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Boğazlar hakkında 
1 

Fransada se~im başladı Fıkra 

Türkiyeyi öğreten 
kitablar Fransız cevabı prensip itibariyle 

isteğimizin kabulü mahiyetindedi.r 
Kadınlar da kendi aralarında rey 

toplamak işiyle uğraşıyorlar 
Milli ekonomi ue Arttırma Ku

rumu Marmara günü'nü de nqr
etti. ilk kitab Ege günü idi. Sıra
•• ile orta yayla, Akdeniz, Kara
deniz, yüksek yayla, Fırat - Dicle 
günleri'ni okuyacağız. 

ten sonra, kararlaştırabilecektir. 
" Tamamiyle bilinmiyen" İtal

yan görütü hakkında ihtiraz ka
yı dları ileriye süren Lö Tan gaze

(Sonu 6. ıncr aaylada) 

Se~im Fransamn her 
içinde 

tarafında sükôn 
e di yo.r cereyan 

Paria, 26 (A.A.) - Lö Tan ga -
2etesi yazıyor: Fransa'nın türk 
notasına cevabı gayet dostça ve 
uzlaşıcı bir ifade ile yazılmıştır 
ve bu cevab, Fransanın 1923 Lo -
zan andlaımasını imzalamıt dev
letler arasında görüşmeler yapıl -
ması prensipini göz önüne alma -
ğa meyilli bulunduğunu göstermek
tedir. Fakat Fransa, meselenin 
esası için ihtiraz kayıdları koy -
maktadır. Çünkü Fransa kati ha
reket tarzını, ancak türk istef,inin, 
boğazların askerileştirilmesi ile 
alakalı büyük menfaatler üzerin
deki doğrudan doğruya veya bil -
vasıta tesirlerini gözden geçirdik-

======ıı=:::======================================~.:m:~========- Paria, 26 (A.A.) - Bu sabah bat· 
lamıı olan umumi seçim bütün Fran
aada ıükWı içinde devam etmektedir. 

Almanya'nın en büyük elektrik 
endüstrilerinden birinin başında 
bulunan zat, bize müeueıesini Jo
IQflınrken, büyükharbtan önce 
Türkiye'de bulunduğunu anlam. 
O uakit Ziraat Nazırı Ahmet Ne
.imi imi§. Mütehcuaı• ilk lır&atta 
Anadoluyu görmek istemi§. Yanı-

/Uektupfor: 

Giindelik 

FETiHÇi TERBiYE 
F. R. ATAY 

1'/ Ni•an 
uKarakter, bilgiden daha ehe

miyetlidir. Vazifenizi, diifünme
den ve münakOJa etmeden, ekipe 
laizmet likri ile, ue tele itaat ecle
relı, yapacalınnız. FeJalıarlılı ue 
leral(at prensiplerinden aynlmı
yaca'ıanı.z.'' Bu aatırlan okuyan
lar, faşist dikta '!arından bir
kacmı istinsah ettiğime hükmede
ceklerdir. Büyük imparatorluiu 
kuraa iasilis •11iHwieia; ..de Ye 
me~•·hte, aldığı terbiye bu idi. 

Eski Roma lejyonlannda, ame-
• rikP"' p:vonyelerinde, lngiltere

nin hind alaylarında hep bu kah
rfW7"'~ca hayat telakkisi hakim 
idi. On dokuzuncu asrın sonlanna 
doğru, İmparatorlujiun aesi addo
lunan Rlldyard Ki1>ling, bütün e
serinde, bu telakkideki aksiyona
clamlannı övmüttür. 

Kurucu kahramanlar, fetihçi 
terbiye ile yetişen aksiyon adam
landlJ'. Bunlan köprü yaparken, 
ar.lığa kartı mücadele ederken, 
cehennem sıcaktan içinde pamuk 
tarımı hazlJ'larken, veya zabit o
larak görürsünüz. Ne aşk, ne aile 
dütüncesi onun itine sekte verebi
lil'. Vazifesini kendinden gayri, 
&Balk, daha genç, fakat kendi cin
sinden olanlara emniyet eder. Ak
siyon adamı, daima, kainatın mu
kın·emeti karıısındadır. Bir köp
rii tasarlamak, resmini yapmak, 
bunlar nisbeten kolay itlerdir: Li
lrin inşa baıladığı vakit, her biri 
insanı ümidsizliğe dü,üren bin 
türlü arızalar, tehlikeler ve kaza
lar olur. Hiç biri fetihci gencin 
~mni ve azmini kD'amaz: ''Eğer 
Bozgundan sonra Zalere rad· 
lar Ja ba iki ,,,..lancıyı aynı çehre 
ile lıtırplıyabi/i,.,.n; cesaretini ue 
alılun • baflıalan kaybederken -
••n malaalaza edebilir•en; o .za-
man, Kırallar, llalJaT, Tali ue Ga
lebe, aona kadar, sana bat efmİf 
airlerin olar ue Nil, Kırallardan 
ve Şandan çok daha değerli ola
rak, insan olursun, oğlum.'' 

Filistinde vaziyet 
Araplar yahudi qöçmenleriııin 
durdurulm!lSı için israr ediyorlar 

Kudüs., 26 

(A.A.) - Ha-. 
•aı ajansı mu
habiri, Kudüı 

ıehıjnde tid -
detli bir yan
gın çıktıimı 

haber vermek· 
tedir. 

Arab · lider· 
lerinin toplan
bıı eanaımda 

açık kalacak 
dükkanla-

l 

r ı n yaima e- Ydcdanan pplaeli arablann laüuiyetleri ,..., r ,,,... 

dilmeaine eqel olmak iiure iltimai tedbirler almmııbr. Cwdl a d 'ıı• 
ler kapanacaktll'. 

Kıral Fuadın 
sıhhi vaziyetinde 
de~iklik yok 

M..,, Velialadı Pı en• f' aruk 

Kahire, 26 (A. A.) - 0:1n saat 
22 ele neşredilen son sıhhat lülteni 

(Sonu 6. ıncı •aylada) 

Bat müftünün reislik ... ı••• 
milli komite aniWann .,. .. ,... u. 
pri iıteklerde ••l'U'a kat'Qııllle azmet. 
mitoldalllllıır-..ıiıll.-... ~~ 

ı - y ...... Wcr«iala .._. •• ta. 
mamen ~ MilmıNi, 

2 - GaJri menkw mal aabılanmn 
yasak edilmesi, 

3 - Milli bir arab hülriimetinin ku
rulması. 

Y abadi telgraf ajansı Jahucli alemi
ne bir bitabda bulunarak Filiatindeki 
siyonist eserini müdafaa etm.İf •e bu e
serin bütün tazyiklere raimen devam e.. . 
deceiini aöylemittir • 

Kudüs, 26 (A.A.) - Hanı ajansı 
muhabiri, yeni brpplıklar çıkacak O

lursa askeri ' kıtalarm ciddi •urette ite 
kantac:aldanm resmi makamlar tarafm
dan büyiik ....., ıef1erine haber. •erildi
ğini bilclinnektedir.-

Bu .ebeble, miılüınanlarla yahudiler 
araamda bir çarpqma ihtimali timdilik 
bertaraf edilmit gibi prümnekteclir. 

Buna raimen vaziyet nhimdir. Ve 
umumi pey önce unıldıimclan fazla 
aiinnektedir. 

Grev devam edecek 
Kudüs, 26 (A.A.) - A~ap par

tileri lidt!rleri. yaptıları hır top -
(Sonu 6. ıncı 111ylada) 

Paria, 26 ( A.A.) - Pariıin mulıte

lif noktalarmda seçmenlerin aayııı sa
at ondan itibaren duJU)acak derece
de artmıftır. Seçmenler gitgide artan 
bir kalabalık halinde birikiyorlar. Ha
ber •erildiğine göre saat ona doğru, 
"Sufrajet" lerin Monj aokaima Ye 

Sen Mitel bul•arma Ferleıtirdilr.leri 
aayri resmi iki seçim yeri etrafmda 
epiy hareket ıörülmeye bqlamıftır. 
Şapka kutulan reF aandıjı •asifeaini 

(Sonu 6. ıncı •7'tula) 

B. Menemencioğlu 
yann Moskovaya 

gidiyor 
Bükret, 26 (A.A.) - Anadolu 

AjaDMD•n huaual muhabiri bildi
rİJOr: 
· Pıt itler babnlıiı ıenel Hkre • 

teri büyük elçi Numan Menemen
cioğlu bugün öğle üzeri Batba • 
kan B. Tatareako tarafından ka • 
buledi~r. 

Yano .da kıral hazretleri tara
fından kabul edilecek olan Nu -
man Menemencioğlu salı sabahı 
V&J10va yoluyla Moakova'ya hare
ket edecektir. 

na umum müdürlerden birini uer· 
mifler. Mütehas•ı• tren saatında, 
külotlu at ue yolculuk e•uablı H a;y
d arptJ§a' ya geldiği vakit, umum 
müdürü nezaretteki e~vabı ile, ya
ni redingotlu bulmuı: 
-Naıl? Bu uvabla mı yola çı

kıyorsunuz ? 
- Trenle dolaşmıyacak mıyız? 
- Arabayla bile değil.. atla. 

lttıhrla gezeceğiz. Köyü anlama -
dıkça .ziraat tetkikinden ne çıkar? 

BQflıca hcutalıklanmıulan biri 
memleket meraknz.lığı idi. Otur
duğumuz. yerde, Aurupa ithalôtın
dan, y a p m a I i k i r'lerle 
hüküm yürütür, duran/ak. lst"lt
-1de, türlı, basit bir re~ber, bir 
toprak emekçisi itli. Ondan •onra 
türlı olmıyan tüccarlar ve araçcı • 
lar, labrilıacalar ue ihra~ılar ge
lirdi. Babadan kalma saray IHılt-

(Sona 6. uea-M71fltlrı) 

ooıs ana iia'7b ooıs Oı:tOWRar -

Büdce •• • 
ençumenı 

Bugün saat 10 da toplanacak·, ... 

"Ulus,, un Dil Yazıları 

VAR 
Sözü Tle benzerlerinin «Gi- ş. Dil» 

esaslarına göre analizi 
ı~ı. 

ARRIVER 
(Var) sözünün ( uarmalr) ta ol

duğu gibi bir yere eritmek mana
sına Fransızcada tekabül eden 
kelime ( arriver) dir. F ramız eti
moloji lugati bu kelimeyi ıöyle 
izah ediyor: 

«Arriver. - LatinceJe mJ-

ANKARA VE tSTANBULDA DONKf} FUTBOL MAÇl .. ı\RI 

Beşiktaş, Ankara gücü ile 3 • 3 ve Giineş, 
Halcova ile 2 • z berabeı·e }{aldılar 

«ruz [1] "arrıpare" Jf!n gelir !ti 
«"sahile yanaımak" ar.[ unına ol
«malr lazım gelirse de 6a mana 
«16 nca tU1rdanberi yalnu deniz
«cililı tabirlerinde lıalaralı bafktı 
«yerlerde huseJilmemekteclir. 1-
«talyancan - Fransacatlan alınma 
«olarak - "arrivare", lıpanyolcast 
« - hakiki ue mecazi manalara 
«fa.mil olarak • "arribar", e•ki pro
«van•alcan "aribar" dır.• (2]. 

Burada kelime "sahil" manası
na olan "riue" dPn IEeJmia gibi ~ö .. 
terildi~ine ıöre bu ''rioe" Ye drİ· 
ver" sözlerinin de etimolojilerini 
- yine aynı eserde • anvalnn: 

' cRive. - Latince "ripa", ltal-
«yancatla tliyalektal [ 3] olarak 
« "riva", l•panyolca ue ulri pro
«vansalca ''riba". Orta çağlartla 
«deniz kıyısı mananna da laılla
«nılırdı ki timtli bu anlam, yalnu 
«fİİr dilinde kalmqhr•. 

(Saylaya çeoiriniz) 
Genç, ne f&D, ne de para için it ' 

ıörür. Ne yapana hizmet terefi ı 
içindir: •1Scott, sulama ifinde se
lıi~ yallık memurdu ue Devlete, y!r- =~~~ [1] Bu "mefruz" sözünden mak

sat, Latin metinlerinde bu keli
meye tesadüf edilmediğini ve bu 
şeklin ancak etimolojik aslı tayiR 
için dilcilerce tahmin edildiğini 
anlatmaktadır. 

mi ilıi sene kadar daha .atlakatle 
mzmd edecek olursa, her ay dört 
yid rapya ( 1) alarak tekaüd edil
ıneA rHMliyle, ayda sekiz yüz rupya 
ltazamyo1du''. f 

- Büyük efen diler Londra'nın .il 
(Sona 2. İllCİ •7'ado) j 

(1) Bir rupya H iurıq iachr bir 
7. 

[ 2] Dictionnaire etymologique 
de la langue lrançaise, par Oscar 
Bloch, T. I., P. 44. 

[J] Diyalektal demek, bir lehçe
ye has olarak demektir. 



SAYFA 2 

ilk türk kağıdı · 
Dün sarımtırak ve katıca bir 

1 
zar/ içinde bir mektup aldım. 
Mektubu gönderen ilk Türk Ka -
gıd Fabrikası'nın direktörü Meh· 
met Ali Kağıdçı ve bu sarımtırak 
ve katıca zarfla kağıd da lzmit 
'labrikasımn çıkardığı ilk örnekti. 

Mehmet Ali, büyük bir heyecan 
İçinde yazdığına şüphe olmıyan 
bu kısa mektubunda diyor ki: 

« .•. Fabrikamızın ilk tecrübe 
mahsullerinden bir parçayı sunu
yorum. Seneler süren didinmele
rimlc yakından alakadar olduğun 
''e bu yolda karşılaştığım müşkü
latı bildiğin içiıı sevincimin bü
yüklüğünü, heyecanımın taşkmlı
'ğmı çok iyi anlarsın •..••.. » 

Bana mevsimin bahara döndü
ğünü, bir gönül macerasını, bir 
kavu~mayı, bir ayrıbşı anlatmak
sızrn büyük bir hevecan veren bu 
mektubu okurken M ehmed Allyi, 
benim lisenin ilk smıflarmdan be
ri arkada.'J!ım 116 M ehmed Ali'yi 
hatırladım. 

O, üniversiteden iyi bir kimya -
ker olarak çıktıktan sonra bir gün 
kalktı, Fransa'ya gitti. 

- Orada ne yapacak? diye so • 
ranlara kendisi haber gönderdi: 

- K.§iTıd mühendisi olacağım. 
Bircokları: 

- Hangi la.brikamızda, h~ngi 
endüstrimizde çalı~acak? Diye 
dudak büktüler ve içlerinden elin-

«River. - Daha 12 nci ve 13 -
«iincü ahrlarda "bağlamak" anla
«mına kullanılmıştır. Orijini ka
e<ranlık teknik biri~ sözüdür. Eski 
«provansalcada "ribar" sözü var· 
t<dır. Fakat "rive" den gelen ve 
(( "yanaşmak'' manası VeTen "ri
«ver'' ile alakası yoktur. Alman
«<cası da vazıh bir §ey gösterme
«mektedir». [ 4]. 

Bütiin bu karı~ık izahlar, yalnız 
bir netice veriyor ki o da bu "arri
ver" kelimesinin ve onunla iJişikli 
gibi görünen ''rive" ve "river" söz
lerinin kaynağı bilinememiş ve 
bulnnami"\mı' oldu~u neticesidir. 

Simdi ''arrioer" kelimesinin eti
molojik şeklini ele alarak analiz 
edelim. 

Kelimenin etimolojik şeklini 
yazarken, başta iki ( r) konsonu
nun yanyana bulunuşu ilk göze 
çarpan bir şeydir. Bunun ilk ( rJ si 
ana kökün (ğ) si ofacaktır. işte 
hu (ğ), bir kerre kendisinden 
sonra gelen elemanla kaynaşıp o
nun konsonuna çevrilmekle ( arri
ver) sözünü, bir kerTe de tarnarniy
le düşerek ( rive) ve ( river) söz
lerini doğurmuştur. Bu iki hadise· 
11in kelimelerde bulunuşu Avrupa
lı etimologları şaşırtmış olsa ge, 
reklir. 

Burada kelimenin Latince aılı
nı ele alamayız. Çünkü onun mef
ruz ve tahmini olduğunu kendile
ri söyliyorlar. Fransızcadan alın
ma dedikleri ltalyan kelimesine 
de bakamayız. Şu halde doğrudan 
doğruya ( arriver) kelimesini ele 
CJlmalıyız. Bunun sonuna Fransız
ca fiil tekli vermek üzere konul
muş olan (er) i de bırakarak aııl 
kelimeyi analize çalışalım. 

Kelimenin etimolojik şekli şu
'dur: 

(1) (2) (3) 

( ağ + ar+ iv ) 
(1) Ağ: "Hareket'' anlamına a

na köktür. 
(2) Ar: Hareketin tekarrür ve 

temerküzünü anlatan elemandır. 
(3) iv: Ana kök anlamının ü

zerinde tekarrür ve temerküz ey· 
lediği süje veya objeyi gösterir. 
(Ağ + ar + iv = ağariv) şek

linde, ana kök, kendisinden son
ra gelen elemanla kaynaşarak, 
( ğ) ana konsonu kendinden son
raki ( r) konsonuna çevrilmiş, ara
larındaki vokal de düşerek keli-

ı [ 4] Dictionnaire etymologique 
ae la larıgue franr;aise, plir Oscar 
B.'a:h, T. 11., P. 235. 

de iki diploma ile işsiz kalacak 
bir zavallıya acıdılar. 

Mehmed Ali, diplomasını aldı, 
tatbikatını gördü ve yurduna dön
dü. Yıllarca onun seçtiği şubeye 
acıyan ve aldığı katmerli diplo
maya bıyık altrndan gülenler hak 
kazanır gibi oldular. 

O, her mevsim biraz daha artan 
tetkikleri, biraz daha ilerliyen 
projeleri ile en ulak uınud veren 
kapılara bile başvurmaktan geri 
durmıyor, fakat kalasrnda bilgi, 
çantasında proje ve cebinde dip
loma gerisi gerive dönüyordu. 

u 
ıı ,, 

lzmit kağıd fabrikası, cumuri • 
yetin birinci beş endüstri yılının 
içinde açıldı. 

M ehmed'in burada yapabildiği 
ilk kağıd nümunesine yukarıki sa
tırları ne büyük bir heyecan ve se
vinçle yazdığım, gerçekten iyi du
yuyorum. 

Mehmed, Grenoble'de kağıdçı· 
Iık okurken, Türkiye'de kağıd 

yapmak uzak bir l:a.vsl gibi id;. 
Bugün onun önümö,.!i zar/ ve ka
ğıd gibi gerçekleştiğini gören her 
yurddaştan !azla heyecan ve se. 
vinç duymasını fazla görmeyelim. 

ilk lzmit ka~ıdı ve zarfı üzeri -
ne yazılmış olan bu mektubu en
dü-;tri hevecanrm1zm bir şiiri, bir 1 
belgesi gibi saklayacağım. 

Nurettin ART AM 

me son fonetik ve morfolojik §ek
lini almıştır: Arrio. 

Bu analize göre ( arriv) sözü: 
"bir hareketin bir süje veya obje 
üzerinde tekarrür ve temerküzü'' 
demek olur. 
· Bu sözün nihayetine, kelimeyi 
tamamlıyan ve isimlend'ren bir 
(eğ) getirilir ve bunun da (ğ) si 
dii!ier~P. ( atrtve) kelimesi teşekkül 
eder. Bu hükmün miispet ve kat'i 
olarak vukuunu ifade için (er). 
ilave olunursa ( arriver) mastan · 
lrurn1ur. 

(Varmak, Varı~ .• .) kelimelenn
d ... ki (var) sö7Hnün analizinde de 
etimolojik sekli: 

(1) (2) (3) 
( ağ+ av+ ar ) 

dive ~österrıiş ve bun1ı\ra da: 
(1) Ağ: Hareket anlamına ana 

kök; 
(2) Av: Ana köle anlamını üze· 

rine cı lan ve temsil eden süje ve
yi\ o'-ıie; 

(3) Ar: Har,.ketin bu süje ve
ya f'bie Ü""'rinde tekarrür ve te
~·~1<iizü d;ve mana vermiştik. 

İki analizi karşıla~tırmca: 
(1) (2) (3) 

Arriv: ( ağ+ ar+ iv )° 
Var : ( ağ" + av + ar ) 

arada yalnız (2) ve (3) nnmaralı 
elemanların yerlerinin de~işme
sinden bacıka bjr fark olma~n~1 ve 
man~ları d::ı bh· olduğu derhal 
meydana çıkar [5]. 

Rive, River 

Fran"ız etimolo.ii lU,gP.tinin (ar
river) ile ilişikli gösterd; ~i ( rive) 
ve (river) kelimelerine de şöyle 
bir hakalım: 

(Rive) ke1imesi: kıyı, sah11. bu
dnt, kıt'a anl~mlarma gelir. Bunun 
etimoloiik şekli: -

(1) (2) (3) (4) 
( iğ + ir + iv + eğ ) 

dir. 
Burada (iğ) ana köküne "m'' 

ve ''toprak" anlamları verilebilir. 
11 Su" anlamına göre manası "su· 
yun bir obje veya süje üzerinde 
tekarrürü'', yani "ıuyun karaya 
yakla§bğı yerde durup kalr~ı" de
mek olur ki ''kıyı" ve "sahil" de
mekti~. 

[5] "Varmak" ve "arriver" ma
nalarında Türkçe "irınek = er
mek" sözünün analizi ileride ayrı
ca yazılacaktır. Çünkü bu kelime 
aynr zamanda da en mücerret o
lu§ anlamım da haizdir. 
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• HA 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

İstanbul'da eski bir dehliz 
meydana çıkarıldı 

İstanbul, 26 - Ayasofyada ayrılan 
iki hafriyat mıntakası arasmda bir 
dehliz bulunmu§tur. Dehlizin kapısı o 
civardaki evlerden bürnin kuyusunun 

içindedir. 8. Bakster, yarın, bu deh
lizde tetkiklerine baılıyacaktır. 

İstanbul Yugoslav 
kulübü 

lstanbul, 26 - Bugün lstanbulda 
merasimle yugoslav kulübü açılmıı
br. 

Katil çocuk 
İstanbul, 26 - BugÜn Fmdıklıda 

Muhiddin admda on dört ya§mda bir 
çocuk ÇengelköyÜnde oturan Hasa· 
nm oğlu on be§ yaımdaki Salahaddini 
av çiftesi ile vurdu, öldürdv ve 'kendi· 
ıi tevkif edildi. 

İnebolu'da yağmurlar 
İnebolu, 26 (A.A.) - iki gün· 

denberi çok faydalı yağmurlar 
yağmış olduğundan çiftçiler se • 
vinç içindedirler. a: 

(iğ + ir = iğir = Ü) teklinin 
"su" anlamı Türkçe ''ırmak'' keli
mesinde de görülür. 

"Toprak', anlamına göre de 
"toprağın bir obje veya süje üze
rinde tekarrürü" mefhumu ~·hu

dut, kıt'a, memleket" manalarım 
ifade eder. . 

(River.) kelimeşi: "tesr>it etmek, 
perçinlemek'' demektir. Bunun da 
etimoloiik şe li: 

(J) (2) (-3) (4} 
( iğ + ir + iv + er ) 

olur. Burada da ana köke "kuo
vet, kudret'' manası verilerek, 
"kuvvet ve kudretin bir süje veya 
obje üzerinde tekarrür ve temer
küzüniin kat'i ve mü•oet olarak 
vuknu" a11bmı cıkar ki #'tPs,,it,, 
ve "perr.3n' fikirleri ancak böyle 
if eı ele edilebilir. 

Göriiliivor ki her iki keli.mede 
ana kök t:.ftlRm.iyle kaynaŞmış ve 
baş vokal de düşmüştür. 

~ribar 

( Arriver) sozunun ltalvanca, 
İspanyolca, ve Latince şekilleri de 
aynı veçhile analiz edilebilir. Eti
molojik şekillerini karşılaştıra
lım: 

(1) (2) (J) (4) (5) 

Arriver : (ağ + ar + iv + er + . ) 
Arrivare: (ağ + ar + iv + ar + eğ) 
Arribar : (ağ + ar + ib + ar + . ) 
Arripare: (ağ + ar + ip + ar + eğ) 
görülüyor ki hepsi de "hareket'' 
an1a.mlı ana kök, bunun tekarrü
rünü anlatan bir ( r) elemanı, sü
je veya obje gösteren bir (o = b 
= p) umuru, tahakkuk ve vuku 
anlatan ikinci bir (r) konsonu ile 
kurulmu~ ve yalnız İtalyanca ve 
Latince sekillerde son bir tayin ve 
ifade eki de katılmıştır. 

Kelimenin eski provansal tekli 
olan ( aribar) sÖ'zÜ de böyle kurul
mu§tur. Ancak bunda ana kök ta· 
m~miyle kıwna·":rnış b•tlunuyor. 

Etimolojik sekli şudur: 
(1) (2) (J) (4) 

( a<1' + ar + ib + ar ) 
bunun ilk üç unsuru • Till"kçe 
( oar) ın baska bir şekli olan -
(bar) ile birdir. 

:ıJ.'f<* 

(Varlık) ve (rJarmah) k .. Jime· 
lerindeki her iki manas}yle Türk
çe ( oar) sözünün ne kadar oriji
nal bir kuruluş gösterdiği \'e yer 
yüzü dillerine ne geniş üremeler 
verdiği bu izahlarla anlaşılmış ol
sa gerektir. 

I 1ı1 DiLMEN 

Çocuk haftası 
Dün Çocuk bahçesinde 
eğlenceler yapıldı. 

23 Nisan çocuk bayramından 
sonra başlayan Çocuk haf tasının 
üçüncü günü olan dünkü pazar gü
nü çocuk bahçesinde öğleden son
ra çocuklariyle beraber ı;elen ka
labalık bir halk önünde eğieı.celi 
spor yarışları ve oyunları yapıl
mış Çocuk Esirgeme Kurumu bah· 
çesinde yetişen çocuklarnı gö<ster
dikleri canlılık ve çeviklik seyirci
lerin takdirini ve sürekli alkışları
nı toplamıştır. 

Bugün de Halkevinde çocukla
ra ve aylelerine 13,30 da bir mü
samere verilecektir. 

Bugünden itibaren sinemalarda 

Muğla'da at koşuları 
Moğla, 26 (A.A.) - Özel mu· 

hasebenin tertib ettir,i ilkbahar at 
koşuları bugün öğleden sonra ya
pı' "'lll§ tır. 

Bütün Muğla balkı koşuda idi. 
Koşu çok mükemmel olmus ve bi
rinci, ikinci ve üçüncü g"''enlere 
para mükafah verilmiştir. En son· 
ra subaylar, kosusu yapılmışbr. 

okul çocuklarına terbiyevi ve eğ • 
lenceli filimler gösterilecektir. 

Ankara ve lstanbul radyoların• 
da her akşam tanınmış zatlar ta .. 
rafından çocuklarımız hakkında 
faydalı konferanslar verilmekte ., 
dir. 

Her yı1 o1duğu gibi bu yıl da ço
cuk haftası çok neşeli ve parlak 
bir sekilde gecmplct0 r1=,.. 

Mektuplar: Gündelik 

FETİHÇİ TERBiYE 
(Başı 1. inci sayfada) 

bin keyfini sürerken, hen Hind or
manlarında vah!İ hayvanlarla bo
ğu~cağım. (Y abut) Bombaydaki 
tüccarın kazançlarını korumak 
için, ayda birkaç liraya, dağ başı 
bekliyeceğim. 

Rudyard Kipling'in kahraman
ları, onları bu dar düşünce ve men
faat sefaletlerine düşürmivecek a
zametli bir fetih peşindedirler. 
Hatta çoğu bilir ki senelerce bir 
memuriyette kaldıktan sonra, tam 
muvaffak olacağı zaman, kendisi
ne yerinin değiştirildiği haberi ~e
lecek, ve bir ba~'k:\sı onun ektik
lerini biçecektir. Bunun, ahlak ve 
karalcter imtihanı için eyi bir fır
sat olmaktan başka ne ehemiyeti 
var 

Büyük iş1er gören nesiller ve 
cemiyetler, hep aynı model üstün
de inşa olunmuştur. En üstte şef 
vardır. FetihciJP.r, onun emri altın
da, kademe kademe srralanmıc;tır: 
Bu sı\yededir ki l11giltere fi~av
ni bile adam etmek istedi<Yinde, 
ne bir duc. ne bir comt~ De de sır· 
ma kasketli bir general, fakat sa
dece, h.,ki iln;formalı çavuş What
tsm~nn'ı gönderir. 

Aksiyon adamı, fiil ve İ§ adamı, 
Hürmüz odur: Ahriman ise, laf 
adamıdır. Kipling'in itkıl ebnediği 
şey, laf adamının fiil adamını 
kontrol ebnek iddiasıdır. 

Rudyard Kipling hürriyet düş· 
mam mıdır? Asla! Fakat om,n 
icin hiirriyet, anarşi demek değil
dir. Bilakis, hürriyet kanuna hür
met etmektir: "İnsan, tabii halin
de korkunç bir hayvan iken, bir 
takım fedakarlıklarla asil ve me
deni bir mahluk olabilir." 

Kendileri bir §ef bulmıyanlar, 
başkalarının şeflerine boyun eğe
ceklerdir. Hürriyet, Aristo'nun de
diği gibi, hükümet etmek ve hü-
kümet edilmektir. idare edilmeği 
kabul etmiyenler, idare etmek 
hakkını da kaybederler. 

Kanun tanımıyanlar, aşağı ırk
lardır. 

O da, şimdi Tard~ö f!ihi, acl,,.d 
demokrasisinin aleyhindedir. Hi
kayelerinin birinde, bir köy halkı 
dü11yanm di1z olduğuna rey verir! 

Rudyard Kipling, hayatın bir 
defa daha sanab taklid ettic'iine 
misal olarak gösterilmiştir: Çün • 
kü, İmparatorluğun birçok adam· 
ları, onun eserindeki tasvirlerine 
benzemeğe çalışmı .. ]ardrr. Bundan 
ba~ka Kipling, fetih adamlarına 
taklidciler yetiştirmiştir: "Artist
ler, para için yazmıyacaksmız. Ko
lay kazanç, sizi fena eserler yetiş
tirmeğe sevkedecek, hafife a1dığı
nı7. sanat, size biyanet edecektir.'' 

Gençlikleri o kadar dP-iH~tiren 
boyskavtçılık disiplin, ah\ak ve 
kuvvetlerinin dayançlnrmdan bi
ri de, Kip)ing'in eseridir. 

Alman ve İtalyan faşistleri, 
gençliklere, üniversite hürriyetleri 

ve sokak kavgası h<> "''""rr vereceJi;. 
leri yerde, inanmak, itaat etmek 
ve aafJQ§mak düsturunu sunmakla, 
yeni bir fey İcad etmediler: Bir 
cemiyeti değiştirmek, yahut, bü· 
yük hareketlere koyulm"k için, en 
eski zamanlardanheri h~kikat o
lan fetibci terbiyeyi, yeni zaman
ların teknik Te teşkilat kuvvetle
rinden istifade ederek kendilerine 
malettiler. 

~"io .. 

Bu sahrlan niçin yazdığımı ao-
racaksınız. ı 

Sakin, avlı bir gece. Y11":"1an ıa. 
yılarına yaklaşıyoruz. Yanımda 
henüz tanqbğımız bir vatandat 
var. Kardeşi, hükümet hesabına 
tıbbiye'de okudul{u irin, hi1kümet 
tarafından Anadolu' da çalıştırıl
maktadır: 

- Artık onu m~s "''< d~fterin
den siliniz. Anadohı' da bir genç. 
hef·im birkaç sene kalırsa, onda 
ne h~vıl' kalır? 

- Fakat Anadolu'rl:\ hasta var. 
- Sonra ~ef'İ nesillr.rin maddi 

old··l~larını da düsünntP1'siniz. On. 
lar dıı genç ya•ll\~ı..,rla kazanmak 
ve rah~t etmek isterler. 

- Muallimler için, zabitler için, 
memurlar için, herkes için, Ana
dolu aynı memleketclc~il midir? 
Türklük aynı cemiyet değil midir? 

Bir akşam eveli Rudyard Kip
ling için, yukardaki fikirleri hula.. 
sa ed~n bir yazı okumnstum. Gü
verte konuşmasından sonra, hep· 
si sıra ile aklıma geldi. 

Fetih ..• Kemalizm onrlan başka 
ne ile hulasa olunabilir? 

Hayatm kahramanca bir telak
kisi .•. bundan başka han~i iyman
la Kemalizmin vazifeleri görüle.; 
hiJir? 

Fetihci terbiye .•• f;ıılcat Kema• 
lizmin esası nedir? Bir ki tahta 
söylediğim gibi, şu değil mi: Dağ 
başında. bütün diinya vıt karıı, tek 
basına Mustafa Kemal! 

Hayır, hayır, Türkiye'yi iki bu
çuk şehir, [1 İstanbul, 1 Ankara, 
0,5 İzmir] sayarak ondan çıkışı, 
gençliğin tatlı yaş zevklerinden U• 

zaklasmak cezası addetmek zihni
yetini bırakacağız. İsmet lnönün
den bir iş iııtemek aklmııza geldi· 
ği zaman, pRsaportlu hizmet de. 
ğil, kazada hizmet, vilavette hiz
met, kurucu ve yarJ\tıct kPtni'lizm • 
d!'lvasmm İnsa faaliyetinde bir va• 
zif e arıyacabz. 

Ciinkü tiirk hürriyetinin, •ani 
varlıV,rnm, her 1'eyin1n tf"meli, bir 
an evel, mümkün oldnğu kadar 
süratle, bütün Türlriye'vi çobanın
d"n §ehirlisine, köyünden en bü
yük şehrine kadar, kafası ile, nı
hu ile, tekniği ile, üret;m ve yoP,al
tımı ile, bayındırlığı ile, barajları, 
ormanları ve elektrifiki\svonları ile 
yer yer yaratılmı§ mt bitleri ile, 
tepeden tırnağa, garb medeniye· 
tinin tam bP. cüzi yapT'rlaktır. 

F.R.ATAY 
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SON DllKIKA : 
~eni fransız parlamentosunun e~1- :'-tnden 

pek farklı olmıyacağı anlaşılıyor 

BB. Flanden, Blum ve Daladye kazananlar arasında 
B. Heryo ikinci tura kaldı. 

Paria, 26 ( A.A.) - Seçimden ilk 
alınan neticeler, yeni fransız parla
mentoıunun eakiainden duyulur dere
cede farklı olmıyacaimı göstermek
l•dir. 

Namzetlerin yarramdan fazlası 

mutlak ekseriyeti alamadıklarından 

welecek pazar günü yapılacak olan 
ikinci tura kalmıttır. 

Pariate aai cenahtan Dommanj ae
çilmif, fakat gene aai cenahtan ve 
vatanıeYer gençlik tetkilitı batkanı 

Lettinger ve parlamento ikinci bat· 
l&anı Pate ikinci tura kalmıılardır. Dıt 
itleri bakllnı Flanden, tekaüt i~1eri 

bakanı Beı ve İç itler müıte • 
fan Ronvit seçimde mu•affak olmut· 
lardır. Baıkaca, tunlar da mu•affak 
olanlar araamdadır: Sai cenahtaa 
harb malula Köraapini, aai cenahtan 
da Lasteri, merkezden methm hatip 
Lor .. , sosnlist lideri Leon Blum, 
aos1aliıt Mona, Eko dö Pari başmu
harriri H anri dö Kerillia. Lil tehri be
lediye b"~kanı sosyalist Salengro. 

Lyonda sat cenah namzedi Dr. 
Fr,.nsiyyon 4201 rey, eski baıbakan 
B. Heryo da 3698 rey almııtır. ikinci 
hinin neticesi, biner rey almıt olan 
aosyaliıt ve komünist namzetlerin e
lindedir. B. Heryo gelecek pazara i-

kinci tura girecektir. 
Pariı, 26 ( A.A.) - Bu dakikaya 

kadar neticeleri alman 156 seçim dai
resinde, ikinci tura kalan mebusların 
aay111 106 dır. 

Yeniden seçilen ıahsiyetler araarn
da tunlar Yardır: 

Ticaret bakanı radikal aosy,.1ist 
Bonne, radikal ıoıyaliıt pArtİIİ bat
kanı Daladiye, it bakanı Frosaar, P. 
T. T. bAkanı Mandel •. 

1932 de mühim bir ekseriyetle ka
Zllnan eaki bakanlardan Rems beledi
ye batkanı Marıando ikinci tura kal
mıttır. Radikal sosyalist müstetarlar
dan Hulin bir sol cenah cumuriyetçi
si tarafından yenilınittir. Kültür ba
kanı radikal aosyaliıt Gernü, baym
dırlık müstetarı radikal sosyalist Ma· 
ze, radikal sosyalist partiai ikinci bat
kanı Peretti •e ÖYl' gazetesi ba1111u
harriri Jan Piyot, geçen seçimde de 
olduğu gibi ikinci tura kalmıtlardır. 

Paris, 26 ( A.A.) - Parlamento se
çiminin ilk turu bugiin saat 18 de bit· 
mittir. Seçime kesif surette ittirak e• 
dildiği sanılmaktadır. 

Pariıte öileye kadar, seçmenlerin 
yandan fazlası reylerini kullllnmıt 

bulunuyorlardı. 

Habeşler cenup cephesinde şiddetle 
mukavemet ediyorlar .. 

ltalyanlar ise mayısın on beşine kadar 
harbın biteceğini sanıyorlar 

Roma, 26 ( A.A.) - Maretal Ba
dogli:JO, bugün karargahı umumiden 
ri-ıl•cliii bir telsrafmtla emdlmle 
eliyor ldı 

General Graziani Suaahaneb bölge
ainddsi habet iıtihkimlarma Urfl tek· 
rar turruza reçmiıtir. General Yeme'· 
nİll motörli latalan 23 nisanda l>qp. 
ntedo'~ haakm wretiyle ifpl ebnİftİr. 
c....t Yeme 24 niaancla dütmanın 
ınMetli laic:umana kanlı bir muharebe. 
den eoma piakürtmiişütür. 1 talyan za
~b milli ,,. ,....ıi kıtalardan )'İrmİ ölü 
ve eli kadar yaralıdan illuettir. 

lara çekil• habet kUVYetleri, pk e
dilinceye kadar tiddetli bir mukave
aet söet--lflenlir. ltal)'aalanlaa t 
..... ,.. 1 .... ölmüt, 3 ..... ,., 4 .. 
aubay Ye 20 7erli as"-r ,.aralanmııtır. 

ltalyan kollan timdi, hareket meY• 
kileimden 200 kilometre ilerde bu· 
lumnakta ve ıimale doğru ilerlemele
rine deYam etmektedirler. 
• HHa lutalan faaliyeti ile bilhaaa 
kendini göstermiıtir. Yedi tanare7e llir 
çok lrurtun isabet etmit Ye iki pilot, biri 
dumdum kurşunu ile olmak üzen yara· 
lanmııbr. 

Asman, 26 (A.A.) - Deuie'delô i. 
talyan umami kararp!u, şimdi A.diaa
baba'ya doğru ileri hareketi hup-lamak

1 
B. Göring 

daha mühim hir 
vazife alacakmı~ 
Berlin, 26 (A. A.) - Bazı mah

fillerde B. Göring'in yakında daha 
büyük siyasal aalihiJ etlere 111hib o
lacağı söylenmekte ve belki de bat-

Dalıa mühim bir vmıilc alacalı · 
•öylcncn B. Görin6 

bakan muavini vazifesini ifa ec:lece
ii ilive oluıunaktac:br. Bu tedbirin 
pertembe günü bakanlar kunılu top
lanblllicla kararla,tınldığı ve pazar~ 
le8i ıünü resmen ilan edileceii söy
leniyor. 

Salihiyetli mahfiller bu haheri .... 
yit etmemektedir. -----

B. Titülesl{o 
SiYASAL DURUM HAKKINDA 

KiRALA iZAHLAR VERDi 
Bükret, 26 (A.A.) - ltador ajan11 

bildiriyor: 
Kıral aaat 12.30 ela 8. Titüleıko'yu 

kabul etmiı ve bap.kan Tataresko ile 
birlikte öile yemefine ablroYDIUftur. 
88. Tatareako ve Titilesko'nun birlikte 
luralm huzurunda lııulundukları eınada, 
clrt itleri bakam miDetlerarau vaziyet 
baldunda izahlar venniıtir. 

HABER!.-E-R 
«Süveyşi lcapatmak ~ılgınlıktır> 

-----·-----
Bir it~Jyan gazetesi, İngiliz tasavvurunu 

böyle tavsif ediyor 
Roma, 26 (A.A.) - Bazı İngiliz ga

zetelerinin ileri sürdüğü Süveyş kana
lının kapablma11 teklifinden bahseden 
Tribuna ıazetesi, bu teklifi bir çılğınlık 

olarıtk vasrflandınyor. Ve diyor ki: 
''Bu teklifin arkasında gizlenen a. 

damlar yalnız Akdenizdeki değil, Alp
lerde ve Afrikadaki umumi vaziyeti de 
dütünmelidirler. 1 tal yanın Afrikadaki 
ordusunun büyük bir kısmı babet muka-

SINIR HADiSELERiNi 

ÖNLE.IUEK iÇi : 
' 

Japon Dış Bakanı ile 
Tokyo' daki Sovyet elçisi 

arasında görüşmeler 
Moskova, 26 (A.A..) - Taı ajan11 

bildiriyor: 

Moakovaya plen haberlere göre. 
Sovyetler birlijinin Tokyo büyük elçi
si Y urenel ile Japonya dıt itleri bakam 
Orita araıınclaki ilk lfÖrİİtme. sınır ko
misyonlarının. ricuela ıetn1mesi itine 
tahsis olunmuttur. 

B. Orita, Prenıip bakımından bütün 
IOV]lıet • Mançu 11nır boyunca komiı
yonlar vücuda wetirilmeıine mahalif oL 
madıiam bilclirmittir. ·Bununla beraber 
timclilik yalmz bu ınunn prk kısmında 
llir ımır tabclid komisyona ile bir •
latmazlıldarı bal komiayoau k11rulmaaı 
liznndır. 

B. Yurenef cevab olarak clemiıtir 
ki: . . 

"- Hudut tam ıurette çizilmit ol· 
makla b!raber Sovyet hüküin~ti, 11-

_... tark lu1111mm ,._iden tahdidi 

ukk~cl~ki japon teklif"~ bir tartl• 
kabule hazırdır: Bu f&l'l da bütün 
bu smırda ıulhun kurulmasıdır. Ayn-: 
ca Monçuko. ile ~oıolistan ba~lı .cu

muriyeti araaında da bu tarzda ko-. 
misyonlar kurulması çok iyi olacak
tır. 

B. Orita fU cenbı vermi1tir: 

"-Bu 1arzcfa komisyonlar · Man
çuko ile dıt Moııolista"D arasında da· 
kurulabilir. Fakat bu meaele Japon· 
,..,.. doğrudan doğru,.a alüalandır-
niamaktadır. So,,,.et - Mançu arnırma 
gelince, ıimdilik bütün dikkati, 1at-

vemeti kırıldıktan sonra serbest kalac:ak· 
lir. Ve elinde mahalli kunetler ele bu. 
lunacaktır. Bu ıilihb kuvvet her istika
mette hareket ettirilebilir. Emperyaliıt 

donkişotçuluğun hizmetinde bulunaıa ' 
milletler cemiyetinin palavracıları hart. 
ve yahud Süveyt kanalının kapablmu1nı 
teklif ettikleri vakıt dütünmelidirler. 
Bunlar aynı zamanda kendi meıuliyetle
rini de ıöz önünde bulmulurmahılırlar .'' 

B. l\letaksas 
Parlamentoda hükümetir 

beyannamesini okudu 
Atina, 26 ( A.A.) - Dün öildea 

ıonra baıbakan B. Metakaas parla
mentoda hükümetin beyannamesiai o

kumuttur. 
Beyannamede ezcümle, ll)'aaal 

teflerin taıdikine. de iktiran ed- dıt 

ııyaaanın sulhçu olduju. Yunaniıta· 

nın, Balkan devletlerİlle Balkan pakb 
ile bailı olduiu ve bu paktın ıulb i
çin en mükemmel bir garanti oldafa 
kaydedildikten ,anra ana kanuatm i
kinci derecede ehemiyetli olan mad
deleri için bir parlamento enciilneni 
kurulacağı aöylenilmektedir. 

Milli miidafaa,.a sıkı aaretle baflı 
olan hiikümet, bunun için. yeni ._si
ler konulmadan ınemleketin finan~ 
kabiliyetine &"öre bafanlacak bir 
pf'Oll'am hazırl&Dllftır. Hükümet, or. 
dunun kendini 7alnı•· aalıeri itlere 
buretmeaiai •• dlf teairlwe kapılma· 
maaını hotnadlukla ka,.dettikten .... 
ra finana, . tarun ve ticaret aabalarm~ 
da neler yaplllJlk arzusunda olduğu· . ' 
au aalatmakta. aoay:al yardım, l'Ö9· 
menlerin ,.erlettirilmeai ,,. uhat ala~ 
larmda hazırlanan tedbirleri 1&1'1D•k· 
ta ve "pulamen.tonan kendiaiai ikti
dar .;.e•kiinde .tutm~u ile. mütenaıip 
bir . derecede bu proır&lll!' . tatbik e
det'.eğini,, bildi~ektedir, ' 

Parlameatoc:a bü,ük bir •lib ile 
d.inleoen be,...aname, ıerek me' ·•a
lar, gerek tribünler tarafmdan ıicl
detle aUutlanmqtpo . . 

Leh Başbakanı Peşteden 
ayrıldı. 

Merlıezde, 24 nisan sabahı general 
Fl'tlfİ kUYVetleri, Hamanlei önündeki 
kUYYetli habet me•kilerine hücum et
mitl.-dir. Sa•af bütün gÜn devam et
mit ,,. Hamanlei 25 sabahı ele geç
miıtir. ltalyan kıtalan ıüngü hücumu 
ile habeıleri Faf ndisinden kaçmnıt· 
lardır. Mabetlerin zayiatı bin kadar 
ölüdür. ltalyanlarm bu iki gün içinde 
verdikleri zayiat 10 subay ölü, 2 as· 
ker ölü Ye 10 1111-..-y, 9 asker yllrah Ye 
nihayet 600 kadar yerli aıker ölü 
ve varatıdır. 

la meıguldür. Birind9kolordu, yerli as
ker kolorduıu Ye aynı zamanda bava kı- • 
talan Deuie'de toplanmıf bir haldedir. 
Makalle ile Deaaie araaınclaki yol Yall• 
tasiyle barb Ye iate levazımı nakıiyab 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar üç bin o

tomobil Deaıie'ye ıelmiştir. Bunlar A. 
cliaahaba'ya doinı yola çıkacaktır. Per
!f'mbe günü, Deısie'nin 70 kilometre 
CftlUbunda Y orrailu mevkiini elde eden 
yerli İtalyan askerlerinden batka, ikinci 

• nız bu hududun tark bölgesinde ııaır 
komisyonları kurmak itine •ermeli
dir,. 

Budapeıte, 26 (A.A.) Leh 
Batbakanı ile B. Göm'~:it arasın· 
da yapılan görüşmeler hakkında 

resmi bir tebliğ çıkarılmıştır. Teb
liğde, konufmalar neticesinde İm· 
zalanan anlaşmalar sayıldıktan 

sonra, iki devlet adamının günün 
meseleleri hakkındaki görüşle
rinin biribirine uyduğu kaydolun· 
maktadır. Leh Bat bakanı bugün 
Peşteden avn1m"ldftdır. 

Sal cenahta general Atfostini lru
mandumdaki bir kol 24 aabahı Cu
naırado müıtahkem mevkiine hü~um 
ederek saat 10 30 da bu mevkii i,gal 
•7lemiılerdir. Dağlık erazide Boğaz-

bir İtalyan yerli aıker kolu bugün cenu-
'ba doğru hareket halindedir. Sanıld·ğına 
lfÖre. 15 ma't'lsta muhaaemeye nihayet 
verilebilecektir. 

Şim"lde 

iki 
yalı!!ni oyma r lar haheşleri 
ateş a .. r:sında bıraktılar 

Adisababa 26 (A.A.) - iki 
gündenberi, yaralı habeı askerle
ri-, 700 kilometrelik bir yolu cebri 
yüriiyüıle aldıktan aonra bitkin 
bir IUl'ette Adisababa'ya varmak
tadırlar. Bu yaralı askerlerin mik· 
~ 2 ile 4 bin kadardır. 

Bunların timaldeki muharebe • 
ler hal<kında verdikleri tafsilata 
&öre, kendilerini en ziyade yoran 
feY İtalyanlar ile mücadele olma· 
n11~hr, zayiatın en mühim kısmı • 
bı ne bombardımanlar ne de gaz 
hücumları yapmııtır. Fakat, bütün 
bun1.,rm en mühim sebebini Ra· 
Ya;; ı abu ve GaUa yabani oymakfarı 
t~;-· ·ı eyfomiştir. Bu yabani oy. 
~ · ·,,, mrhare~e esnaımda, da

halıet kararıihJamu IOJlll&• 

ğa koyulmuşlar ve haLeşleri bu 
suretle iki alet arasında bmı.:..mıt
lardır. ltalyan tayyareleri bu ya
bani oymaklara boyuna mühim 
mikdarda para göndermi,, kendi
lerini silib ve mühimmat bakımın· 
dan cihazlamıı ve ayrıca vazife
leri hakkında kendilerine talimat 
da vermittir. 

Bülün aoygunculuk vakalarının 
imili bu yabani oymaklar olmuı • 
tur. Deuie'nin İtalyanlar eline 
ıcı:mesine de bu vahıi kabileler 
aebeb olmuttur. De11ie'nin düt
mesinden üç gün evvel geceleyin 
bu vahti kabileler muharibleri bir 
takrip tehre yaklatarak benzin ve 
mühimmat depolannı bulmuflar 
ve buralarım ateılemek auretiyle 
l>erh~ va etmiılerclir. ~ 

Rom~n C f B:J':anr 8. Tilülesho 

BB. Tataresko ve Titü'ft"ko hususi 
bir trenle ak~am saat 18.50 de Biikre .. e 
ge,,.,it lerdir. 

B. Titülesko gazetecilere aıağıdaki 
beyanatta bulunmuıtur: 

"- Hükümdara ve bqb."\lr1'na, Lond. 
ra, Pariı ve Cene'Yl"8cleki nzifelerim ne
ticeainde milletlef'aı:a•• umumi vaziyet 
baklanda izahlar .erelim. Çok ciddi ol
makla beraber, milletlerara11 nziyet, 
iYileteceiini umdurabilecek unıurlan 
haiz buhınmaktadır. Bugünkü dıt ıiya. 
sa ve bu ıiyuaıun kendi tabü direktif. 
leri içinde derinlqtirilmeıi ve ıeniılet
tirilmeıi keyfiyeti, tam ıurette taıvib o
lunmuı ve bu, bugünkü güç vaziyete 
kartı koyabilecek tek çare olarak telak. 
ki edilmiıtir. Bu ıiyaaa çerçevesi içinde 

1 
küçük antant •• Balkan antanbrun it 
birliji, çok ,.akın zamanda, en verimli 

aarette -- pıterecektir.'' 

8. Orita bu beyanatmm aovyet hü

kümetine bildirilmesini ve aovyet hü

kümetinin cevabmın bildirilmesini ri-

ca etmiştir. 

B. Yurenef, B. Orita'nın bu beya· 

natını aovyet bükümetine bildireceği

ni aöylemiı, fakat aynı zamanda sulh 

halinin yalnız ımırm tark bölgesinde 

değil, fakat bütün ımırlar üzemide 

kuruhTt'!l.11 lüzumunu da tebarüz et
tirmiıtir. 

Sir O. Çemherleyn 
Budapeştede 

Budapefte, 26 ( A. A.) - lqiliz 
elçiıi Sir Y efrey Knot, Sir O.ten 
Çemberleyn ,erefine bir akşam ziya· 
feti vennif ve dq b.kanı De Kanya 
da bu ziyafette hazır bulunmuttur • 

Sir Çemberleyn yarın öğle yeme
ğini imal naibi Amiral Horti'nin ta· 

nymda yiyecek Ye bir çok macar 
phaiyetlerle, ezcümle Kont Riebido
zick, Kont l..uzlo Szecheny ve ma· 
car imal taraftarlarmm reisi Kont 
Antal Sigray ile aörüteeektir. 

Sir Çemberleyn yolculuğunun sırf 
hususi mahiyette olduğunu söylemİf 
ve her hanıi ·bir beyanatta bulunmak 

Kısa Dış Haherl~r 
* Bükret, - Rador ajanu, Ro

manya kabinesinde cleğiıildikler ola
cağı hakkmdaki pyialan yalanla
ma!dacLr. 

* Madricl, - Geçen pce sol ce
nah radiblleri Aznalfarach'da San. 
juan kilisesine girerek içinde bulu
nan bütün heykelleri ve tablolan ch
fUI atmışlar ve kiliseyi halkevine 
tahvil etmişlerdir. 
* Riga, - Letonyanm yan rami 

Ritz gazetesi, Eatonya, Letonya ve 
Litvanya clq bakanlarmm Reval'da 
yedi, sekiz ve dokuz mayıa tarihle
rinde toplanmalarmm takarrür etti
ğını yazmaktadır. 

* Viyana, - Haymal§utz teReri
nin prem Starhemberg'in reialijinde 
yapbldan gizli konferam, Bapkan 
ŞUfDİg hakkmcla ittifakla verilen SÜ· 
ven reyiaden sonra nihayet bulmut
tur. 
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Büyük bir aktör 
kaybettik 

Büyük bir aktör, - ve hatta ya
§•11 da hesaba katarak iddia ede
biliriz - türk sahnesinin en büyük 
'aktörü, hayatı kadar sessiz ve gü
rültüsüz bir ölümle aramızdan ay
nlmıs bulunuyor. 

Gündelik gazetelerin iç sayfa
larında cıkan birkac satır, ve bir
kaç muharrir dostunun, belki da
ha ziyade bu dostluğa borçlu ol
(iuğumuz birer yazısı, sanat ale
mimize inen felaketli darbenin e
hemiyet ve büyüklüğünü gözleri
mizin önünde canlandırmaktan 
ç.ok uzaktır. 

Daha iki yıl önce Ahmed Ha
şimin ölümüyle bütün memleke
tin nasıl günlerce calkandığını ha
tırlayarak, herhalde kendi saha
sında ondan daha az hüyük olma
yan bu eşsiz sanatkarın, bir hadi
se bile olamayan kavboluşuna ba
karak, bizde tiyatronun, sanat ai
lesi içinde, bir övey evtad vaziye
tinden hala kurtulamadığını bir 
kere daha teessürle müşahede e
diyomm. 

Küçük Kemal, ismiyle tezad 
teşkil edecek biiyüklükte bir ar· 
tistti. Kendisini, senelerce hırpa
ladıktan sonra, nihayet genç yaş
ta toprağa sürükliyecek olan za
vallı ciğerleri, nefes almak için, 
oksijen kadar sanata da muhtactı 
diyebiliriz. Tema~a sanatını bir 
din ve tiyatrovu bir mabed telak
ki etti!{ini bütün hayatınca tekrar
lamaktan usanmamıs olan bu has
sas genci, ihtimal, ciğerlerine mu
sallat olan korkunç J)arazitler ka
Clar, bu yeni sanata karsı nankör 
bir muhit içinde, kendi hakkı o
lan alkısları gasbeden tivatro pa
razitleri de icin icin kemirmistir. 

Küçük Kemal, türk seyircisi
nin ve ter.:ıasa sanatının seviyesi 
göz önünde tutulunca, bu şartlar i
çinde kendi kendine nasıl yetiş
miş oldu<Yuna akıl enniyecek bir 
mucize idi. Onu basit bir komik, 
hem de sahnemizde kahk:ıha gov
govculuğuna cıkan meddah - ak
törlerin altmda bir komik telAkki 
edenler, bu hastalıklı göğUste na
sıl bir s::mat vol!tanınm k~vnamak· 
ta olduğunu anlayamadılar. 

Bunca yıl, kendisini mutlaka 
yere sermeye azmetmiş hastalığı 
ile pençeleşerek, adeta, kafasında 
büyüttüğü ağacın çiçek açmasını 
görmek için ömrünü uzatmaya ça
bştı. Fakat yıllardan beri bekledi
ği, imanla beklediği büyük günü, 
milli tUrk tiyatrosunun, sağlam 
bir temel üzerinde kurulduğu ve ti
yatronun nihayet bir mekteb çatı
sı altında kuclailqtirildiği günü gö
remeden bahtsız hayabna gözlerini 
yumdu. 

Zavallı aktör, vakitsiz ölümü
ne en fazla bunun için yanıyorum. 

Fakat, tiyatromuzun bir eşini 
aaha yaratması için muhakkak ki 
senelerce beklemeye mecbur ka
lacağı bu dehah artistin batı -
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Adisabaha telasvekorku icinde 
~ , Aııne ilr diploması 

ExceL.ior ıııu.etesinin hususi ola· 
rak ffa~fİsfana göndermİf olduğu 
muhabiri Jean Davila ga~fesine A
diMıbabaJan )'0%1)'0r: 

Bir kaç giinclenberi, bitkin, aç, çıp
lak habeı aavaıçıları her yandan A· 
disababaya akmaktadır. 

Deaaie çekiliıinin mahiyeti, bu a
damların anlattıklarından fazla man· 
zaralarmdan anlaıılıyor. 

Yorgunluktan ayakta duramıya

cak hale gelmiı, cephaneai ve yiyece· 
ii kalmamıt. bütün gün kendilerini 
çok alçaktan makineli tüfeklerle bi
çen tayarelerden deh§ete uğramıf o
lan bu "habeı yeğitleri" artık birer 
gölgeden baıka bir ,ey değildirler. 

Negüa'ün iftihar ettiği. ve büyiik 
masraflarla cihazlanmıt olan muha· 
fız kıtaları tamamile yok edilmiıtir. 

Yollar asker ölüleriyle doludur, ve 
bunlann hemen hepsinin üzerinde, 
asi Gallas kabilelerinin hücumuna 
kurban gittiklerini gösteren ananevi 
zulüm alametleri •ardır. 

imparatorun Makalı: 
Bozgunda İmparatorun •azİyeti 

pek müaaid olmamıfbr. Kendini emni
yet albnda l:tulandurmak için savat 
meydanmı pek acele terk etmeğe 

mecbur kalan Negüa, kendisini çok 
andıran Likamabs'ı yerine b1rakmıt
h. imparator kendininkine benziyea 
elbiselerle ıiydirilmif olan ba adam, 
anane mucibince, lurallar kıralma 

çenilecek darbelere beclef olmıya 

mahkmnda. 
Zavallı LilramakHI... Hayatmda 

yalnız bir gün imparatorluk etti. Bu 
tenıf ona pna getirmedi. Gallu'lar 
tarafından eair edilince imparator aa
mlarak uıldı. 

Ayıu akpm, hidiayi öğreaen Ha· 
ile Seluiye sarardı. Bir kaç saat.,.. 
na, gece yana, bbrma bindi Ye ..,,. 
wi)i Adiaababaamm yolmıa tuttu. Da· 
ha önce aakalmı traı etmiı oldufa da 
iddia edilmektedir. 

Gerçi on gÜndenberi, Negüsü kim
le ıörmemiıtir, Ye bu bal, fayİa)'I te· 
Pi eder aibi söriiıüiyor. 

Oç sün önce NegibGa raclyocla aöa 

söyliyeceği iıitilince, hakikaten sakal
aız olup olmadığım görmek için yol
lara dökülenlerin aaym pek kabarık
b. 

Fakat, onun yerine İmparatoriçe 

konuıtu, ve hu da Haı1e Selasiyenin 
timdi sakalsız oldufanu iddia edenlere 

1 
bak verir gibi göründü. 

TayyaN hücuma: 
ltalyan tayyareleri Adisahabanm 

iatüade ilk defa ıöriindülderi ıramaa, 

raıma karşı saygı borcumuzu 11-

nutmıyacağız. Onun hayalini, 
türk inkılabını kültür sahasında 
kökleştirmeye yarayacak olan bu 
hatyali mutlaka hakikat yapaca
ğız. 

Maddi benli~iyle toprağa yal
nız türk sahnesinin en kudretli ve 
vaidli aktörünü değil, avm zaman
da büvük bir tiyatro mürsidini ve 
müellifini de beraber sürüklemiş 
olan benim zavallı kardesim, 

sana karsı ,l?ecikmiş olan va -
zi!emiz: için bizi, hen;mi7.i affet. 

YASAR NABİ 

~ehirde büyük bir panik oldu. Kilise
lerin çanları çalındı, ve polis memur
ları trampetelerinin sesini iıittirdiler. 

Derhal rumlar, ermeniler, suriye
liler ve habeıliler sıfrınacak bir yer 
aradılar. Taksiler hücuma uğradı. 

- Fransız elçil:~ine gitmek için 
yirmi taler! 

- Otuz! 
-Kırk! 

Bazıları bu altı kilome•re için yüz 
talere kadar para ödediler. Ve ço
cukları, silahları ve e~yalariyle sek
sen ki§ilik bir kafile fransız elçiliği
nin yolunu tuttu. Fransız konsolosa 
onlan uykulu ıözlerle karııladı. Ge
lenler, elçilik mahzenlerine yerleıti
rildiler ve kendilerine yemek dağıtıl
dı. 

En emin •e en konforlu bir sığnak 
addedilen franaız elçiliği binası en 
fazla rağbet gören olmuştur. 

Nihayet, bir aaat sonra, üç tayya
re bir bomba bile •tmadaa ıittiler, ve 
halk, kendilerine botuna para sarf et· 
tinnit olan İtalyanlara abp tutarak 
tehirin yoluna tatta. 

Ci6ati,_ akın: 
O zamaaclaaberi; ba küçük tenez· 

rih, bir kaç defa tekrarJandıjı ve 

Deaaie'nin iyali haberi 19birde ~ayıl
dıiı İç.İn, avrapalı halk Cibutiye u
famaaya baıladı, ve Cihuti l:tirdeabire 
hir tehir manzarası aldL 

l.imanm üç oteli dolup tapaaktadD', 
Ye hatta taraaalarda Ye bahçelerde a• 
çıkta 7&tanlar çoktur. 

Bir çok zeqia bahefliler de ayıu 
yola t11tmutlarclır. Sonra imparator
luk aaraJ1Dda büyük bir hazırlık Yar
dır: sandıklar, eıyalar Ye bavullar 
kamyonlara yüklendi. Ba esnada A· 
diaababa İtalyan elçiliğinde itıüzar 

hizmetçiler, Mareıal Badoglio ve Ge
neral Grazianinin oturması için biaa· 
yı temizleyip bazD'lamaktadırlar. ŞİID· 
di Cibutide bulanan eski Adiaababab 
İtalyanlar da, yeniden Adiaababa7& 
italyan kıtalarile beraber mazaffera• 
ne bir girit yapmak üzere bavullarını 
almuıd1rlar. 

Bütün bunl..,. ~bir telat .. 

Saç kesen berberlerin ehliyetna
meleri var. Makina idare eden şoför
lerin vesikaları var. Tütün eksperi 
olmak için yeni çıkan kanuna uymak 
gerek .. Memur olmak için orta ve Ji. 
se okullarını bitirmek llızun. Ticaret
le me§gul olmak için tecrübe, bilgi 
v. s. lazım .... Kısasr, her it için resmi 
vesikaya ihtiyaç var .• Peki ama, di
rimde eh önemli meslek olarak tanın· 
mış annelik ve babalık icinde neden 
vesika, ehliyetname istenmiyor ? 
Endüstriyi, ekonomiyi, demiryolunu, 
ticareti, §unu ve bunu yapan, ilerle
ten, icabmda tarımar eden insana an· 
nelik ve babalık edenlerin yükselme· 
)erine, daha İyi düşünmelerine ve ha
reket etmelerine nec!en gayret ed:lmi
yor? 

En kuvvetli iytiyatları okul ya • 
şından önce, annelerimizin kucağında 
iken, edinmiyormuyuz? içimizi ara· 
drğunız, İncelediğimiz zaman huyla
nmızm bir çoklarını, belki de yiizde 
seksenini küçücük iken edindiğimizi 

anlamıyor Ye gönniyormuyuz? öyle 
ise, neden hayabn çok önemli ba 
devresini ihmal ediyoruz 7 

ileri gelenlerimiz, liderlerimiz Ye 
en büyÜğiimüz bize daiına en ileri U• 

laslara yetitebilmek, eski medeniyeti· 
mizin ıanmı ve büyüklüiünü bulmak 
için çok çalrfmamızm, dev adımlariy
le yÜrÜmemizin gerekliiini daima 

harekete aebeb olmaktad1r. Ve trenler 
daima ağzına kadar dolu gitmekte
dir. 

içlerinde bir çok fraasızlar bula
nan avrupalı memurlarm vaziyeti çok 
hazindir. Bunlar aylardanberi habeı hü_ 
kümetindeın aylık namına on para ala
mamqlarclır. 

Buna rağmen mesleki haysiyetleri 
namına vazifeleri baımdan aynlmı· 
yan bu adamlar, timdi, imparatorun 
mücevherlerini ve paralarını ıötüren 
tayyarelerin birer birer uçarak uzak· 
lafmasını seyretmektedirler. 

Yalnız İmparatorun hususi tayya· 
resi harekete hazır bir vaziyette bek· 
liyor. 

• 

• 

•• •• 
fJ; ;ıu 

tl)'lrulaı bir ~ Wıfp eder. Her teY fena gcSrünilr. lnsa-;;--hu~lanır, 
lktdtrlnir ft bıç bir fe1da memnun olmaz. Her muvaff:ıkiyrtin ilk prt· 
lan cliraltamft bir Yiiaat ft dhılenmiş sinirlmfir. Egtt sinirli IStniz. 

Bromural .ınou- komprimeleri 
lizl lalrtanr. 

Mistklılndir ve U)'lıaya temin eder ve hiç bir zararı yoktur, biitun 
dünya tan11. 

il w 311 lıomprlıneJI lııri llPo 
lenle caantltrclc reçctt ile 1a1ıı.,. 

Knoll A.-0., kimyevi mıifdeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

ve her fll'aatta aöylemiyorlt\l'lnı? 
le iae, dirimin en lüzumlu iytiyatlan· 
nı ve huylarıaa ediDdiğimiz okul ya• 
ımdan Önceki anne baba eiitiminl 
nasıl ohırda bu kadar ihmal etmitiz? 

Bizde genç kızlar oa 1edisind 
evlenirler. Bunlann yüzde 95 i ilk 
okula bitirecekler. ilk okulda çocuk 
bakımı yoktur. Çocuk ruhiyatı oku· 
tulmaz. Ev idaresi hemen hemen yok· 
tar. Peki, ba genç kızlann bu okulda 
öirrendikleri nedir? Hayatta tatbik 
edecekleri •e etmeleri gerek han • 
gi bilgileri öğernmi~lerdir? Bunla • 
nn yetiıtirec:ekleri çocuklar bu U• 

lusa, ba yurda iyi bir vatan. 
daf olur mu? iyi yurddaf demek, 
yalnız ekmeğini kazanmak demek 
değildir. Çok İnce ve tehlikeli zaman• 
Jarda ulus, yurd uğrunda büyüklük, 
ferağat gösterenlere iyi yurdda§ de· 
nir. Yalnr:ır kazandığı eluneğile kal• 
mayıp komıularmdan daha iyi geçin• 
meyi, onlarm fetih edemedikleri ka· 
:ıranmayı, aklına koyana ve bu iıi ya· 
pana aayici J'111'ddat ve türk denir. 

Ba dütiiace dojnı ise, genç kızla• 
rmıızı annelik mesleğine hazırlama· 

muz prektir. Çocuk paikoloilanma 
ve içtima.iyıatçılarm, fiaiyololojislerin 
ve biyolojialeria imana dair nazariy .. 
leri ve prensipleri douru iae, biz .... 
neleri ,,. babalan yetiştirmekte ilk a• 
dımı bile atmıf cleiilia. En iyi huylar 
ilk çoc:Wduk z.....ıarmuzda edindi
iimize ıöre bu alanda Japılacak i· 
fİmİz çoktur. 

Devletia bunda ön a7&k olmau, u
lwal bir ödevin hakkiyle yapılmasına 
nihayetaia bir hizmet edilecektir. Ja
ponlarm bu itte .. kadar ileri gittik· 
lerini küçük bir inceleme ile anlamak 
kat.ildir. Evi idare etmek ve bakmak 
iılerinde kızlara senelerce tatbikat 
gördürürler. 

Alılak Ye yurdda,lık prens=plerini 

çoculdarnnna •tdamakta okulun 
baılıca bir hizmet kaynağı olduğu 

doerudur. Ancak ilk oblun bu iti 
tatbiki olmaktan ziyade nazaridir, 
Okula bir aoayete fcemiyet) ıibi bak

mak •••-•• da bu aiatemin ea ilerl 
memleketlerde bile muvaffak olmadı· 
ğı görülmü,tür. Çevreden (m&Jaittee) 
Ye ittea, i~ İJtİJatları edindirmekten 
uzakıa,.. aiatem, akademik kalır. 

Bütüa .. kteb sistemi öyledir. Her °" 
kulun ...._. çocmdara iyi iytiyatlar 
afd•wekt•. Ancak kalabalık okullar 
bu iti Japame••tbr, Yapamıyacaktar • 

Almanyada ,,. lngilterede ea bü
yiik bir müeodiain, bir makinistin. 
bir diploaaataa "Y ava terbiyeainc:I-. 
oyuncak oda..-a etkileriaden malı· 
nmdur.,, teakidiae uğradıjl çok ol· 
IDUftur. 

Bu günkü ok1lhm ba alanda yapa
caiı itler Yarcbr: Annelere mekteb .U.. 
ninden önceki çocukların eğitimine 

dair öiiitler vermektir. Yurdumuzda· 
ki her okal aenenia iki ayım bu işe 

vermelidir. Ve lııu İşte bükümet, fir· 
ka, maarif. h&lkevleri, öa ayak olma· 
lı ve bu alanda istifade edilecek her 
uzvu seferber bir hale koymalı. Bu 
suretle, 1irmi yılda öğrenilecek ve ya• 
pılması gerek itler on yılda ve belki 
de daha kısa bir zl'man içinde öire· 
nilnıif ve yapılmıt olur. 

Hilmi Malik Evrenol 

Cilll ANKARA 

bu kültür sahasında yaşıyanlardan ve yara
tanlardan biri olmak için, bir çıraklık dev
resini kabul etmekten başka bir çare yoktur. 
Binaenaleyh, kararlan, kesin ve ciddidir. 
En iyi hocaları seçmeleri, en temiz kaynak

milli şekillerin bu suretle hafifmeşrepçe fe
da edilmiş olduğunu iddia eclenler olduvu ., 

,....,., IYoro.rı "°" BISCHOFF lara gitmeleri, bundandır. Ve Türkler, dün· 

uydurma arşitektür unsurları, zamanlarını 
yapmış ve ancak zamanlarının mimarlık gö
rüşlerine cevab vermiş olan muhteşem 
Acem, Arab ve Hind motiflerinin, Avrupa
lının sathi ve sahte hassasiyet saikasiyle 
yaptığı tahrifler ve tağşişlerdir. 

gibi bütün bu işleri sathi bir ütilitariz:m ba.ı 
kımından mHtalea ve müdafaa edenler de 
mevcuddur. Her iki taraf da, esası göreme
miş olmak dolayısiyle hatalı ve haksızdır. 

l'ilrlıp,. ~••ı .,.,,., BELGi ya yüzünde teknik kültüre bağlanmış ne ka· 
dar memleket vana, bunlann hepc;inde bu 

Gerçi bu baıanyı çerçeveliyen şekiller, kültürün bir ve aynı feY olduğunu da tesbit 
yirminci asırdaki cihan tekniğinden alınmış etmişlerdir. 
ve gerçi bunun plan ve realizasyon haline Türk milli ruh~ herkes için umumi ol
konması işinde birçok yabancı mütehassı1- duğunu anladığı ve bildiğ'i bu kültürü. bütün 
iar da kullanılmıştır. Çünkü Türklerde bü- tamambğı ve bütün katiliği ile almak kara
tün bu işleri, örnek olacak bir mükemmeli- nnda4ır. Böyle bir karan, tradisyonda men
yetle yapacak elemanlar henüz klfi mikdarı faat gSrmiyen şark milletleri verebilirler. 
bulmamı~tır. Buna rağmen, bu başarı, Türk Bunun içindir ki, Türk milleti, bugünün uni
ruhunun bir hayat üadesinden başka bir şey versal kültüriinü, bütün prtlan ve bütün sa
değildir. rahatiyle almalı tercih ederek, bu kültürün 

Türkler islami ıark kültürü sahasmdan tekillerini, sözde milli bir damga vurmak 
çıkarak garb kültürü sahasına girmek kara- hevesiyle bozmağa ve itibardan düşürmeğe 

tenezzül etmemektedir. Bunun içindir ki, 
nnı ve~işlerdir. ~ünkü bir millet olarali Ankua'mn yeni saraylarında, taştan veya 
yac:1vabılmek bahsmde muhtaç olduktan alçıdan arabeskler ile aüslenmiı sivri kemer
teknik vasrtalan, onlara ancak bu ldiltür sa- ler göremezsiniz. 

1 'ıası verebilirdi. Ye Türkler, bili.rorlardı ki, ... _ Avrupanm "oriental" admı verdiği bu 

Ankara, böyle bir sahtekarlığa yanaşma
nuşbr. Onun sade ve geniş cepheli yapılan, 
bugünkü mimarlık görüsünün en kudretli 
ve en mukni örnekleridir. 

Gine aynı görüşe uyarak, Türk, pitoresk 
(~sten ve kerliferli sarıktan vaz geçerek bü
tün dihıyanm giydiği şapkayı yahut kasketi 
giymiştir; avnı görüşe uyarak, belki daha 
.Uılü fakat Türk dilinin yapıama hiç de uy
gun olmıyan arab haıilerini bmlkarak her
kesin kullandığı latin harflerini kabul etmiş
tir; ve hep aynı görüşün tesiri iledir ki, Türk 
hakimleri, artık kur'andan alınmış bir fılah'a 
göre değil, t'talya'dan alınmış bir ceza ka
nunu ve İsviçre'den alınmış bir medeni ka
nuna göre adalet biçmektedirler. 

Bunun yabancı hayat şekillerine zorla ve 
organik olmryan bir tarzda bir intibak oldu
ğunu ısöyliyerek ıikiyet edenler ve değerli 

Şüphesiz, "fes" dediğimiz ıey, aslmda, ne 
Türklük ne de hatta milslüm;mhk ile alika" 
m olan bir başörtüsüdür. "Feı" i Adalı RUl'll" 
lar giymekte idi ve bu padişahm müdahale 
ve emri üzerinedir ki sarkta, herkesin giydi· 
ği bir şev olmuştur. Olmuştur ama, gine, 
şarkta değil, garb fabrikalarında yapdmq
tır • 

Şüphesiz, arabça yazı. se!;li heceleriıı 
müstakil olarak mevcud olmadığı ve anca!l 
kelimenin manasını tamamlamak bakımın• 
dan bir fonksyon olarak ku11ant1<ttğt bir dil 
için icad edilmiştir. Tiirkçede ha1h,,ki, sesli 
heceler, kelimenin içinde mfüı~~;ı olarak? 
mevcuddurlar. Öyle ki, Türkce dilinde ara~ 
ça yazmm kullanrlman İngilizce veva fran•' 
aızçanm ihr~niee ile yazılmasından daha sa~ 
ma bir it değildir. ~ 

- (Sonu var) f 
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ANKARA VE tSTANBULDA DVNl{ü F~UTBOL MAÇLARI 

Beşiktaş, Ankara gücü ile 3•3ve Güneş, 
Hakova ile .. • berabere kaldılar 

Dün, heş°kta. : . lar, Muhafız Gücü a_ 
hı •a, ikinci maç'ıuını Ankara G'icü 
tt l ı uzla yaptılar ve 3 • 3 bcn.o>ere 
kalu. a~· . 

Il'rinci maçt .. ki seı·t ı·üzgıir, iki üç 
güıı «Cvam eden yai:mur yol.ıtu. Ilık bir 
bahar havası, spor meraklılarını, alana 
toplamıştı. BB. Şükrü Saracoğlu, Ali 
Runi Tarhan, Recep Peker, general H k
mct Aycrdcm ve daha bir çok büyükle
rimiz de maçı gÖnnc(le gelenler arasında 
idiler. 

Maç, çok aüzeldi. Seyirciler hııkika
ten tııtlı bir heyeamın tesiri albnda k~l
dılar. Betikta~ın zaman zamlln göze 
çarpan üstünlüğü ve ustal:iı bir haki. 
kat olmzkla beraber bu m çtan çıkan ne
tice ıudur: Ankara Gücü, maçın bapn
dıın sonuna kadar kendi oyununu tat
bik etti. Yılmadan uaanmadan kazanmak 
için çahştı ve her halde, metodlu bir ça. 
hşmarun temin etti~i bir teknik göster. 
di. Buna, futbol sibi, cem'i oyunlarda 
başlı başına bir kuvvet teşkil eden ener
jiyi de ilave edenek, dünkü maçta An
kara Gücüniin niçin berabere kaldığını 
ani nz. 

Maçtan çıkan ikinci bir netice de: 
Sror, artık, memleketin her yerinde, kö
k'i k 1vvetli bir ağaç cibi, günden güne 
ser 'lip gölıe vermektedir. Dün, lıtan. 
bulda baıhyan spor, yalnıa o -
rada kuvvetli sayılırken, hu -
sün Ankara futbolu da onun 
katlar kuvvetlendi. Fakat ülkümüz, her 
tüı kün sporcu, her türk tehrinin bir 
spor kaynağı olma11dır. Her fırsatta ya
bancı takımlarla karşılatmak suretiyle, 
bir çok §eyler öğrenen lstanbul lrulüble
rine karJı iyi neticeler alan ankarahlar, 
bugür:künden daha çok çahtmahdırlar. 
Çünkü, yakıa zamanda, Eıkitehiri, Kon
yayı, lzmiri-. bütün şehirleriınUi, kar. 
tılarmda kendileri ıibi yetişmit 'H iler. 
lemiş göreef'klerdir. 

l\la-;m taf silfüı 
Hak~m, Gençler Birliği umumi k'\p

tanı Mithat. tam 16 cb alana ç ktı. Yan 
hakemleri Abduş ve NecdeLti. 

Alana ilk önce Beşjkta~lılar çıktılar. 
Ortaya sıralanarak halkı ıelamladılar ve 
alkıçJandılar. 

Ankara Gücü onlan takib etti. 
Ken 1ilerini kuvvetli ve süre k,i bir a'k ıt 

k .. r fadı. iki taraf l:iı i1 "rine bayrak ver
di. Para atıldı ve ka?eler seçildi. 
Takımlar: 

Bcş'ktaş: - Mchmed Ali, Hüsnü, 
Feyzi, Hasan, Faruk, Hayati, Hakkı, 

Nuri, Numı. Şeref, Fuad. 

Ankara Gü::ü: - Natrk, Ali Rıza, 
Enver, Orhan, Senu"h. Nazmi, Abdi, Bi
lal, Ya!lar, Fahri, Hl\ID<?i. 

Be~"ktat ikinci devrede Fey:Unin ye. 
rine Sulhiyi koydu. Başka bir değişikUk 
olmadı. 

ilk on beş dakika: 
Oyuna Be~iktaş başladı. Akm!an 

taçla son buldu. Gür!üler sııi:dan taç 
abşı yaptılar Abdi aldrlı pula dört be1 
metre ilerledi Ye topu ortaladı. Fahri 
bu birinci dakikada ayağının acuna ka
dar gelen fırsatı kullanamadı. Nuri ye-

Tefrika: No: 44 

Dünkü maçta tribiir lerden bir göriinÜf 

tişti ve topu uazklaştırdı. Top, het da
k 'ka, haf hatları arasında gitti geldi. 1. 
ki taraf, adeta biribirini deniyordu. 

Altıncı dakikada, Nazmi, topu Beşik
lat kalesine doğru havadan attJ. Yaşar 
ileri fırladı. Kaleci Mehmed Ali de 
karşısına çıktı. Yaşar topa dokunsa 
gol olacaktı. Fakat, Be§iktaf kaleciai 
bu muhakkak golü kurtardı. Lakin 10 
dakika oyuna devam edemedi. 

8 inci dakikada, Hakkı, sağdan 
a d ğı bir pasla sıkı bir şut çekti. Na. 
tık, bu sert şütü eliyle karşıladı. Bu 
sefer, Şeref koştu ye o da bir şüt çek
ti. Natık bunu da uzakla§tırdı. 

10 uncu dakikada Güç k"lesine 
yak•n bir yerde, Giiç aleyhine, firik'k 
çekildi. Nazımın bir fuulü Gücü bir 
golden kurtardı. 

12 inci dakikada Hakkı driblingle 
ilerledi. Nazıma pas verdi. Top ondan 
Şerefe geçti. Şerefin yakın bir yerden 
attığı şüt avuta gitti. 

B• ;htaffn birinci 6olü: 
Be§iktaşlıların on dakikadRnberi 

devam eden bir Ü•tünlüld-i 1röae çar
pıyordu. Oyun Güçlülerin yan aaha
smda oynanıyordu. Hnflar çok geri
lere gitmi:lerdi. 14 üncü dakikada, 
Hayati, Hakkı sağdan ortaya dotru 
inerlerken Nazmi ile kar~ılathlar. Bu 
ı.ırada top Nazminin eline değdi. Ha
kem penaltı verdi. Yan hakemi Ab
diif ceza aahası dlfında (hencl) ol· 
dnğunu sövlüyordu. Güçlüler de bu 
iddiada idiler. Hakem kararında ıa.

rar etti ve n"'ticede Hakkının çektiği 
penalb ile Beşiktaf birinci ıoliinü 

yaptL 
Gol '~n sttnraki d9hihalar: 

Oyun te!<rar ba~1adı. Herkes biraz 
kırılan giiçlülerin fena oynıyacakları
nı Z!lnftediyordu. Halbuki anlcaratılar 
nmu1anm aksine açıldılar. Çok ler• 

beıt •e güzel oynamağa ltatladılar. 

20 inci dakikada, ortalamıyacafmı 

anl'lyınea topu Nuriye atank takımı
na bir kon1er temin etti. Fakat arka
da 1arı bundl\n iıtifade edemediler. 

Abdi ve Bilal çok iyi oynuyorlar. 
Sağdan biribirini kovalayan akınlar 

yapıyorlar. 25 inci dakikada Şerefin 

güzel bir pasına Hakkı ba~ıyla TUi'• 

maia hazrrlandı. Natık buna meydan 
vermedi. Beıiktaım ikinci gol fırıatı 
kaçtı. 

Oyunun ikinci on bet dnkikalık 
devresinde iki taraf müsavi idiler. Be
şiktaşın yerden oyununu güçlüler bo
zuyor, topu havaya kaldırıyorlardı. 

Her iki takımın müdafaası da dunna
dan 11kı~trnlıyordu. 

Ankara Gücünün birinci golü 
32 inci dakikada Hakkı Enverle 

lur~ılaştı •e yere dÜ§tÜ. 2-3 dakika 
oyuna devam edemedi. Hakem Güç a
leyhine favul 't'erdi. Güçlüler bunu bir 
kornerle kesebildiler. Fakat bu kor
ner bo~a gitti. 

40 ıncı dakikada Numiden aldığı 
pa11la ilerliyen Hamdi Hüsnüyü atlat· 
tı. Kaleye doğru topu iyice sürdü. Kar
şısına Nuri çıkınca Bilale pas verdi. 
Bil&I topu ayağında tutmadan aıkı 

ve ıazel bir fiille Gücün beraberlik 
sayıamı yaptı. 

Bu golden sonra güçlüler Be~ikta~
tan daha iy1 oynadılar. Beı dakika j. 
çinde birkaç defa gol atacak vaziyet
ler kasandılar. Fakat netice değiş

meden devre l • l bitti. 

ikinci de~·re 
Gücün ikinci 6olü 

Oyuna Cüç baııladı. Soldan bir a
kmmı Hüsnü kesti. Fakat top Bilalin 
ayatma geldi n 'birinei dakikada An· 
kara takrmnıı111 ikinci gilzel golGnG 
alkııladık. Betiktaşlılar hep birden 
hücuma ı~tiler. 11 oyuncu bütün e
nerjiıini kullanarak ileri ablryordu. 

Befihtapn ikinci golü: 

Yedi dakika •üren bu gayret se
meresini werdi. Natık. bir dakika evel 
Hakkmm ayaklarına atılarak, feda
karlıkla kurtardıfı topun kaleye gir
mesini rnenedemedi. 

10 uııc:u dakikada Hayati bir fır
sat kaçırdı. Beşiktaı taraftarlannın 
gol aesleri, yükaelıneden kesildi. 

Ankara Gücünün üçüncü golü 
Beraberliti temin eden beşikt1'tlr· 

lar çok rüzel oynamağa başladılar. 

. --=--- : .:. 

Maçı zevk .e heyecanla seyrettiğimiz 

bu zamanlarda Ankara Gücil de aeri 
ve kıvrak paslarla bize değerini gös
teriyordu. 

17 inci dakikadayız.. Hamdi ile 
Yatu gÜzel bir paalqma ile S.,iktaı 
kale•İne kadar indiler ve Y qar Y• 

rinde bir tütle üçüncü ıolü attı. 
BeıiklllfUI .on wolii 

Betlktaılılar bi bir çabpaadaa 
sonra, Hakkmm cidden l'Üzel, bir "11• 

ruıu ile üçüncü aayılannı yaptılar. 
Bundan sonraki on bet dakika, iki 

tarafın karıılrklı çalıpnalariyle neti
cesiz geçti. Ve iki takım üçer IA)'I İ· 
le berabere kalarak alandan çıktılar. 

Ankara Gücü takımının hepsi can
la baıla çalrıh; fakat e-üzel ve gıty· 
retli oynayan Natık, Enver, Abdi, Bi
lal ve Yaıarı bilhaua tebrik ederiı:. 

Beıiktaı da bize cüzel bir OytUI 

gösterdi. Eğer Ankaradan kazanmıt 
olarak gidemediler&e, bunda kendile
rinin kaba,hati yoktur. Ankara Cüclü
ler onlara denk bir kuvvette oldukla· 
rını göstenniş)ftrdir. 

Mehmed Ali, Hüsnü, Nuri, Fan.1k. 
Hakkı, takımın bu ml\çta en muvaf
fak olan oyuncuları idiler. 

Hak.ova· Güneş maçı 
lstubul, 26 (A.A.) - Viyaaanua 

profesyonel Hakova takımı ikiDci aıaçım 
huıün Taksim stadında Giineı taknniyle 
yaptı. Stadyomun mikdan 9 - 10 bio 
sanılan büyük bir kalabalıkla dolmuştu. 

Sahaya önce Avusturyalılar çıktılar. 
kısa bir fasıla ile de güneşliler göı:ük. 
tüter. 

Merasim ima sürdü. Viyanalılarrn 

birinci maçtaki kadrolannı muhafaza et. 

tikleri görülüyordu. Buna karp Günet 
ıöyle bir taknn çıkamutbı 

Sefa • Fanık, Yusuf _ Danlt, Rıza, 

İsmail • Melih, Refü, salabaddin, ibra. 

him, Nebii. 

Hakem Galabuaraylı Sadi Karsan. 

Oyuna Günetliler batladılar. Parayı 
Viyanalılar kazandıkları halde rüzgara 
kartı OJDADlAYI tercih elmİflerdi. 

ilk dakikalardan itibaren, Viyanalı 

ProEeayonelleri bam bir oyun kurduktan 

görülüyor. Orta muavinin idare ettiii 

hücumlar, kah ıağclan kah ıoldan, bir. 

denbire inkişaf ediyor. Ve güneı mÜ

dafaa11 tehlikeye kartı koymak lçin bü

tün enerjisini kullaauıak mecbwiyetin

de kahyor. 

Güneşliler yavat yavaı açık1orlar. 

Yedinci dakikada Günet muhacimleri 
sağdan bir iniıle Hakova mücı.faaam 
zorladılar. 

Hakova'nın ilk wyuı 
Sekizinci dwka: Viyanablann gene 

sağdan bir inişi sağ açık luuail'i üze

rine çektikten ıonra topu gene sağ mu

avine verdi. Uzun bir vuruı, sol açığın 

fırlayııı. ve ovole bir ıut .• Top bu se

fer kalecinin aolundan köıeyi yahyarak 

ağlara takıldı. 

Fakat, Güneşlielrin &ittikçe artan 

gayretlerini Viyanalı profesyonelleri 

sahada adeta silik bir vaziyete düıürdü. 
Yerden ve havadan, topa hervaziyette 
hakim olan Günet1iler, biribirini takib 

2% 4 l 

ken: 

SAYFX !I 

eden hic:amlarla ViyanaJlaın taıır 
bir hale 1Gktular. 

Güne§İn birinci golii 

16 ma dakika: lbrahim aai ~dr M 
lill'e uua ft ileri pasını kesmek i • 
fırlayan Hakovamn aol muavini top 
kaçırdı. Melih, ani bir fırlayışla t 
kapb ve Hakovanın bütün müdafaaa 
•rkasında aürükliyerek kaleye &irdi. 

Hakovablar Güneşin ta kıa enerjİ.; 
sindeki hızın ıeçmesioi bekliyorlar. 
Güneı oyunculan,ber imkana bat vuraq 

profesyonel rakiblerinin karımnda, yı1 .. 
madan ve yorulmadan oynuyorlar. Bi
rinci devre, 1 • 1 beraberlikle bu ,ekiJ,. 
de bitti. 

I kinci devre 
Viyaaaldar ikinci devrede ribgin da 

arkalanna alarak, birinci devredeki gay. 
ret yüzünden yorpn düşea Cüneıi, lro.. 
layca yenecekleri ümidiyle oyuna bqla. 
cidar Ye '°k Hrt bir bqlanA oynuM 

sirdiler. Fe.kat hakem bu tabiy8J'j -. 

zan seldiii ,ekild. kartıladı. 

Giine§in ikinci golii 
ikinci dU.ikada Melih güzel bir imı 

yapb, Sol ınuavinin brpanmdan kurh& .. 
larak topa ortaladı. İbrahim topa girer .. 
ken, bu eıhr de aal muavin, lbrabime 
tekme ile bntık bir ıarj yapb Fakat 
hakem ı.ldi.eyi gözden kaçırmadı ve 
hemen pena)b Terdi Salahaddin sdo bir. 
tutla 2 • 1 talmnmı galib Taziyete ge
çirdi. 

Y ediMI •lrilreda Viyeıaalı .ta •u.. 
hacim p.I Wr tatla berUedik aa)'JUıl 

- ç*-cla. 
Talcımlar beraber msfy~t~ 
Giftetliler yeni bir gol daha ~ 

..- ~~arlar. fakat Viyaaalıt.ıı 
buna İmkiD •ermemek için Mit6a .. ,. .. 
retler~ ltl}rapmktadırlar. o..r..u.. 
l,.Ddua ...-.ki laamı ta)'IUZ •• maq.. 
zeaeaia seçti. H.-.un düclüiii çaldaia 
zamao talmıehr 2 • 2 ............ YuiJeU. 
idi. 

LikMaçlan 
lat.anhul, 28 (A.A.) - Bugün.

kü lik maçlarının neticeleri ıun • 
lardır: 

Şerel Stadında : 
Süleymaniye • T opkapı 3 - 11 

T opkapı ıalib, Beylerbeyi • Orta • 
köy 6 - O Beylerbeyi ıalib. 1 

a 2Z === 
Şayanı dikkat bir hakikat 

Dünyaca tawrunşı ve İaviçrıde 80 
senedenHri ırıcvcut olan en mübim aa• 
at fabrikaları meyanında gıevki alan 
REVUE Saat Fabrikaları, aaatlerinia 
Türkiycde de taammümü için, !stan .. 
bulda bir satı~ şubesi açmıştır. 

Bir aenc gibi az bir müddettcnberl 

saatlerini Türkiyedc satmaya batadı• 

ğına ra~n. saatlerinin, zarifliği, bu. 
sash~ı, dakikliği, asriliği, ve kendi de~ 
rccesinde bulunan saatlerden oisbeteD 
ucuıluiu sayesinde. Türkiyede de en 
mütkülpcuınt müşteriler taraf ınduı bi,.. 

le memnuniyetle kar~ılanmıJtır. 

REVUE Saatlerini saatçilcrinizde 
arayınrı. 

Şehrini:ade bulunmadığı takdirde, 

ı 
REVUE t1aat Fabrikalarının l'ürkiyc 

Satış Şubesi bulunan f stcınhut Bahçe. 
kapı Tat Han l nci kat No. 19 a müra~ 
caat edilmesi rica olunur. l-1300 

EvDDDDk va Ct~sn 
hidd•tli sesi işitiliyordu. Bert, kendi kendi
ne: "Fırtına sinirlendiriyor. Hepsi bu sabah 
kendilerini bahtsız hissediyorlar." dedi. 

Madam Dögui, her zamankinden daha 
sarsak ve sürünen adımlarla salona girip 
Bert'in yanma oturdu. Hortans'la kavga ve
si lesi anyan hizmetçi kızdan şikavet etti; 
sonra iyi beslenmiyen küçük Kler'den, ken
disini yormakta otan çocuklardan, herhalde 
şimdi toz içinde olacak olan Paris'teki apar
tımanmdan bahsetti. Taıah bir tavurla ve 
heyecanının sebebi bir türlü anla'jtlmaksı
zın bir mevzudan ötekine atlıyordu. 

müş bir kağıdı açtığı zaman Bert henüz ya
tağa girmişti. 
- Ev sahibine gene yedi yüz frank gönde

riyorum. 

Halbuki aanem Nuvazik'te 
oturmuştur, dedi. 

otuz yd 

Yazan: ]alı ŞARUON 
TDrkç~y~ çevır~n: Nasuhı BAY DAR 

- -----·------
Y almz babasını düşünüyor ve kara elbise -
ler giymiş bulunuyordu. 

Fırtına gece yarısı Bert'i uyandırdı. Rüz
gar boğuk darbeler ve ıslıklarla evin üzerine 
atılıyor ve zaman zaman susuyor ve eski 
evde, sarsılan bir kapının titreyişled, merdi
ven gıcırtıları ve bir ipek elbisenin hrr;ırda
yışlan gibi acayip ve inleyici sesler işitili· 
yordu. 

Ertesi sabah, yağmur halinde hemen dö
külecek gibi görünen kalın bulutlar hızlı 
hızlı ~eçiyoıdu. Bert, devrilen bir gül ağacı
nı desteğine bağlamak üzere bahçeye çıktL 
Rüzgar elbisesinde ve saçlannda esiyor ve 
ellerini buz gibi donduruyordu. Koşarak sa
lona döndü. 

Giirültü ile bir kapı kapandı. Tavand<ın 
bir takım ayak sesleri ve ağlıyan bir çocu
ğun bağırışlarını gölgede bırakan Enuna'nın 

Bert sordu: 
- Parise mi gitmek istiyorsu"? 
Madam Dögui, Bert'in sualini icitmenı:ş 

de sadece kendi düşünce!ine ba~h imiş gibi 
hafifçe kaşlarım çatıp pencereden bakarak: 

- Çok tasarruf lizmı. dedi. Janı alıkoy
makla hata edivorlar. Bahre onlara pahalı
ya ma1oluyor. Bostanın m~araflarmı hatır
lıyorum! 

Bert sualini tekrarlamaktan çekindi. 
Madam Dögui, elinde bir mumla odasına 

giriP. kızııun yanına oturarak dörde bükül-

- Burada kira vermiyorsun. İster Pari
se gidelim, ister Nuvazik'te kalalım, iki se
ne bu masrafa katlanacaksın. 

- Her seyi orada kannakarışık bıraktık. 
Bert &abırsızhkla: 
- Sualime cevab vermiyorsun, dedi. 
- Bu ev r:ok soğuk. 
Madam Dögui susarak odadan çıkarken 

Bert yatağında biraz kalkıp tekrarladı: 
- Bana cevab versene J 
Madam Dögui'nin Parise dönmek için 

gösterdiği bahaneler altında, sık sık mii,a
hede ettiği aynı mizaç çizgilerini gört.n Bert 
hakiki sebebleri tahmin ediyordu. Madam 
Dögui, aynı yerde uzun .zaman kalmaktan 
hoşlanmaz ve Parise gitmek istiyen Hor
tans'm tesiri altında kalırdı. Bert anasının 
bu hallerini göz önüne getirdikçe Paristeki 
apartmıanlarımn üzücü hayatının hatırasını 
daha şiddetle hissederdi. 

Ertesi gün Bert bunları ablasına anlatır-

Emma cevab Yerdi: .., 
- Ec;kiden annem, Nuvazik'te kendi 

evinde idi. Aradan bir yıl geçtikten sonra 
Paris'teki apartmıanını p.:önnek istemesi pek! 
tabiidir. Daha sonra gelir, bıırarla yerleşi~ 
siniz ... ben de gider, önümüzdeki sonbahar .. 
da sizi görürüm. 1 

Bert, Emma'nm kahlannı anhyordu. F«· 
kat ana~ına PMise gitmeğc sevkeden ae-o 
bcbleri düşilndü~ bu kararını mana~n.z bq .. 
luyordu. ~ · _. 

x 
Parise döndltktcn birkaç giln sonra Bert, l 

öğle yemeğine Kastanye'lere çağrıldı. -
Od et, arkadaşım sanlrp öperken: 
- Pek iyisin. Halbuki bizi ne knrk®' "1 

mu~tun ! Ah bu korkunç hastalık, dedi. 
Bert etrafına bakınarak: 

1 
- Şimdi, dediğin gibi, pek iyiyim, dedi. 

Bırak da etrafınu seyredeyim: evinde h~j 
§ey güzeL - - ' 

(Sonu var) 
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Fransada seçim· başl~dı FJıra : 

Türkiyeyi öğreten 
. kitablar 

Boğazlar hakkında 
,..,. ı. İltcİ M7fo4•J 

.. iktedir. ·~ pualau ,, ... ka· 
_...._ " wkelderiD -~ çoktur. 
a- tarafta aüka. laükülııl IÜl'mekte· 
tir. 

••• 
l'r..-da dört •nede bir yapılan 

....... ........ ..pnüain ille ltumı 6a-

... ~'"""· llıtinc:i ....... '• ö
lliimüdelıi paaar P,.ü 3 mcıyada ya. 
pdocolıttır. 

S.filecelı me6mlann Hyuı 61 B 
"dir. Brmlardan 598 i ad FranH için, 
10 • Ce:ıuıyir için, ötelıti 10 u ela •Ö· 

mür,.eler içindir. 
Sefim mterni 6öı.e içinde tek İ· 

aimli NÇiırulir. Her aeçic:i 6ir tele nam
_, için rey oermelttedir. 

S.çİlnill 6irinc:i lıumında reylerin 
.,,_,lolr elıtNriyetini lıtcı:ıuınan namat 
~ Nydır. Seçimin ikinci lııa· 
mmıl• mallGlltJı olmtJı için raü6i elıt· 
•rİyet yetmelttedir. Birinci Nçimde 
leİf na.. matltJı elıtNl'İyeti "1nuulıiı 
tadirde iltinc:i aeçim yapılır. Ba ilıtin· 
ei •fÜ!td• 6ütıia namatler 79f'lerini 
maAaltua etmeııler oe oa. ,.e~rler. 
Nit.eltina "H"11t eeplae., ,.. meıuap 
..ı ee,..,. partilm üyeleri 6ir plıt .. . 
p.. c1-.leriM. İltinci tfıryla ... .. 
nıtd• Wriıtc:i nam.set lelaine NÇiırulen 
~lttedirler. 

_ JePıswfe lıci,JiA ~ ltOl'fl 
,_.,,~ ........_ ıa nefice)'İ oerİI' iti, 
Wfiin FraıuG içinde, ltCUGnan me6u· 
ı-. eldılıları reyl.r ltq6-len m•· 
....,_,.. .Uıltlon re,,lerden ya pelt 
u l..,_,ır oe yalaat la.tta 6unlardan 

,.... """"· 
.,...,. 1932 '• ... NÇİnul• asıl 

h--4•.,. c • .arJ. ~ 605 m•
._ .Wılılan reyler 5.311.000 idi. 

a. rahrn 11.740.000 olan Mçiciler 
..,,..._ ~,,45 ini H 9.769.000 olan rey 
oermİf ............. M)'UUIUI yiİMe 54 
Mıi t.,lıil etmelrtedir. 

- I O. ..p:a.rinin lirılı .,..,ı nam-

utlerin pltlafudur. Biitiin -Fraıua i. 
çin "4Mrl ftCllllMf rHırflır. Y cilnQ Parü 
6ölwai için mıın.aefliliiai ltoyanlann 
N)'UI 1.381 dir. Oçincii bölw•d• 46 
nam.-d ,,.,.,. ltarpyadır. Şaruını laa· 
fırlatalım iti nam.setlerin arnumi NJll· 

• 1932 de 3.837, 1928 "• 3.763,1924 
de 2.765 oe 1119 da 2129 idi • 

1932 delıti •çimde ille hırda 615 
Hylaodan 264 ü Hçİlmİf oe 351 i İ· 

lıinc:i hıra lralmlflı. Ba ralıtam 1928 
delti ikinci far Nçicilerinin dununcla
dır. 1928 ele ikinci tura kalanlar 421 
kiti ieli. 

Franaacla bir çok aıyaaal partiler 
oarelır. Parlamentoda 17 muhtelil 
grup vardır. Bunların üyelerinin aa)ll
aı 150 elen 5 ila 6 ya kadar tehalüf 
ecler. 

Porlamentocla en elaemiyetli parti
ler fUnlarclır: 

Sol cenahta, komüniat, aosyali•t ve 
raclilıal .oayaliat partileri. Bunlara if
çi birlili popÜliatleri ve cumuriyetçi 
so.yalial birliii menaaplarınr ela ilôve 
etrrwk l~mdır. Bu partiler halk cep
laeaini tefltil ederler ve umumi lıuv
oetleri 340 mebmlulıtur. 

MerkeaJe. demokrat birliii, laallı
çı demokrat' oe daha Nida ~uri
yetçi lederayon partileri uarelır. 

Sal cenahta, malaalaJUJkôr parti 

daiı/mıİfır. Kıralcılar ue cık.iyon 
lran..xiler lrendilerine müatakil eti· 
lıeti oerrnelttedirler. Bu nıretle mer
lreaJe, merlrm .ıancla, hatta aol ce- · 
nahta mütaleill•r bulunrrıal~aclır. Ay· 
rıca miiatail radilraller, müdahil ıoa
yaliatler .,. la.tta müatalıtil lıomüniat
ler varcltr. Bunlardan bafka çilçi par
tiainin nama.tim oe baflıa birlikle
rin de namutleri oarclır. 

1932 de rami iatatiatiltler n_amaef· 
feri 11 lıalem altında toplam1ftı. Nam
a.tlerin.aldıldan reyleri ve kaaanclık· 
lan saylaıtlılıtları göateren bu liate fU· 

dar: 

K..._,an meb...talı , 
Re,. sa,,._ .. ,,... 

(Batı 1. ~ •y/GdaJ 

fİfİ çiltlilrlerini ııörmiyeriler bil; 
vardı. 
Çıkan ıeyin ne ticareti, ne en· 

dü•bÜİ ile uirafma.zdık ki nerede 
ne çılıfıiını bilelim? Dolapnağa 
hevuimiz yoktu ki dağlarımızı, 
göllerimizi, nehirlerimizi, tabii 
pzelliklerimizİ öğrenelim? Sanki 
kira evinde oturuyorduk. 

Cumuriyetfen •onra, Türkiye'yi 
öğreten eserlerin hepsi ecnebi dil
lerinde olduğunu gc;rdük. llıinci 
gördüğümüz fey de, bu e•erlerin 
hepsinin nok•an olduğudur. Bir 

memleketi, o memleketin evlodla
rı kadar kim •evebilir? Ve onlar 
kadar kim öğrenmek ve öğretmek 
zahmetine katlanabilir? 

Cumuriyet rejiminin Türkiye 
kütüplaane•İ zengindir. Fce.hat mil
li ehonomi ve arttırma kurumu
nun tetkik kitabları ile bıı zengin
liğin herkese yarar bir fekilcle 
arttığını •Öylemeliyiz. 

Vatan •evgisinin ilk Jartı, vata
nı bilmektir. - Fa - Tay 

C. H. P. Sakarya kamunu 
üyelerinin bir toplantısı 

Geçen sayımızda taf silabnı yaz
dığımız Ankara partililermin 
Halkevinde tören ve toplanbıın· 
dan örnek alan C. H. P. Sakarya 
lerinin ittirakiyle dün Y enidoğan 
semt ocağında bir toplantı yap
mıılar, yeni yazılan üyelerin eski· 
kamunu üç ocak yönkurul ve üye
leriyle tanıtdmlmaaı töreni yapıl
mıt ve çay içilmittir. 

Kamun batkam Bay Rauf Bay· 
kanın idareıinde yapılan bu top
lantıda parti prensipleri üzerinde 

1 görü!meler yapdarak partililer bir 
l!*.li sün daha ıeçirmiılerdir. 

Fransız cevabı prensip itibariyle 
isteğimizin kabulü malıiyetindedir 

(BOJI 1. inci aaylacla) 

tesi yazısına ıöyle devam etmek
tedir: 

'' Lozan andlaımasını imzala
mıf olan devletlerin bilinen tema
yüllerine göre, Türkiye'nin, arzu 
ettiği tekilde meseleyi halledilmit 
görmesi ciddi surette ve ihtimal 
içindedir. Her tarafta türk hare • 
ketinin dürüstfüğü manevi kıyme
tiyle takdir olunmaktadır. Türk 
hareketi, milletlerarası taahhüd • 
lerini tek tarC\fh olarak bozP.n al
manların hareketi ile tam bir te -
zat te~kil etmektedir.,, 

Uir tıml!rikan Razeıeıinin sovyeı 
Sl)"RSR#I ve talebimiz hakkıntltı 

ycudıkları 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nev -
york - Taymis ga?.et~·i, Sovve•le
rin dış sıyasası hakkındaki bir 

Amerika ve Panama 
YENi HIR ANDLASMA iMZA -

~ 

LAIUA(;A HAZIRLANIYORLAR 
Nev-york, 26 (A.A.) - Nev-york 

Times gazetesi birleıik Amerika ile Pa. 
nama ara11nda imzalanacak olan yeni 
andlaıma projesinin metnini neıretmek-

tedir. Bu andlaıma ıereiince birleıik A

mer:ka, kanal bölgesinin ağuım muha. 

faza etmek teabhüdüaden kat'i surette 

feragat etmektedir. Andlaıma ıereiince 

bir· tecavüz olarsa ber iki memleketin 

menfaatlerini konamak ü.:ere birletik A· 

merika tarafından alınması cenk• ted

birleri tayin etmek için her iki hükümet 

ara11ncla önceden bir danııma yapıla. . 
caktn'. 

yazısında hiç bir devletin Sovyet
ler birliği kadar sulhçu bir ııyasa 
gütmediğini bildirdikten sonra di
yor ki: 

" Sovyetler Birliğinin boğazla· 
rın tahkimi hakkındaki türk tale
bine dostça yardımı" boğazların 
serbestliğinde ısrar eden ve Avru· 
pa'da sulh için bir tehlike olan 
çarlığın ananevi ııyasaıı ile tam 
bir tezat halindedir. Sovyc!t 
hükümetinin türk talebine karfl 
aldığı vaziyet, münferit bir jeıt 
değildir. Öteki memleketlerle 
dostça münasebetler kurmak, Moa
kova 'nın tipik temayülüdür. Bazı 
inanmak istemiyen ııyasal müşa· 
bitler, bu sıyaıamn samimi olma
dığını söylüyorlar ise de her halde 
hadiselP.r yalnız batına hii!{;lm 
verebilm .. k için lazım oldu~ ka
dar beliP,dirler." 

İspanyada 
Ct.MI R REiSi SEÇiMiNE 

lIAZIRLIK 

. . - 82.859- -6 -

Her ay bir ocakta b3yle genel 
toplantılar yapılmasını kararlq • 
bran Sakarya Kaınunu partilileri~ 

' parti çalı""alarintla jüllel ltir 6r-

Dıı işleri encümmi bu yeni muahe
denin metnini sözden ıeçirmekte olup 
tetkiklerini IMiyük bir ihtimaİle liafta ao
....._ Wtiırw ulııtir. 

Madrid, 26 (A. A.) - 10 mayıs
ta cumur batkanmı ve parlamento 
üyelerini seçecek olan ikinci ser.ici
ler bugün her tarafta tam bir ıü'D 
icinde seçitmistir. Seçime çok az ki4i 
girmİftir. İftriak nisbeti yü7.de 25 sa
nılmaktadır. Bazı itıÇi çoğunluğunun 
bulunduğu yerlerde bu miktar yüz. 
de elliyi bulnıuttur. Kadınlar seçi...,._' 
lere pek az alaka "öst~ir. ~· ~ 
seli Kartajen'cle, hiç bir secici artık 
uğramadığından dolayı, secim daire·' 
si öğle üstü ka.,.blmqtır. Bazı yer· 
lerde muhafazakir cummiyetçi u..,,. 
zetleri ile birlikte, öteki yerlerde ise 
yalmz olarak halk cepheli numetf.,. 
ri bulundu"u için 1eeim müCadeles · z 
ıeçmiştir. Önceden de suuldrfıı ü,.e
N baJk cepheli IRitün -...:r-m bu 
seçimde kazanmqtır. lliılealaaıılıfil'lar: 

Crimari,.tfi demolr. birli. 1.233.360 
lfiiataltiaer 449.238 
Hallıçı Jentolrratlar. 3;69.33& 
w ce..- cmnariJdfiler 1.299.931 
MiistlJJıil nıdikalı.r 955.990 
Ro4iktıl ... ,ali.tin 1.B.16.991 

~.C9alarİyetçif,r 515.116 

~- l .!164 .384 
IComii"8id .,,.)'Glidfer 78.472 
Koıniinidler. 796.630 

9.570.310 

16 
23 
iti 
11 
62 

15T 
3T 

12• 

" 12. 

6o5 

ıiel< venni!lerdir. · - -
B. Fon der Porten 

lzmir'de . 
İzmir, 26 (A. A.) - .Busün Ege 

vapuru ile latanllulclan Ekonomi Ba
kanlığı bq daD'f""'DI 8. fon der 
Porten ile liman ifleri ıenel direktö
rü B. Raufi tehrimize ıelmiflerdir. 

Kıral Fuadın 
sıhhi vaziyetinde 
değişiklik yok 

(Bap 1. inci Mylaıla) 

imal Fuadm ubbl nziyetinde deii
fiklik olmadıiou bildiamektedir. ye
niclen seyelam elem olmamqbr. 

Bir bomba patladı 
Madrid. 26 (A.A.) - Arıaadr"a 

belediye media topl-hllada bir 
bomba patlamıt, azidaa INriaia ölü
müne ve dördünün de alır IW'ette ya· 
ralanmuma •bebiyet ...-.tir. 

Bir takım teazbürler yapdmıt ve 
tezahürcüler aai cenaba meaıub kim· 
aelerin evlerine ıirmitler ve evleri ta
tuthlrmuflardll'. ---·---1132 ,lenberi ayrıca aoa)'Glüt par· 

tW iltiye ~,,,..,.. Banclan birlıtaç 

--- Öftce lr....,:a wyaliatleri pa
pa ııw7f/ana plınif ltJıat ba pap tla 
......, 4.,. camuriyetçi .,,.yafiat 6ir

lili .,_.,,ar. B1111elan IHıflra GTada 
Jolılnut olan lrtDUıa aoayaliatleri .,. 

c-1yet~ aoa)'Glid partileri men
.. ,,,_._ bir ,,..,., .,,.yafi.t birliii· 
... IW9'Üf H 6ir lııamı da lranaa W· 

70liaf camuriyetçi papanu Mırmuı-

Bani.,. da dilıtltal• alınırH daldan 
,,,,,,_,..,.,oda partiler ıa vaaiyeİte i
'fliı 

Mü•lalıil mebualar: 13, cumuriyet

çi lederayonu: 45, ıoayal cumuriyef· 

çi vup: 16, Köylü .,. ekonomik aoı

)'Gl ltOl'elteti müatalrilleri: 5, Cumur· 

ca merkea: 33, Merkez cumuriyetçi

leri: 7, Halkçı demokrat: 16, Sol ce· 

nalt cumurculan: 44, Sol ratfi"al: 48, 

Radikal ve radikal aoayalid 159, 

Frarma aoayaliat cumuriyetçileri: 8, 

Mi;stalıtil aol cenah: 11, Sı>uoliat ve 

cam urcu birlilt: 40, Sosyali -d: 1O1, 
/Ki birliii: 10, Hiç bir partiw me11-
•P olmayan: 11. 

İzmir limanmm, ekonomik ihtiya
ca cevab Yerebilecek bir tekilde ıe
nitfetilmeU ve modern tesisat VÜCU· 

ela getirilmesi için hemen limanda tel· 
kikata başbyacaklanLr. 

Filistinde vaziyet 
( Bafl 1. inci saylaJa) 

1 1'\ntıda, ıırnnmi greve devama ka
rar vetmiı!er ve bütün memleket 
için bir yül~ıek greY komitesi seç. 
mitlerdir. Bu komitede, mutedil • 
ler ve hatta Kudüs belediye baı· 
kanı gibi Jlreve aleyhtar olanlar 
da vardır. B:-tün memlekette as
ker ve polis daimi surette uyanık
tır. 

Lonclnıda bulunan prens Faruk' -
un, babatmm uhbati hakkmcla tel
grafla haber iatediii bildiriliyor. Pren
sin Kahireye çaimldığı haberi teey
yüt etmemiıtir. 

Kahire, 26 (A.A.) - Son sıhhat 
raporuna göre, kll'al Fuad'm aıhhi 

vaziyeti eaki halini muhafua etmek· 
tedir. _____ ..... ______ __ 

Ha~relerle mücadele 
Merain ve Taraua bavaliaiade gö

rülen aünelerle eaaab bir mücadeleye 
giritilmiıtir. Alman tedbirlerle bu ha· 
terelerin kökü tamamen kesileceği 

muhakkak aayılmaktadll'. 

B. Van Zeeland 
Varşova'da 

Varıova, 26 (A.A.) - Belçika 
bat ve dıt itleri bakanı B. Van 
Zeeland, Polonya dıt itleri baka • 
nı B. Bek'in mart ayında Brük
sel' e yapbğı ziyareti iade suretiy-
le, buraya gelmit ve durakta 8 . 
Bek tarafından kartılanmrtır. 
Polonya dıt i~leri bakanı bu ak -
f&ID B. Van Zeeland ıerefine bir 
ziyafet Yermittir. s~lçika bat Ye 
dı~ işleri bakanının bu ziyareti iki 
gün sürecektir. 

Tefrika: No: 43 

OPVEKUN HARB 

l'aaon: C•neral LuJrnJorl 
Türlı~~ çe11iren: Hikmet TUNA 

-~---

Tayyare bombalan, infilak neticesinde 
meydana gelen parçalariyle veya neşrettik
leri gazla en geniş ölçüde tesirli olmaktadır
lar. İnfilak ve gaz tesirine yangın da katıl
maktadır. Bombaların bazı zeşidlerinde bil
lı_asaa yangın çıkarmak, ta§ıdıklan gayenin 
siklet merkezini teşkil etmektedir. 

Alev makinası ateş ve kesif bir duman ta 
gaz ise, muhati gışa ve ciğerleri zehirlemek 
suretile tesirini gösterir. 

Silahların tesir etmekte oldul 1 .. n ya'"'·ıt 
tesirli bir hale sokuldı.ıklan mesafenin 

·sati, kısmen fe vkaladedir. 
Ben bu bakımrtan, tarihimizi kayde h"'Ş
., ' n önceki devirlerde ve sonralan, ha
lann hançerler kullanarak biribiriyle gö-

(Anadolu ajansının notu) 

ğüs göğüse mücadele ettiklerini, fakat düş
mana üstünlük kaz<1nmak için, daha o .za
manlar bazılarının ok ve yay, yahut uzun 
mızrak veya taş sap<'nlan kullandıklanm, 
kalelere hücum edildiği zaman gene pek u- -
7.ak mesafelerden tas sapanı ku11anıtdıP-ım 
hatırlatmak isterim. Keza, barut ve endaht 
silahı bulundukt::1n sonra, hasrmtann, kar
şrhkh olarak biribirlerinr!en n?c:ıl uıaklac;
tıklanm. ancak, toplu saf halinde ve 100 
metre gibi pek kısa bir mesafeden biribirle
riyle vurustuklarım kaydetmek isterim . Fa
kat bundan sonra, topların, tüfe',.lerin ve 
bunların, cephanelerinin tP-k~tılmül ettiril
mesi üzerine, hasımların, biribirlerinden bir 
parr;a daha uzaklaştıklarını ve, 18 inci asnn 
snnlannda yava!; yavaş, korunmak için, ara
ziden istifade eden sioer teşkilleri tertib et
me~e başladıklanm da hatırlatırım. 

Bütün bunlardan sonra, nihayet geçen 
asnn ortalarında cer edilen silad kulland
rn "'ğa br laymca, barut ve mermi ıslah edi
lince, endaht mesafesinin de durmadan bü-

yüdüğünü ve en sonra, on beş yirmi yıl icin
de, muharebe bölgelerini derinleştiren, fa
kat, cephelerin genişlemesi ve muharebe 
formlarını biribirinden ayıran b•tgünkü sa
ha ve tesirlere varıldığını da akla getirmek 
istiyorum. 

Deniz silahınm büyük çaplan, 20 den 30 
kilometreye kadar tesirlidirler. Halbuki, ka
ra ordusundakiler bu mesafeden çok geride
dirler. Tümendeki ağır topçunun endaht me
safesi, 10 kilometreden başlar ve yükselir, 
hafif topçusu ise 10 kilometreden bashya
rak aşağıya iner. Tüfek ve makinah tüfek-
ler 2000 metreye kadar, piyade havanları bir
kaç yüz metreye kadar, torpedolar halen 10 
ve daha ziyade kilometreye endaht edilebi-
liyorlar; bombalar, tabiatiyle istenilen yük
seklikten atılabilirler (21). 

Silah, barut ve mermi tekniği dolayısiy
le en büyük tesiri uzun mesafeden değil, ga
yet yakından elde edildiği (bu hususun tay
yarelerden atılan bombalara ıümulü yoktur) 

ve bunun sonucunda, isabet emniyetinin de 
mütemadiyen yükselmekte olduğu bedihidir. 
Hasımlar arasında siper mevcud olmadığı, 
su yüzünde ve havada, bnlut. sis ve sair ha
va vaziyetleri engel teşkil etmedikleri müd
detre, bu tahdidde endaht sahasından azami 
hadde istifade edilebilir. 

Karadaki vaziyet bambaşkadır. Bu saha
da, arazinin biçimleri, anzab vaziyet
leri ve yapılar, düşmana karşı büyük ölçüde 
bir perde halini almakta, görülmesine engel 
olmakta, endaht sahasından adamakıllı isti
fade edilmesinin önüne geçmektedir. Ancak, 
dürbin, balon ve tayyare bu endaht sahasını 
genişletmektedir. Karada, havada, yahut de
nizde, nerede olursa olsun, cidal, en gen;ı 
ve uzun mesafelerde yapılmaktadır ki, pçı
lan ateşin tesirini azami bir dereceye yük
seltmek ve tekmil silahlan kullanmak için, 
bu cidali hasma yaklaştırmak lazımdır. Bu 
cidal, karada birçok kilometreler derinlikle
re işlemektedir. 

(Sonu var) 
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İstanbul Jandarma Sabnalma 
l{omisyonundan: , 

16-4-936 günleınecinde açılan kapalı zarf eksiltmesinde verilen 
fiatları jandarma Genel Komutanlığınca pahalı görülen yctmiı ıe
kiz bin kilo kundura Köselesi, elli üç bin iki yüz elli kilo kundu
ra Vaketasının ve tahmine uygun fiat verilmiyen yetmiı bin adet 
nalçanın ve istekli çıkmıyan yetmiı bet kilo balmumu ve yüz elli 
kilo çamsakızı ve on bin kilo kabara çivisi ve altı yüz kilo 18 nu· 
mara bakır çivi kapalı zarf eksiltmesi pazarlığa çevritrniı ve 30 Ni
san 936 günlemcine rastlayan per~e günü saat 10 dan 12 ye ka
dar pazarlığın yapılması mukarrer bulunmuıtur. Bunların hepsin
in bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya birkaçının ayrı ay .. 
n isteklilere ihalesi de caizdir. Şart Uğıdı 1330 kurut mukablinde 
Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasındaki komisyonumuzdan 
alınabilir. Ve nümuneleri görülebilir. Bu malzemenin tasarlanan 
bedelleri ile ilk güvenmeleri aşağıda yazılı olmakla isteklilerin is
ti yecekleri kalemlere ait ilk güvenme malsandığı makbuz nya mu
teber banka kefalet mektubu ve 11art kağıdında yazılı sair belgele
riyle beraber belli gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri. (2217) 
Tahmin bedeli İlk güvenmesi Beher adet veya Cinsi 

Lira kuruı Lira kuru, Kilotıuna verilen 

1 

117000 00 
101175 00 

60 00 
45 00 

1~74 91 

8775 00 
7588 13 

4 50 
3 38 

118 12 

Fiat 
150 00 
190 00 

Kundura köıeleıi 

80 00 
,, Vaketaaı 

Balmumu 
30 00 

2 20 
Çam sakızı 
Nalça 

2500 00 
192 00 

187 50 
14 40 

25 00 
32 00 

Kabara çiviıi 
Bakır çivi No. 18 

1-1630 

Tekirdağ Belediye Başka~Oıııdan 
Kapalı zarf usuliyle eksiltnıe ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan it: Tahminen 320 hektarlık Tekirdağ 
Kasabasının hali ha.zır harita ve müstakbel planının tanzim ve ter
simi iJi. 

Tahmin edilen bedel: (9600) liradır. 
2 - Bu işe ait fartDame ve evrak ımılardır: 
A - Hususi prtname. 
B - 2290 sayılı yapı ve yollar kanununun emrettiği hali hazır 

har:ta ve müstakbel ıehir planlarına ait fenni ~name. 
C - Mukavele projesi. 
İstiyenler bu tartname ve evrakı Tekirdai" Belediyesinde ek· 

siltme komisyonunda görebilirler. 
3 - Eksiltme ~ünü 8.5.936 cuma günü saat 15 de Tekirdağ be-

lediye encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf nsulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in 720 liralık muvakkat teminat 

varakası ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup.gösterme
si lazımdır. 

Bu işe girecek isteklinin ııehircilik ve haritacılık işle.rinde ih
tısas sahibi olması ve böyle iı:ıleri yaptığına dair Noterlikçe musad
dak fotoğraflı ebliyttname ve Ticaret od:ısı vesikalarını eksiltme 
güniinden 8 gün evvel Tekirdağ Belediye Başkanlığına müracaatla 
kaydettirmesi lazımdır. 

6 - Tel<lif mektu!)ları yukarda (3) üncü maddede yaı:ılı saat
tan bir saat evveline kadar Tekirda~ B •lediye Ba~kanlıf!ma geti
rile.re'k ~ksiltme komisyonu reistiaine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gön"erilecek m•ktuplarm nihavet (3) üncü mad
ded<! yazılı saate karlar gelmiş olmasr ve dıs zarfın miihür mumu 
ile iyice kanatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 - Tayin olunan eksiltme P'Ünü ve saatirıne F.nciimen hu:ı::urun
da açılacak teklif mekt11nl ;ırıncla en müsaid haddi lavık görülürse 
kat'i ihale yapılacaktır. (896) 1-1631 
112111!:2~ ............................ SJZS ! & 

ANKARA Lfi:VAZIM A~/rtRLİGİ 
SATIN Al.MA KOMİSYONU İLANLARI 1 
1 - Ankara gnrnizon ve kıtaat müessesatt icin mevcut evııaf ve 

şeraite göre 1 OS9 kilo ku:ı::u eti 30-1-936 perc:embe giinü saat 15 de 
' pazarlıkla satın almacağmdan isteklilerin belli giin ve saatte le-
vazım amirliği satın alma k_omisyonuna gelmeleri. (901) 1-1632 

An ara İnhisarlar 
Basın üdüı·lü~ndeıı: · ~-

' :.r 
Tütün ve !eki sandıklari1e ispirto bidonlarının Ankaradan Bey-

pazarı. Aavaş ve Nallıhan, boş sandıklarla bidonlarrn mezkur ma
hallerden Ankaraya taı,ıma i~i aerk eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yılltk taşıma bedeli (1000) lira tahmin edilmiştir. 
Bu taşıma işi 1937 senesi Mavısmın otuz birinci güniine kadar 

devam edecektir. Acık eksiltme 18 mayıs pa.ıartesi saat 15 de Baş
müdürlükte yapılacaktrr. 

İsteklilerin şartları anlamak üzere Başmüdürlii~e gelmeleri 
(905) 1-1633 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
Şirketinden: 

Ankara MemurJar Kooperatif Şirketi 
sayın ortaklarına: ' 

Kooperatifinizin geçen seneki faaliyetile eski za
rarlarını kapatarak bu sene nihayetinde temettü vere
cek hale geldi<Yini arzetmekle sevinç duyarız. 

Kooperatifcilik prensiplerine sadık kalmak ve di
ğer kooperatiflere de bir örnek olmak istiyen şirketi
niz sene nihavetinde tahakkuk edecek muamele fark
larını (temettülerini) esas mukavelenamesinin 18 inci 
maddesine tevfikan varısı sermaye ve diğer yansı alış 
veriş nisbeti üzerinden ortaklarına (risturne edecek) 
dC' .Tıtacaktır. 

Risturn muamelesini tanzim icin bir istihlak cüzda
nı ihdas edilmiştir. 1 Mayıs 1936 tarihinclen itibaren 
gerek merkez ve gerek Yenic:;ehir mc:\<Ya7.alarm<lan or
takların yapacağı her nevi mübayaat bu cüzdanlara 
kavıt olımacaktır . 

. İstihlak cüzdanl:trr şirket merkezinrlen ortaklara 
tevzi edilmektedir. Sayın ortakların istihlak ciizclan
larmı almak üzere bugünden itibaren k:ırneJ~rini ha
milen sirket merke:-:ine müracaatlarını diler, bu vesile 
ile de sonsuz saygılanmızı sunan?. 

1-1620 İDAR~ HEYETİ -

Ut;U9 

Sıhhat ve İctimai Muavenet 
~ 

Vel{aletindPn : 
flldn vazifelerinde kullanılmak üzere lise mezunu olmak ve 

atker1ikle ilişiği bulunmarrıak şartile stajiyer memur almacaktır. 
1 - Staj bir ay aürecek. 
Z - Staja devam edenlere aylık ücret veya yevmiye namile bir 

para •erilmiyecektir. 
3 - Staj sonunda, İskan mevzuatı ve bu mevzuatla alakalı ka

nun, nizamname, talimat ve evamir ile muamelattan imtihan yapı
lacak, 

4 - Muvaffak olanlar imtihan neticelerine ı;!Öre umumi hüküm-
leı dairesinde münhat vazifelere tayin olunacaklat'dır. 

Bu ıerait dairesinde isk5n memurlutu stajı ~örmek arzu eden
lf'rin Yesaik ve evrakı resmivelerile Sıhhat ve fctimat Muavenet 
Vekaletine müracaatlan. (885) - 1-1576 

Gönen Şarbaylığından: 
Gönen urayınm eskiden beri meTcut bulunan kaplıcaları ile aynı 

yerde bu sene yaptırılan veni kaplıcalar ikiıi bir arada olduğu halde 
1 haziran 1936 tarihinden itibaren ü~ senelik kirası beher seneliği 
"'3500" lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usaliyle arttırmaya çı
karılm11tır. İhalesi 29 nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de yapıla
caktır. Fazla maHimat almak istiyenlerin Şarbayhğa müracaatla!? 
ilan olunur. (2181) 1-1578 ------
ismet Pasa Kız Enstitüsiı 

~ 

• 

Direktörlüğünden : 
Sipari• atölyemiz için beklediğimiz 1121nan Paristen geldi. Ea 

güzel, m zarif ve en ıık elbise ve ppka ancak Enstitiimüzcle ya.-
pılmalıtadır. (873) 1-1557 

Türkiye Cumuriyet l\lerkez 
Bankasıııdan : 

Hiaedarlar umumi heyetinin toplantısı münasebetiyle Nisanrn 
27 inci Pazartesi günü öğleden sonra gişelerimiıin kapalı buluna-
C<'ğı iUn olunur. 1-1577 

P AZARI4'IK İLANI 
Maliye Vekaletinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş (Maliye Vekaleti Memurin Müdür
lüğü sabit dosya dolapları) 

Keşif ~deli (2063) llradtt. 
2 - Bu ise ait şartnameler ve evJ'u şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje resim 

İ$tiyenler bu evrakı (25) ktmrş beflel mukabilinde Maliye Ve • 
ktlcti Milli F.mHik MüdürJii<7iinrll'n alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 mavıs 1006 günü saat on beşte Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğünde yaııılacaktır. 

4 - El.::siltme pazarlık usulivle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeve girebilmek için isteklinin (115) lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdrr. 
6 - Eksiltmeye eirecekl~rden Nafıa Vekaleti Yapı tşleıi Umum 

Müdürlü~ünd,.n ehliyd veıı•ka!~ ~ranacaktır. Bu vesikayı hamil 
olmıvanların ihale tarihinden . ıtıbaren en aşağı sekiz gün evvrl 
mezkOr müdiirlü[!e thliyet vesılr ası almak icin müracaat etmeleri la 
zımdır. Daha sonra yapılacak müracaatlar üzerine vesika veril:niye· 
cektir. (842) 1-1485 

Güzel manzara, bol güne ve temiz havalı 
Arsaları ehven fiyatla satın ıt~k istiyenler Be,ikta,ta Srrcn-

cebevdeki Ebülhüda arsalarını zıyaret etsinler. 1-1607 

Yapı yaptıracakların 
nazarı dil~J"~ıtine 

. Ev, Apartrman ve bilumum Betonarme, Demir, IUt'gir, Ahşap 
ın,aat Te su işleri Proje, mukavemet hesabatı ke,if ve fenni mesu
liye!'" rini (Teknik Yapı Biirosu) en müsait feraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apertnnanı No. 4 
Telefon 3629 1-1195 ------

Artvin inhisarlar 
l\f üstakil Müdiirlü~-üntlt~n: 

~ 

Hopadaki inhisar ambarlarımızdan Kars, Sarıkamı§, Kağızman Ar
paçay, Iğdır, Cıldır, Gole, Ardahan, Tuzluca, Posof, Ogdem inhisar 
idarelerine tahmini mikdarları ceman 332000 kilo ve muhammen be.. 
d:li 16500 lira tutan bilumum mevacldı inhisariye ile bu idarelerden 
mık~arlarr gayri muayyen. ~evaddı inhisariyenin Hopaya kadar 
nakhyatı 16 _ 4 - 936 dan ıtıbaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Teminatı muvakkate 1237 lira 50 kuruştur. 
2 - Muvakkat ihale 30 • 4 • 936 saat 14 de Artvin inhisarında 

mütefekldl komisyonda vapılacaktrr. 
3 - İstekliler şartnamevi bedelsiz olarak Artvin fnhi'ı1arındaki 

komisvona l!irebilirler. (843) 1-1486 

Ankara Osmanlı Bankasından: 
«o/0 5 faizli, 1918 tarihli Dahili' istikraz tahvilleri hamil

lerine: 
«1 Mayıs 1936 vadeli V'e No. 37 1i kupon parasının, 1 Ma

«yıs 1936 dan ba~hyarak, Osmanlı Bankasının Galata ve 
«Ankara İdarelerile Vilayet merkezlerindeki bütün şube
<<leri gişelerinden ödeneceği ilan olwıur.» 

1-1634 

~ 

.Ankara Elektrik Tİirl{ ı. Anonim Şir.l{etiııc!en 

Satın alınacak ağaç direlit• .... 

1 - Direklerin cinsi ve evsafı 
a - Kuru çam ağacı 
b - Uzunluk: 8 metreden aşağı olıpıya~akbr. 
c - Baş tarafının kutru: 14 santimetreden aşağı olmıya· 

aktır. c 
d - Yere gömülecek kısmın kutru: 18 - 22 santimetre 
e - Budaksız çatlaksız ve eğri olmıyacaktır. 

ğ 
2 - Evsafı yukarıda yazıldığı veç.lıile 150 adet direk •· 
ıda yazılı ~artlar dahilinde satın alınacaktır. 

i 
a - Mahallinden Ankara istasyonuna kadar navlun ve sa 

r masrafları satana ait olmk üzere Ankara istasyonunda 
agon içinde teslim olunacaktır. v 

g 
h • Direklerin Şirket tarafından teslim alındığı iltinci 

ün Ledeli fatura mukabilinde derhal tediye olunacaktır. 
c - Müddeti teslim. ihale tarihinden itibaren azami on 

ün zarfında vukubalacaktu. g 

a 
3 - Yukarıda evaafı ve satm alirl~ 4&rtlan yazılı 150 

det direk için beherinin fiatı ile bitlikte mecmuunun fia ı
ı bildiren ve direklerin evsaf ve safın alma şartlarının ka
ul edldiği hakkında Y"nıfacllk teklifin nisan 1936 ayı"'m 
O uncu gününe kadar Şirket Müdirlüğüne hibt ben gönde-

D 

b 
3 
ilmesi lazımdır. 1-1626 r 

Acık Eksiltme İlanı .... 

f {aracahey Hara~ı Müdürlüğüııdt"n 

Jj 
Hara ihtiyacı için yirmi yedi bin litre motorin, dört bin beşvüz 

tre, benzin, üç bin litre Vakum yağı, altı bin iki yüz litre Gaz 
ağı ile üç yiiz kilo Gmsyağı açık cbiJtme am1ile satın almacak
r. lstanbal teslimi motorinin litresine altı buçuk lrurus. benzinin 
trtsine yirmi altı kurut, vakum yağının litresine yirmi üç kuruş. 
az yağının litresine on dokuz kuruş, ı?İres ya~mnı kilosuna otuz 
eş kurus muhammen kıymet takdir edilmiştir. Bunların hepsi için 
ört vüz lira muvakkat teminat almacaktır. 

J 
tı 

I~ 
b 
d 

Eksiltme veri İstanbul BavtaT MürlUrJtiğüdür. Eksiltme gün{i 

it 
te 

28 Nisan 936 salı ~ünü saat on beştir. Şartnamesini görmelr istiyen
rin Haraya ,,e İstanbul Bartar Müdürlüğüne müraeaatlan Te is
klilerin teminat ,,e vesaikalarile birlıkte eksiltme günü !stanh>ıl 
avtar MüdürHifffi"cle hıılunmafan Han, olnnnr. (754) 1-1311 B 

l{fI~iS SEHtR Hl\.RIT.t\SI 
' IGlis Belediye Reisliğinden: 

1 - Kilis şehri hali harır haritasnpn. tanzimi açık eksiltmeye 
on muştur. k 

p 

2 - Muhammen bedeli 3450 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak 

A • Fenni şartname 
B - Mukavele müsveddesi 

Eksiltmeye i ştirak etmek istivenlere talep vukuunda bu eYra~ 
osta ile hir lira Ü<"ret mııkıı h\lindr pi)nıierilir. 

4 - Eksiltme ve ihale 4/mayıs/936 Pazartesi günü saat 15 de 
Kilis Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmtk için ihale saatinden bir saat evet 

e 
n 

muvakkat teminat =-l~resi olan 259 lira ile 2490 numaralı artırma ve 
ksiltme kanunu ile muayyen ve hu baptaki şartname ve mukavete
ame müsvertdesinde yazılı vesaiki belediye reisine tevdi etmeleri 

ıa zımdır. (801) l-1404 

P. T. T .. Basmiidiirliiminden: , , ~--

E 
Ankara - Kızılcahamam arasında biri Mayıs 936 ij)tİdasından 

ylül 936 sonuna kadar haftada iki weferJi b~ aylık otomobil pos
sı diğeri Mayıs 936 iptidasından Eylôl 936 soouna kadar haftada 

cirt seferli otomobil ve 1 inci teşrin iptidasından Nisan 937 sonu
na kadar haftada iki .cferli beygir ve Mayıs ~l'J iptidasından ~ 

•ele sonuna kadar on beş aylık otomobil ve beygiı ile poM:a nak
yatt Ankara Posta ve Ttlgraf Başmüdürlüğünce 214936 tarilıia
n itibaren açık eksiltmeye c;;ıkarılmıştu. 

ta 
d. 

ka 
li 
de 

ba 
2 - Birinci şeklin muvakkat temiıaatı yirmi sekiz lira 9n iki 
~uk kuruş ve ikinci teklinde yüz on ild buçuk liradır. • 
3 - Her iki şekle göre kati teminatla beraber üç y\i% liralık 

id ari k efalet dahi alınac:a\ltır. 

re 
4 - tki şekilden birisi eksiltme sonunda tekarrilr bedellere gö.. 
tercih olunacaktır. 
5 - İhale günü Mayıs 936 beşinci salı günü .aat on beştir. 
6 - lstekli1er bu baptaki sartn amcltri ·Başmd. Jük tahrhat b. 

le minde her gün gôrebilrler. (860) 1-1553 

t 
Anl{ara Jandarma Genel l(omu • 
anlığı Satıualma Komisyonundan: 

de 
bi 

gi 

1 - Eldeki va91f ve örneğine uygun ve bir tanesine 750 kuruş 
ğer biçilne 2974 liralık hayvan velensesi 28.4.936 salı günü saat on 
rcle açık eksiltmt usuliyle satın ahnaeaknr. 

2 - Şartnamesi pasasız komisyondan alınabilir. Eksiltmesine 
rmek istiyenlerin 223 lira beş kuruş. ilk teminat ve şartnamede va
ı belge ile eksiltme günü saat on birden evel komisvona vermi$ zıl 

ol malan. (800) l-1403 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direktörlüğünt en : 

tri 
Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdan yazılı olan elek

k gereçleri açık eksiltmeye kom•lmuştur. İstekti olanların şart.. 
mesini görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve eksilt
ye gireceklerin de 30-4-1936 tarihine tesadüf eden perşembe gü
ıaat 15 te Kültür Bakanlığında Okullar Sağı!manlı~ındaki Alım 
ım komisyonuna 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunu
n icabettirdiği vesaik ve pey akçeterile birlikte getmelf.ri. 

na 
rne 
nü 
sat 
nu 
Ci nsi Mikdarı Tahmin .Tutarı % 7,5 pey akçesi 
El ektrik gereçleri 48 kalem 1198.25 lira 90 lira 

(796) 1- 1408 



SAYFA 8 

Tiirk Hava Kuruntu 

Şirndiyc kadar binlerce kişiyi zengin etmi<:tir. 

Yeni tertip planını görünili 

1 ci keşide 11 • mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15 000, 12.000, 10 000 liralık ikramiye. 
1erle (20.00<>) 1ira,ık hir .,..,·~1-Mat VC'\rdır. 

t., .. · ·- .. -.... . .., ... ··. .. _.·. \. •·. ~_-r~, .. 

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarnk ecza sandıkları satın alı
nacaktır. g~ndıkların içinde hulunac;:ık maddelere ait lis teleri al
mak ve fazla malfimat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Mi.ida-.. 
faa Vckal ti sıhhat işleri dairesine. fstanbulda Komutanlık sıhhi fi
at t"'' min komisyonu reisliğin e başvurmaları lazımdır. 

Bu iş için olan hususi vasıflariyle birlikte fiatı da gösterir tek
liflerin ve niimune erin m:ıyıs 1936 sontına kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gön-ierilmeııi. (527) 1-895 

İLAN 
1 - B;r m. tresine biçilen ederi 22 kuruş olan 450 bin ili 550 bin 

mc•re çamaşırlık bez ile bir metresine biçilen ederi 245 kuruş olan 
18 ila 20 bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Çamaşırlığm şartnı\mesi 605 elbiseliğin şartnamesi 245 ku -
rnştur. 

3 - CaTT!a!\ırlık ilk teminatı 7300 ve elbiselik kumaşın ilk temi
natı ~67.'i liradır. 

4 - Çamasrrhk bezin ihalesi 4 - Mayıs - 936 pa,.arteııi günü saat 
ll de elbiselik kurn~~ın ihalesi aynı gün saat 15 dedir. 

5 - ksiltmeye girecekler kanuni teminatlarivle kanunun 2 ve 
3 üncii nııdcksincfe yazılı bc1 ge1erle Hrlikte teklif mektuplarını iha· 
Jt ııaatından bir sıı11t evvel M. M. V . Satın alma K. na vermeleri. 

(830) 1--1484 

BİL1T 
2.5U metre lineleom musaı:nba

aı satın almacaktır. Bedeli (1250) 
liradır. Muvakkat teminatı 93 
lira 75 kuruştur. 

İhıı'esi 2-5-936 cmr.arteıi günü 
saat 10 dadır. istekliler evsaf 
niim11ne ve şartnamesini görmek 

Anollıru ar QjjU I• 6 
.. NKAftA 

Uzcre bedelsiz olarak M. M. V. 
satın alma komisyonundan veri. 
lecektir. Ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 2490 sayılı kanunda 
gösterilen vesaikle ve teminat 
mektubile birlikte belli gün ve 
saatmda satın al!lla komisyonu-
na gelmeleri. (832) 1-1467 

AY 

ade 

D. D. YOLLARI VE LİMANLARI UMUM 1 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Devlet Demiryollarr Hasılat Dairesinde münhal memurluklar 
için 30 Nisan 1936 perşembe günü Ankarada ve Haydarpaşa'da mü
sabaka yapılacaktır. 

Taliplerin Lise veya Ticaret mektebinden mezun olmaları, ta
müssıhha ve hüsnühal eshabmdan bulunmaları ve yaşlarının otuzu 
geçmemif olması meşruttur. İmtihan derecelerine göre 64-90 lira 
aylık verilecektir. 

Aynı derecede kaunanlar arasında askerliklerini yapmış olan
larla Fransızca bitenler tercih edilecektir. 

Bu şeraiti haiz bulunanların müsabaka gününden evel vesaik· 
leri ve iki fotoğraftarile birlikte Ankarada Zat İşleri Müdi.irlüğün
ne ve Haydarpaşada t,letme Müfettişliğine müracaatları lüzumu 
ilin olunur. (848) 1-1505 

I • 

ruruL" 

·Ut; US\ 27 NiSAN 1936 PAZARTESi 

daima güzel ı 
'Daima genç 

,,,.)KAN Z U K 
Balsamin kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimi7.in kibar rr.e
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve burusuk. 
lan ir.ale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret ka7.an
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kuruma?:. Teninizin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem B .. ı., mir. ile meyda
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kut
lanamaz. Tanıtmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

~~a~~~~-~·~~~~~llDI~• 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çrkan kitaplara aid ilanlardan ~1 
o/o 15 tenzilat yapılır. ~ 

2 - Zayi ilan bedelleri 1 

maktu yüz otuz kuruştur. 
3 - Tebrik. tesekkür, ev

tenme. vefat ve kah allka 
~ . ilanlarından maktuan beş lira ~ 
~l alınır. 

ABONE SARnARI 
Müddet n"hilde Hariçte 

Seneli ~i ı · Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 H 16 H 

1 Aylrğı 5 ,, 9 " 
Posta Ucreti gönderilmiyen 

~ rnektublara cevab verilmez. 
~ 
~..,mm11 .. 1ı1m~ ... z• ... •ı ••• 

Kiralık Daire 
Havuz başında Atatürk bul. 

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

Kapıcıya müracaat 
Tel: '890 1-1599 • 

~ •••aaırJ~m,..mu.'!m11~mmme 

Müjde 

ı· . Ç:~~~ -~o~~::U 
> 

~Dr. Sami Ulus 

1 
~ 
·~Ankara Doğum ve Cocuk 1 

• ~ Bakımvei çocuk 
~ miitehassısı 
.. • Adliye Sarayı caddesi, Altan 
~ sokıo t. Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 
Her giin üçten sonra hasta
larım kabrıl edu. 

ZAYİ 

~ 
' 
' 1 

Askeri sanat me1; tebinden 1332 
senesinde almrş olduğum 'eha
detnameyi zavi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hük
rr·; voktur. 

96 nuw 0 oda mukayyet Hüse. 
yin o. Hayri 

imtiyaz sahibi ve Ba~mu- F 
harriri Falih Rıflu ATAY 

Umumi Neşriyatı 1 :tare 
eden Yazı işleri Müdüri.; 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd11 
Ulm Bcuımevinde ba.aılmııtır 

, 

Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar -- Mıııhre.,, d::1İrel0r 

Satılık arsa 
Yenişehirde Karanfil sokağında 

ve Mısır Sefarethanesi yanında 
676 metre murabbaındaki arsa 
satılıktır. 2189 a telefon edilme. 
si ı 1.1594 

Kiralık ev 
Yenişehir Demirtepe Akb:ty

sokak No. 4 evin dört oda bir 
bol antre ve banyoyu havi birin
ci katı kiralıktır. İçindekilere 
müracaat. 1-1591 

Ank.ara Valiliğinden : 
Kızılcahamamda hususi :dareye ait 2160 tin f.edeJJi iki kaplıca

nın Mayıs 937 sonuna kad<>ı bir senelik icarı :ı~ık artırmaya konul
muştur. 

İhale 11 Mayıs pazartesi günü saat 5 de mahallinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

Artırmaya girmek istiyenler 162 liralık muvakkat teminat ıtası
na mecburd•Jr. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara hususi muhasebe mil
diirlüğü ile Kızılcahamam hususi muhasebe memurluğuna, istek
lilerin ihale günü mahallinde m~teşekkiJ komisyona müracaatları 
ilan olunur. (99\ 1-1622 

A ~JI\ ARA P ~L\LAS 
Salı ak~samı 

' 
r. eşhur üç AMERİKALI c! ar,..3z!erin 

Paviyonr a «Debut» leri 

f· rşamlla a ~amı 

8oiree Diplon1at~que 
(: maı·tesi aksaını 

' 

Diı1er Dansant de Gala 
"The ~:x funny fellows" ork~str;ıosı ''f r,ne Karena" meşhur danaoz ve 

"Soı·a von Lazewska" ıeı harikası i~tirakleriyle 

f YENi ı 
B' !GÜN GOıvorrz 

KARYOKA 
MA Ti NELER: 2, 4. 6. 

GECE 
HALK OPERETi TARAF.NOJ.·ı 

BAY BAYAN 
OPERET 3 PERDE 

(KULÜP] 

BUGÜN BU GECE 

l\laskeli halo 
C. "•tav Freohlich - Lyda Barro\ a 

Z .!ngin ve muaZ7.am aahnelerile 
nefis bir salon filmi. 


