Ankara Bakkallar Cemiyeti Başkanlğmdan 
Cemiyetimiz heyeti umumiyesinin 26 nisan 936 pazar günü saat 

15 de esnaf cemiyetleri binasında toplanacağından cemiyete men
sup bütün arkadaşların o gün cemiyetler binasına teşrifleri rica 
olunur. 1 - 1588 

Ta.ksitle satılık apartıman 
Emlak ve Evtam Bankasından: 
Bankamıza ait, Ankarada Işıklar caddesinde kain Turhanbey 

apartmanı denilmekle maruf Büyük apartman kapalı zarf usulile 
ve bedelinin dörtte biri peşin, ~erisi o/(9.1/2 faize tabi olmak şar
tilc üç senelik takıitte ödemek üzere satılacaktır. İhalesi 29.4.1936 
çarŞ.tmba günü saat onbirdc Ankaradaki idarci merkeziye binasın· 
da toplanacak satıf komisyonu huzu.runda yapılacaktır. Müzayede
ye latanbulda iştirak etmek istiyenler teklif mektuplarını mezkur 
tarihte nihayet saat ona kadar İstanbul 'ubemu müdürlüğüne ver
mi, bulunmalıdır. 

APARTMAN: -=187.50= metre murabbaı arsa üzerine bina C

dilmiı bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bit üst katı havi olmak 
üzere yedi kattan ibaret olup senede =8.000.= aekizbin lira irad 
teminine müsait mükemmel bir akardır .. 

BODRUM KATTA: apartman dairesinin odun be kömür de
poları ile motörlil su mah7.eni, bekçi ve kapıcı odaları ve ay.uca i
lı:.unctto elveritli ilı:i oda bir koridor ve bir helidan ibaret bir daire 
mcvcuddur. 

ZEMiN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadı.r. Bu 
kısı?'da her bir daire üç oda bir mutbab, bitJtı'S 1!"'banyodan iba
rettır. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4. İKtNct KAT: 5 ve 6, UÇUNCU KAT: 
7 •e 8, DÖRDONCO KAT: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi o
lup her bir dairede beş oda bir mutbah bir heli bir banyo ve bir 
lı:orirfnr bulunm•ktadır. 

OST KAT: önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 n 12 nu· 
maralı dairelerden müteşekkildir. 

Bu krmndalı:i daireler: Uç oda bir matbah bir heli bir banyo 
dan ibarettir. 

Apartmanın bUtün daireleri su, elektrik bavagazı ve banyo tc
ıisatını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfesi mevcuddur. 

Miizayedcye ~rmek için ihale gününden enci dokuzbin lira 
depozito yatırrılması veya buna muadil bir teminat gösterilmesi 
lbrmd~r. Apartmanı görmek ist.iyenlerin kapucuya ve fazla malO.
m.~t edın.mck ve satı, prtnamcsıni almak istiyenlerin de ihale gti
nunc kadar Ankarada genel direktörlük muamelat direktörlüğüne 
veyahut htanbulda şubemiz müdürlüüünc müracaatları ilan olu-
nur. (722) .. 1-12'>9 

ismet Pasa IUz Enstitüsü ..:. 

n·r törlüğünden~ 
Sipari!\I atölyemiz için beklediğimiır uman Pariaten geldi. Eıı 

güzel, en zarif ve en şık elbise ve ppka ancak Enstitümüzde ya. 
pılmaktadır. (873) 1-1557 

Bayındır Belediyesinden: 

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

nan Baymdırm halihazır ve müstakbel harita ve planlan münaka
sası neticelenmediğinden aynı şeraitte kapalı zarf usulilc 20-4-936 
dan itibaren 12-5-936 sah giinü saat 16 ya kadar devam etmek üzere 
yeniden münakasaya çıkarılmıştır. İsteklilerin Bayındır Belediye-
sine bat vurmaları. (858-981) 1-1517 

Kültür Bakanlı o-ın dan 
("' ? 

Ankarada İtfaiye Meydanında yanılmakta olan Orta okul ars ıı 
üzerinde bulunan ve keşif bedeli 604.5 lira olan enkaz 25-4-1936 ta
rihine müsadif cull"artcsi günü saat onda Vekalet binasında pazar
lıkla satılacaktır. Muvakkat '!minat aıiktarı (46) liradır. Artırma-' 
ya girmek istiyenlerin Bakanlık Mcrke2 Artırma ve Eksiltme ko-
misvonuna müracaatları ilan olunur. (853) 1-1503 

Nafıa · Bal{anlığından 
4 Mayıa 1936 pazartesi günil saat 10 da Ankarada Nafıa Bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 14~2,70 lira muhammen 
bedelli 8 adet demir dosya dolabmm açılı: eksıltmcsi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 105,20 liradır. 
Şartname ve teferruatı parasıs olarak Bakanlık Malzeme MU. 

dürlüğünden verilmektedir. 
lateldilerin 4 Mayıs 936 puartesi günU saat 10 da Malzeme ek-

siltme komisyonunda bulunmalan lhımdır. (835) 1-1508 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanlı~ Satıııalma Komisyonundan 

1 - 1600 lirahk sarac iptiai 2350 liralık teyelti bezi (Bakır köy 
fabrikası 701 tipi) 1000 liralık Kolanlık beyaz şcıit 1. 5. 936 cuma 
günii aşağıda yazılı saatlerde komisyonda satın alınacaktır. İpli
ğin paketine 65 kuruş, bezin metresine 9" Ye kolanlığın metresine 25 
kuru' değer biçilmiştir. 

, 2 - Şartnameler parasız Komisvondan almabitir. İlk teminat 
iplik için 120 lira bez için 176 lira 25 kuruş kolan için 75 lira. 

3 - Eksiltmelere gitmek istiyenler Eksiltme günü ap~ıda ya
rılı saatlere kadar teminatlannı Komisvona vermiş olmaları. 

Arslan marka saraç inliği acık eksiltmesi saat 11. Bez cksilt-
..!!?!8i saat 14 K~k ~_ti.t_pazarlığı saat 15 tcdir. (817) 1-1432 

Aksaray Halk tkbsat 
Bankasından : 

Aksarav ilçesi Halk İktısat bankası 7.4.1936 tarihinde içtima e
den heyeti umumiyenin hasıl olan zarureti lı:anuniyeye binaen mü
zakeratı fiirekinın ittirakiyle 7.S.1936 tarihine talikine karar veril• 
mi, olduğundan alikadar ortakların yevmi muayyende halkevi sa. 
!onunda hazır bulunmaları ilan olunur. 1-1605 

2 ve 20 kompr fT'ICI•~ ambalaı ard.ı 

bulunu r. 

Ambala1 ve komprimelerin 

uzerinde halıslığin timsalı 

olan EB markasın'ı arayınız. 

Elektrik tesisatı. 

SAYFA 7 

Bartın Belediye Reisliği den : 
Bartın elektrik inşaat •e tesisatı kapalı zarf uıulile ve biı ay 

müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - inşaat ve tesisatın umumi keşif bedeli 35419 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 2656 lira 42 kuruştur. 
3 - Bu işe ait proje, fenni ,artname n evrak: 
A. - 9 adet proje ve plan. 
B. - Keşifname 
C. - Fenni şartname ve malzeme listesi. 
D. - A~aç direk hesabatı 
E. - Eksiltme 13l'tnamcsi. 
F. - Mukavelename projesi. 
4 - Eksiltme 8 mayıs 936 cuma günü saat 15 de Bartın B·' ,,_ 

ye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 8 mayıs 936 cuma günü ~ t 

14 e kadar 2490 sayılı artırma ve eksiltme kaıwnu ile muayyen \ e
aaiki Bartın Belediye Başkıınhihna tevdi etmeleri şarttır. 

6 - İstekliler 3 ncü maddesinin (A) fıkrasında yazılı proje ve 
planlardan başka evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde göre
bilirler. 

7 - Proje, plan ve evrakı sairP ini görme}{ 1stiyenler Bar '1 

Belediyesine ve Beyoğlu Taksim İstiklal AQaf\ımanında Elektıık 
Mühendisi Hasan Halete müraca'lt etmelidirler. 

8 - 3 üncü madd•nin B C D.F. F. fıkralarln~a ya:ıo:ılr evrakı i~
tiyenlerc posta masarifi gönderildiği takd'rde lrireslerine para z 
gönderilir. (2103) 1...ı-1532 

Belediyeleı· Ban!{asından 
1 - Ankarada Cumhuriyet C~ddcsinde Hulru'k Takültesi: önünde 

ki arsa uzerine yaptırılac: k Bc'ediy lcr Bank~ı b'n sının göt' ı ü 
olarak ve (anahtar teslimi) suretile insası kapalı zarf usulü ile ve 
yirmi giin müdd,.tle eksiltmeye konıılfi'u tur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357257 üç.yüz elli yedi bin iki 
yüı elli yedi liradrr. 

3 - Eksiltme. Ankarada Belediveler B"lnldisı Genel nircktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro· 
jesini, fenni. umumi ve hnsusi ve malzPme şartnamelerile sair ced
vcl ve evrakı (50) elli lira bedel muk~,bilinde "1nkarada Belcrtiye
ler Bankasından ve İstanbulda Galahda Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina ptojc Mimarı Seyfi Arkan'daa alabilirler. 

S - Eksiltmevc 5,tirebilmck için, ktckliler~ 
A) - Türk vatandası olması. 
B) • En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffalCıyetlc ba· 

şardığına dair salahiyetli makamlardan alınmı~ bıuaaddak bir ve· 
sikayı haiz bulunması. 

C) lıfusaddak ehliX_eti fenniye vcıikasını llamit bulunman, 
D) • 357.257 üç yüz elli yedi bin iki yüz el~ yedi lira muham

men bedeli olan bu işi halen yapabil«clı: mali tiir iktidarda oldU
ğuna dair Bankalardan bir vesika alm11 bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on aelW bin yüz linltE -'1uvakkat teminat 
vermesi, ' 

G) - latcktiltrin beşinci maddede yazılı ftlik~lan eksiltme gil· 
nUnden bir gün eveline kadar Banka}'a ibra~t8ttek kabul ve ta .. 
dik ettirdikten sonra tek!if zarfları içernine~Jan, 

6 - f stcktiterin teklif mektuplarını eksiltme günü uami saat 
12 ye kadar, ihale ,artnamcsinde yazılı şartlar .43ircsinde -ve mak
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmi• buluninai1arı şarttır. 

(765) r .... 1344 

Türk 
' 

PIY ANG·OSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etµıiştir. 

Yeni tertip plıinmı görünüz 
1 ci keşide l 1 • mayıı • 1938 

Büyük ikramiye 25.000 
dadır. 

liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 Hrabk ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir mükafat •ardır. 
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ANKARA PALAS, 
BU GECE 

PAYIYOı 'DA 

GALADiNESi 
"THE sıx FONNY FELLOWS,, ORKESTRASl 

lŞTIRAKILE VE MEŞHUR DANSÖZ 

lNGE KARENA 
Harikulade Şan töz 

Sora von Laszewska 
.:ıı 

T :J! :r1Jf'lll 

Ank:ara {İtıci 1ıntaka 

Sicil l\luh~ ~ızlığındaıı: 
Tapıı 

Ankaranın Kalaba mahallesinden Seyit oğullarından Mustafa 
oğlu Osmanın senetsiz tasarruftan tescilini istediği bu köyün Ce
vizli kır mevkiinde şarkan yol, şimalen ve garban emlaki milliye ve 
cenuben eski yol ile mahdut sekiz dönüm ve ayni mevkide şarkan 
yol, şimalen İsmail Hakkı, garben ovacıklı Hüs-:yin, cenuben Ömer 
karısı ile mahdut ve dört dönüm tarla ile gene bu köyün Çoraklık 
mevkiinde şarkan Ali Osman oğlu Yusuf, şimalen kağnı yolu, gar
ben ikinci Seyit. cenuben Şarkavuğun Rifat ile mahdut sekiz dö
nüm bağ ve Dani mcnt mevkiinde şarkan yol, simalen çarkçı Andon 
garben dere, cenuben tepe ile mah dud elli dönüm tarla için yerinde 
öleme ve inceleme yat)mak üzere 18.5.936 pazartesi güni.i saat onda 
idaremizden bu yerin ba~ına memur gönderilecektir. Bu bağ ve tar· 
lalar üzerinde tasarruf veya herhangi ayni bir hak iddia edenler 
varsa o gün ve sa~tte mahallinde bulunacak memura ve yahut An
kara ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına baş vurmaları bildiri-
ljr. (888) 1-1600 

lrıxıxı;:~~;;~~ Şirketinden : 
Elektrik direRleri boyanacağmdan 26 4.1916 pa

zar günü saat 8 den 17 ye kadar Cebeci, Ce-beci a:ıe 
bahçesi civarı. Hapishaneye kadar Uluc..anları.la elek·· 
trik cereyanmmkesileceği ilan olunur. 1 -t5~0 
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Ankara Levazım Amirliği 
Sabn Alma Komieyonu 

ilanları 

• İLAN 
1 - Kırklarelinde S0 ton sa -

de yağının kapalı zarfla ihalesi 
mi\yısın on birinci pazartesi gü· 
nü yapılacaktır. Eksiltmeye gir
mek istiyenler ihale gilnü teklif 
mektubu ile kanuni ~!~!erini 
saat on dörde kadar komisyon re 
isine vermeli ve saat on beşte ko
misyonda bulunmalıdır. 

2 - Sade yağın tahmin edilen 
bir kilo fiatı seksen beş kuruş -
tur. İlk teminatı 3188 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli 

tümen satın alma komisvonunda 
her gün görülebilir. (875) 

1-1583 

İLAN 
1 - Kırklarelincle 250 ton sı

ğır etinin kapalı zarfla ihalesi 
mayısın on birinci pazartesi gü
nü teklif mektubu ile kanuni bel
gelerini saat dokuza kadar ko -
mi~yon reisine vermeli ve saat 
onda komisyonda bulunrİıaltdrr. 

2 - Srğır etinin tahmin edi • 
len bir kilo fiatı yirmi altı ku -
ruştur. İlk teminatı 4500 lira -
'dır. 

3 - Şartnamesi KHklareli 
tümen satın alma komisvonun • 
'da her gün görülebilir. (874) 

1-1582 

tlan 
' Ankara Erkek Lisesi Sınıf 

'(7) (D) de ve 342 numarada ka
yıtlı yeaenim Lütfi oğlu 336 do
ğumlu İbrahim Ethem nisanın 17 
inci cuma günündenberi gaybu
bet ederek evime gelmediği ve 
Cebeci polis karakoluna fotoura
'!ınr vermek suretiyle bildirdim. 
Her hanP-"i bir vukuat ve saire ika 
ettiği takdirde mesulivet kabul 
edeınivecepimi ilan erlerim. 

Adres: Maliye Vekaleti mu
hasebesi hesab memurlarmrhn 
Vehhi Gökre 1-1581 

i rı:<;ehir Demirtepe Akh'!y. 
ı · No. 4 e .. ·in dört oda bir 

oı .. ntre ve bnnyoy•ı havi birin
i tı kiralıktır. t+ırlekilere 

aat. 1- 1591 

Kiralık Daire 
Havuz •basında Atatürk buL 

varı üzerinde ~ Hilaliahmer bahçe
si yanındaki apartmanda bir dai· 
re kiralıktır. 

Kapıcıya müracaat 
Tel: ·890 1-1599 

Zayi mühür 
29 Tarhli tatbikli mühüriimü 

kaybettim.' Yenisini yaptıracağım
dan eskisini~ hükmü yoktur. 

Semerci Hacı Mehmed 
1-1595 

Ankara asliye birinci hu
kuk mahkemesinden: 

Ankarada Hacı Murad mahal 
lesinde Hamid sokağında 25 nu. 
maralı vede Hacı Ahmed oğlu 
Hakkı 

Karınız ayni evde salih kızı 
Hatice tarafından aleyhinize An
kara asliye birinci hukuk mahke
mesine 1 hazirann 926 tarihinde 
kendisini boşadşğınızı ve perişan 
bir vaziyette bıraktığınızdan ta
Hlkın tescili icin müracaat etmiş
tir. İkametgahınııda bulunmadı
ğınız ve nereye gittiğinizde meç
hul olduğundan arzuhal sureti 
tebliğ edilmemiş otnu~undan 
mahkemece gazete ile ilanen teb
liği.,e karar verilmştir. 

İlan tarihinden itibaren 1 O 
gün zarfındıı cevab vermek iİ7:e. 
re ilanen teblğ olunur. (8Q 1) 

1-1603 

Ankara Tirar<·t Ocln~ı Si
cilli Ticaret ~kmnrluğun
dan: 

İstanbul vilayetinde Bakırköy 
semtinde Zeytinlik mahalluinde 
Türkçü sokağında 29 numaralı 
evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Anafartalar çar. 
şısında 20 • 61 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari iti:ıaz ederek 
tarihindenberi kolonyar ılık tica
retiyle iştigal eden ve Ticaret o

dasının 1910 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Mehmed 
Gönç'ün unvanı ticareti Mehmed 
Gönç olarak tescil edildiği gıbi 
bu unvanın imza liekli de Ticaret 
kanununun 42 inci madesi muci. 
hince dairece 24. 4. 936 tarihinde 
tescil edildiği nan olunur. 

1-1597 

_Çocuk Doktoru 

tuztı 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka

rac:i~erden mütevellit rahatsız· 
lılcJarı önler. Hazmİ kolaJ laştınr. 

İngiliz Kanzuk e-czanesi 
Bevoiil11 . f c;tıınhnl 

a .., 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

.İLANLARI 

BtLtT 
ı - Her bir metresine biçi. 

len ederi 7 5 kuruş olan 40.000: 
50.000 metre yerli malı çadır be
zi . kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 187,5 ku
ruşa almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine girecckle 
rin kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerit).de yazılı vesi~alarla 2812,50. 
liralık teminatlarını teklif mek. 
tuplan ile be.raber ihale günü o- • 
lan 5/ 5)936 salı günü saat 15 
ten en az bir saat evet M. M. V. 
SA. AL. KO. na vermeleri (851) -

1-1518 

BİLİT 

1 - Bir metresine biçilen e· 
deri 550 kuruş olan dört ila beş 
bin· metre haki gabardin kumaş 
kapalı zar Ela eksiltmeye konul- . 
muştur. · 

2 - İhalesi 2 Mayrs 936 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesi 138 kuruşa M. 
M. V . Sa .Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2062 lira 50 kuruşluk teminat 
mektup veya makbuzlarile kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale sııı1tından bir 
sat.t evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (824) 1-1464 

Satılıl{ arsa 
İtibarlı yer - Müsaid fiat. 
Bakanlıklar yakını - Aktay so· 

kağı 

400 metre muri!bbıu 
Müracaat: Lebleb: ci mahalle

si - Yenişar sokak - 53 numara 

Zayi 
Tatbik mühürü olarak k11L 

landığım Hacı Musa miiiliirüm 
zayi olduğundan onun y~rine 
tatbiK mühürü olarak H. Tuna 
mühürümü kullanacağım, eskisi. 
nin hükmü yoktur. 

Ankarada: Koyun pazarında 
No. 56 dükkanda bakırcı H.Tuna 

Satılık Otomobil 
Pek az kullanılmış bir hususi 

otomobil satılıktır. Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1-1512 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Y ıızı l~leri Müdürı· 
Nasuhi BAYDAR 

Çankır".ı caddesi civarındn 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

·' 

• 
• , 

t . . ~--'-----

E • 1 y T 
Günlük kasa. mevcudunuz Kıym etli ef ya ve .evrakmız ıçın 

· Her boY,da karalık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kM1M - M111hrem d ";"~'P.r· 

Ankara Ticaret Odası Si. 
cilli Ticaret .Memurluğun-
dan: . . . . 

Ankara vilayetinde ~ ... semtin • • 
do ~ab~kane . mahallesinde Ak 
demır sokağında 9 nwnarab ev· 
do oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Çıkrıkçılar yoku
şunda 11 numaralı mahalli ika
metgahı ticart ittihaz ederek ta. 
rihindenberi manifatura ticare 
tiyle i~tigal eden ve Ticaret oda
srom 'l .l2 sicil numaraınnda mu
kayyet bulunan Karlo'nun unva
nı ticareti Karlo Akren olarak 
tescil edildiği gibi bu unvanm 
imzcı şekli de Ticaret kanununun 
42 inci marldesi mucibince daire
ce 24. 4. 936 tarihinde te!\cil e-
dildiği ilan olunur. 1-1593 

Ankara Ti<·aret Odası Si
<'illi Ticaret ı\lemurJu:ruıı-o 

dan: 
Ankar;\ vilayetinde Atpazım 

semtinde Hacı Arab mahallesinde 
Okul sokağında 8 numaralı evde 
oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Tecimenler semtinde 
141 numaralr mahalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederr k tarihinden. 
beri terzilik ticaretiyle iştigal eden 
ve 'l ıcaret odasının 21 sicil nu
marasında mukayyet bulunan An
donun unvanı ticareti Andon Bağ
dasar olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mu
cibince dairece 24. 4. 936 tari
hinde tescil edildiği ilan olunur. 

[ YENi \ si 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KARYOKA 

GECE 

• · Çan~irİ -asliye Öıahke- · 
mesinden: 

331 Senesinden beri ölü.m teh
likesi olan. mahalde gaib olduğu 
beyaniyle hakkında gaiplik kara
n itası birader z;-dcsi Mustafa 
oğlu Ahmed tarafından ba isti· 
da taleb olunan yabraklı nahiye-. 
sinden Faki oğullarınd~n Ahmed 
oğlu Hasanın filhakika 331 sene. 
sinde silah altına alındığı şübe 
kaydından ve tarihi mezkurdan 
beri akibeti hakkında bir haber 
alınmadığı şahidlerin şahadetin
den anlaşılmasına binaen badehu 
merkum hakkında muktazi mua
meleyi kanuniyeye tevessül edil
mek üzere merkum Hasanın ha
yat. ve mcmatından haberdar o
lanların altı ay zarfında mahke. 
me-ye haber vermeleri zimnincle 
ikinci defa itan olunur. 1-1595 

Satrlrk arsa 
Venişehirde Ko.ranfil sokağır.da 

ve Mısır Sefarethanesi yanında 
676 metre mıırabbaındaki arsa 
s:ıtıhktır. 2189 a telefon edilme-
si' 1.1594 

Zayi 
Ankara Defterdarlığından 18-

30 N o: ile almakta olduğum ma. 
aş cüzdanım ile scnediresmimi 
kaybettim yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Bahriye güverte yüzbaşıhğın 
dan mütekait İsmail 

Ankara 3. iincü sulh hu:. 
kuk hukimliğiml(•n: 

Kmkkalede serbest elektrik· 
ci Celale. 

Valideniz İsmihan tarafındi\n 
aleyhinize açrlan nafaka davası i. 
çin 18,9.935 çarşamba günü sa. 
at 14 de mahkemede bulunmanız 
için davetiye tebliğ edildiği hal. 
de yevm ve saatı mezkürde mah
kemeye b~zzat gelmeyip vekil·le 
göndermediğinizden hakkınrzda 
gıyap karan ittih ı-z ve tebli<Ti ıe 
karar veril'Tli!? tebliğ i«in gön 'e· 
rildiği halde ikametgahınız de-. 
ğişmesiyle gıyap kararı bila tcb
li~ iacie edilmis ve gıvap karrm
nın ilfincn tebliğine karar veril. 
miş olduğundan 13,5,936 tarihi
ne müsadif çarşamba giinü s:ıat 
14 de mahkemede ha7.•r bulutı'T!a . 
dığını7. ve va bir ve-kil bıılund"r
madığınız tak<lirJe bir daha 1"1'111. 

kemeye kabul edilmeyecrı:· •'z 
lüzumu gıyap karan teht= - ·.,e 
kaim olmak üzere i1'1tıen teh':" o. 
lunur. (890) 1.16')2 

ZAYİ 
Nüfus tezkeremi bedeli n"'tc

di verdiğime dair askeri teı ı. s 
tezkeremin sureti ihtiyat yokla
maları yapılmıştır diye mesr .ı
hat vardı zayi ettim yenisini çr
karacağımdan eskisinin hükn ü 
yoktur. 

Şükrü oğlu Necmettin 
İstanbul 1324 

Adres Ankara Akköprü umum 
depolar komutanlığında. 

1-1589 

E A A (KULÜP] 

BUGÜN BUGECE 

AŞKUJRUNDA 

HALK OPERETi TARAFINDAN 
FLORYA 

Anna Bella - Fernand Gravey 
Jan Gabın 

Sinema sevenlerin fevkalade rağ· 
betini kazanan bu büyük eser 

rnuvaff akiyetle devam 
ediyor 

Gündüz 14.30 da Tenzilatlı matine 
TELLİ TURNA 


