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Son lıaberler üçüncü I· 

sayf amızdadır. 
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Heryerde S kurut 

Habeşlerin bir muvaffakiyeti söyleniyor 
İtalyanlar N egelli ve Kııral civarında yenilmişler 

tayyare bombardımanları devam ediyor 

SOGUK ve FIRTINA 
listanbulda Unkapanı köprüsü koptu 
~ 300kadar m.avna, sandal ve motör 
~ battı-Edirnede 38 kişi d~arak öldü 

(~. H. P. 
Gen) öııliıırulu . 

toplandı 
Dün haftalık toplantısıni ya

yan C. H. P. genyönkurulu günde
mindeki işleri inceliyerek sonuç
lamıştır. 
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So)adı 
al ııı) anlar 

TE CIL :\1i 01)1~1 i D \H \L-
DIGI iÇi ACFJ 1 

ETMELtDIRI ER 
2525 sayılı soyadı kanunu 

ve 2 1759 sayılı kararnameye 
bağlı nizamname ile buna aid 
talimatname mucibince herke
sin ve her ailenin birer soy adı 
alıp 2 temmuz 1936 tarihine 
kadar nulus kütüklerine tescil 
ettirmeleri Dahiliye vekale
tinden vilayetlere tamim edil
mi§tir. 

Vakit daraldığı ifin §imdi
ye kadar soyadı alıp tescil et
tirmemiş olan halkın dikkatini 
celb ederiz: 

Yuııaııi --tanda ))ir 
teıncrl{iiz l{a])ine~i 

kurula) )ilet•el{ 
Atina, 13 (A.A.) - Kıralın 

·batkanlığında toplanan sıyasal şef
ler meclisi, saat 13'e kadar çahş
mııtır. Meclis, saat 16'da tekrar 
toplanacaktrr. 

Atina, 13 (A.A.) - Resmen dete
yit olunduğuna göre, bugün kıratın 
reisliği altında yapılan ve &aat 8 bu
çukta biten toplantıda halkçı parti .. ı 
( Çflldaria), Venizelos partisi (Sofu
lis) tarafından Metaksas grupunun 
da İ§tİrakiyle bir hükümet teşkili 
rnümkün olduğu görülmüştür. 

Londra, 13 (A.A.) - Royler 
bildiriyor: 

Şimal cephesinde bazı ileri hat 
çarpışmaları olmuştur. Fakat İ
talyanların Makalle cephesinde 
Şilikot'ta doğru ilerlemekte olduk
larına dair çıkan sözler teyid o
lunmamıştır. 

taraf da bu çarpışmada oldukça 
mühim kayıblar verdikten sonra 
İtalyanlar geri çekilmiştir. ltalyan
ları.n bu muvaff akiyetsizlikleri Ü· 
zerme Davarporma ırmağı boyun. 
ca ilerlemekte olan İtalyan ileri 
kolları geriye doğru toplanmak 
:zorunda kalmışlardır. 

Evelki günkü fırtına ile başlayan soğuklar devam etmektedir. Futınanın boz
duğu telefon ve telgraf hatlatt düzeltilmiş, muhabere normal şekline girmiitir~ 
Meteoroloji enstitı'isünden edindiğimiz bilgilere göre yurddaki hava durumu 
şudur. 

Somali cephesinde habeş kay
naklarından öğrenildiğine göre, 
italyanlar,.geçen hafta ufak bir 
mağlubiyete uğramışlardır. Çok 
sağlam habeş kaynaklarının verdi
ği haberlere göre, habeşler bu mu
vaff akiyeti 6 şubatta Negelli'nin 
cenubu garbisinde Vujilli civarın
da elde etmişlerdir. İtalyan kuv
vetlerinin kumandanı ölmü ve iki 

--··-··------·-------
Sovyet - Mançu 

Göne .':llELEI\ \ \Hin\ 
KAi.Uf 

llsinkıng, 13 (A.A.) - Mançu
kuo dış işleri bakan vekili B. Oha
şi, Roytcı muh;ıbirine şu beyanat· 
ta bulunmu tur: 

"- Sovyct Rusyanm Harbın 

ba konsolosu B. Slavitski ıle yap
tıgım sekiz saatlik konferans tam 
bir inkıta ile bitmiştir. Sınır hadi
seleri hakkında ba ka görüşmelerin 
yapılamıyacağmdan korkuyorum. 
Mançukuo huktimeti, bu takdirde 
sulh ve si.ıkCınu bizzat kendisi tc· 
min etmek ıztırarmda kalacaktır. 

Bununla beraber vaziyet, ıbüyUk öl
çüde, Moskovamn Mançukuo istek
lerine vereceği muhtemel cevaba 
bağlıdır.,. --... -..... " ........ _. __ ........ ___ , ___ , 

ZECRi TEDBiRLER YE 

PETROL IHARGOSU 

~ . .A.!tŞISl~D _ 

Habeş hükümetinin resmi bir 
(Sonu 3. ncü sa)'ılada) 

: ········ ················································: 
i II i ('az i 
: i 
i hiil<ümeti ~ 
~ ZECRi TEHUlULEIU• MUM i 
i H Ltl~ Ol Hl(;{] U ıll.- i 
. 1 ı· ı : " -.TLER CEMiYETİ E : 
i UII .. DfHDI ~ . . . . . c . : enevre, 13 (A.A.) - Alman : 
i habcralma bürosu bildiriyor: f 
~ ~icaz hükumeti, milletler cemi- f 
: yetı genel sekreterliğine gönder- i 
i diği bir mektupta, zecri tedbirlerin i 
~ tatbikine muhalif olduğunu bildir- i 
: miştir. İbnissuud milletler cemi- ·:· . ' 
: yeti azasından olmamakla beraber, : 
i bu hususta fikri sorulmuştu. Hü· İ 
.: kümet, zecri tedbirlerin, Hicaza i 
~ milletler cemiyeti azasına temin e- ~ 
! decegi 'menfaatleri temin etmedik- l 
i ten başka, bir takım anlaşmazı kl • ! 
} ra elverişli. olacağını ve bina na ! 
J le:yh Hicaz'm, durumu bakımından, f 
: bitaraflığını katiyen muhafaza e- j 
! deoeğini bildirmektedir. : . ı ......................................................... : 

"lJlıı~ ,, un 

Evelki günkü fırtına vaziyetini ta
kiben bütün Türkiye üzerine bir &O· 

ğuk hava otunnu bulunuyor ve bu 
soğuk hava §İmdiye kadar meteoro· 
loji teşkilatının yaptığı rasad senele· 
ı·i içinde mutadın dı§mda ve tama• 
miyle tersine bir istikamettedir. Bu· 
nun en açık delili dün Karaın Türki
yenin sıcak denilecek bir merkezi 
Edirnenin de Kars §artlarında so· 
ğuk bir merkez şeklini almasiyle te
barüz etmektedir. Çünkü dün Edir
nede sıcaklık sıfırın altında 13 dere· 
ceye indiği halde Karsta ancak sıfı

rın altında dört derecedir. 

Fırtınayı takib eden yağı§ netice· 
sinde Karadeniz kıyılarının bir kıs
mı müstesna olmak Üzere rasad tel· 
grafları alınabilen bütün merkezler· 
de yağı§ kar §eklinde olmu§tur. Ka· 
rın İrtifaı Sarıkamışta 73, Erzurum· 
da 44, Karata 39, Boluda 19, Edirne. 
de 9, lstanbulda 8, Bursada 4, Kü
tahynda 1, Jspartada 8, Bayburdda 
16, Karadeniz kıyılarında: Zongul· 

dnkta 9, §arkta: 13, santimetre ola· 
rak ölçülmü§tüı·. Orta Anadolunun 

henüz ra ad malfunatı nlmamay n 
yerlerinde kar irtifaı iyice tesbit e<ii 
lememi§tİr. 

Evelki güne göre hava bütün Tür
kiyede gece ve gündüz hep sıfırın al· 

Dil Yazıları 

''Kadın,, Anlamlı Kelimeler 
VI. 

Fransanın vaziyeti «Bayan, lıanım ıner' e» kelimelerinin 
Paris, 13 (A.A.) - B. Flanden, } } • ' 

ve 
dün saylavlar kurulu dı§ i~leri komis- llllll ar a iloiJi özlerin etimoloı·t 
yonunda beyanatına devam ederek f ] • • ~ 
zecri tedbirlerin fazlalaştll'Jlmasmın ınor O OJI, fonetİ)\: ve semantik 

tında kalmıftı. Buna söre ilk olarak 
evelki gün bütün Türkiye için bir kıt 
günü kaydedilmiı bulunuyor. Bu va
ziyet §U suretle tebarüz etmektedirt 
Edirnede sıfırın altında 13, lıtanbul
da 10, Bursada 6, Manisada S, lzmir. 
de 4, Nazillide 2, Muğlada 6, Bolu~ 
da 10, Kutamonuda 8, Eski§ehirde 
11, Kütahyada 11, Ankar da 8, Af· 
yonda, Uşakta, lspartada 10 ve dün 
için sıcak denilebilecek vaziyette ol
mak üzere Erzurumda 7, Karsta 4 
derece tesbit edilmiıtir. 

Yalnız &ıcakhk Rizede ve S m· 
sunda sıfırın üstünde ve fakat anc.ak 
3 derece olarak tesbit edilmiıtir,. 
Dün, saat 19 da Ankaradn &uhunet 
sıfırın altında 5 derece idi. Buna gö
re gece sıfırın nltında bu dereceler 
etrafında soğuk geçti. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Fıkr.a 

Yerli mala karsı .• .. 
Ge~enlerde ltalya'da, memleket 

§ampanyaıı diye lratmz §ampatt
yası satan bir adam yakalam,,Lar. 
Bu •ütunlarda yaulığım "Made 
in ..• ?" yazısından sonra bu hava
disi okudum. 
Adamın özürü bant: ltolyan 

vatandaşları arasında da, her· 
mal üstünde en iyJ yabancı mar
kası arıyanlar var. Kumcq İft4 
giliz, araba amerikan, ıampanya .> 

ela lransız olmalıdır. Onlar da bi· 
zim s n o p 'lar gibi düıünmek
teclirler. Fakat onlar Ja, Halig 
humQ§ını İngiliz kumtJ§ı diye BÖ•· 
terecek kadar, iıin larkıntla de
ğildirler. 

Çünkü yakalanan İtalyan di· 
yor ki: "Ben bu marka Üe ıam
panyamı sürüyorum. Üstündeki 

Bu imkan kıratın gösterdiği büyük 
enerji sayesinde hasıl olabilmİ§tİr. (Sonu 6. ıncı sayfada) h·-:ıı)- d 1• • .=====-================~ n ilDllll an ana iZi ' 

lransız ismine ve adresine bakı
nız: Fransa'Ja bu adreate ve bu 
isimde §ampanya yoktur!" 

Garmiş,de ki ile atlayışlar rçin sel (Yazı ı 5. İnci aaylada) 

UAlAN 

Kadına saygı ile hitap için kul
lanılan "dame" kelimesinin dili
mizde yeni konulmuş karşılığı 
"bayan" dır. Kelimenin etimolo
jik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(ağ + ab + ay + an) 

( 1) Ağ: ''Kuvvet, kudret sa
hiplik, hakimlik, efendilik': an
lamlarına ana köktür. 

(2) Ab: Ana kökü kaynaştıran 
anlamını üzerine alarak temsil e~ 
den süje veya objeyi gösterir pren
sipal elemandır. 

(3) Ay: Kelimeyi tamamlıyan 
ve isimlendiren ektir. 

(Ağ + ab + ay) serisinde bi
rinci gelen ana kök kendisini te
celli ettiren iki?ci elemanla kay
naşır ve batşak~ vokal de üçüncü 
elemanın vokalıyle tekerrürden 
korunmak üzere düşer; kelime: 
(BAY) olur. 

Bay: kuvvet, kudret, sahiplik 
hakimlik, efendilik anlamların; 
haiz olan bir süjenin adıdır. Vo
kal incelerek husule gelen (Bey) 
de hunun aynıdır. 

Keliır ~nin bütün anlamları 
- ynni Turkçede "hükümdar, reis, 

asil, kibar adam''; fars lehçesin<le 
"zengin, servet sahibi'' manaları
nın hepsi - bu izahtan çıkar. 

Böylece (Bay), doğnıdan doğ
(Sonu 2. inci sayfada) 

wııııııııııııııııııı~ 

Güstav Flober 
Geçen asır cdebiyllt aleminin en 
biiyiilt ~ölıretlerinden tıe fran ·ız 
romanının te1miğini krıran

lardan birisi idi. 

Madam Bovari 
Bu büyiik romancıntn biitün 

dünyaya iin salmı~, ölmez eser
lerinden biri. i, 'diin)'a k·iitiip1ıa-

11elerindc en yiikse1• yeri nlnıı* 
bfr 1'omnnulır. 

Ulus, bu güzel 
eseri pek yakında 
tefrikaya başlıyor 
rııııııııııııııııııı~ 

Hakikaten yokmuı, kibar elen
diler, adresi bilmiyecek oe tat uz
miyecek kadar da §ampanya zev· 
ki terbiyesinden mahrumdurlar. 
Acaba bu adamı vatandO§larını al· 
dattığı için mahkum mu etmeli idi, 
yoksa nasıl olsa, kaçak veya pa
halı, lransız §atnpanyası arıyacalı 
olanlara yerli malı sürmeğe mu
vallak olduğu için mükalat mı 
vermeli idi? 

Ekonomi ile ahlak aı·asındaki 
münasebeti iyi kurmak için, mo
d ern çağda, ekonomi ile vatan ve 
erkinlik arasındaki münasebeti 
ta ilk mekteblerden bQ§lıyarak: 
umumlaıtırmak ve fUurlcqhrmalı 
lazımdır. Yakın zamanlara kadar 
ekonomi, yalnız k u r u I e r d 
menfaati •ayılırdı: Çünkü li
beralizmin iıine, ancak onu böyle 
öğretmek gelirdi. Ekonomide y Ü k 
s e k m i l l i m e n I a a t anla. 
yışı boşladığı zaman, liberalizm 
yıkılmıştır: Ancak henüz, o kadar 
uzun zamandanberi yerleşen ah• 
lakını birlikte al.ıp götürmemiştir. 
Kayseri kombinasından çıkan be:ı 
parçası'nın milletin bir hürriyet 
P~rçası olduğunu anlatmak için 
bıraz daha bekliyeceğiz. 

• 



SAYFA2 

}' nn - ıymal. 

Sovyet - fra nsız paktı 
Fmnsa'nın yem Dı§ Bakanı B. 

F'landm'in Londra' dan dönen devlet 
ıeis1eri ve c1ı, bakanlarla yaptığı gö~ 
ni§mdeı ve bunların dedikoduların
dan sonrA, nazarlan şu günlerde en 
çok kendıne çeken had.ise, Sovyet ~ 
Fransız pakndır. 

Bu pakt şu günlerde, fransız par
lamentosunda gôruşülup tasdik edi
lecektir Bunun şimdiye kadar neden 
yapılmadığı, yersiz bir sual değildir. 
Çünkü bu pakt'm görüşmeleri Paul 
Boncour tarafından hazırlanmış, e
sası Barthou tarafından işlenerek 
tesbit edilmi,, kend si de Lava! ta
ıafından imzalanmıstır. 

Halbuki onu, Drş Bakam Lava} 
imzaladığı halde, dosyasında istira
hata sevkeden de Başbakan Laval 
olmuştur. Laval'in bu hareketi, o
nun bu paktın tasdıkine taraftar ol
madığı şayialannın çıkmasına bile 
sebeb olmu,tur. Laval'in, Roma an
Jaşmasmı yaptıktan ısonra, bir yan
dan ltalya'yı tutmasiyle lngiltere ve 
Rusya'dan uzak düşmesi bir yandan 
da Almanya ile anlaşmağa çalışarak 
Polonya'da mirafoy Beck'in Dış Ba
kanı ka1masmı tasvib eylemesi, o
nun sovyet - fransız paktına hiç de 
taraf tar olmadıih şayialarını çıkar
mıştır. 

Laval'in iktidara geldiği günden 
düştüğü güne kadar yaptığı zigzag
lan takib edersek, onun şu tarafı bu 
taraf uğruna feda etmek değil, şu 
tarafı bu taraf sayesinde kazanmak 
amacını güttüğünü görürüz. Yani 
bir "'maximal anlaşma"' politikası 

yapmak istemiştir. Ortada Fransa
nm menfaatlerini tutarak, &ansız 
aracılığını karşı taraftakilerden her 
birine ayrı ayn tediye ettirmek iste
miştir. Böyle olmakla beraber, Sov
yet Rusya'yı en sona bırakmakla, 

bütün hesabları ona ödettirmeyi dil
§Ünmiiş olabilir. 

Sovyet - Fransız paktı'na en çok 
itiraz edenler, Almanya ve Polonya

dır. Bu hususta getirdikleri deliller 

ıundan dolayı zayıftır ki, Sovyet 
Rusya ile Fransa arasında yapılacak 
olan bu anlaşma, Milletler Cemiye
tinden geçecektir ve her iltihak etmek 
istiyene açık bırakılacaktır. Öyle Al
manya i1e Polonya arasında yapılan 
an1aşma gibi, şartları ancak kendile
rince malum bir anlaşma değildir. 

Bilhassa Almanya, çok taraflı ve 
mıntakav1 anlaşmaların hiç bir neti
ce vermediğini ileri sürmektedir. 
"Ki.ici.ik antant", "Balkan birliği", 
"Yakmdoğu birliği", Baltık birliği'', 

"Lokcımo'', bu iddiayı reddetmek 
için kafidir. Nasıl ki, iki taraflı an
laşmaların geçiciliğini ispat için, Ra
pallo misal olarak getirilemez. 

Anlaşmalar, iki taraflı olsun çok 
taraflı olsun. samimi bir banş fikri 
ne bağlılıkları nisbetinde yaşarlar. 
Samimi bir barış fikri demek, barış'
m şurada lazım ve burada lüzumsuz 
olduğunu değil, her tarafta l~zmı 
ve şart olduğunu yani banş'm bö
lünmez bir şey olduğunu kabul et
mek demektir. 

Pakta, Fransa.da itiraz edenler ise, 
sağ cenah fırkalarıdu. Bunlar, Al
manya'yı doğu'da serbest saymakla 
onunla anlaşılabileceği kanaatinde
dirler. Çok tuhaf değilmidir ki, Afri
kanın bir ucunda patlak veren bir 
harb yüzünden Avrupanm tehlike
ler ve sarsıntılar geçirdiği bir sırada, 
Fransa'da bazı insanlar, Sovyet Rus
ya ve Almanyayı içine alacak bir sa
vaş dairesinin Avrupayı saramıyaca
ğı kanaatini besliyebiliyorlar? ! 

Şurasını tesbit edebiliriz ki, sov
yct - fransız paktını istemiyenler, 
pakt'tan ziyade, Sovyet Rusya'daki 
rejime taraftar olmıyanlardrr. Fakat 
bunu sadece böyle olarak ileriye si.lr
mek, anlaşılan işlerine gelmiyor. 

Çünkü çekiniyorlar ki, herkes ken
dilerine "peki ama, siz herkesin re-

ıımme neden karışryorsunuz?"' di
yecek. 

Burhan BELGE 

''Ulus,, uıı Dil Yazıları 
(Başa J. inci sayfada) 

ruya (erkek) anlamını da ifade 
etmit olur ki bugün de erkeklere 
verdiğimiz N.ygı unvanı hudur. 

( 4) An: Yukarda izah olunan 
(Bay) ın en yakın muhitinde, bi· 
tişiğinde bulunan, onu tamamJı. 
yan, onunla. tam bir birlik yapan 
aüjeyi gösterir. 

Görülüyor ki (Bayan) kelimesi 
tamamiyle kadın anlamına gelen 
ve onu saygı 1 le anmağa yarıyan 
bir sözdür. 

Not: 1. - Kelimenin "gani'' [1] 
anlamına gelişi de "Bay'' süzüniin 
"7cngin" anlamında"l ileri gehr. 
"Bayan" sözünün "beka, hayat, 
mevcudiyet'' [2] manaları ise, 
ıondaki "n" nin bir ''ğ" den değ:ş
me olması haline matuf olur (3]. 

Not: 2. - Eski Türkçede ''Bey" 
in dişisi olarak "Beyüm" denilme 
ıine - ve "Hanım'' sözünün de tıp 
kı bunun gibi ''Han'' ın dişisi&~i 

anlatmasına - bakarak, ''m" kon· 
sonunun bir dişileştirme rolü oy
nadığına da hükmedilmiştir. "Gü
neş - Dil'' teorisi, bu hükmün de 
asıl doğru izahını göstermektedir. 
Bunu anlatmak için ''Beyüm" sö
zünü ele alalım: bunun baş tara
fındaki (Bey), yukarda analiz e
dilen (Bay) m aynıdır. Ondan 
ıonra gelen ( üm) ise ayrı bir süje 
aösterir ki (Bey) dediğimi;,; kud
ret ve kuvvet mümessili süjenin 
yanında bulunan bu süje onun e
~inden, zevcesinden ibarettir. 

"Femme" ve "dame', kelimele
lerinin analizinde de görüldüğü 
gibi, yanyana iki süjenin ifadesi, 

[ı] lbnümühenna lugati. 
[2] Radlol, iV. #'K11gız lehçesi". 
[3] Bu anlamlar "Osmanlıcadan 

Turkçeyc söz karşılıkları Tarama 
D 1<;f'' rıde yaz11ıd11. 

birinin ötekine eş olduğnuu anla
tır [4]. 

''Hanım" kelimesinin analizi de 
bu noktayı izah edecektir. 

HANIM 
Kelimenin etimolojik şekli şu

dur: 
(1) (2) (3) 

(ah+ an+ ım} 
( 1) Ah: Ana kökün yerine ge

çen ve onun "kuvvet, kudret" an
lamını kendisinde tecessüm etti
ren birinci derece prensipal kök
tür. Süje anlamiyle "kuvvet ve 
kudret sahibi, efendi, hakim" de
mek olur. 

''Ah" kökünde bu mananın var
lığıııı gösteren delil - buna tayin 
ve ifadeye yarıyan bir "ığ" geti
rilerek teşekkül eden - "ahığ = 
ahı" kelimesinin - ''akı" ve "ağı'' 
şekiHeriyle birlikte - "cömert, sa
hi" anlamına gelmesidir [ 5]. 

(2) An: Yakın muhit, bitişik 
saha anlatan (. n) ekidir. Bu 
eleman, (Han) kelimesinde daha 
ziyade (ğ) den değişme olarak 
alınır ve kelimeyi tayin ve ifade· 
ye yarar. Fakat (Hanım) kelime
sinde yakm saha manası daha çok 
yakışık almaktadır. 

( 3) im: Ayrıca bir süje göster
mektedir. Bu süje asıl "efendi, ha
kim, sahip'' olan ''ah" süjesinin 
- "an'' ile anlatılan - yakın muhi
tinde, yanında, bitişiğinde bulun
maktadır. 

(Ah + an + un= ahanım) sö
zünden yalnız kökün vokali düı
mekle (Hanım) şekli meydana çı
kar ki bu da "kuvvet ve kudret 

[ 4] "Kadın anlamlı kelimeler" 
hakkında birkaç gündenberi de
vam eden yazrlanmrza bakınız. 

[5] Orhon yazıtları; Büyük 
Tiirk IUgati "Uygur lehçesi",· 
Radlol, 1. "Uygur lehçesi"; Türk 
Dili liigati. 

ULUS 

• 
iÇ HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLARI 

B. Receh Pel{er 
İstanbul da 

lstanbul, 13 - C.H.P. Genel Sekre· 
teri B. Receb Peker lstanbula geldi. 
Yarın üniversitede inkılab dersini ve. 
recektir. 

Ölçü sahtekarlığı 
tahkikatı 

lııtanbul, 13 - Ölçü aahtekarlığı 
ile alakalı firmanın i§çileri verdikleri 
ifadede sahtekarlığın bundan bir bu
çuk &ene önce ihbar edildiğini fakat 
firma hakkında takibat yapdmadrfr:m 
söylemişlerdir. Bu ifade üzerine mÜ· 
fettişler bu cihetin de tetkikine baş· 
)adılar. 

Hamal tarifesinin değişti
rilmesi isteniyor 

lstanbul, 13 - İhracat ve ithalat 
tacirleri lstanbul hamal tarifelerinin 
on sene önceki fiatlara göre tesbit 
edildiğini, tarifelerin bugünkü fiatla 
ra göre deibtirilmesi lüzumunu ala
kahlara bildirdiler ve mesele üzerin· 
de tetkikler başladı. 

Finans tayinleri 
V{üncii. umurni müfetti~l'I;; 

asayiş müşavirliği 

Üçüncü umumi müfett~lik asayiş 
müşavirliğine emekli erkaru harb bin
başılarmdan Celal tayin edilmiştir. 

Üsküdar mmtak;:ı.sı varidat tahıık· 
kuk direktörlüğüne F inana bakanhğt 
kanunlar direktörü Mümtaz, UskÜ· 
dar varidat tahakkuk direktörü A
mir dördüncü umumi müfettişlik fi· 
nans müşavirliğine, varidat umum di· 
rektörlüğü şube direktörlerinden Hil· 
mi lstanbul pul direktörlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

B. Özmen geldi 
Evelce de yazdığımız gibi, hususi 

işlerini görmek Üzere, Mr müddet i
zin alan, birinci umumi müfettiş B. 
Abidin Özmen dün şehrimize gel· 
miştir. 

B.Refik 
Eski Konya mebusu B. Refiğin Ço· 

ruh valiliğine tayini yüksek tasdika 
iktiran etmi§tİT. 

sahibi" olan ''haklln, efendi" va
sıflarını haiz süjenin • yani erke
ğin - ittisalinde bulunan, onunla 
birleşerek bir tek varlık yaratan 
süjenin - yani kadının - adıdır. 

Bu kelimenin sonunda görülen 
"ım" elemanı kelimeyi dişileştir
meğe değil, kel!me yapısına yeni 
bir süje sokmağa yarar. Bu süje, 
kelimede daha önce bulunan "ah" 
suJesımn eşi olduğundan ''ka
dın" a delalet etmektedir. 

l\JER"E 

Arapçada '"kadın'' anlamına 
I u , ,, ., o k ı· ge en mer e ve emree e ıme-

lerinin de analizini gösterelim. 
Bunların etimolojik şekilleri şu
dur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Emree: Eğ 1 em + er -t- eğ + eğ 
Mer'e : Eğ + em+ er+ eğ+ eğ 

( l) Eğ: "Kuvvet, kudret, sahip
lik, hakimlik, efendilik'' anlamla~ 
rı ile ana köktür. 

(2) Em: Ana kökü içine alan, 
onu temsil eden, onun süjesi ola. 
rak manasını tecessüm ettiren 
prensipal elemandır. 

( 3) Er: Ana kök mefhumunu 
tecelli ettiren süjede, yani "kuv
vet ve kudret sahibi, hakim, efen
di" vasıflarını haiz olan ''erkek'' -
te bir süjenin tekarrür ve temer
küz ettiğini ifade eder. 

( 4) Eğ: İşte ''erkek'' süjesinde 
tekarrür ve temerküz ettiği anla
tılan süjedir. Burada ''kadın" fik
ri bu süjededir. 

Pazar günkü konserde 

B. Necil Kazımın çifte -
tellisi çalıncıcak 

B. Necil Kazım 

Önümüzdekı pazar günü cunıuı 
ı·eisliği orkestrası tarafından verile· 
cek konserde Musiki Muallim Mekte· 
bi müdür muavini ve müzik formları 
ve kontrpuvan öğretmeni B. Necil 
Kazım tarafından "Çiftetelli senfo. 
nik dansı grott>siu,, de çahnacakt:.r. 

Birkaç defa Avrupada çalman ve 
c.umur reısliği ~rkestrası ıarafmJan 

Türkiyede ilk defa çalınacak olan bı.• 
kıymetli türk eSPrinin ilgi ve tak Jir 
uyandıracağı umuımaktadır. 

Bu haftaki lik maçları 
Ankara Ayaktopu Kurulundan: 

15.2.1936 CUMARTESİ 

1 .• Altmordu • Ankara gücü ikin

ci takımları saat 14,30 da yargu;:: 

Hadi 

2 .• Gençler birliği • Muhafız gücü 

ikinci takımları saat 15,45 yargıç: 

Necdet 

16.2.1936 PAZAR 

3. • Gençler Birllği - Güvençspor 

birinci takımlan. saat 13,30 yargıç: 

Şekib 

4 •• Muhafız Gücü - Ankara Gücü 

takımları saat 15,15. yargıç: Bur. 

han (Beykoz) 

(5) Eğ: Analiz ettiğımiz iki 
sözden ( emree) kelimesinde ( e) 
lerin tekerrürü ile ve ( mer' e) ke
limesinde de ses duraklaması ile 
varlığı anlaşılan bu son eleman 
kelimeyi tamamlıyan, tayin eden, 
ifade eden, isimlendiren ektir .. 

Not: - "Zevce'' anlamına ge
len "marie" kelimesiyle ''Meryem, 
Mariya, Marika, Marie'' has isim
leri de bu "mer'e" ile birdir. 

Etoimelojik şekillerini altalta 
yazalım: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
M er' e : eğ -r em + er + eğ + eğ 
Marie : ağ+ am +ar+ iğ+ eğ 
Meryem: eğ+ em+ er+ ey+ em 
M ariya : ağ + am + ar + iy + ağ 
M ar ika : ağ + am + ar + ik + ağ 

Görülüyor ki, bütün bu kelime
lerdeki elemanlar biribirinin ta
mamiyle aynıdır: (1), (2), (3) 
numaralı elemanlarda • manaya 
tesiri olmıyan - vokal değişmele· 
rinden başka bir ayrılık yoktur; 
( 4) numaralı elemanlardaki kon
sonlar ise ( ğ = y = k) hep biri bi
rine müsavidir ve bir fonksiyon 
ifade ederler; (5) numaralı ele 
manlann konsonları da umumi
yetle (ğ) dir; yalnız bir kelime· 
de ( m) ye tahavvül etmektedir. 
Bu iki konsonun da semantik rol. 
leri birleşmektedir. 

Bütün bu söderin anlamı, "kuv
vet ve kudret sahibi olan erkekte 
lesebbüt ve tekarrür eden bir sü
je" dir ki "kadm" demektir. 

1. N. DiLMEN 

Dalyanlar lıakl{tU(la 

Bir elden idare bahis mev
zuu bile olmamıştır 
Bir İslanbul gazetesi, birkaç gün 

önce, dalyanların bir elden idare edi. 
leceği hakkında bir haber ya:ımıştJ. 

Öğrendiğimize göre, dalyan sahipleri 
arasında, haklı olarak, bir telaş U· 

yandıran bu mesele, ilgili dairelerde 
bahis mevzuu bile olmamıştır. An· 
cak, eskidenberi işletilmekte olup da, 
son be, altı senedenberi, teknik ve e· 
konomik sebeblrden dolayı işlemiyen 
dalyan, göl ve voli gibi yerlerin yeni· 
den işlemesini temin edecek ilmı a
raştırmalra yapılmaktadır. Bu araş· 
turnaların neticesinin, hiç bir zaman 
hususi te§ebbüalerin çalışmalarına 

engel olacak bir mahiyet almıyacağı 
pek tabiidir. 

Halk.evinde kış 
konferansları 

Ekonomik mevzular üz.erine ha• 
zırlanmq olup şehrimiz halkevinde 
veı-jlecek olan konferanslarm prog• 
ramını aşağıya koyuyoruz. Konfe .. 
ranslar, hizalarında yazılı olan gün• 
lerde, saat 17 de verilecektir. 

15.2.936 Sümer Bank Etüt servis 
şefi B. lıımail Hüsrev, konjonktür 
hakkında, 

29.2.936 Sümer Bank Etüt servis 
şefi ııoı.jonktür. b. 

7.3.936 C. M. Bankaııı muamelat 
direktör muavini B. Sadi, devlet istik~ 
razları b. 

14.3.936 Ziraat Bankası Genel muı 
hasebe direktörü ve Hukuk fakültesi 
profesörlerinden B. Süheyp Nizami, 
ekonomik durum ve tarım kredileri h, 

21.3.936 C. M. Bankası idare mec• 
lisi Üyesi, B. Nusret Namık Uzgören, 
sosyal yardımlar h. 

28.3.936 lktısatçrlardan B. Said 
Aydoslu, toprak ekonomisi h. 

4.4.936 C. M. bankası umum mu• 
amelat direktörü B. Abidin Erker, 
bankalarda muhaberat servisi ve ehe· 
miyeti h. 

11.4.936 C. M. bankası kontrolörü, 
B. Sa:.ıavber dünya ekonomik buhranı h, 

18.4.936 C. M. bankası muamelat 
direktör muavini ve kambiyo işleri 

şefi, B. Cabir kliringler b. 
25.4.936 C. M. bankasında B. Fu

ad Başarır. ticaret tarihi h. 
2.5.936 istatistik genel direktör 

vekill, B. Celfil istatiııtik b. 
9.5.936 Ticaret lisesi direktörü B. 

I 

Şevket Süreyya, ekonomik tedrisat b. 
16.5.936 Ziraat bankası merkez 

direktörü B. Veli Necdet, Anadoluda 
esnaf cemiyetleri h. 

23.5.936 Ziraat bankası merkez 
direktörü B. Veli Necdet, Anadoluda 
esnaf cemiyetleri h. 

Vapurların tesellümü işi 
devam ediyor 

lstanbuldan Ekonomi bakanlığına 

gelen haberlere göre. Vapurculuk şir• 

keti vapurlarının tesellümü İ§İ devam 

etmektedir. Bunun için iki heyet ça· 
h§maktadır. Vapurlar seferlerinden 
dönüp yükleri boşalbldıktan sonra 
tesellüm muamelesi yapılmaktadır. 

Bu güne kadar 17 vapurdan yarmna 
yakın mikdarmm teslim almmaııı bi. 
tirilmiştir. 

POLiSTE: 

Sarlıo~ kadın 

lstanbullu erifenin umumi evinde 
ç.anktrılı Münevver Nihal adındaki 
ka.d.ın çok sarhot olduğu halde eve 
gelerek sarkıntılık ve sükuneti ihlal 
ettiği görüldüğünden yakalanarak 
hakkında tahkikata batlanmı§br. 

Girerken yakalanmış 

Analartalar mahallesinde bakkal 
Bekirin dükkanrnın kilidini krrrnak 
suretile İçeriye giren Mehmed, suç 
Üzerinde yakalanarak, adliyeye ve• 
rilmi,tir. 
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B. Blum bir tecavuza uğradı DIŞ HABERLE 
.Sosyalist mebuslar heyecanda 

Habeşlerin birmuvaffakiyeti söyleniyor 
Italyanlar N egelli ve Kural civarında yenilmişler 

tayyare bombardımanları devam ediycJr 

B. Blum ve yanındaki Mm .. Bonne hafif yaralandılar. 
Par,:;, 13 (A.A.) - Soayaliıt lideri 

Leon Blum"un bulunduğu otomobil, Sen 
Jerıneıı lıu. 11an üzerinde ıü bakalığı 
11raısıncla durmuş ve o sırada geçen ba:zı 
gençler, bilinmiyen bir sebeble otomo
bilin etrafını sararıık camlannı kırrnıf ve 
Leon BI mı'u başından yRralamışlardır. 

I.' • ,, 
~u."yul ..• tlel" ··Actio11 c ram .. :mse 
salıi1>lerirıi11 teııl..-ifini i.~tiyor. 

Par1.,, 13 ( A.A.) - • edis ı~syalist 
grupıı, B. Leon Blum'a karşı yapılan te. 
cav.iz hail ,1da hemen istizahta bulun
mağa ve hün:üınetten Aksiyon Fran.sez 
m.ıdürleri Şarl Morra ile Leon Dode'nin 
tevkiflerini ve "Aksiyon Fransez" cemi
yetinin dağıtılmasını istemeğe karar ver
mişlerdir. Grup, gazetelerinde yaptık
lan savaş dolayisiyle bu iki müdürü ha
diseden mesul tut.nwktadır. 

Sosyaliıt Vensan Oriol, bükümetçe 
grupun isteği yapılmadıkça toplantıya 

devam edilmemeaini istiyecektir. 
B. Blum'un dunıDlu vahim değildir. 

· Pnrlamento, ıecaviiz luıberini 
ayakta dinledi 

Paria, 13 (A.A..) - Mecliste b'1- ' n 
B. Buisson B. Blwn'u ıayğiyla anarak 
"menfur te::avüze hedef'' olduğ~na bil
dirdiği z.aman, bütün mebuslar hu söz. 

leri aya.Uta dinlemi,lerdir. 

Başbakan B. Saro B. Buiaaon'un söz
lerine işaret ederek. hükümetin tiddet 
hareketlerini ve tahrikatı cezalandırmak 
için elinde bulunan kan\lnlan kulla 

ğmı ve bakanlar kurulunun bugünkü 

toplantısında "silahb gruplar hakkın

daki kamm,.,un bazı grup ve cemiyetler 
hakkında tatbikini görüşmÜ§ olduğunu 

bildirmiştir. 

Bir ıosyaliıt mebuı, partİ•İ adnuı, 

hidiıeyi protesto etmiş ve B. Heı·r' -:ı.t 

bu proteatoya iştirak ebniştir 

Sag cenah mebuslanndan B. Sulie 

ıöz söylemek iatemişıe de ıol cenah gü. 

rültü yaparak kendisini söz söylemekten 

menetmiş ve ''kahrolsun katiller'' diye ba

fmnıılard1r. 

Celse muvakkaten tatil edilmiıtir. 

Madam '"Bonne'' da yaralandı. 
Paris, 13 (A.A.) - Leon ~luın ak.

fam üzeri hastaneden çıkarak evine 
gitrniştir. 

Alınan malumata göre Bluma te

cavüz edildiği vakit otomobilde ya· 

nında mebus Bonne'nin refikası da 

.·bulunuyordu. Kadına da tecavüz e. 

dilmiş ve yaralanmıştır. Asd faillerin 

kım olduğunu tespit etmek çok güç

tür. Çünkü hadise esnasında otomo

bili iki üç yüz genç çevirmiş bulunu-
Yordu. • 

Adliye doktorlarının mü~hedesi
ne göre Blum'un batında ve yüzünde 

' sert bir cisim ile yapılmıı muhtelif 

yaralar vardır. Bu yaralarm biri tam 
takaktadır. Damar patlamış ve amo-

ı·aji olmuttur. Küçük bir ameliyat ya

pılmııtır. 

.. ricti01ı Française'' cemiyetleri 
kapatıldı 

Paria, 13 (A.A.) - Bugün 18.30 
da toplanan kabine "Action Fran
çai~e., cemiyetinin ve "Action Fran· 
çaise" talebe birliğinin kapatılmasına 

karar vermiştir. 

B. Hodza B. Sara ile 
görüştü 

Çelw ... /oval: ba:$ba1wrıı bu alqam 
Pr·aı/ a lıare1'·ct e<lecek 

Pa.ris,13 (A.A.) - Çekoslo
vakya başbakanı B. Hodza, bu 
sabah 8. Saro ile görüşmüştür. B. 
Hodza, Yarm akşam Prag'a hare
ket edecel<tir. 

Çekosloııak')·a el(:ili~indek·i 
ziyttfet 

Paris, 13 (A.A.) - Çekoslo
vakya orta elçisi B. Osuski, Çe
koslovak başbakanı B. Hodza te
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette BB. Bonkur ve Moren 
ile Türkiye büyük elçisi B. Suat 
ve Sovyetleı Birliği büyük elçisi 
8. Potemkin hazır bulunmuşlar
dır. 

.Paris hukuk fakültesinde 

Dektm IJ. Allik.s istifa etti 

Pariı, 11 (A.A.) - Huk!ık fakült 
ıi dekanı, evelki künkü hadiseler sebe.. 
biyle istifa etmiştir. 

Profesörler meclisinin 
aldığı kararlar 

Paris, 13 (A.A.) - Hukuk fakülte.. 
si profesörleri meclisi, aldığı bir kararda 
kültür bakanından fakültenin hemen ka· 
pablmuını ve normal üniversite haya
tımn yeniden başlıyabilmesi için lazım 
gelen ledbirlerin hemen alınmasını İste· 
miştir. Profesörler meclisi, ayni zaman~a. 
dekan'a kar~ı yapılan tahkir1er için tar
ziye ve ceza tedbirleri isteyen başka bi<" 

karar daha almıştır. 

FRANSIZ PARLAMENTOSU 
SOVl'ET PAKTINI 

GöRV,5tlYOR 
Paris, 13 (A.A.) - Saylavlar 

kurulu kısa bir inkitadan sonra 
tekrar toplanarak Fransız· Sovyet 
paktını görüşmeye devam etmittir. 

Müstakil saylav Montigny 
paktın aleyhinde bulun.muş ve hü
.kümetten hemen Alamanya ile gö
rüşmelere geçilmesini İstemiştir. 

Paktın görüşülmesine salı günü 
devam olunacaktır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

tebliğine göre, T embien' de ki bü
yük muharebede Ras Seyyum kuv
vetleri 15 binden fazla italyan ile 
5123 yerli İtalyan askerini göm
mütlerdir. Adisababadaki askeri 
müşahitler, habeşlerin Tembien
deki muzafferiyetlerinin büyüklü
ğünü kabul etmekle beraber bu 
sayıları hayretle karşılamışlardır. 
Çünkü bu rakamlar meşhur Adua 
muharebesinde ölen italyanlarm 
üç mislidir. 

Hususi kaynaklardan öğrenil
diğine göre, habe..,ler Temli ien' de . , 
ölen ve yaralıınan italyanların ü-
zerindeki elbise ve silahlar ile ken
di kuvvetlerinden bir livayı giydi
rip si1ahlandınnışlarıl· . 

Öte taraftan babes hükümeti, 
bu haftanın başındanberi üçyüz
den fazla İtalyan yerli askerinin 
haheşlere sığrndı(ım bildirmek
tedil'. 

• De~'(.~ie boml:ardımanmın 
bilançosıı 

Dessie, 13 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 

lki İtalyan tayyaresi dün sa· 
hah bir saat kadar Dessie üzerinde 
uçmuşlarsa da hic bir bomba at-
mamışlardır. · 

Son Dessie bombardımanınm 
verdiği zarar hakkında yapılan 
derin tahkikata göre, h;ç bir ha
beş kamyonu ve hic. bir habeş tay· 
yaresi bombardıman neticesinde 
sakatlanmamıştır. Bir sivil ölmüş 
ve dördü kadın ve çocuk olmak Ü· 

zere vedi kisi de yaralanmıştır. 
Hafif zarar gören habeş kızıl

haç tayyaresi tamir edilmiş ve A
disababa 'ya doğru uçmuştur. 

Hal>eş veliahdı Df'!(~ieye gitti. 

Adisababa, 13 (A.A.) - Ha
bes veliahdı dün tayyare ile Dessie 
ye· hareket etmiştir. 

General N asibu'nun yeni 
bir zaferi 

Adisababa, 13 (A.A.) - Ge
neral Nasibu, kıtaların ve bilhas
sa ileri karakollarının Ogaden böl
ğesinde ileri hareketlerine devam 
ettiklerini .teyid etmektedir. Ku
ral civarındaki atlı müfrezeleri, 
İtalyan devrivelerine hüccm etmiş· 
ler ve piyadeler de f(··ral cenubun 
da istihkam kurmak istiyen kuv
vetli bir İtalyan miifrezesini yok
etmi~lerdir. 

Habeşlerin ınü~im . mikdarda 
istiMcam malı:eınesı, hırkaç kam-

yon bir çok mitralyöz ele geçır
dikleri bildiriliyor. 

Şimal cephesinde, Dessie şi
malindeki mevkiler, tayyareler ta
rafından devamlı bir surette bom
bardıman edilmektedir. 

Bugün Ualdia ve Kobbo bom
bardıman edilmiştir. İtalyan tay
yareleri, birkaç defa Dessie üzerin
de de uçmuşlarsa da bomba atma 
mıslardır. . . 

ltal-van resmi tebliği 

Roma, 13 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Eritre cephesinde şiddetli uçak 

Yunanistanda 
l htiliilci subaylar yeniden 

orduya alınacak mı? 

• Atina, 13 (A.A.) - Atina A
jansının ihtiyat kaydiyle bildirdi
ği gazete. haberlerine göre, yarın 
kıralın başkanlığında yapılacak 
olan sıyasal şefler toplantısında, 
ordudan çıkarılan subayların ye· 
niden orduya alınması meselesinin 
üç yıl için gayri mevcud sayılma
sı ve ancak bu zamandan sonra 
dikkate alınması hakkında yapılan 
bir teklif göri:i.şiilecektir. 

Yunan parlamentosunda 
141 J enezelist mebusa karşı 
144 anıivenizelist mebru var 

Atina, 13 (A.A.) - iç işleri 
bakanlığı, yaptığı bir tebliğde, son 
tasnif ten sonra savla vlar kunılun
ciaki Anti-Veni:?elist teraerküzün 
144, Vonizelist temerküzdll 141 
ve komünist~erin 15 yeri olduğunu 
bildirmiştir. 

Bu tebliğe dayanan Proia ga· 
zetesinin neşrettiği bir tabloya 
göre saylavlar kurulunda vaziyet 
~udur: 

72 T saldaris halkçıları 
61 T eotakis - Kondilis seçım 

birliği. 

7 Metaksas grupu 

4 Kotzamanis gnıpu 
144 Anti Venizelist cephe yeku

nu. 
126 Liberal parti 

3 Girid bitarafları 
7 Cumurcu parti 
3 Milonas grupu 

1 Botsaris grupu 
1 Panutsos grupu 

141 Venizilist cephe yekUııu 
15 Komünist 

300 Umu mi yekun 

faaliyeti olmuştur. Somali cephl'!
sinde kayda değer hadise ol., a
mıştır. 

Habeşiswrı .f rlln."layı ııroh·~tv ı•lli 
Paris, 13 (A.A.) - B. Flru:din duu 

habeş elçisini kabul etmiştir. Habeş el. 

çisi, Cibuti denıiryolunun Habe!ti&lana 
silah nakline muhalefet etmesi dola:ra· 
siy)e bir protesto notası venniıtir. 

B. Flandin, Polonya işgüderini de 
kabul etmiş VE. işgüder, B. Fnndin'e re
ni Polonya milli bankası geneJ direktö
rü B. Koc'u takdim eylemittir. 

Fransa dış işleri bakanı dün İspanya 
büyük elçiıini de kabul eylemittir. 

Hoğu Af rikuya 2150 iıçi gitti. 
Roma, 13 (A.A.) - Sardengna va· 

puru ile bugün d<>ğu Afrikasma yeni
den 2150 işçi gİlmİ§tİr. Bunların 950 
si mütehassıs işçidir. 

K ı::ıllm(,;' tayyaresinin bombar~ 
dımanı protesto edildi 

Adisababa, 13 (A.A.) - Dı§ baka· 
m ,habet kızılhaç ba§kanı ııfatiyle 

beynelmilel kızılhaça çektiği bir tel
grafta 9 şubatta italyanlarm bir ha· 
beş kızılhaç tayy!'.resini bombarch· 
man etmiş olmalarını protesto et· 
mittir. Telgraf, ita)yanlarm bu uçağl 
bilerek bombardıman ettikleri. çünkü 
uçnk i1zerinde büyük bir kızılhaç ita
reti mevcut olduğu izah edildikten 
sonra italyanlarm bu işareti yalnq 
aaym-ımakla kalmayıp bilhassa buoa 
hücum ettikleri tesbit edilmektedir. 

lJstaşiler davasında 
Üç kişi de gıyaben idama 

mahkfun oldu 
Ekı.anprovans, 13 (A.A.) - Ust" ... e

rin muh:ıkemelerinin ıon celsesinde, kı.• 
dilerine müebbet kürek cezası Yeren b 
raı okunurken üç mahkum soğuk ls • .• 
ldıkl ~rını tam surette muhafaza etmi1-

lerdir. Ağır ceza başkanı karan okud 'tı.. 

taon sonra tercüme ettirmiş Ye bu · '1 

sonra mahkfunlar jandarmalar rasm la 

dışarı çıkarılmıştır. Bilbasu Pospi1il, 

hırvatçil, ''yaşasın ıerbest bırvatıstan, 

yaşasu. Paveliç'' diye bağırmqbr. 

Bundan sonra agır ceza mahkeme11, 
başka memleketlerde bulunı.ıaktl\ olan 

diğer üç maznunu gıyaben idama mah

kum etmiştir. Bunlar Paveliç, Persevi:r 
ve K vatemik' dir. 

Hiikrim temyiz edilecek 

Eksanprvans 13 (A.A.) - mah
kum olan i.ıç ustaşi, hiikmü temyız 
etmek tasavvurundadırlar. 

~==================================================================================:-
Tefrika: No. 13 

Yazan: Norbert von BlSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Anadolu'nun çorak topraklarım kılıç hak
kiy le aluıktan sonra orada, adeta dastani bir 
k~ltür b şansına girişerek öldürücü kaos'un 
Yerine di[Jdiri h·r nizamı ikame edenler, ilk, 
Selçuk Tur lmuştur. Onların bu başa-
rısı, Anadol • ı Türk soyuna aidiyetini 
tarihin mahkemesine tam altı yüzyıl tanıt
mıştı ki gördüğü bakımsızlık ve gerilik, Ta
rih'e bu kararını değiştirmek lüzumunu ha
tırlattı. Fakat tam bu esnada, bugünkü 
Türk milleti, Selçukların başarısı ölçüsünde 
bir büyüklük ve kahramanlıkla Anadolunun 
Türklere airliyetini, Tarih'e bir kere daha 
tescil ettirdi. 

Fak::lt biz gine Ertuğnıl'un önderliği al
tında l\nadolu'ya otlak aramağa gelerek 
Selcuıdcırrn himayesine sığınan ve az sonra 
hir cil-ı::ııı imparatorluğu tesis eylemesi mu-

kadder bulunan Türk oymağının hıKayesıne 
döııelim. 

Bu ovmağm cengaver atlılarına Selçuk 
dev!etı:ı;n şimal sınırlarında yer gösterildi. 
Orada. Sakarya nehrinin boyunda, devletın 
serlıadini bekliyeceklerdi. 

Fah.at, daha Ertuğrul'un oğlu, Osman orada 
tek durrmyarak şimale geçti ve Anadolu'· 
nun şimal batısında büyük bir parçayı hük
mü altına aldı... Bursa ile N ikomedya, Os
ınan'ın oğlu Orhan'ın eline geçti. Bunun to
rnnları Süleyman ve Murad ise, Ertuğrul'un 
Sakarya kenarında gözüktüğü günden yüz
yıJ sonra, yalnız Selçuk Anadolu devletine 
tabi olan Türk beyliklerini ele geçirmekle 
kalmamışlar, Çanakkale'yi de aşarak dur
madan uzanan bir zaferler silsilesi ha1inde 
hemen bütün Balkan Yarımadası'nı fethet
mişlerdi. Fakat buna muvazi olarak, muay· 
yen maksadlara göre kuvvetli bir devlet ida
resi kurulmakta idi. Asırlarca sürecek bir 
ordu teşkilatı ile devşirme usulü, azlıklara 
karşı da müsamahakar olduğu kadar dira vet· 
lihir din politikası, bu idarenin esasını teş
kil ediyordu. Ki bunlarsız, Osmanlıların {ü
tühatı devamlı kalamazdL 

Sırp devletinin hayatına son vermiş olan 
Kosova meydan muharebesinden sonra bir 
Sırp patriyotu tarafından şehid edilen Hu
davendigar, ilk Osmanlı hakanları arasında 
e? yararlılarından bıri olan oğlu Beyazıt'a 
bırkaç ufak Türk beyliD-inin ilhakı ve bir 
de, dört tarafı çevrilmi~ ve inkırazın artık 
kemal çağına gelmiş Bizans'm zaptından 
başka bir vazife hırakmamıstı. Ve Bosfor kı
yılarındaki yorgun ve cok kereler tehlikeve 
dü~müş olan imparatoriar şehrinin eceli, ar
tık bu sefer gelmise benziyordu. Türk ordu
l~n her tarafta k~zanıyor. her tarafta iler
lıyordu, Kücükasva'da. Bulo:cıristanda. Mo
ra'da. HrristiyanhD-m doiYudaki son kalesini 

h ı--. 

kurtarmak üzere hazırlanan ve Macar kıralı 
Sigismond'un emrinde hulun-:ın bir hachtar 
ordusu Nikopolis'te korkunç bir bozguna uğ
radı. 

Fakat Bizans'ı tehrlid ed~n bulutlar, bir 
kere daha dağılmıstı. Anadoludaki beylikle
rini kavbeden Türk hevlerini11 rlaveti üzeri
ne, Timur, Anarloluya girerek Beya7,1t
m ordusunu Ankara'da periı:;an etmişti. Be
yazıt, arzusun"' rağ·men sehirl <liic;em~rti fa
kat az sonra Timur'un esiri olarak öldü ve 

Anadolu yeniden kılıç ıle y~ngının tatırıule
ri 11e tanıştı. Timur'un gözünde ne Anado
lu ne de Osmanlıların A vrupadaki topra.ı:· 
ları vardı. Timur doğuya doğru çekildi ve 
hazırladığı yeni seferleri tatbika vakit tu
lamadan, öldü rı l· 

Timur'un beklenmedik çekilişi talisiz 
Beyazıt'm yerine gelenlere, devleti süratle 
yeniden kurmak fırsatım vermiştir. Öyle ki. 
Ankara muharebesinden kırk sene scnı·a, 

III. Murad, Papa'nm bir haçlılar seferi ohı
rak İstanhnl'un vanhmımı e-nnrlerniö-i ve 
Hunyadi'nin emrine verdi~i bir orduvu, ilk 
bir iki muv~ffakıveto:;i zlitdPn <::onra ortaclC\n 
kaldırmca, Bivms'm mnk::ı<ldP.ratmı artık 
ancak bir mucize kurtarabit""r~1<tl. 

(Sonu var) 

[1] Bischoff, Timur'un bir Türk serdan oldu
ğunu bilmiyor. Yıldırım ile Timur'un karşıla+ma· 
larını, Osmanlı llanedanmdan devrolmuş hlcisık 
tarih bilgisine göre mütalea ediyor. Osmanlı'nın 
Sırp kıtaları kar~ısında Timur'un orduıun lo nz 

Türk oymalllarının vuruştuklarını bilıı~• ,.ı;. " 
dı.ğı hükümler bafka türlü olurdu. R R 
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Son haftaların edebiyat yazışmn
• .-.rı, hemen bir aıurdanbcri &Öylene 
10ylene kula '<iarı yormuş bir hakilla· 
tm tekrariariyle doludur: Edebiyatı· 
ııu:ı., ileri uluslar edebiyatının ya 
Turkçe) c çevrilmelerini, yahut onla· 
nn tesiri altında yazılmı~ Örneklerini 
'ermelttedir. Bu kopya edebiyat, 
mektep çocuklarının meşk yazmala
rına benziyor. Hani bizim yaratıcı ve 
memleketi ~oyliyen edebiyatımız? 

işte sual bu, mesel bu. Yalnız tu
hafı şu ki yukarda soylediğimiz uzun 
:r.aman içinde hep bu mesele ortaya 
konmuş, sual sorulmuş ; fakat mesele 
halledilmemiş ve bu suale özlü bir 
cevab verilmemiştir. 

Her şeyden önce şunu belirteyim 
ki Tanzimatın ilk yıllarından beri ge· 
çen türlü devreler içinde memleket 
ruhunu aatırlarına aksettiren hiç bir 
üerİn bulunmadığı kanaati türk ede· 
biyatına büyük bir hakaızlık olur. 

Reşat Nuri'nin Y~il Gece'siyle 
Kızılcık Dalları'nda geçen v kalar bu 
memleketten başka bir memlekette 
mi olmuştur? Faruk Nafiz.'in Han 
Du•arları'nda yazılı satırları türkçc 
•e bu satırların arkuındaki ruh mem· 
leket ruhu ayılmam lr mıdır? 

Falih RıOı:ı'nın Rusyayı ve lngilte
nji görÜ§leri, türkten ba,ka hnngi 
-.illetten bir zekiı:wn gözüyle görüle
bilir? 

Yahya Kemal'in Akıncıları, türk 
iükelerindt:n rüzgar gibi kopup baı
llll milletleri önüne b.ılutlar ıibi k1t
tan atalarımızdan batkası mıdır? 

Hamidin Gazup Şair'inde ihtiyar· 
lıjm kükriyen &ene ruhu, bu memle
kette doğmuı ve bir asra yakın, on. 
dan uzakta iken ona yakın kalmı§ 

manevi varlığın kızgınlıklarını söyle
lem.iyor mu? Daha ve daha ve daha •• 

Böylece memleket ruhunu aöyliyen 
•aerler yok olmamakla beraber dj. 

:receksiniz ki niye bunlan dünya bir 
Makıim Corki, bir T ohm as Mann, bir 
Tagore, bir Kipling gibi tanımıyor? 

Neye bunlar, araıulusaJ bir ün ka· 
u.nmıyorlar? Eserleri mi zayıf? Ken

iieri mi değersiz? 
Bunda iki baıh aebcb var. Biri bi

zim aon asırlarda medeniyet bakımrn· 
dan bütün dünyaca ihmale uğramıı 
bulunmamızdır. Aynı fikri bir ba§ka 
ıürlü söyliyerek, kendi manevi varlı· 
ğnnızı uzun zamanlar kendimizin a
JAğı görmemiz ve onu dünyaya tanıt· 

manın miJli bir va.&İfe olduğunu du_ 
yup anlamamamızdır. ikinci aebeb, 
kendimizi muasır medeniyetin umu
mi seviyesine yükseltmek için büyük 
bir emek sarfetmeyiıimizdir. Kısa bir 
söyleyişle kendimizi manen var et· 
meğe çah§mamak ve ne kadarı vana 
onu esaslı ve te~kilitlı bir emekle 
dünyaya tanıtmayı bir ihtiyaç halin
de duymamaktadır. 

Bu niçin böyle oluyor? Bu §Unun 
için bu olmuıtur, ve bir müddet da· 
ha böyle olacaktır ki cumuriyet dev
rine gelinceye kadar Türkiyede bir 
kültür bir!iği yoktu. Tü;k genci bir 
laraftan medresede, bir taraftan mek
tebte yetitir; ayrı ayrı, şark' ile garb 
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-kadar biribirinden uzak iki kültürün 
kucağında büyürdü. Yine cumuriyet 
devrine gelinciye kadar memlelletin 
üç beş merkezinde, me,.·cudu üç yÜ· 

zü geçmiyen üç be§ çürük çank orta 
öğretim kurumu vardı. Böyle ..,lunca, 
umumi kültürü tamam bir kütle var
olmadığı için edibe, taire, romancı· 

ya muhatab, üç be§ kişiden ibaret ka. 
lıyordu. Tarla ve uygun muhit bulun
madan hangi çekirdeği yetiştirip a· 
ğaç yapabilirsiniz? 

istibdat devrinde, Senetifünun e· 
debiyatının yaptığı büyük velvelede 
bu ünlü mecmuanın en çok satıldığı 
zamanki tirajının 1100 den ibaret 
bulunduğunu mecmua sahibinden si· 
ze olduğu gibi naklediyorum. Hal· 
buki ileri bir memleketin köşe bu
cakta kalmış bir kasabasında bun
dan fazla günlük gazete satılır. 

Bizde umumi kültürü kuvvetli bir 
elit zümresi yavaş yavaş yetişip hiç 
olmazsa on be§ yirmi binlik bir oku
yucu grupu tcşekkü' etmedikçe bü
yük, dahi sanatkar zor yetişir. Meş· 
hur ve mıı ruf bir temsili burada tek

rar ederek diyeceğim ki, ayrı ayrı 

keman, viyolonsel, flüt ve saire gibi 
sazlan çalmayı bilenler yetişmeden 

çok kuvvetli bir orkestra tefi neye 
yarar ve böylesi hiç yetişmi! midir? 

Bunun için işi kendi hıtline bırak
mak ve fatalist bir ruhla hareket et· 
mek, bizim gibi inkılabçı bir nesle 
yaratmaz. Esasen bu ebebledir ki 
zaman zaman, aannt, ilim alanında 

büyük adam tahassiirleri ya bir mu· 
sahabenin, bir makalenin veya bir 
konferanr., ve bir kitabın mevzuu ol
maktadır. 

O halde ne yapacağız.? Bence, her 
§eyden Önce kuvvetli mekteb kuraca
ğız. Burada kullandığım mekteb sö
zünün iki manası var. Biri, devlet biz· 
metlerinden biri olan okutma ı§ının 

laboratuvaradır. Bunda bilhassa elit 

zümreyi yetiştirecek orta Ögretim ku. 
rumları bel kemiğidir. Kuvvetli lise 
olmadıkça, kuvvetli elit yeti mez. Bu, 
Önce bir keyfiyet, sonra biı; kemiyet 
davasıdır. (iyi) yetiştirebildiğimiz 

zamandır ki (çok) yetiıtirmek dü
tüncesini ileri sürebiliriz. 

Mektebten anladığım ikinci m na· 
ya gelince bu Eco)e 1..itteraire denilen 
küçük zümrelerdir. Bugün ayrı ayrı 
çok kuvvteJi denecek edebi tahaiyet• 
lerimiz hakikaten var olduğu halde 
biribiri Üzerinde otorite kurmıya ye· 
tecek kudret sahibi olmadıkları için 
aralarmdan herhangi biri öbörlerine 
baı olamıyor. Bu, kendilerinin de
ieraiz olduklarını göstermez. Fakat 
bir tanesinin kudreti de bir okul kur
mıya yetmemektedir. 

Bu iki yönden de umutauzluğa 

düşmemeliyiz. Türk eliti günden ıü· 
ne kendini toparlamaktadır. Onlara 
manevi sahada örnek olan düıünücü 
ve yazıcılarımız yavaı yavat bu zÜJn. 
renin manevi tazyikini duymaktadır
lar. Beğenen ve beğenmiyen liyakat· 
li bir muhit böylece var olma yolun
da bulunduğu içindir ki edebiyatımı· 
zın yarınını endişe ile de il, aydm· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~:& 
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Yabancı gazete 
Yunanistan 

lıadiseleri 
1 fUb"t 936 tarihli Mançeşteı Gor

diyen gazetesinden : 

Bundan bir müddet önce İnsan, 

Yunanistanın bir durluk hükumetini 

ne istediğini, ne de buna layik oldu

ğunu dÜ§Ünmek mecburiyetinde idi. 

iki ay önce memleketine dönen kral 

Jorj'un devrinde kralcı ve cumuri

yetci partiler taraf&ız bir kabinenin 

idaresi altındn birleşmişlerdi. Şimdi 

yine memlekette parti n)rılıkları baş 

gô:;temıiş ve hükumet darbesi yayın

tıları ortada dolaşmağa başlamıştır. 

Bugünkü buhran, seçimin yapılma· 

sından ve general Kondilis'in öliı· 

mündcn sonra vukua gelmiştir. Hal· 

buki bu iki hadisenin de du uınu da· 

ha ziyade düzelteceği umulabilirdi. 

Bir defa dürüst ve tarafsız bir se

çim yapılmasını görmüş olan politi

kacılar, timdi bundan ne auretle fay. 

dalanacaklarını bilemiyorlar. 

Liberal partinin elinde büyük bir 

çoğunluk vardır. Fakat Venizel::>:\CU 

ve cumuriyetci olan bu parti bir kı-.ıl 

idaresi altında kraldan ziyade kralcı 

bulunu)'Orlar. 

Kondilis'in emirleri Üzerine parla. 

mentoda iki karşılıklı parti eşit bir 

hale gelmişlerdi. 

Bu vaziyet içinde en iyi kotarma 

çaresi, bir koalisyon yapmaktır. Fa

kat Yunanistanda koalisyon, başka 
bir anlama gelir. 

Venizelos, kendi partisine bir koa· 
lisyon yapmalarını teklif etmiş, Yu
nanistanda büyük bir kralcı parti
nin önderi olan Çaldaris'de bu şekli 
kabullenmİ§tir. 

Müfrit kralcıların batında bulunan 
Kondil is'in ölümünün de son zorluk
ları ortndan kaldırması beklenmjrae 
de bugünkü durum bundan çok uzak

tadır. 

KondiJis grubundan olan ordu za
bitleri, önderlerinin ölümü üzerine 
Venizeliıtlerin büabütün ağır bas. 
mak isteyeceklerini, hatta Makedon
Ja'da bir cinayet de yaptıklarını ileri 
sürerek, her zamankinden dahil zi
yade, anlaşmaya yanaımamakta

dJl'lar. 

Fakat itin hakikati şudur : Ordu 
mensupları aiyaaa itini diplomatlara 
bırakıp kendileri doğrudan doğruya 
memleket bağlılığından batka bir 
şeye karışmamağı öğrenmedikçe ve 
yahut bu nokta kendilerine öğretil
medikçe cumuriyet de olaa. krallık 

da olsa Yunanistan aulh yÜzÜ göre
miyecektir. 

Irk bir ümitle bekliyoruz. Yeter ki 
mekteb memleket mektebi olau~ ve 
memleket mektebli memleket haline 
gelsin. (Varlık'tan) 

A frikadaki lı a rb 
ve .. 4 nı.erika 

Noye Zürher Saytung gazetHine 
Birleşik Amerika hükümetlerinden 
ya:z;ılı)'or: 

Afrikadaki harb, amerikalılara hiç 
bir '!> ey ifade etmiyor. iki Amerika ta
kımı aı·asmdaki bir ayak lopu maçı· 
nın, De Bono'nun veya Rns Nasibu
nun yaptığı işlerden çok daha önem
li bir manası vardır. 

Zaten, böyle bır sürü biribirini tut
mıyan, vuzuhu olmayan hnberlerin 
içinden kim çıkabilir? 

Eğer ki, burada da bir kısım mü. 
cadelesi yapılmamış olsnydı, Ameri
kada bu harbı kimse ağzına bile al
mazdı. Aylerdanberi, Amcrikadaki 
renkliler, Etyopi'nin tarafını tutarak 
han•kete geçmişlerdir. 

llk önce Harlem'deki İtalyan lo
kantalarına karşı başlıyan boykot ha
reketleri, italyan meyvacılarına ve en 
sonra, Nevyork'un her köşe baıında 
rastlanılan İtalyan ayakkabı boyacı· 

larına kadar yaydmııtır. 
Buna karşı, Roma dişi kurdunun 

çocukları, cevab vermekte kusur et
miyerek, gazetelerde gülünç çatışma· 
lar başlamı§tır. 

Büyük küçük, bütün gazeteler her 
gün, İtalyan amerikahların, alman 
a.merikalıların veya başka amerika
lıların, denizaşırı eski yurdlarma kar
şı ~a vurc!ukları hakaretlerle dolup 
taşmaktadır. 

Haile Selasiyenin m. ' ııdderatmı 

veya, Etyopi çöllerinin kimin elinde 
kalacağını Amerikada hiç kimse cid. 
di olarak düşünmemektedir; fakat, 
halk ve milletl~rin büyük bir rekabet 
boğazlaşmasında bulundukları bu bü
yük şehirlerde, Afrikadaki harb ha
diseleri, halk arasındaki tezadları 

kat kot çoğaltıyor, öç almayı İptila 

haline sokuyor. 
Bu mücadelede ise, oyunu lngilte

re kazandı. Britanya hükümeti, gizli 
ve kardaşça bir eda ile. Amerika hü
kümetine haber vermeden tek bir •· 
dım bile atmadığı besbelli bir haki
kattir. Amerika hükümetinin de, ln

giltereyi harekete geçiren sebebleri 1 
dostça bir tavurla takib ettiği, apaçık 
bir keyfiyettir. 

Her iki hükümet de, aynı dili kul-
lamyorlar; bu vaziye~ karşraında an· 
latmamış olmaları çok tuhaf olur. 

Dünya barbındanberi, ve bu har -
bın çadırları altına girdiii tarihten· 
beri, Amerika diplomasisi. Avrupa İt· 
lerine karııınca, kötü bir aaraınb ve 
ürperme geçiriyor. Onun için, Avru
pa işlerinin lifı geçince, Avrupa dev· 
letlerinden birine dayanmayı tercih 
ediyor. 

Bu vaziyet karııamda, İngiliz dip
lomaaiıi de, Amerikayı kendi politi
ka çevresi içinde ahkoyabilmelı için, 
ona büyük ölçüde nezaket ve saygı 
göıteriyor. Netekim, bunu, baıarmAk· 
ta hiç :.torluk çekmi7or. 

lngiliz hükümeti, asılları Anglo · 

ar z 
Mısır bası,nı ve 

Türkiııe 
El-Belag g cı=etesi, munta:zaman 

lehimiule neşı ı)'at yaptığından do
layı, Basın Genel Direktörlüğü t'4ra
Fından kendisine teşelıkür edifmi~ti. 

El • Bela{: sahibi ve Mısır matbuat 
Biı·liği Reısi B. Abdülkadir Hamza, 
bu mektuba a.~ağıda tercümesini koy· 
duğumuz satırlnrla cevab vermiştir: 

Selamlar ve rmygılar. "El - Belağ" 
gazetesinin Türkiyenin önemli dev
rimleri hakkında yaptığı neşriyattan 
dolayı memnuniyetinizi beyan eden 

4. 1. 1936 tarihli mektubunuzu nl. 
dım. Mektubunuzda bize teşekkür e

diyor, ve çalışmamızda muvaffakr
yct diliyorsunua. Yüksek mektubu
nuz, ruhumda ve bütün El - Belağ" 

gazetesinin muharrirleri arasında, 

karşılıklı kardeşlik ve amimi do!'t· 
luk duygularını canlandırmıttır. Mı
sırlılar, Türkiye ve Mısır arasındaki 
yüzlerce yıllık bağlardan dolayı türk 
inkılabını takdir ve hayranlıkla kar. 
,ılamışlardır. Türklerle mısırl.lar a• 
raıındaki kan birliji ve kar§dıklı men
faat, bu bağları takviye edecektir. 

Bu mektubum ile Mmr ulusunu 
temsil eden M111ır matbuatı namına 

- vasıtanızla · a~il türk ulusuna kar~ı 
olan takdir duygularımızı iblağ et

mekle bahtiyarım. 

Bu mutlu vesile ile, doğunun kah
ramanı, ve inkılabçdığın sembolü o
lan Atatürk'e saygılarımızı sunmakla 
müftebiriz. Cenabıhak gene ve yük
sek Türkiye'yi, bu kahraman sayeaın
de, uki şanlı ve şerefli mazisine ka
vuştursun ve Türkiye bütün tark u
luslarının istiklallerine hami ve hür
riyetlerinin müdafii olııun. 

Saygılarımı kabul etmenizi rica e· 
derim. 

"El.Bela{:" gaZA?tesi sahibi ve 
Matbuat Birliği Reisi 

A bJüladir Ham:z;a. 

Sakaon olanlarla, eskiden Anglo · 
sakson ırkından olmakla övünenle-

rin, üst tabakasını elinde tutmakta· 
dır. Bundan bafka, haçlılar harbı is

teğini taşıyan ve hele, böyle bir har
bın, katolik· bir memlekete kar§ı ol
masını ve dolay1&iyle de, papanın ca
nını sıkacak olan bir harbın yapıl· 

maamdan zevk duyan protestan kili
~eıiyle de hot geciniyor. 

Bununla da kalmıyor. lngiltere, 
1917 denberi eaaslı bir nizama soku

lan ve almanların yerine İngilizlerin 
getirildikleri üniversiteleri c't kendi 
tarafına almasını bilmİ§tir. 

Fakat bütün bunların arasında, İn. 

giltere, Birletilf Amerika hükümetle
rinde çok büyük nüfuzları olftn ya
hudi yığını ile işçileri de kazıtnr" trr. 
Bunlardan, yabudiler, Musoliniyi he
def alarak, Hitler'i vurmak, geri ka
tanlan ise, her türlü diktatör1üğii 

protesto etmek istiyorlar 

TOPYEKUN HARB 

!etlerde topyekun harbın gerginliklerini ya
ratıyor. (1) 

Topyekfuı harbın mahiyeti, böyle bir har
ba girişcbilıneği, ancak, milletin, varlığının 
idamesini tehdid altında görmesine ve bu 
harbı, üzerine almağa azmetmiş olmasına, 
bağlı tutmaktadır. 

mayı hak etmeyen, en bayağı ve ahlaksız
ca bir harekettir. Bu gibi harblar, milletin 
hayati varlığı için değil, kazanç ihtirası ile 
tutuşturulmaktadır. (2) 

politikanın ehemiyetine, o, harbm ehemiye
tinden daha çok ileride yer vererek, harb gü
dümüne. yani, ordular kumandanına da az 

Yazan: G~neral Lud~ndorl 
Türkçe}'e çeviren: Hikmet TUNA 

Yalnız ordular değil, bünyelerini teşkil 
eden parçalar üzerindeki tesiri derece dere
ce olsa bile, milletler de doğrudan doğruya 
harbın hedefidirler. Tarihin eskidenberi 
aydettiği gibi, nasıl ki, sarılmış bir kale 

içindeki halk, harb tazyiki ve hayati zaru
retler dolayısiyle, kaleyi teslim etmek zo
runda bırakılırlarsa, milletler de, açlık ab
lokası ve propaganda g ibi araçlarla, teslim 
olmak zoru karşısında kalacaklardır. Bu va
ziyete göre, topyekun harb, yalnız a~keri 
kuvvetlere değil, doğrudan doğruya millet
ler cıle) · i·1e olan bir harekettir. 

l> ı acı , fakat acı olduğu kadar da, açık 
bir hakikattir. Bu hakikatin emrine ise, ak
lın cılabileceği her türlü harb vasıtası veri
lecektir: ve zatcrı verilmek mecburiyeti var
dJr. 

"Sen bana ne isen. ben de sana oyum" 
ifadeLi. topyekun harbda, hakkıyla yerini bu
Jnvor. · > ı ela, ona ı·atılmış olan bütün mil-

Kabine harblarının ve mahdud siyasal 
gayelerle yapılan harblann devirleri, gelip 
geçmiştir. Bu gibi harblar, topyekun harb 
gibi, derin manalı ahlaki bir hakka dayana
rak yapılmamıştır; bunların çoğu çapulcu
luktan ileri geçememiştir. 

Bir ulus veya kabile, kendi canını kur
tarmak maksadiyle cenkleştiği, ve düşma
nın, bunları, paramparça edebildiği "sömür
ge harblan". bu musibete uğrayan ulus ve
ya kabile için, topyekun harbın karakterini 
taşır ve onlar da bu harbı, ahlaki sebebler 
altında yaparlar. Bundan başka, bu "sömür
ge harblan", necib ve ciddi "harb" adını al-

(1) Tekmil silôhsıuanma konferansları, u

lusal varlık korunması ödevinin mukadt:es kanun
larım saymadıklarından, neticesiz; kalmağa mah
kumdurlar. lfin içinden, ya,.udi &le Roma em
peryali:uninin yok edilmesi ve dolayisiyle, mil
letlerin ulusal u;>anıkl1ğı, wlha hizmet edecektir. 

Topyekun harbın karakterinden, pek za
ruri olarak, derinlere saldıran neticeler çık
maktadır. 
Clausewitz denberi, yani hemen hemen 

l 00 yıldanberi, harb, nasıl mahiyetini değiş
tirdiyse, politika ile harb güdümü de, müna
sebetini öylece değiştirdi, ki sıyasa da, tabi· 
atiyle kendini değiştirmek mecburiyetinde 
kaldı. Clausewitz in, ''Harba dair,, ese
rinden alıb koyduğum izahlarında, vaktiyle. 
onun, politika ile harb güdümü arasındaki mü 
nasebeti, nasıl gördüğünü göstermiştim. O, 
bu mülahazalarında, yalnız, devletlerin biri
birleri arasındaki münasebeti tanzim ile, harl 
ilan erlen ve sulhu yapan. dış politikayı göz 
önünde tutmuştu. Başka bir politikayı, 
Clausewitz hic aklına getirmemişti. Bu dış 

(2) Dünya harbında, Birleşik Amerikcı hükü
mctlerinin, Almanyaya karşı Aı.ırupa toprakla
rında giriştiği hcırbın, kendileri için, sömürse har 
bınin karakterini laşıd,. Onlar, bu harbta, dünya 
kapitalistlerin ptıralarını kurtarmaktan bafka 
bir şey düşünmediler. 

çok pay ayırmış olmasına ragmen. harbı ve 
harb güdümünü bu dı~ politikaya, pek bağlı 
tutmuştur. 

Clausewitz'in düşünce yollarını daha iyi 
anlayabilmek için, ''Harba dair.. eserinden, 
aşağıdaki yerleri ah yorum: 

"Görüyoruz ki, harb, s;ırf biı· politiha 
hareketi değil, hakiki bir politika unsuru, 
poliıika münasebetinin bir devamı ue o
nun, başka araçlarla tatbikidir. Harba has 
kalan şey, yalnrz, araçlarının hususiliğine 

aittir. Harb sanatı genel olarak, ordulctr 
kumandanı da miinferid hallerde, polittha 
istikameı ve gayelerinin, bu araçlara ayhırı 
gelmemesini istiyebilir ki, bu ; .. f,1 ll, 
hakikaten az bir şey değildir; -:ırı· 

cak bu da, münferid hallerde, -;ıyascıl 
J • 

emeller üzerinde, ıstediği kadar kuV<~tJdlı 
bir suı·ette tepkisini yapsın, bu isteği, dai• 
ma, sırf politikanın bir modilikuyona diye 
Jü~ünmek mecburiyeti 1>ardır. Çünkü, sıya· 
şal emel, gayedir, harb bir arafhr; araç ;.,,., 
hiç bir zaman aa;>esız olarak dü;ünüle· 

mez.,, (Sonu vür' 
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SOGUK ve FIRTINA 
lstanbulda U nkap tını köprüsü koptu· 
300 ka.dar mavna, sandal ve nıotör 
battı -Edirııede 38 kişi donarak öldü 

( BQ§ı 1. inci .aylada) 

Umumi va;ıiyet havımm M>i.ıma

.... yolundadır. 

.. ".mbulcfo: 
htaobul, 13 (telefonla) - Evdai 

ııunkü fırtına lıtanbulda bir çok zarar· 
lara ve kaz."\lara ıebeb olmuşlur. liman. 
da batan sandal, mavna ve motör gibi 
n. kıl vasıtalarının sayısının 300 kadar 
oldugu aanılmakta iıe de kati mıkdar he. 
nuz teıbit edilememiştir ve ancak yarın 

belli olacal<lır. 
felefon ve telgraf hatları bozulduğu 

için ~traf<iaki kaz.a ve köylerde fırtına

nın yaptığı hasarlar hl'kkmda aarih ha· 
berler aJınamamıtbr· 

Deniz yolları iıletmeıinin "'Karade
niz" vapuru fırtınaya tutulunca Ereğli 
.limanına aığınnuı, fakat demir zencir
lel'i koptuiu iç.in anda barınaınıyarak 
denize açılmıı ve büyiık küçlüklerle an· 
aık bu ıabah İıtanbula gekıbilmiıtir. 

Denizde fırtına devam ettiği için, 
•~• ... t on birden bupn öile)·e kadar 
liman vasıtaları çalıtamamlflardır. Va. 
purlar 'H tramvaylar ıayri muntazam M: -

fer yapnuflardır. 
Mezarlıkdaki .ervilerı evlerin bahçe

lerinde ve ıokl'kdalıl bir sok ağaçlar 
rüzıirın tiddeti yüzünden devrilmİftİr. 
) stanbul belediye ımırlan içinde 600 e 
yakın ağacın devrildiği tahmin olunu

yor. 
Oamları çöken, uçakları kopan ev

leı-ın aay111 belli değildir. Camilerden 
Ayasofya.nın iki, Sultan Ahmedin bir 
ve Süleymaniyenin bir minaresinin kur
'unlariyle daha bir çok camilerin kubbe. 
lerinin ve minarelerinin kur,unlan uç. 
mu,tur. 

Uı kapanı koprü ıü hrtınanın şiddeti. 

ne öayanamıyarak kopmu§ ve köprü
nun ortasındaki iki büyi.ık duba hrtına
nın laz;ikiyle Galata köprüsünün yanı

na kadar gelmittir. 
Sanyer önünde karantine bekliyen 

Adnan vapuru gene fırtına yüzünden 
Haydarpafa mendereğinin yanına kadar 

ıcelmiştir. içinde Türkiıtandan gelen ba. 
cıların bulunmakta olduğu geminin k:ıp. 
tanı teaadufen izinli olduğu için gemiyi 
lostromo idare etmi~ ve ancak tesadüf 

Her-i olarak feci bir kaza olmamıştır. 

Fırtınanın sebeb olduğu bir çok ha
sar'arın başlıcalan bunlardır. Dün ' " 
yağmı~, b:ı sabah han açıp karlar eri· 

meğe ba~lamış ia.e de akşam üstü fırt· 

rNl ''" ı;,ı.,rı ba"'l"mıst•r. 

Çı,wlca 1111utdeiunuımiıi dondu. 
Ç.\lalca müddetumumiai fırtına yü

;.ı.ÜndeL vukua gelen bir donma hi.diae
sini tahkik için hidiae yerine giderken 
yolda donınuştur. 

J.;tlirne<le :~8 kifi donurak öldü. 
IJirılert·e ko~·un ve tcıruk dondu. 

.. Edirne, 13 (A.A.) - Evvelki 
g~n~ü kar tipisi Edirne vilayetinde 
~uyuk.hasarı mucip almuştur. Po-
1ı~ ve Jandarma teşkilatının şim-
diye k~dar edindiği malfunata gö
re, Edırne ve Mülhakatında 38 
kişi donarak ölmüttür. İki çoban 
da koyunları ile birlikte kaybol
muştur. Bu arada üç binden fazla 
koyunla binlerce tavuk telef ol
muştur. Bir de ev yan •,tır. Henüz 
telefon ve telgraf hatları tamir e-
cCmeruiş köyler olduğu için bu 
köylerden malfunat alınmamıştır. 
Trc.kyanın diğer vilayetinde de 
büy;fü zayiat vardır. 

E "';rne, 12 (A.A.) - Bir gün bir ge. 
cc C: ~vaın eden şiddetli tipi, dün ıabah 
~..ır.r.uşlur. Tipi'de umumi müfettişliğin 
, .c viıayetin emriyle otomobiller mektep

lcı-de kalan talebeyi mütemadiyen evl
rine b~:mışlardır. Şimdiye kadar c<li
Dilen malıimata göre, Edirne köylerinde 

\eı ve Edirne' de bir kişi soğuktan dona. 
rak ölmü~tür. Bilhassa hayvan telefab 
toktur. Ynlnı.z Edirne'nin yeni imaret 
lhahallesinde 190 koyun ölmüştür. Dün
'4enberi Edirne ile lstanhul ve diğer te. 
lefon ve telgraf muhaberRtı durmuş bu-

lunuyordu. Bugün yıkılan direkler- kal

dı.rılıru§, hatlar ~İr edilmiş 11e akıam 
üzeri latanbul la telgraf muhabere.ti baı. 
lantJtbr. Fırtınanın \'e k.ar'ın şiddetinden 

gece evlerine ııidemeyip otelıerde kalan 
olmuıtur. BıJhaua dün gece uç •aat rö. 
tarla ıelen I ıtanbul tirenindeki yolc~r, 
şehre gelmekte bü)' uk miışkıl.ata ugra-
11111. batta bir kıımı gelemcnuştir. 1Jı.in 
gece Avrupadan gelen konvan~ıyonel ve 
ekspres üç ıaat ııec.kmiıler ve ancak 

Kuleliye kadar giden;k bugün .aal ll'e 

kadar orada kalını§ ardu-. lstanbuldan 
hareket eden ve bu ıabah aaat yedi bu. 
çukta Ectirneye gelıneıi gereken 1'onvaıı 

siyonel hala gelmemiştir. Ekspres iae 

1 l aaat rötarla bu akşam saat 18' de 
gelmiştir. 

İ:ımirde: 
lzmir, 13 (A.A.) - Şiddetli ve ıü. 

rekil yağmurlardan ıonra, §İmdi hmir ,.e 
havaliıinde mülhit bir aoğuk dalgas~ ı İİ· 

küm sürmektedir. Her taraf buz için~ 
dir. Soğuktan hayvanat arasanda zayi
at olduğu gibi, mahıuldeki zarar da mü
hiın uytlmaktadır. l:ı.mir civannclalu 
bahçelerde selden ve aoğuktan mül.: .ı 

zararlar olmuı, enginar Ye bakla tarla. 
ları yarı yarıya mahvollllllf pbidir. Tü
tünmahıu lü de zararlanmıttlr. Bornon 
çayı, 500 hektarhk bağ ve bahçeyi kwn 
ve küçük tatlarla doldurarak tabrib et. 
mittir. Ovanın diğer kııımlan da su al
tında kalmıttır. Foça' da fırtınadan bir 
cami yıkılmıt ve bir çok zeytin aiaçl.uı 

devrilmi,, iki kayık babnltbr. Torbalı 
ile Şile ara11nda sular altında kalan köy
lerin vaziyeti Menderes nehrinin yc--i 

den ta1maa1 üzerine tehlikeli bir şekil al 
mışbr. Bir kaç köy tama.nen boşallıl

mışbr. Menderes sularının yeniden yük. 

selmeai, T orbalr ve fire kazalarııu 

ıeylib mıntakaaı içine ıokmaktadır. 

Tire'nin .,;.ıbaşı koprüıü yıkdmıştşır. 23 

sandal ile koylere erzak yetiştirildiği gı· 
bi tepeler üzerinde k.ııan hayl'anata da 
saman ve yem gönderilmiıtir. 

Hava dün de yağmurlu geçmişse de 
bugün açıktır. Sular inmeğe başladığın

dan yollar tamir edilmeğe, poatc. tiren· 
leri işlemege baılamıştır. Tirenler, ö. 
demiş - Aydın araıında henüz itleoıe
mektedir. Karaağaçlı • Sarohanlı araııı 

ile Akhisar yakınlarında şimendifer bat· 

tı bozulduğundan Bandırma'ya giden tı · 

ren, dün lzmir'e dönmüştür. 

lzmit, 12 (A.A.) - Gece yarmnda 

başlıyan §İddetli bir karayel hrtıbaaı u
baha karşı durmuş ve kar yagmıya ba,. 

Jamı,tır. 

Muğl.tula; 

Muğla, 12 (A.A.) - Dün aabah b&ı· 
hyan tiddetli ve aürekili yağmurlar, a· 
ralıksz geceye lııadar aünnüt ve gece 

23'te ıehire ve civar dağlana kar dütmüş. 
tür. Barometre eabahleyin sıfırdan ıqa

ğıya dü,müştür. 

Kllrtldenizıle ~iddetli /ırtmtı ııar. 

lneoolu, 13 (A.A.) - Sabah.· 
leyin yıldız karayel fırtınası ak
tama doğru şiddetini artrrmıt, de
niz seferleri durmuştur. 

Dalgaların büyüklüğünden aa
hildeki kayık ve motörler tehlike 
altındadır. 

Bu sehebten kıyıya çekilmeğe 
çalrşılmaktadl1'. Kar tipi halinde 
devam ediyor. 

Sinop, 13 (A.A.) - Karade
ni zde şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmektedir. Yollarına devam ede
miyen vapurlar limanımıza sığın
maktadır. 

Giresun, 13 (A.A.) - Dün ak
§amdanberi denizde karada tid
detli bir fırtına hük\im sürüyor. 
Şiddetli esen batı karayel rüzga
rı denizi kabartarak COfkun dalga. 
lar Karadeniz kıyılarını dövüyor. 

Trabzon, 13 (A.A.) - Ak§Un mit. 
hiş bir fırtına oldu. Elektrikler, birkaç 
kere ıöndü, ağaçlar devrildi. Bu et.nada 
limanda lstanbul'a kalkacak fzmir vapu-

ULUS 

DENiZ 

KONPERAN. INDA 

Amerikanın 
reddettiği teklif 

Londra, 13 (A.A.) - Deni:ı konfe
ran&rnda Amerika Birlqik devletleri, 14 
pusluk topları havi zırhlılar için 35 bin 
tondan aşağı bir had kabul etmeyi kesin 
olarak reddetmekte iseler de. Royterin 
Öğrendiğine göre, bu devletin, katiyen 

da?mi bir tahdid olarak değil fakat ~ '· 
nız şimdilik bugünkü 'taziyet için, Fran • 
sa tarafından ileri sürülen bir uzlaşma 
teklifini kabul etmesi ihtimal dahlinde 
bulunmakadır Fransanın uzlaşma tekli

fine göre, her devlet, ıon zamanlarda 
fransada tezgaha konan iki zırhlı ile l 
talyada yapılmakta olan iki zırhlıya te

kabül etmek üzere, ikişeı· tane 35 bin 
toluk zırhlı yapabilecektir. 

1Ml~RİKA ı\ l>tNil 
HA KA,,'J H AS1'A 

Va;ington, 13 (A.A / - Geçen
lerde kab\Jl'ga kemikleri kırılan ve 
hastaneye kaldrrtlan bahriye bakanı 
Svanaon'un vaziyetinde ihtilat ol
muıtur. Doktorlar haıtanın ağır ol· 

duğu düşüncesindedirler. Bununla 
beı aber bütün umitleı-. de ke~ d~· 
it.illerdir. 

ru yolcu alıyordu. latan:.. ıldan ıelen 
Aksu vapuru, yolcus.unu boşaltamıyor
du. lzmir vapunından aynlıp Akeu va. 
purundan postayı atan Çapar'ı dalgalar 

devirmiş, içindeki 10 kiıiclen 7'ıi kaybol
mtı§, yaralı ve yarı canlı üç kayıkçı aa. 
hilde bulunmu,tur. Bunlardan biri has
tanede biri de evinde ölmüştür. Yal01z 
bir taneti hayattadır. Diier 1 kitinin ce
~leri sahilJerde a.rannıaktadır. Boğu
lanların arasında elektrik mühendisi An. 
lan da vardır. Felaketten sonra vapur:.lı 
denize açılımı, ancak sabaha karşı Pu
latane limanına sokulabibnişlerdir. Va. 
purda kalan yolcular Pulatane' de kara· 
ya çıkabilmiılerdir. Şehirde umumi bir 
teessür \'ardır. Tesbit edilen bu kayıp 

lardan başka, boğulup kaybolanlar olup 

olmadığı henij:z anlaşılamamıştır. Müd· 
deiumumi, Pulatane'ye giderek Yapur. 
da tahkik t yapınbktadır. Tahsin Uzer 
de Pulatane'ye gitmiştir. 

Dağlara kar yağmıştır. Hava birden .. 

bire soğumuş, Trabzon dür. yaz havası 

yaşarken kışa girmiştir. Dün akşam üstü 
barometre müthis ııurette düşmüştür. 

Trabzon, 13 (A.A.} - Uçüncü umu

mi müfelti§ Tahsin Uur, bugÜn latan. 
bul'dan geldi. Teşkilatiyie vazifeye baı· 
tadı. Tahsin Uzer, bir müddet şehrimiz. 
de kalacak, mıntaka dahilindeki eahil 
vilayetlerinin işleriyle meşgul olacaktıt". 

Maliye, ııhat, kültür müşavirleri henüz 

gelmemişlerdir. 

lhı!'lnriswnd": 
Sofya, 13 (A.A.) - Gerek gf'çen 

geceki kar fo1ınaaından, gerek ufır. 
dan &J&ğı 24 der«eJe kadar inen 

aoğuk sebebinden 30 kiti telef olmuı· 
tur. Orient Ekspres Sofyaya 20 "\t 

kadar geçikerek gelmiıtir. 

Ote taraftan, geçen geceki demir
yolu kazasında ölenlerin mikda. Ja 
16 olarak teıbit edilmittir. 

Sofya, 13 (A.A.) - Kar fırtınası, 
cenub Bulgariıtanında 52 ki§inin ölme . 
aine ıebeb olmu,tur. · 

} unmıisUm,da 
Selanik, 13 (A.A. - Fırtına ve kar 

tipili sebebiyle, altı kqi aoguktan ölmu~ 
~· aiti kişi boğulmuf ve beı YÜz kişi kadar 

da yara.lanmıştır. Bu rabınJa.r, timdiye 
kadar malıim olanlardb". Boğulan altı 
kiıi, Selinik körfezinde batan Penagiı 
gemısı kaptanı ile ta)'faland1r. 

Atina, 13 (A.A.) - Makedonya ve 

Mora'ya mühiın mıkdarda kar yağm ıtır. 
Evelki künkü fırtına, Pire c:ivarmda A· 

yayorgi koyunda bazı haauı mucib ol. 
muı ve altı yelkenli J'Üqir tarafından 8 . 

çddara götüriilmüıtür. Pire lirnanmda 

da ba2I mavnalar ~bnatlardır. la .. n 
zayİab yoktur. 

Adriyaıik'ıe: 
Venedik, 13 (A.A.) - Adıryatik de

nizinde hüküm •m melrte olaı. hrbnada 
ilç balıkçı kayığı balml§ ' 'e 18 ki§i öl. 
müftür. 

SAYFA 5 

Kıs 
-> 

ol im p i )Tatlarında 

60.000 kişilik hir scy iı·(•i )·ığını önünde 
kayakla atlanıa m üsahakaları yapıldı 
Garmiı-Partenkirhen, 13 (A 

.A.) - B. Hitler, bu sabah buraya 
gelmiş Te Ganniş'deki zatlarla 
birlikte doğruca stadyoma gitmiş
tir. 

B. Hitler, Stadyomda milli ıpor 
ıefile kış olimpiyat oyunları baş
kanı tarafından karşılaıunış ve ilk 

maç olan İngiltere - Macaristan 
buz hokeyi müsabakasını seyret
miştir. 

A tfonw nıiisalxık"uırı: 

Garmiıt, 14 (A.A.) - Su.gün teh
rin en alaka uyandıran yeri biç fÜp. 

hesiz patinaj kısmı idi. Burada ıki ile 
muhtelit koıu ve atlama mÜJıabakaıı 
yapılacaktı. 

Huausi trenlerle ve yüzlerce oto· 
mobil ile gelenler 25 binden fazla İ· 

di. Hava giİne§lİ n ıert idi. Me~hur 
harb tayyareciai Udet bir planör i· 
çinde atadyomun il.tünde uçu7or ve 

binlerce cambazlık yapıyordu. Muh
telit kotuda müaabıklann dunqu a· 
lacaldan numaralarda büyük bir rol 
oynuyordu. r tevzuubaha olan teY en 

uzun mesafeye atlamak deiiJ, fakat 
atlayışı k-...rauz ,.apmak Te atlar
ken bütün riicvt azasmdan tam bir 
aerbeeti ile hareket etmeaidiJ'. Onun 
içindir ki atlama müsabakalarmda 
faJDpİyonlar 80 metreden fasla atla· 
dddan halele ba muhtelit koıud• pek 
ender olarak 60 metre geçilebilir. 

Bugün bu yarı§ 60 binden fazla 
bir seyircinin önünde yapılmqt1r. 

Finlandiyalı Valonen yarıtm atla· 

ma kıammd:. 52 metre .,...,, buna 

karşı non -fagen ancak 42 met· 

re atlamıştır. ı~akat norveçli o kadar 

mükemmel bir atlayı§ yapmıfllr k i 

stadyum alkıılarla çmlamıttır. Şam· 

piyonluğun ve altın madatyaıun Ha. 
gen tarafmdan kazanılacağmda he

men hemen herkea birletiktir Ye OD· 

dan sonra pek az farkla gene norveç-

li Hopbaken ve Brodhal gelecekler
dir. Çekoslovakyalı Slınunek iae mer-

Amerika da 
Tevkif ediıen sosyali~ şef 

Brooklyn, 13 (A.A.) - ıki dafa A. 

merika Birlefik devletleri batkanlıim.ı 
aoeyaliat olarak namzetliğini koyan B. 
Norman Thomaa, dün tevkif edilmiıtir. 
Tevkifin aebebi, Brooldyn'deki büyük bir 

mağazadaki i'çilerin hepsinin grev yap. 
malan için, umumi nizama karşı hareket· 

lerde bulunmasıdır. 8. Tbomas kefaletle 

tahliye olunmuştur. Fakat kendiıi ile 

ayni zamanda tevkif edilen diğer dört 

erkek ve kadın tevkifanede bulunmak· 
tadırlar. 

Cumur rei.3liiine ~·eni 
bir namzet 

Boston, 13 (A.A.) - Şikago'da bü
yük bir neşriyat ve kitapçıhk kurumunu 
idare etmekte olan Albay Franck Noks, 
cumuriyetçi olarak Amerika Birleşik dev. 

Jetleri baıkanlığına namzetliğini koyı ı~ 

ve bu namzetliğin ilk formaliteleri yapıl· 

mıttır. 

V.; ltayclud küpe f.(Üncliiz Neu
)'ork'uı bir kuyumcuyu soytlrılm 

Nevyork, 13 (A.A.) - Dün 
gündüz çok tık ve ıyı gıyınmiş 
üç haydud Madison-Avenü'de ka
in bir kuyumcu dükkanına girm1ş
ler, kuyumcu ile kızının ve müşte· 

rilerin ağızlarına bez tıkayarak 
ıusturmuşlar, bağlamışlar ve niiıa 
yet 15 bin dolar mikdarmda bir 

para alarak savuşmuşlardır. 

iKi T AYl' ARF. ÇARPIŞ'fl 
Prag, 13 (A.A.) - iki askeri 

tayyare dün akşam talim uçu§u 
yaparken Slovakyadaki malaki ya
kınında çarpışmıştır. İki pilot ve 
mitrelyozcu ölmüştür. Pilotlardan 
biri paraşütle atlamışsa da, yük
seklik çok olmadığından paraşüt 
açılmamış ve tayyareci yere düş
müştür. 

kezi Avrupanın en iyi atlıyan müsa
bıkı olarak telakki edilmektedir. Be
tinciliği İ&e norveçli Osterkloft'un al
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Hoke)' .. ·ıoçlorr: 

Garmiı, 13 ( A.A.) - İngiltere -
macar hokey müsabakası bugün çok 
kalabalık bir seyirci kütleai önünde 
yapdmıttlr. 

Hitler yanında propaganda baka
nı Göbbels bulunduğu halde maçı 

ııeyretmi~tir. 

Garmi§, 13 (A.A.) - Avuı;turya -
Çekoslovakya hokey maçını bire kar
§ı iki sayı ile Çekoslovakya kavm_ 

mıştır. 

tik devre biraz cansız olmuştur. 

İngiliz lakımı kanada ile yaptığı çok 
çetin maçtan henüz yorgunluğunu a
tamamı§ olduğu intibarnı veriyordu. 
Buna rağmen oyunun onuncu dakika
sında ingiJi:r Brentchley ilk sayıyı 

kaydetmif tir. 
ikinci deVTede İngilizler çok dalıa 

canlı oynamqlar ve macarlann biri
cik eayı.ama mukabil üç eayı daha 

yapmışlardrr. 

Son deYrede ise İngilizler oyuna 
tamamiyle hi.kim olmu~lar ve arka 
.ukaya faaılauz hücwi rda bulun
muılardır. Macarlar bir aralık bu taz
yikten kurtularak hücuma geçmişler
se de İngilizlerin fevkalade bir oyun 
göıteren müdafaasiyle karşıtaşmış

lardır. 

Oyunun aoouna 6 dakika kala en 
iyi İngiliz muhacimi olan Brentchley 
arkadqı Arcbere fevkalade güzel 
bir paa vermit ve İngiliz takımı bu 
auretle beıinci aayıaını da kaydyele
mi~tir. Macarlar mezbuhane gayret
lerde bulunmU§lat ve bütün bu gay. 
retleri bo§a gitıni~tir. 

tik devre 0-0 a ve ikinci devre de 

2-1 bitmiştir. 
Son devrede avuıturyalılar bera

berliği elde etmek için çok çalı~mış· 
laraa da çekler aıkı bir müdafaa ta. 
biyesi kullandıklarından avusturyalı

lar sayı yapl' mRmı~lardır. 

ingilteı-ede 
Kıralın yöı·ü~nıeleri 

Londraı 13 (A.A.) - Kıral, 
BB. Ramsey Makdonald ile Nevil 
Çemberlayn'i kabul etmiştir. 

8ir İngiliz gemisi telılil•ed~· 
iakenderiye, 13 (A.A.) - ln

giliz kruvazörü Sussekı, tehlike l

şareti gönderen bir torpil top a
yıcı gemisinin yardımına gilm•Ş· 
tir. 

l 11gillerc - Mısır g(fru~mt:lc·ı: 
Kahire, 13 {A.A.) - lngıltere hii

kümetinin İngiliz • Mmr görüşmeıcrı 

hakkındaki cevabı gelmiştir. lngılterc , j. 

kümeli, bu cevabiyle, bir İngilız • Mıııır 
anlaşmasr imzası müzakeı·elerin 

çdması için Mısır başbakanı ile ingilı.ı 

fevkalade komiseri arasındaki aıılay .ı . ı 

iare kabul eylemektedir. 

.Sir JJru nwwnd t:. Su,,;,;/(• 
µ-ifr iı ~ t it 

Roma, 13 (A.A.) - lnf:ıltere 
büyük elçisi bugun dış i~leri mııs
teşarı 8. Suvic'i ziyaret etnıişf r. 

İngiliz büyük elçisinin Suv c e 
Fransız . İngiliz askeri anla. a
ları hakkında llalya Laıatı~u . ı 
ileri sürülen itiraz:a:.-a hi.~. r. ... _lın 
cevabını verdiği sanılmaktadır. Bu 
faraziye doğru ise nolanm ) e1.1.ı1 
ne~ri beklenebilir. 

8URll'El>EKI l•'RA1".~:ız ıo ... 
ll.K ... I p:un f;.ı.;ro 1ı;Hil.İl'OU 

Cenevre1 13 (A.A.) _ İrak'm 
milletler cemiyeti de!egesi genel 
sekreterliğe bir m ektup vererek 
İrak mebuslarından aldıPı bir tel 
grafın mandalar koroisvol"una ve
rilmesini rica etmistir. 
. Bu. telgraf ta Su~iyedeki frans. z 
ıdaresı protesto e dilmekte ve Sn
riye rejiminin cleöistirilmesi ist~n-
mektedir. ., , 
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Hava tehlikesine lrarsı: _, 
PETltOl. U1H .• i~,;u . .;L 

Şehir inşa planları 

Birinci ve ikinci kısımlannı bir 
iki sayı önce neşrettiğimiz iç ba
kanlık seferberlik şubesi direktö
nı B. Hasan Fehmi Süerdem'in 
An~~ara radyosundaki hava tehli
kesine kaı şı şehir inşa planları 

mevzulu konferansının üçüncü kıs
mını okurlarımıza sunuyoruz: 

ŞE HR VE L ŞAA T PLANLARIN iN 
TETKiKi 

Sayın dinleyicilerim! 
Yeniden yapılacak mühim inşaa· 

tm ve şehir veya L:asuLa planlarmm, 
her §eyden evel ha va taarruzlarına 

karşı mahfuziyetlerinin temini, haya· 
ti bir zaruret olduğundan bu gibi in
ıaa t ve planların tanziminde bu e
&B3ların gö zönüode bulundurulması 
ve planın tatbi1dne başlamadan evet. 
bunlar hakkında havaya karşı korun· 
ma bakımından mütalea dermeyanı· 
na salahiyettar olan makamm mü
taleasmın alınması lazımdn-. 

Eskiden yapılmış olan bu gibi in
ıaat ve planların da her fırsattan İı· 
tifade edilerek peyderpey bu yeni e
aaslara göre tadil ve ıslahı İcab eder. 

GELECEK SAVAŞLARIN 
MAHiYETi 

Değerli dinleyicilerim! 

lnaanlık tarihi savaılarla dolu ol
duğuna göre; gelecekte de savaflar 
olacağına §Üphe yoktur. 

Gelecek sava,lar uluslar sava§ıclır. 
Muhasım uluslar; dü,man memleke· 
tin bütün kudret kaynaklarını kurut• 
mak, düJman ulusun maddi ve ma. 
nevi bütün varlığını yoketmek mak
aadiyle biribirine saldrracaklardrr. 

•Bu sözlerimi teyid edecek birçok de
liller vudrr. 

Bu arada, uluslar kurumunun, 
111emnu silahları tetkik komisyonu
nun 924 tarihli bir rapo~daki ıu 

cümleyi alıyorum: 

"BiT ulus içi.n aıl tehlike, ölüm 
tehlikesi: 

A - Zehirli gaz kullanmamak hu· 
au.aundaki arsıulusal andlaımalara 
rüvenerek uyunıak; 

B - Ahaliyi bu mühim silahtan 
koruyacak tedbirleri almamak; ve 
batının üstünde dönen müthiı fela
ketten haberdar etmemektir." 

Bu hususta İtalyan generali Du
he de fÖyle diyor: 

"Vatanın yüksek menfaatleri kar
tıarnda. bütün andl- ımalar luymetini 
kaybettiği gibi, insanlık duyguları 

da önemini kaybeder ve artık ortada 
yalnız ölmemek için öldürmek mec• 
buriyeti kalır!• 

Bugün /n8İ.lterenin BClfvekili olan 
B. Baldvin de; 

1932 senesinde Avam Kamarasm· 
da. Büyük Britanyanın hava müda
f aasma dair verdiği bir diyevde fÖY· 
te demitti: 

"Biricik müdafaa tarzı taarruz
dur. Ken<linizi korumak için, düı
mandan daha evel davranarak, daha 
çok kadın ve daha çok çocuk öldür· 
meğe mecbursunuz;." 

Değerli dinleyicilerim! 

Burada üç cümle ile hulasa etmea 

ğe çalı,tığım bu fikir, bu zihniyet, ta

mamen genel bir mahiyettedir. BÜ· 

tün ulusların en salahiyetli büyük a. 

damları, aynı fikir ve kanaat etrafın· 
da o kadar çok ıeyler söylemişler ve 
yazmı,lardır ki hepsi bir araya top

lansa büyük bir eser vücuda gelir. 

YENi ESASLARA UYMAK 
ZARURETi 

Sayın dinleyicilerim! 
Gelecek savaşlarda feci akıbetlerle 

karşılaşmak istemiyen uluslar hazer· 
de yapacakları bütün i,leri ve bu a· 
rada şehir ve İnşaat planlarım sefer 
ıhtiyacana göre yapmak ve havaya 
k ... rşı korunma esaslarına uydurmak 
ıı • ... huriyetindedirler. 

Bu planların bu §ekilde tanziminin 
L:.·az daha pahalıya malolacağı tabii 
i _ de bunu imkanın azami müsaade· 
ai nis' e ' inde göze almaktan başka 

<: • ••oktur. 

----- ,,,. - -..r ~ - 41ı!!!•w 111Z • 

Hazerde biraz fazla masrafa mu
kabil, seferde tem: edilecek fayda 
biribiriyle nisbel kabul etmiyecck ka
dar büyüktü,.. 

Fra1ısu~ııtı vaziyeti E~k.i~elıir iyi~nya k.avuştu 

Şehir ve inşaat planlarımızın bu 
yeni esaslara ~öre tanzimi sayeairı Ie, 
hava hücumları m tesirlerini en az 
haddine indirmek imkam elde edilin· 
ce, yurdumuza taarruz niy ~ti besle• 
yenlerin, hava hücumlarmdaıı bekle· 
dikleri muvaffakıyet ümidleri zafa 
u!1'rıyacak ve dolayısiyle bu tedbir· 
lerimiz barışın da devamını temine 
hadim olacaktır. 

( Eaşı 1. inci sayfada) 

aı•sıulusal bakımdan yapacağı tesir
leri anlatımı ve milletler cemiyeti 
paktına tamamen sadık kalmakla be
raber teenni ile hareket eylemek Jü. 
zumu üzerinde ısrar elmiştir. 

Taşdelen kadar güzel olan bu su Ankaraya da gelec~kı 

ULUSAL ÖDEVLERlMIZ 

Degerli dinleyicilerim l 
Bütün cihanın, Üzeri.nde titriye

ı·ek çalıştrğı ve tedbir almakla me'· 
gul bulunduğu bu korkunç tehlikeyi 
önlemek için, o kadar büyük hazır
lıklara ihtiyaç vardır ki bugiln en 
zeng in milletler bile bu husustaki ha· 
zırlıklarını bitirmi§ olmaktan henüz 
çok uz ktırlar. 

Bize gelince; Türk Ha·:a Kuru· 
munun üç aene evelki kurultayında 

sayın Ba,bakanımızm dediği gibi 
"Türk milleti bu dhanşiimul mesaiye 
lakayıt kalmamıştır ve la.kayıt kal· 
mamak onun yaşamak vazi(esidir." 

Hiikiimetimiz gerek aktif ve ge. 
rek pasif müdafaa bakımından, müm
kün olan en iyi tedbirleri almıt ve 
almakta bulunmu~tur. 

Ancak hiç unutma.malıyız ki bu 
iş yalnız bir (devlet işi) değildir; bu 
hususla hepimize düşer. birçok ödev
ler vardır. 

Bu arada: 

A - Hükümetimizin değerli me· 
saisine catıla başla yardımcı olmak; 

B - Hava tehlikesini bilen üyeler 
defterine yazılarak türk hava kuru· 
muna yardnn etmek; 

C - Havaya kar§ı korunma İ§le· 
rini timdiden iyice öğrenmek ve bil
miyen lere öğrebnek; 

D - Hükümetimizin bu husustaki 
emirlerini derin bir ilgi ile yerine ge
tirmek; en batta gelen ulusal ödev
lerimizdendir. 

En zorlu işlerde bütün dünyayı 

hayrette bırakacak derecede mucize· 
ler ve harikalar yaratan türk ulusu· 
nun; bu büyük tehlikeye kar§ı koy
mak hususunda aynı ba§anyı göstere
ceğin~hic şüphe yoktur. 

Petrol ambargosu hakkındaki bir 
suale cevaben B. Flanden, Fransa hü· 
kumetinin milletler cemiyeti tarafın· 
dan alınması ihcimali olan bütün ka· 
rarları ta~Dik edeceğini bildirmi,tir. 

Ahna.ıyanın gayri askeri bö!ge} İ 

tahkim etmesi ihtimali hakkında so· 
ru~an bir suale de şu cevabı vermİ§. 
tir: 

"- Fı·ansa - Sovyet Rusya pakb 
bu ih ı .ıi . ı.m:lteti için bir bahane ola· 
maz. ra:....ıı eğer bu ihlal hareketi ya
pılacak oluna Fransanın. milletler ce
miyeti paktı gereğince noı·mal bir u
sul dairesinde hareket edecektir.,, 

B. Flanden aynı zamanda, Fransa 
• Sovyet R":Uya pakbnda yazıh yar
drmm otoml!tİk olmadığmı fakat bu 
yardnnm milletler cemiyetinin işe 

karı,maaı ile yapdabileceğini tasrih 
eylemi§ tir. 

Onsekizler komitesi ne 
zaman toplanacak? 

Cenevre, 13 (A.A.) - Zecri ted· 
birler komite.;i b;ı.şkam B. Vaskonsel. 
los. milletler cemiyeti azasından olan 
ve olmayan devletlere bugün yaptığ1 
tebliğlerde petrol ambargosu hakkın
daki eksper!er raporunu bildirıni' ve 
bu hükümetlerdcn 18 ler komitesinin 
hangi tarihte toplanması uygun ola
cağını sonnu~ tur. Bu toplantıda sözü 
geçen rapor göri.işü)ecektir. Başkan, 
aynı zamanda bu memleketlerin İtal
ya ile olan teciminin sonkanunun so
nunda tesbit edilen durumu hakkın· 

da da bir aual kağıdı ile izahlar iste· 
miştir. Bu aual kağıdı bundan böyle 
her ay gönderilecektir. 

Srhat tayinleri 
Birinci sınıf sıhal müfettitlerinden 

Ahmed Enver üçüncü umumi müfet· 
tişlik sıhi müşavirliğine, sıbat müfet· 
titlerinden Sadrettin birinci umumi 
müfettİ§1İk sıhi müşavirliğine tayin 
edilmişlerdir. 

u u e u __ _ _ 

Eski~ehiı· (Hususi) - Bundan dört 
yıl önce Büyük Atatürk Eaki~ehiı·e 

şeref verdiği vakit çevr-enin en büyük 

ihtiyacına, kendilerine has bir gÖrÜf· 
tezliği ile parmaklannı basmış, ve 
uraya, neye maloluna olsun iyi bir 
içme suyu getirtilmesi buyruğunu ver· 

mişlerdi. Eskişehir için su derdi. ku
rulduğu gündenberi görülmÖ§ fakat 
takdir edilmemiş bir sağlık ve hayal 
derdi idi. Halk, şehrin ortasından çık
makta olan 24 kuafetli sıcak suları 

soğutarak içiyor. rwr te, böbrek, has
talıklarından kurtulamıyordu. E!'!kİ· 

şehir urayı, Atatürkün yiiksek buy· 
ruğunu aldıktan sonra, tehire 45 ki· 
lometre uzaklıkta ohn kaplangı SU· 
yunu getirtmeğe girişti. Yapılacak 

masrafı karşılamak üzere de Etin 
kilosuna beş kurU§ zam yaptı. Aynı 

zamanda Esk:şehir .,ankası da kendi 

kapitalinin Önemli bir parçasına 

urayın emrine verdi. Bu ortaklama 
gayret ve himmetlerin sonucu olaı·ak 
da Kaplangı suyu, 2 fUbatta, şehire 

akıtıldı. Suyun §ehire akıbldrğmı du
yan halk 16 şubatta yapılacak açıl· 
ma törenini beklemeden, hemen ura· 
ya ko,muşlardır. Gösteriler yaptılar, 
eğlenceler tertib ettiler ve 2 ,ubatta 
(Su bayramı) admı verdiler. Eskiıe· 
bire gelen bu Kaplangı suyunun An
karaya da gönderilmesi için ıiır.diden 
tertibat almmaktad1r. Suyun kesafet 
derecesi bir buçuktur. Taıdelen aya
rındadır. Bu su, Tqdelen Ye Çene 

N 4 tht'tÇİ ec·zaneleı~ 
Gün: Eczanenin aclaı 

----
Çarşamba Ege l!.czaneai 
Perıembe Sebat · Y eni,ebir 

eczaneleri 
Cuma Is tan bul ecza.nesi 
Cumarteai MPrkez .. 
Pazar Yeni .. 
Pazarteai Ankara • 
Sr.h Halis .. 

1.1.1936 tarihinden itibaren iki •J 

müddetle, §ehrimiz eczaneleri yukar 
lardır. 

YENi KURUTULAN BAT AKLIKLARIMIZ 
Bandırmadak; Tophisar bataklığı da kurutuldu 

Yurdda sıtma savaşının ha
yırlı bir neticesi olarak bataklıları11 
kurutulma işi devam etmektedir. 
Kurutulduktan sonra verimli top.
raklar arasına giren ve akıtılan su 
ile de geniş topraklar sulanan ba
taklık kurutma sıyasasmın son ay 
içinde muhtelif mmtakalardan a· 
iman neticeleri şunlardır: 

Kocaeli 11tma savaşı bölgesinin 
Adapazarı tubesi içinde 8 köyün 
arazisini bataklık bir hale getiren 
Oeğirmendere suyu yatağının e
saslı bir surette temizlettirilmesi
ne lüzum görülmüş ve sıtma sava· 
şı kurumu tarafından yatağın te
ressübatla dolan 2600 metrelik 
kısmı "Küçük say mükellefiyeti,, ı 
ilanı suretiyle baştan aşağı te
mizlettirilmiştir. Gene bu şube için
-le 4.rifiye istasvonuna beş kilo-

Tophisarda kanal açma işleri için kullanılan bir traktör 

metre mesafede tohum ıslah istas- ı 
yonunun arazisi içinden geçen 
Andal ve Karakışla duelerinin 

T ophisar kanalı açıldıktan •onra kenarları sağlamlQftırrlıyor 

yatakları yapılan teşebbüs üzeı-ine 
s•tma savaşı kunımUıDun kontrolu 
altında 800 metrelik kısmı tohum 
ıs1ah istasyonu ve 400 metrelik 
kısmı da Pançar fİrketi tarafından 
tutulan İ§çİye yaptrrılarak timen-
dif er köprüsüne kadar olan 1200 
metrelik kısmı yeniden açılmış ve 
Çark suyuna kadar olan kısmının 
da ilkb:ıharda bitirilmesine karar 
verilmiştir. Bu suretle buralarını 
bir sıtma kaynağı haline getiren 
bir çok jit ve bataklıklar ortadan 
kaldırılmıstır. 

Bur~a sıtma savaşı bölgesinin 
Bandırma şubesi içinde 6 metre 
·genif lik ve 1525 metre uzunlrı 
ğunda açılan bir ana kanaUa 1265 
~önüm büvüklüğünd eki T ophisar 
bata!dığt kurutulmuştur. 

sula.riyle de ı·ekabet edecektir. Çün. 
kü Anka.raya daha yakın olduğun

dan, daha ucuz satılabilecektir. 
H. C. 

DAGINIK HABERLER 
ADANA 

* Adana Ha lkevı bır daktııo ıcur
ıu açmağa karar vermi§tir. 

ıı< Adanada milli mücadele §ehid

leri için bir anıt yapılacaktır. 

* Ankara hukuk talebeleri sömea.. 
ter tatilinden faydalanarak Adanaya 
gelmi§ler ve Erkek liseainde misafir 
edilmi§lerdir. 

* Mahallelerde halka tifo aıııı y.a

pılmağa başlanmıştır 

MERSİN 

"' Belediye bütün evlerde ve dük· 

kanlarda ağızları kapat. süprüntii 

kabı bulundurulmasını mecburi kıl· 

mı§trr. Bunları yapmıyanlar ceza ıö

receklerdir. 

Ankara Radyosu 
19.30 Müzik öğretmen okuıu 

korosu tarafından kon
ser. 

20-
20.15 
20.30 
20.40 

Çocuklarla konuşma 
Hafif müzik 
Ajans haberleri 
Ankara Palas orkestras 

İstanbul Radyosu 
Opera musikisi 
Haberler 

18-
19-
19.15 Orkestra musikısı .-e 

muhtelif sololar (plak) 
20- Halk tarkılan (Osman 

pehlivan tarafından) 
20.30 Stüdyo caz h.ngo ve or

kesb'a gruplan 
21.30 Son haberler 
Saat 22 de sonra Ar.-:ıdolu A· 

jansının gazetelere Pıahsuı hava
dis servisi verilecektir. 

Mevlud 
Mmekli hikim Bay Akif Oz

gfüün ı efikası merhum Bayan Pi
raye Özgörün ölümünün kırkıncı 
gününe musadif bugün, Koyun 
pazarında Ahi elvan camisinde öy· 

le namazını müteakip mevliıdü
ferif okunacaktır. Kendisini ve•· 
ilesini tanıyanların ve arzu eden
lerin gelmeleri rica olunur. 

Açık te~ekkür 
Belediyeler bankası muhasebecisi 

sevgili ağabeyimiz Şefık Sezginerin ani 

ölümünden duyduğumuz teessüre işti· 

rakla bizleri tealiye eden Ye cenaze tö-

reninfje bulunan zevata t8fekkürleri.ı... · ı:i 
sunarız. 

Kardeşleri Şefika, Mukbil Sezginer 

· ı·uLKU-1 
1 ! HALKEVLERl MECMUASI ! 

İ 36 ıncı sayısı ile üçuncü yrlmı } 

: dolduran Ülkünün bu nüabasm : . . . . 
; daki yazılardan birkaçı; : . . 
i Yeni fakültemiz. ; . . 
i Guvanş ·;irkleri i 
: : 
ı Türkiyeı.in endüstrileşme da : 
·:: i vası. ı . . 
i Kı~lcanç 1 ık, i . . . i Spor bilginin eseri olma h, f 
i Moskovada tiirk r!'~İm sergis f 
•• ' ı ı ki 1-ıika ye ve daha ba~k t 

! vazılar. : : . 
: Hervercfe ?.ı; Jrnrw•a s,.hlwı:-ht.ı> ·' : . . ....................... _..·-······-···-··········· 
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Scı.ıı\.: Es1'1ı;t .ı 

rnrıes göz 
lh .• ı<.µazarı Çıkırrkçılar yo· 
k ı ~ LI alt ba ında eski jandar· 

n•, komut .. nlığı binasında 
No 4S 

Ôğledc-r onra hastalarını 

Doktoı 

~ li la ruf f lnver 
DI-;ı<t, Ftl<ENGI VE BELSO 
CllKT.UCU '-TAST l.IKT.A'RI 

MOTEH ASSJSI 
l .ıbal:hane caddeı.i hıışında Aı 

tıntaş Mkak Nn 17. Hastaların 
herf?iln 9 13 lff" 15 • 20 ve kııdaı 
lcııhul erleı Tı-11'f~n · 129R 

BAHÇE MERAKLll~ARINA 

ı k S2§ 

Birinci partl 
İkinci parti 

Uçüncü parti 

DördüncU parti 

Besinci parti 

Altıncı parti 

ULUS 1 ·1 şu~ s - 1 ~ '.:) 
!!!22!§ ~---. 

Ait,) A B KANI;AIGI TDA T 

KAYI TR.AVERSI EKSİLTMESİ 
Adedi Hepsinin bir küt Kesileceği orman Muvakkat Eksiltmenin EksiltnM 

oımal 'Makastık halinde muhammen Teslim edileceği teminat yapılacağı ~artnamcsl 

bedeli istasyon mikdarı tarih ve gün saati bedeli 
LiraK. Lira Kş. Lira Kı. 

Bolunun Diizce l<azasın- Adapazan 5123 83 27-2-936 persembc 10.30 3 8f 

35640 585 77476 50 daki Kırık ormanı 
55981 390 96727 70 İnegöl kazasının Erikli Kara köy 6086 39 27-2-936 per::;embe 11.00 4 84 

ormanı 

49394 390 87999 50 Kütahyanın Tavşanlı ka- Tavşanh 5649 97 27-2-936 per;ıembe 14.30 4 40 

zasına bağlı Domaniç 
nahiyesinde Kazmut Eğ-
ridere ormanı 

6936-0 780 74778 00 Zonguldağın Devrek ka- Kayadil.ti 4988 90 27-2-936 persembe 1~.00 3 

zasının Yenidağ Akçasu 
ormanı 

37871 1560 68578 65 İzrnitin Adapazarı ka· Adapazan 4678 93 27-2-936 perşembe 15.30 3 

zasının Keremali orma-
nı 

7000 9450 00 Kocaelinin Kandıra ka- Adapazarı 708 75 27-2-936 perşembe 16.00 bedel • 
zası içinde Koyunağılı 

ormanı. 

Her aradığınız çam, Avrupa 
gülleri, yemiş ağaçları. salon ye· 
§illikleri, bahçe yeşillikleri ve 
~ire ve saire Ortaköyde, An
kara bahçesinde balabilirsiniz. 
KataloEtumuzli isteyenlere gön-

1 - Yukarda altı partiye ayrılmış olan cem'an 255246 adet normal ve 3705 adet makaslık kayın travers kapalı zarf usulü ile ekı;iltmeye konulmuştur. 
2 - Eksittme Ankarada Bakanlık binasında Malzeme Eksiltme komisyonunda ve cetvelde yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ait şartname ve teferuatı Ankarada Bakan1ık Malzeme Dairesinden cetvelde hizalarında yazılı bedeller mukabilinde alınal lir. 

Üeriyoruz. V ASIJ. 'r - Teklif m~ktuplarının cetvelde yar.ılı saatlerden hir .,.,.,, r• .... l'.\ı>kanlık Malıeme dairesine verilmesi lazımdır (308) 1-52'r 

Ankarada Jandarma Geııel Ko
mutanlı..., Satınalnıa Koıııisyo· 

ııuııdan: 
1 - Çeşit ve numaraları şartnamede yazılı (8,800) Geyim Nal 

açık eksiltme ile 2-3-936 pazartesi günli saat (15) te satın alınacak· 
tır. 

ı - Nalların tümline (2537) lira (50) kurus deger verilmiş. 
Hk teminatı (190) lira (32) kuruştur. 

3 - İstekliler § rtnameyi parasız komisyondan alabilirler. Ek
siltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile 
eksiltme gün ve saatinde komisyona baş vurmaları. (332) 1-572 

ıık:ara P.'f&T. 
aşnıüclüı·lüğüııdeıı : 

Ankara - Kayseri Telefon devresi yolunun inşasına muktazi 
1228 telg direği 11-2-936 gününden itibaren Kızılca Hamamda açık 
e'ksiltmeye çıkarılmıştır. Bir direğin muhammen bedeli 4 liradır. 
Muvakkat teminat 368 lira 40 kuruştur. 

Buna ait artname BaşmüdürlüğUmüz yazı işleri Brosunda ve 
K. Hamam P. T. T. merkezinde her gün görülebilir. 

İsteklilerin 26-2-936 çarşamba günü saat 15 de K. Hamamda 
müteşekkil komisyona müracaatları. (364) 1-576 

Umumi Heyet daveti 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 
İdare meclisi Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 

hissedarlar umumi heyetini 29 - Şubat • 1936 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on beşte Belediye salonunda 
senelik adi ve fevkalade içtimaa davet eder. 

lçtimaa iştirak için hissedarların hisse cüzdanlarını 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Adi içtima müzakere ruznamesi 
1 - 1935 senesi idare meclisi ve mürakıpler raporları

nın okunması 
2 - 1935 senesi bilançosunun tasdikile idare meclisinin 

ibrası 
3 - İnhilal eden idare meclisi azaltklanna yenilerinin 

intihabı 
4 - 1936 senesi mürakıplerinin intihabı, ücretlerinin 

tayini. 
5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında ya

pılacak muamelenin tayihi. 

Fevkalade içtima müzakere ruznamesi 
6 - Şirket esas mukavelenamesine ilave edilecek mad-

deler. 1-573 

nkara \ 7 aliliğinden : 
Eski yangın yerinde Çakırlar mahallesinde Hususi idareye aid 

hanenin tamiratı açrk eksiltmeye konulmuııtur. Keşif bedeli 641 
liradır. 

İhale 20-2-936 per§embe günü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

İhaleye girmek için 48 lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ve
rilmesi şarttrr. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin Hususi muhasebe Direktörlil-
ğünde görebilecekleri ilan olunur. (257) 1-457 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
Direlctörlüğünden : 

1 - Gazi Eğitim Enstitüsü talebelerine mektebdeki nümuneyc 
göre 150 ita 160 takım elbise yapılacaktır. 

2 - Numunesi veçhile diktirilecek elbisenin kumaşı mektebe 
ve iç malzemesi müteahhide ait olmak üzere beher takım ellıisenin 
tahmin dikiş ve malzeme bedeli (11) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (132) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla izahat almak istiyenler Okul 

Direktörlüğüne baş vurabilirler. 
5 - İhalesi açık eksiltme suretiyle 2-3-936 pazartesi günü saat 

ıs de Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teminat saat 
(2) ye kadar Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulu-
nacaktır. ( 348)" t-578 

' 

t\~kt·ı·i l•alırikulıu l 11111111 

1üdiirliii!ü Satmnlma 
Komisyoıırn ilanları 

Muhtelif elektrik rr.alzemeı,. 

Tahmin edilen bedeli (30000) 
lira olan yukarda cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 30 mart 936 tarihinde pa
zartesi g5nü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (Bir) lıra (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan (2250) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 
e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numar<.lı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (287) 

1-510 

Muhtelif eketrik maızem _ı 
Tahmin edilen bedeli (34000) 

lira olan yukarda cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum ' 
müdürlüğü satın alma komisyo· 
nunca 30 mart 1936 tarihinde pa
zartesi gUnü saat 16 da kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (bir lira (70) kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(2550) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkür günde saat 15 
e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezknr gün ve saatte 
komisyona rnüucaatlarr. (286) 

1-509 

IG.ralık. 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli esva ve evrakınız için 

Kalorifer, fevkalade nezaret, 
tam konforlu 3 ve 5 odalı iki da
ire kiralıktır. Görmek ve kirala
mak isteyenler (Yenişehir, Ko
catepe son durağına pek yakın 
Çoruh sokağında) 3 No: apartı
man kapıcısndan malfımat ala· 

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

bilirler. 1-550 

inhisarlar unıum müdürlüğünden 
1 - İzmirde Çamaltı tuzlasında yapılacak 34797 lira 68 kuruş 

keşif bedelli 6 tane ev, bir mektep ve bir revir binaları topluca ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 21 şubat 936 cuma günü saat 11 de Kabataşta İn
hisarlar binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 2609 lira 82 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az beş gün evvel İnhisarlar inşaat 

şubesine gelerek diplomalı mimar ve Mühendis olduklarını ve ev
velce en az 20,000 liralık bina işi yaptıklarını mukavele ve kabul 
raporu suretleriyle ispat ettikten ve Fenni ehliyet vesikası aldık
tan sonra 173 kuruş mukabilinde e~siltme evrakını istiyebilirler. 

S - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günil saat tam 10 na 
kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmis olmalı-
dır. (572) 1-438 

Türkiye lş Bankası 

l\1aliye Velialetinden: 
ı - 3000 lira bedel keşifli Ankaradaki Temyiz mahkemesi bina

sının şimal ve cenup kapılarını caddeye bağlıyaca.k 119,70 metre 
boyunda bulunan yol inşaatının 10-2-936 pazartesi günü yapıl~ 
açık eksiltmede isteklilerin gösterdikleri evrakın 2490 nu
maralı kanun hükümlerine uygun görülmiyerek eksiltmeden çıka
rılınış ve başkaca istekli olmadığından 21-2-936 perşembe günü saat 
on beşte Millt Emlak müdürlüğünde yapılmak üzere eksiltme mild· 
deti 10 gün uzatılmıştır. 

2 - 1stiyenler bu inşaata ait keşif evrakını Maliye Vekaleti 
Milli emklak mUdürlüğünde görür ve malUınat atabilirler. 

3 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
4 -Eksiltmeye girebilecek isteklinin 225 lira muvakkat temi

nat vermesi ve Nafıa Vekaleti yapı işleri Umum MUdlirlliğünden 
verilmiş fenni ehliyet vesikasını göstermiş olması şarttu. 

(347) t-577 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
~'".!.Lı:!.Falih Rıfkı ATAY 
Umun:ıi neşriyatı idare eden 
V~'i' lşl~ı. MUdUrU_...Naauhl 
'DAYDAR 

[ :] SİNEMALAR 

1 Çarıkm.caddesl c:ivawıda 
1 ' ...... c'l"•• . B •S<mev ind•. b1S<lm•ş· 

( YENi 
BU GECE 

Büyüklerini teesaüre garkeden ve kü
çükleri de kahkahalarla güldüren 6 
yatındaki küçük, fakat sanat kudreti 

büyük olan sevimli SHIRLEY. 
TEMPL'in eseri 

GOLDOREN GÖZLER 
Fransızca ısözlü 

'Ayrıca~ En yeni Foka dünya haberleri 

BUGÜN BU GECE 
1 KULÜP) 

Hem roma~ - hem aşk, hem de 
sergüzeşt 

HERKES ONDAN BAHSEDiYOR 

Amerikan sinema aleminin terakkl 
yolunda bir kat daha ilerledijini is. 

bat eden bir aanat eseri 


