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GöÇMEN 
yeni aıÖÇIDeD ·~~~e .. ya}nız 

basit bir kelime deiifİDl1 ıonnıyo-
ruz. M ah ac i r, Osmanlı lm
paratorluju bozpnlannı hatıra 
ıetirir. Ta Maca.ristan'danberi, 
tiiJk yıtmları, osmanlı sancağının 
arkasından koP&l'elmittir. Bu o
cakların çoğu, bir daha tütmemit-
tir. 

Cumuriyet için göçmen, büyük 
nüfus politikaıınm bir parçasıdır. 
Göç akınlanna kartı ukı tedbir al
maklığımızm sebebi de bundan 
geliyor: Toprak, mesken ve ıay 
verebileceğimiz kadarını kabule
diyoruz. Hiç bir ıstırab, kökün
den koparak, kaldmm üstünde sü
rümnekten, salgın ve aoiulda kı
nlmaktan daha acı değildir. 

Büyük yerlqtirme planı için al
dığmıız haberler, büyük küçük, 
herkesin göç politikasına verdiği 
ehemiyeti göstermektedir. Mese
li. bu sene bütün göçmenlere yıl-
lık yiyecek ve ekecekleri, kasaba
da yerleten sanatkarlara da ser
maye ve ayniyat verilmiftir. Trak
ya'nın bqlıca kaynaklanndan bi
ri olan balıkçılıkla uğratanlar da 
cihazlanmıttır. 

ilkbahar ekimine yetifmek üze
re 10,000 pulluk daha ısmarlan
llllf, Trakya için hususi ve elverit· 
li tipte 2,000 araba hazırlanınıt· 
tD'. 

Basit, fakat her türlü Jjiyen 
ve rahat p.rtlarma uypn 10,000 
mesken yapılmasına karar veril
mittir. Bunun için 50 milyon ki-
remit hazırlanmakta olduğunu 
itiliyoruz. Göçmenlere verilecek 
topraklarda hiç Wr p6rils bırakıl
mamak için, devlet yeni bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. 

Bütün zorluklara rağmen, Trak
ya' daki söçmenlerin sağlık durum
larının pek eyi olması bizi sevin
diriyor. En ufak köylere kadar fit 
u.ulünü tatbik için Sıhat Bakanlı
iJ, tek vakalara kadar, bütün has
talıkları öğrenmektedir. Bölgeler
de kurutulması lizımgelen batak
lıldann planlan yapılmaktadır. 
Trakya'nın ekonomik kalkınması 
bakımından, peynircilik, koza ve 
iJ)ekçilik, hayvan ve ürünlerin dü
zeltimi, ağaçlandınlma, arıcılık, 
taytaDCıbk, tavukçuluk, ve kon
servecilik itlerine bilhassa özen 
verilmittir. 
• Bütün bunlar haberler değil, 
aaüjdelerdir. Trakya bayındır, do
lu ve zengin olacaktır. Ekspres 
Tra.kya'yı seçerek 1atanbul'a ıeli
yor: Avrupa'dan Türkiye'ye gi
renler, cumuriyet rejiminin büyük 
medeniyet ve insanlık davası ile 
daha ilk adımda kartılatacaklar
dır. 

F.R.ATAY 

i'YUNANisTAND·······i 
iA ı· V . ı· t i i n ı enıze ıs - i 
!Le,r birleşiyor mu.! 
: A tina, 2 ( A.A.) - Gazeteler bü· i 
i tün anti venizelist partilerin birle- f 
i şeceklerinden bahsetmektedir. i 
i Diger taraftan gazeteler, ordu 1 
i şeflerinin teşebbüste bulundukları 
i hakkındaki haberleri de yeniden ya· • ı i lanlamaktadırlar. Gazeteler bu mu - : 

i nasebetle ordunun sıyasa ile hiç bir 1 
i alakası olmadığını ve bu sebebten 
i iktidar mevkiine hangi bükümetin l gelecegi meselesinin iae orduyu hiç 
: bir suretle alakadar etmediğini te -
i barüz ettirmektedirler. 
ı .............................. .--. ............... ... 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
sız 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

Eti && ES 2 

Makalleye girmek habeşlerin elindeymiş ! Fıkra 

Tembiyen harbında italyanlarınkayıbları l,..Utere karalının tabam .,.,__ 
antla birçok ltiilıümJ• oe ,,,._. 
lerin aralanmq olflannu 6ilİ7f"i 
ruz: 8 inci Etlvartl, 3 iineii ~ 
poltl, Kıral Karol, Kıral B.._ 
Danimarka ve Norveç lnrallan oe 
birçok prensler. 

beş bin yaralı imiş ölü bin •• uç ve 
Londra, 2 (A.A.) - Royter A

janaınm harb muhabirleri bildiri
yor: 

Habeı hükümeti, italyanlarm 
T embien muharebesinde üç bin ö
lü ve bet bin yaralı verdiklerini 
tasrih etmekte ve bu muharebeler 
sonunda habeflerin muzaffer çık
tıklarını bildirmektedir. Bununla 

la zayiat vennİf olmaları muhak
kak gibidir. Habetler, bu muvaf
fakiyetin en büyük amilinin Ras 
Ka11a olduğunu söylemektedirler. 

Habeşler iaterlerıe Mahalleye 
girebileceklermif. 

Royterin Adiaababa'daki mu
habirinin bildirdiğine göre. Adiı-

Son mu1aare6eler4e italyanlardan alman mitralyaııler 

beraber, bu muharebelerin kati ababa' daki yabancı askeri müp-
bir netice vermediği •nllmakta- bitlerin fikri habeılerin istedikle-
dır. Zira karfılddı iki ordu qağı ri anda Makalleye ıirebilecekleri 
yukan bugün de bu muharebeler- merkezindedir. Zira, Tembien ba-
den önceki yerlerinde bulunmak- betlerin elinde kaldıkça ve İtalyan-
tadırlar. ltalyan silahlarının daha lar habetleri buradan çıkarama-
modern ve daha fazla olmaıı se- dıkça hafietttr, Makallenin otoma-

t:triı:=- . :s:sı...~;·= 

Fener Besiktası 1-0 yendi 
~ ~ 

Ankara Gücü Altınorduyu 4- O, Muhafız Gücü 
Gençler Birliğini 1 - O yendi. 

Güzel bir bahar gününe benziyen 
dünkü pazar tatilini, Ankara sporoulan 
tam bir nqe içinde geçirdiler. Sabah
tan itibaren, türlü spor tubelerinde, biı· 
çok çahımalar ye maçlar oldu. Ankara 
gücü avcdan, her zaman olduiu ribi, 
ava çıktılar. Atletizm antrenörünün ça· 
hıtırcbiı atletler, tehir içinde bir "kros 
kantiri,, tecrübesi yaptılar. Muhafız 
ıücünün asfalt kortunda bet alb çift 
tenis oynadılar. Atlı apor kalünün ve 
Muhafız pcünün binicileri haftalık ıe· 
zintilerine devam ettiler. Son giinlerde 
ankaralılar araımda yerleıtiiini ıörclü
iümüz, yürüyüılere çıkanlar ise kırları 
doldunayorlarc:lı. Bütün bunlardan bat· 
ka, atıı poligonunda 200 e :yakın lmdm 
ve erkek bir çok menni yaktılar. Poli -
gon bilhassa aktama doiru çok kalaba
lıktı. Atıf yapaalarm çoiu, tüfenlder
den mavzeri ve tabmcalardan parabel • 
~ tercih ediyorlardı. 

Dün öilecln •onra, Ankara ,uca ala· 
nmda, iki mühim futbol maçı yapıldı. 
Albn ordu • Ankara gücü, Gençler bir· 
liii - Muhafız aücii karfılqtdar. iki 
-..açın hakemi de eski Ye tamnmıı sporcu
lardan KiJDildi. 

ilk önce Altın ordu • Ankara pcü 
kartdattdar· Bu maç, Albn ordu sibi 
pnç bir talmnm, kuvvetli bir ekib kar· 
ıwndaki dunununu aöaterec:eiinden 
sporcular uumda merakla bekleniyor· 
du. iki taraf talmnlan fÖyle idi: Altın 
ordu - Cihad. Murad, Salabattin, Ser· 
vet, Seclad, Sadi, Reaai, Mustafa, Mu
zaffer, Refid, Tevfik. 

Ankara pcii - Natık, Enver, Ali Rı
za, Nazmi, Semih, Orhan, Hamdi, Fahri, 
y apr, Bilal, Abdi. 

Birinci devrede Ankara sücü 36 inci 
dalakada bir gol çıkardı. Devre l .. O 
bitti. 

"ylacla) 

doğrudan doğruya bir hücuma kal
kmalan ihtimal dahilinde değildir. 
Zira böyle bir hücum lüzumsuz 
yere telef ata sebebiyet verecek
tir. 

I tal yanlar ni{·in hücu nıa 
kalkıımışlar? 

Habet mahfillerinin fikrine 
göre, İtalyanlar, son hücumlarına, 
Adua • Makalle yolu çok zayıf bir 
hale geldiğinden dolayi kalkmqlar
dır. Şimdi ise habet ileri hatlan 
bu yola daha ziyade yakınlqmıt· 
lardır ve habet çetelerinin bu mrn
takaya gelerek faaliyete geçmele
ri bu yolu İtalyanlar tarafından 
müdafaa edilemez bir hale getire
cektir. Her halde 120 kilometre 
uzunluğunda bulunan bu yol için 
yapılacak amansız mücadele bat
lamııtır. 

lıalyan kuvayı kiilliyesinin 
topl.andıkları yerler 

Adisababa' da söylenliğine ıö
re, ilalyanlarm kuvvayi külliyesi, 
Hauıien'in cenubi garbiıindedir. 

(Sonu 3. üncü aaylacla) 

l-Hemi Laporte'un 

Kamal Atatürk'ün 
memleketinde 

IİO§lığıyla "La Reuue de France" 
mecmua.tında çıkmıı olan ya:sıaı· 
nı6ına~~~ 

F rıkat bundan 25 yıl önce, Y .. 
Jinci Edvard'ın tabut arh. tl11-
ha az ihtifaml.ı değildi: Betinci 
Jorj, KayNr, Onüçüncü Allon•, 
Birinci Alber, Bulgar Çarı, Porte
kiz Kıralı, Yunan Kıralı. Arfiıliilt
F ranaıva F erdinanJ, Omffllllı V • 
lialuli, Rua Çarı'nın mümeuili oe 
birçok preruler ... 

Yirmi 6q aene içinde, Alman
ya, l•panya, Portelıiz, Türkiye, A .. 
vuaturya ve Ruaya, hükiimd,,,.... 
milletler olmuflardır. Hülrinwl,,,... 
lar arasında da ne bir Car, ne Ü 
bir Kayzer, ne tle bir F r""*"111 
Jozel bulunabilir. Dofnıdan 4of
ruya laükmeJen son lnral, Y.,..... 
lavya laiikünulan Aleluandr idi. 

Nasd bugün otoriter hülıümtlar 
kalmam11sa, 25 yıl evel tle finwli
lri halk ıellerinden veya nml 4U.. 
tatörlerinden aer yoltta. Millell• 
rin, derinliğine ve aeniflifine, 6ii
yük bir inlnlab Jevri ,~.....,. 
oltlalılanna burulan daha iyi g.. 
pat bulunabilir mi? 

lrYanlar kerulilerine tlalttı İJf 
bir tali aramalctadırlar: Ealıi ı.. 
rallJı ıalau ue anıl _,,.,_ Wiı 
par_lmantaıüm, ..,.., lııtıoıaı oı. 
da. Acaba yulıardan talfanaf H 

tıfafıdan lıaıJganz, milletler dalta 
iyi bir adalet rejimi bulcı6il_.. 
ler midir? Yirminci cuu in~ 
ları, İf te böyle bir rejimin arCllfhr-. ,.....,.._,.,..i ....... 

''lJlus,. un Dil Yazıları 
" • 11111 

GUNEŞ-- DiL 
Teorisi üzerine notlar 

vı. 

İslavca Rok ; Latince 
( Oracle) ; Türkçe Irk 

Oraculum 
ve 

etimoloji i 
lrkd 

kelimelerinin 
BOK 

Leh dil~nde ve cenubu garbt la
lav lehçelerinde "ROK, RIK" ke
limeleri ''sene'' manasına ıelir. 
Rusçada ise "Kader, luamet, lıötü 
tali, lıara yazı" demektir [1]. la-

[1] Dal Kamusu, iV, 104. Rus
çadaki "ROK" lransızcaya "le 
sort, destin, la fatalite" diye ter
cüme olunuyor. (Th. de Veys -
Chabot. Grand DictionnaiFe Rus
se - Français). 

lav dilleri üzerinde çalıpa ....... 
iatler için bu kelime bir ._._ 
tetkil etmektedir. yeni dil .... 
bi müeuiai olan /11 arr ela bu keli
menin ''Hm« • Wer" elemek ol
dutunu kayclederek tarihten önce 
ki bir Y aaeli kökten ıeldilini ka.. 
bul etmekten batka bir tef liJli
yememiftir (2]. "Giineı - Dil Teo
~ ne göre bu kelimenin etimo
lojik analizini yapalnn: 

(1) (2) (3) 
Rok: (oğ or ok) 
Rık : ( ığ ır ık) 

Bu iki kelimenin bir ım.dan 
.,..,..,, ve bir yandan •w.,, ta.. 
met, tali" anlamlarına ıelitine • 
re burada ana kökii ıu manalu 
alabiliriz: 

1. Günetin hareket manur 
il. Güneıin hareketinden doİao 

zaman manası. 
Her iki manaya göre etimolojik 

analizdeki unsurları tetkik ede
lim: 

(l) Oğ, ığ: ana köktür. •'Gı.. 
nq" ana mefhumunlan çıkan lıa-. 
reket'' v~ .. .zaman" anlamlarHllıi 
dır. 

~ .. ..da: llulwtlca .w:ü-G•n"-r 6irlili IJI,,,,.,,,_, tir artıda,·.,. .da Mahalıa .Sii •• ,..,,..,...,. ~ 6ir WJ'C.tJ 

(M...,_ G..,._ Maki av ko9uauna aid 1~ ... illCi _,,....... olm7an•.) 

( Soylayı çellÜiftd 
--------

[2] Marr külliyatı, c lf. 
•. K!ll<I:'c;f"-'" 



SAYFA 2 

Bu) ılki iiziim ~atış· 
]arımız · 

E. e mantakasmda üzüm piyaaa
Mnda çalıımak uzre, lı ve Zıraat 
l>ankaları tarafmdan kurulan, Tariı, 
u2um kurumu, dırektoni B. İsmail 
Hakkı Veral, birkaç tundenberi §eh· 
rımi dedir. B. Veral ilcili yeri re bu 
me simdeki çalıtmalarının neticesi 
hakkında izahlarda bulunmu§tur. 

Verilen haberi re göre, bu yıl 
m vı.im ba~langıcmd n 21 ilkkanun 
akfamına kadar İzmir bonasında 69 
mıl)on 565 bın kilo uzüm sablmııtır. 
Tarif in pi)asa)a çıl<tıgı günd n bu 
tarihe kadar ı>atın aldıgı uz· m 

mıkdarı ise, 3 milyon 479 bin kılodur. 
l:ı.mir )imanından, ) akın günlere ka. 
dar, dıı ulkelere, 68 milyon 628 bin 
)ulo üzüm gönderilmiştir. Bu r k m, 
ıeçen yıl 27 milyon 524 bin kilo idi. 
Bu yarıdan çok fark, rekolte fazla
lıfından ve Ekonomi bakanlığının al
dıiı iyi tedbirlerden doğmaktadır. 

Türk üzümleri için en iyi d § pa· 
ur, Almanyadır. Bu yıl Almanya biz· 
den 29 küsur mil) on kilo mal altmş· 
tır. Geçen yıl 17 milyon küsur k'lo 
ıb.üm almıılardı. lngiltereye geçen 
~ılm 6 milyon kilosuna karşılık 12 
.Ulyon kilo üzüm gondenlmi§tiı. Bu 
Jı1 Holanda, Belçika, Norveç gibi 8 
Mtiyondan baılayan ve bir b11çuk 
91j)yon kiloya kadar üzüm satın a
lan yeni piyasalar da temin edilmiş
tir. fiatlar normaldir. Son haftalar· 
da piyasada bir değitiklik olmamı§· 

tır. Önümü:ıdeki haf tal arda piyasa
.- yeniden hararetleneceği ku~ctle 

mnulmaktad ... Hamburgda 100 ki

lo bafına, cif Hamburg olmak üure, 
törk üzümlerine 18-19 ti.Irk lirası ve· 

nhnektedir. 

Londrada türk aultaniye üzümle· 
ri u:ıerine muameleler yapılmakta -

dır. Neıredilen rakamlara göre in· 
giltereye yıl batına kadar 12 bin ton 
fekirdekaiz üzüm aahlmııbr. ikinci 
~zonda satılacak mikdarm da bu ye-

(2) Or, ır: (. r) ekidir. Ana 
kök mefhumunun herhangi bir sa
ha '\ieya nokta üzerinde tescbbüt 
ve tekarrürünü gösterir. 

(Og or = oğor) ve (Iğ ır 
- lgır) kelimeleri hareketin ve 
nmanın mukarrer bir ıekil anla
mına gelir. Dilimizde bugün dahi 
"İyi tali" anlamına gelen ve eski 
lehçelerimizde ":z.aman" manası
na geldigi de yazılı bulunan [3) 
(Oğur) kelimC$İ de bundan ba~a 
bir te:> değildir. 

(3) [Ok, ık: Yukardaki eleman
ların manalarını tamamlıyarak 
ieimlendiren son ektir. 

Bu halde (Oğ or ok 
Ogorok) ve (iğ ır ık lğı
nk) tekillerinde ana kök kendi
ainden sonra gelen ve tekarrür 
manası veren elemanla kaynaşa· 
Hlc ve baştaki vokal de düterek 
kelimelerin son morfolojik ve fo
netik ,ekilleri elde elilmiş olur ki 
bunlar da (ROK) ve (RIK) tan 
ibarettir. 

Bunların manalarına geline s, a
na kökün 1. numaralı "hare et'' 
anlamına göre ''hareketin herhan
•i iyilik veya kötülük göıterir bir 
noktada tekarrüü" demek olur ki 
inan mukadderatının kain tın 
devir ve hareketile ilgili olduğu 
hakkındaki kanaate göre "tali" ve 
''kader" de bu suretle anlatıl r. 

Ana kökün il. numaralı "za
man'' manasına göre de bu keli
meler "zamanın herhangi muay
yen ve muharrer bir parçası'' de
mde olur ki ''ıene" de bundan iba
rettir. 

Geçenlerde n~rettiğimiz ma
llalelerde İslav dillerinde "zıya, 
parlaJılık, aydınlık, fecir, atq, ıe
ne" manalarına gelen birkaç keli
menin Türkçe ''yaruk = yaruğ" 
kelimesiyle benzerlerine bağlı ol
duklarını ispat etmiıtik. Bu "Rok'' 
keli~sinin de yine aym köke 
bağlı olduğunu görüyoruz: 

Rok : (oğ + or + ok) 
Yaruk: (ay + ar + uk) 

"'Kader ve ıene" manalarına 

[3] Divanü Lfıgat-it-Türk c. 1, 
s. 54. 

\J L U;::, 

• 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELE.FONlARI 

Yakalanan tarikatcılar 
latanbul, 2 - lstanbul po)i-i gizli 

tarikatçilik yapan 15 kitilik bir heye• 
tin tahkikatı ile uğrnpnaktadır. Bun
lardan birkaçı tevkif edildi. 

Muallimler birliğinin ka
panması karan 

etrafında 
l tanbul, 2 - Mu ilimler dun hal

kevinde toplandılar ve birligin feshi 
haki ındaki kararın ~arid ol mıyaca. 
g nn karar 'erdiler. 

Üniversitenin profesör 
kadrosu 

latanbul, 2 - Iatanbul iınh eraite
sınde ygpancı profesörlcı inin bazıla
rının muka elelerinin bittikten aon· 
rn bn~ka memleketlere gidecekleri, 
doçentlerden bazılarının dn Kahıl ve 

Bnğd d üniversitelerinde vazife al
maları burada unıversitenin profe· 
sor kadrosunun :zaytfllyacağı hakkın
da fayialar o taya çıkarmıflır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaa:z örgütü, biri ölü 64 kaçak
çı, 3127 kilo gümrük, 65 k"lo inhisar 
kaçagı, iki kilo e~rar, 264 defteT ai· 
gara ltiıgıdı, 3 tüfek, 1 tabanca, 107 
tiırk lirası ile 85 kaçakçı hay' a.nr ele 
geçirmiıtir. 

künu tutacağı urou!mnktadır. Bu sıı. 
tış geçen sene sntı ından çok fazla· 
dır. Son günlerde l:ımirdcn Anverse 
) üklenen nir parti aultani) e uzümü· 
nün Londra p·yaaasına gönderilip sa· 
tılm kta olduğu bi!dirilmekted·r. 

gelen "Rok" u eski de irlerde 
gok ( güneş ve felek) mefhum
)ariyle bağlı olduğunda şuphe 
yoktu . Bununla beraber biz bu 
kelimeyi Türk Dili hazinesinde 
b ld - ,, h'' .. k'" ,, " u ugurnuz ura , ır , ına , 
"ırun" kelimeleriyle kar§ılaştıra
hm: 

Urah: htiküm, karar, emir, yük-
selt makamdan çıkan ferman [ 4]. 

Irk: Kehanet, fal (5], tali [6]. 
/n6r Rıa: tali, baht (71. 
lnm: Kehanet, fal, hurafe [8]. 
Bu kelimelerin hepsinde "Keha-

net, tali" mefhumları vardır. Eti
molojik analizlerinde de ikinci 
unsur 'v. r" dir. Bunları 1 Rok"
la karşılaştıralım: 

(1) (2) (3) 
Rok : (og or o ) 
Urah: (uğ + ur ah) 
Irk : ( ığ -f- ır ık) 
Irıs : ( ığ + ır ı ) 
lrım : ( ığ ır r ) 

Biitiın bu kelimelerin kokü "V. 
ğ v. r" dir. Fonet icabı 

olarak ana kökün kaynaşmasİ} le 
':v. r" şekline girdikten sonra 
bu türkçe kökten muhtelif diller
de muhtelif kelimeler türemi~tir. 
Bu kök bütün T urk lehçelerinde 
''rr'' ( .}ır, cır) halinde hala ya
şamaktadır. "lr (türkü), kehanet, 
tanr nm se6İ, söz, sihir, kader, ta
li, hüküm, karar, zaman (giınet 
ve yıldızların hareketi) '' gibi mef
humları ifade eden bütün kelime
ler semantik itibariyle biribirine 
s kı sıkıya bağlıdırlar. 

Bundan dolayıdır ki rusçadaki 
"ROK" kelimesinin çıktığı Türk
ce ''Irk" kökünden ''narekat" 
(- çağırmak, ad ermekt tekdir 
etmek); "narak" (=muayyen bir 

[ 4] Pekarski. Yakut Lugati, s. 
3064. 

[5] Divanü Liıgat - it - Türk c. 
1, s. 45. A. Steinin Mirana ı.•e Tun
huanga'da elde ettiği Orhon yazı· 
siyle yazılan 104 sahifelik "IRIK 
BiTiK. (=lal, kehanet kitabı)''
mn adını da hatırlayınız. 

[6] Radlofl, c. l. s. 1370 
[7J JI 1. s. 1368. 
[8] " 11. s. 1370: 

1 
Emniyet işlerinde 

tayinler 
Emniyet iıleri genel direktorlüğü 

ıkinci tube direktörü B. Faik Köksal, 
)eni kurulan, Tunceli vilayeti emni
yet direktörlüğüne; dıt bakanlığı bı· 
rinci daire birinci §ube direktörü B. 
Celal Tevfik, emniyet işleri genel di· 
r ktörlüğü dördüncü şube müdürlü
ğüne; lstanbul vilayeti emniyt:t birin· 
ci cube d·rcktör yardımcm B. Sabri 

Erik, Erzincan vilayeti ve ikinci ıu 

be direktor yardımcısı B. Akın Levhi, 

Bolu vilayeti ikinci aınıf emniyet me· 

murluklarına; Bolu ''ilayeti emniyet 

memuru B. Fahri Torun, lt.tanbul vİ· 

layeti ikinci ş beıi direktör yardır 

lığına İstanbul emniyet üçüncü ıuhe· 

si diekto yardımcısı lhaan Güven, 

birinci şube direktör yardımcılığına 

nakil auretile tayin edilmiılerdir. 

nıa Kurumunun 
Ankara radyosundaki 
seri konferansları bu 
akşam saat 19 30 da 

Ankara ikinci hukuk ha
kimlerinden Bayan Sabriye· ta
rafından. 

"Boşanma, Boşanma sebeb
leri, Boşanmada haksız olanla
rın mesuliyeti ve bu mesuliyetin 
derecesi" mevzulu konferansı-

- nı verecektir. 
• 

miiddet, karar, hüküm, kaide); 
"Ref" ( söz, nutuk), '' Rek" 
( söyledi) gibi Rusça kelimeler 
de türemiştir. 

Eski Romalıların (kehanet, is
tikbalden haber veren ilahlar, bu 
ilahların hizmetinde bulunan lui
binler, ) üksek adamların karar
ları) manalarına olarak kullan
dıkları ''Oraculum" kelimeııinin 
sonundaki "um'', lalin dilinde 
isimlerin bazı hallerini gösteren 
eklerden biridir. Bu itibarla keli
menin asıl şekli, bugün garp dil
lerinde kullanılan ''Oracle" dır. 
Bu kelime de Türk kültürü ve 
Tiırk kültU ile gelmiı olan bir 
türkçe kelimedir. Kökü "Irk'' dır. 
Bunun türkçedeki benzeri "lrkıl" -
dır ki Türk mitolojisind meşhur 
bir kahin, filezof ve hakimin adı 
olarak geçer. 
"Oğuzname'' nin Reşidettin ta

rafından farsça yazılan parçalarına 
göre. "Türk türe ve ayinlerini ilk 
koyan Bilge irini hoca olmu,tur". 
Ebulgazi Bahadır Hanın f>-· '· 
"Şccerei Türk'' ve gerek ''Şecerci 
Terakime'' adlı eserlerinde lrkrl 
Atanın Türk bilgesi olduğu yazıl
mıştır [9). 
"Oğuzname" nin uy5urca mel

ninde "lrkıl" adı geçmiyorsa da 
İslam dini çerçevesine girmiyen 
Yakut Türklerinde ve Orhon Türk 
kültürü tesirı altında yaıamış vı~ 
onların bazı ananelerıni saklam ş 
olan Buryat'larda ''lrkıl" kültü 
bugünedeğin yaıamaktadır. 

Y akut'ların inanmalarına göre 
ilk "Kam"ın adı An Argıl'dır (10]. 
Buna dair ıöyle bir yürüm (men
kıbe) de ıöylerler: 

"An Argıl pek güçlü ''oyun" 

[9] Abulgazi ,. Şecerei Türk" 
(Desmaist1n neşri) s. 25-26 "Şece
rei Terakime" (Yazma eserden 
fotoğraf, varak 32) de bu adın 
(Argıl) yazı/mı~ olduğu da dik
kate değer. 

[10] Pekarski, Yakut Dili Liı
gati, 145; Potanin, Vostoç. Moti
vi, 569 (not). 

1 
Devlet tiyatrosu için 

uzman geliyor 

Devlet tarafından kurulacak o
lan temsil okulu ile tiyatro ve opera 
hakkında elüdler yaparak rapor ver
mek ve icabında bu iş için angaje e
dilmek üzere getirilmesine karar ve
rilmiş olan Zfüih devlet tiyatrosu 
baş rejisörü B. Kari E}bert'in ş• bat 
tonlarına doğru ıehr im ize geleceği
ni öğreniyoruz. Da n evelce Berlin 
Rayhş operası baş rejist"rlüğünde de 
bulunmuş olan bu sanatkar, gerek 
tiyatro ve gerek opera vadisinde 
yüksek ehliyetiyle tanınmış, Milani 
operasında ve sair yerlerde birçok e
serlerin ilk defa sahneye vazını üze
rine almış olan millctlerarası değerde 
bir rejisör ve idar~ adamıdır. 

Aynı zamanda çok muvaffak bir 
organizatör olan B. Kari Eybert'ten 
türk tiyatrosunun temel atılışında 
büyük faydalar temin edeceğimiz 
muhakkaktır. 

Adana klevland pamuğu 
ekiyor 

Adana, 2 (A.A.) - Bu yıl Adana 

<"'asının büyuk bir kısmında ( Klcv· 

land) pamuğu ekilecektir. Bunun İ· 

çin timdiden tedbirler alınmıştır. E· 
kim sahası Adananın §İmalinden ge

çen demiryolundan ba lıyarak cenu

ba, denize kadar uzanan 50 kilomet· 
relik bir kısımdır. Dün ovanın bir kıs· 
mında bulunan l l 9 köyün delegele
rinin iştirakiyle halkevinde bir top
lantı yapıldı. Bu toplantıda bilhassa 
tohum dağıtma İ§leri ve tohumun ka· 
rışarak dejenere olmamMı iç.in alına· 
cak tedbirler konuşuldu, kararlaıtı

rıldı. 

"(kam) idi. Ölüleri diriltir, körle
"ri gözlü ederdi. Bunun ünü Tanrı
"ya işidildi. Tanrılar Tanrısı bü 
"yük ve güçlü Kamı yanına çağı
''rıp: 
''- Sen bu gücü nereden al

" dm? Yaptıklarını har. i T anrm n 
"gücü ve inaniyle yapıyorsun?'' di
ye sordu. 

"An Argıl - ''Ben hiç bir Tan
"rı tanımıyorum. Her işı kendi gü
"cüm ve kendime inanla yapıyo-" ,, rum. 
"dedi. Tanrılar Tanrısı kızdı ve 
"An Argıl" ı kargayıp (lanet ede
"rek) ateşe attı. Güçlü Kamın teni 
"ateşin dokunmaaiyle dağıldı, git
"ti ... Bir parçası dağa çıktı, kurba
" ğa kılığına girdi. Büyük Kamlar 
"bu kurbağadan türemişlerdir ... 
"[11]". 

Buryat'larda lrgıl Böge (Ka
hin) kültü vardır. Bunun andacı 
olarak bir ongun yapmıılardır. Bu 
''Ongun" un önünde ırladıkJan 
ırlarda (ilahilerde) ''lrgıl Böge"
yi anarlar [12]. 

Görülüyor ki Romahlann "Ora
cul (um) '' ları Türklerin ~·ırkıl'• 
veya ''Argıl" mdan başka bir şey 
değildir. 

6'0raculum", "lrkıl'' ve "Argıl'' 
kelimelerinin etimolojik analizle
rini karşılaştırc..hm: 

Ora-
culum: (Oğ + or +ak+ ul +um) 
lrkıl : ( ::ğ + ır + ık + ıl + . ) 
argıl : (ağ + ar + ığ + ı1 + . ) 

Görülüyor ki etimolojik fark 
ancak )itince kelimelerin soneki 
olan ''um" dadır, ki bu da, yukar
da iwet ettiğimiz gibi, latincenin 
isimlendirici bir ekinden batka 
bir şey değildir. 

Bu analizi karıılaıhnrken §U 

noktalara da dikkat edilmelidir: 

1 - Türkçe "V. + ğ + "· + r" 
( = er) kökünden gelen kelimele-
rin Ortauyada yqıyan Mogolla
ra da geçtiğini görüyoruz: Onlar
da "istikbali bildiren alamet ve 

[11] Priklonski. Yakutistanda 
üç yıl ( "Jivaya Starina" iV.). 
• [12] Potanin OSZM. 1'1'. 117. 

iş l{um)larasıııdan 
Kazanan talililer 

-J 

Türkiye 1, bankaı;ının kumbar:ı.lı 

küçük cari hesabları arasında, 1 ;u· 
batta çekilen piyangoda 2.000 türk 
liraaını Kadıköy ajllnsmdan B. Mar· 
ko kazanmıştır. 

Keşandaki hastane 
açıldr 

Yurdumuza gelcr. ve gelecek o· 
lan göçmenlerin sıhi durumlarını JS· 

lah için kızılay cemiyeti tarafından 

Trakyada açılmasına karar verilen 
dört hastaneden Keşandaki 30 ya
taldı hastanenin bütün hazırlıkları 

bitiril iş ve hastane dündenbcri İşe 

başlaınıştır. 

Işık söndürme denemeleri 
Zafranbolu, 2 (A.A.) - Dü-n 

ka"abmnızda hava tehlikesine kmşı 
ışık söndiirme tecrübesi yapılmıştır. 
Tecrübe muvaffakiyetle sonuçlan
mıştır. 

Ankara radyosu 
19.35 Hukuk ilmi yayımı 
1 .45 Hafif musiki 
20.?.0 Ajans haberleri 
20.35 Ankarapalas orkestrası 

İstanbul Radyosu 
18.- T okatliyandan nakil. tel

sız caz 
19.- Haberler 
19.15 - Oda musikisi. Kentet. 

Brahms. (Plak) 
20.- Çocuk hastalıkları müte

hassısı Dr. Ali Şükrü tarafmd n ço
cuk esirgeme kurumu namına kon
ferans: (Çocul<larrn kış hastalıkla
rından korunması) 

20.30 Stüdyo caz tango ve or· 
kestra grupları, 

21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan· 

sının gazetelere mahsus havadis ser
visi verl•cektir. 

işaret; rüya tabiri" manasın(\ 
''lruğa" kelimesi kullanılır. Hal
has lehçesinde ha nun yeni şekli 
''Yoru" dur [13]. 

2 - Çuvaş lehçesin e ' lrı" ve 
.. Ira'' kelimeai "iyi ruhlar - ilah· 
lar" ümreaine verilen addır. ''lrı 
kurı" talili olmak demektir [14]. 

· 3 - Y akutçada "Ira ve lra" ke
limeleri vardır. "Bir İfİ vukuun· 
dan önce •ezme ( hiın kablel vu
ku). kader, lal, tali'' manaların<& 
gelir [15]. 

b - Bugün muhtelif Türk leh
çelerinde şarkı ve türkü manası

na kullanılan "ır", Y akutçada 
''ırıa", Kırgızcada "Şaman ilahi
leri" ve Yakutçada ''Hamne" ve 
"Mezamir" "ilahlara hamdü sena'' 
manalannda da kullandır [16]. 
Şüphesizdir ki "ır'' ( ığ + ır) m 
eski manası ''ilahın ıeıi" dir. 

5 - Avrupa ı.illerinde müzik 
hava11, melodi anlamlanna kulla
nılan "air, arie. aria" kelimeleri de 
bu Türkçe kelimelerle beraber 
tetkik edilmelidir. Bunun kökü de 
Türkçedeki "ır" ve ''ırıa'' da aran· 
malıdır (17]. 

6 - Türkçedeki "ırıa" kelime
si de aynı köke bağlıd.r. "lrı'' sö
züne · "ğ'' den değişme olarak • 
"S" . ~ . l ''t l" b ht" '' '' ı avesıy e a ı, a ve m 
ilavesiyle "teşe'um ve kehanet" 
manasına gelir. Yunancadaki 
"Hrizmoı" (= kehanet) kelime
sinin kökü de budur. 

Abdülkadir iNAN 

[13] Vladimirtsev. Mogol yazı 
dilinin ve Ha/ha lehçes"nin muka
yeseli grameri, s. 204. 

[14] Aşmarin. Çuvaş Lfıgati, III. 
61-64. 

[15] Pekarski, Yakut Lfıgati, s. 
3808. 

[16] Aynı eser, s. 3823. 
[17] Kluge bu kelimeyi "subst. 

Fem. des Jatin. Adj. aerius "zur 
Luftgehörig": di Luft ist Trage
rin des Klangs" diye izah ediyor 
(Etym. Wörter. der deut. Spra
che. s. 23). 
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alialleye g~irmek habeşlerin elindeymiB ! 

TenıbiJıen 
· üc bin 

lı a r b ı n d a i ta l ya n. l a r ı n k a y ı b la r ı 

> 
ölü ve • • 

ım ı.s , beş bin yaralı 
( Bafı ı. inci sayfada) damo ayaleti eski valisi Decazmaş ı 

Halbul::i habeşlerin Adua - Makal- Balça, Ras Deata'nın yerine geçe-
le yoluna yapacakları hücumlar, cek ve esasen yollanmış olan takvi-
yalnız c nıtbı garbiden değil fakat ve krtaları ile orduyu nizama koy-

laveç sefirine lııveç seyyar sıhiye he
yetinin Habeşlere mühimmat taşımak· 
ta olduğuna dair italyan gazeteleri
nin yapmış olduğu neşriyatı İtalyan 

hükümeti nezdinde proh>:sto etmesi aym zar anda şarktan da gelecek: mağa çalışacaktır. Bununla bera-
' ku ti b. k için emir everilmiştir. tir. Zira Ras Kassa nın vve erı ber takviye kıtalarmm ır ısmı 

c rkt" A,..ııla cı"varında toplanmıc I lsveç mahfilleri, İtalyanların ile-
Y ... " Y cenup sınırının başka nokta arma h" h bulunmal:tadır. Ras Mulugeta'nın ri hareketleri dolayisiyle sı ıye eye· 

d k t h dağıtılacaktır. Zira oralardan da tine aid kamyonların Dolo mıntaka-kuvvetleri ise, ynr ımcı uvve a-
linde, Sekat civarlarındadır ve ha: İtalyan hücumları beklenmekte- sında bırakılmış olduğunu anlatmış-
rekiitın gerektirdiği her hanğı dir. d tır. Diğer taraftan isveç heyeti azası, 
noktaya go··nderı"lmegwe hazır bu- f I ıJ • bu kamyonlar terkedildiği zaman 

tU'f'~' ,, yayı JJrOlf'SIO ellı 
lurunaktadır. bunların içinde mühimmat bulunma· 

Cenup cephesine gelince, Si_ Stokholm, 2 (A.A.) - Romadaki dığını söylemi~lerdir. __________ ._._. .................. 111!111 ........ ____________ ~~~--......... 

Habes ku.vvetleri strateji 
bakı,;ıından çok iyi idare ediliyor 

Habeş ordusunda elen subayları da varmış 
Makalle, 2 (A.A) - İtalyan or· 

dulan kumandanlığı tarafından ceb
lleye çağmlmış olan ve bir kaç gün: 
denberi orada bulunan Asmamdaki 
harb muhabirleri çarşamba günü Ma 
kallenin cenubu şarkisindeki en ileri 
hatlara gitmişlerdir. 

Son günlerdeki sükundan fayda· 
lanarak. yollann yapılmasına, kuyu· 
lann açılma ma ve kuvvetli. surette 
silahlandırılmış blokhauzlar ınşasma 
çalışılmaktadrr. Hissedi~d~ğine göre, 
Makallenin cenubu şarkısınde ve ce
nubunda bulunan bütün dağlık yer
ler bu gıbi durdurucu kaleler ile do
lu bulunmaktadır. Buradaki dağlık 
yerlerden, Makalleden Şelikota do~
ru gıden yolun silahli müfrezelenn 
kontrolu altında ne suretle yapılmak 
ta ve ilerlemekte olduğu gözükmek
tedir. ltalyan ol cenahının en ileri 
karakolundan. vaktiyle ilk ilerleme
nin öniine geçen Arasam dağı gö • 
zükme-ktedir 

Düşman, ortada yoktur. Habeş 
kıtalan ile İtalyan kıtalan arasında 
dikenli tel örgüleri ile kapalı geniş 
bir ııııntaka vardır. 

Yerli halk arkı bir kontrol altın· 
da bulunmaktadır. Burada söylendi
ğine göre habeş kuvvetleri, stratiji 
bakımından çok eyi idare edilmekte
dir. Habeş \atalan arasında elen su
bayları olduğu ileri sürülmektedir. 
Habeşlerin T embien ölgesinde yap
tıkları cepheyi yarma teşebbüsü, ha
beşlerin ne kadar iyi idare edildikle
rine bir örnek olarak gösterilmekte
dir. 

Makallenin cenubu garbisinde 
Dehri muharebelerinde ölü ve yara
lılar, habeşlerin kayıplannm ne kadar 
çok olduğunu açık surette meydana 
vurmaktadır. 

Ras Guksa, Makalle şatosunda 
harb muhabirlerine bir şölen vermiş
tir. 

a ·is g·orüsmelerinin ehemiyeti 

B. I.itviııof 
•• • gu venı 

ovyet Rtısya ve Orta Avrupa 
için neler istiyor? 

Pariıı, 2 (A. 
A.) - Pariııte ya· 
pılmakta olan 
cörüpneler, bü
tün basını uğ· 

rnştrrmnktadır. 

Gazeteler, bu 
göriışmelcre A· 
vusturyanm ta· 
ınıunlığı mese . 
lesiyle Merkezi 
Avrupada kuv
vetler arasında-

ki muvazenenin B. Litvinol 
b~zulmaaı ihtimali düşüncesinin hii
kım olduğunu kaydetmektedirler. 

Pöti Parizyen gazetesi diyor ki: 
UA 

. vuaturyanın tamhğı meselesi. 
nın halli §İmdi pek acele bir mahiyet 
arzetmektedir. Moskovanın delege
ai, bu meselenin milletler cemiyeti 
Çevreaine sokulması lazım gelen U• 

rnumi sistemin kısımJarından olduğu 

dütüncesindedi!'. Bu düşünce Fran&a· 
nm da görüıüne uygundur. 

Aynı gazete JU suretle devam edi
yor: 

"Yakında Balkan antantının bat· 
lıca ıahsiyetleri Pariste toplanacak
lardn-. Bu toplaatı, huswi bir konf~· 
rnnsın yapılmaıını lüzumlu kılacak 

görütlere yol açacaktır. Avusturya 
böyle bir konferansın yapılmasmı p~lt 
elveritli bir surette karşılamaktadır. 

Maten gazetesi diyor ki: 

"Paris göriitmeleri, Almanyanın 

bilbaaaa Rhen'in askerlikten ynl
mıt olan bölgesi meseleıi hakkında 

yakında ne ıibi bir gidit alacağı yo 
lunda kararsızlık içinde geçmekte
dir. 

Eksclsor gazetesi diyor ki: 
"Sovyet Ruaya, haklı veya haksız, 

Almanyanm ilk gayret ve faaliyeti
nin kendine kartı olacağına kanidir. 
Sovyct Rusya, Pariste fransız · sov-

J )c]eo·asyonumuz 
~ . 

Paı·i~te 
Paris, 2 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının Özel aytarı bildiriyor: 
lngiliz kıralı Corc'un cenaze ala· 

yında bulunan Türk delegasyonu, dış 
ifleri bakanı Tevfik Rüştü Araş, gene· 
ral Fahrettin, aalih ve cumur reisliği 
bnş yaveri Celal dün Paris'e geldi. 
f atasyonda Türkiye büyük elçisi Suad, 
elçilik erkanı tarafından karıılnndı. 

Delegasyon azasından General 
Fahreddin Bedine gitmiştir. 

Petrol ambargosu 

llususi komit.e ıetl;ikl(•riııe 

başlaclı 
Cenevre, 2 (A.A.) - Petrol üzerine 

ambargo konulması suretiyle alınacak 

zecri tedbir hakkında tetkikler yapmaya 
memur hususi komitede yarın onbir dev· 
letin delegeleri bulunacaktır. Bunlar da 
yedi Üretmen memleket, yani Arjantin, 
İran, Meksika, Irak, Romanya, Sovyet 
Ruıya ve Venezüella delegeleri ile dört 
nakliyeci yani lngiltere, Fransa, Norveç 
ve lıvcç delegeleridir. 

Hususi komitenin yapac:agı tetkikler, 
bir takım bilgiler toplamaktan ibaret O· 

lacak ve bu bilgiler üzerine sonradan on 
sekizler komitesi hükmünü verecektir. 

Dış haber !erimizin sonu 
altıncı sayfada 

yet anlatmasına yapılması lazım ge· 
len bir mahiyet verilmesi için ısrar et· 
mektedir. Küçük antant ileri gelen
lerinin İtalyanın Merkezi Avrupa iş· 
terinde tereddüd veyahut zaaf gÖıı· 
tereceğinden korkmakta oldukların. 
dan sovyetlerin müdahalesini temin 
etmek temennisindedirler . ., 

"B. Litvinof'un, Sovyct Ruayanın 
dış sıyasasının esas itibariyle muha
fazakar olduğuna, İngiliz kamoyunu 
geniş ölçüde !kna etmiı olduğu sanı! 

maktadır. 

övr gazetesi yazıyor: 
Fransa • Sovyet Rusya anlaımasr 

pek yakında Pariı;te tasdik edilece
ğinden henüz parafe edilmemit olan 
Romnnyıı · Ru~ya anlaırnaunın Sov
yet Rusyanın Romanya ile birlikte A· 
vusturyanın emniyetini ternine katış· 
ması demek olacak olan §eklini alma· 
sını farz ve tahmin etmek imkanlı -
dır. 

SAYFA~ 

General Ko dilis gömüldü 
Cenaze alayı çok parlak oldu 

Atina, 2 A.A) - General Kon -
dilis'in cenaze töreni bugün saat 
13.30 da yapılmıştır. Halk bu saata 
kadar büyük kilisede ölen generalin 
tnbutu önünden 
geçmış ve muma
leyhin cenazesi -
ni selamlaınışhr. 

Cenaze törenine 
gonderilen b i r 

general bulunuyordu. Ta.but mılli 
bayraklarla örtülmüştü. Top araba -
smm arkasında generalin kız kardeş
leri, krralm yaverleri, bütiin ba • 

kanlar. Atina ve 
Tırhala belediye 
reisleriyle, bcle -
diye meclisi aza -
lan ve her türlü 
sınıftan yüksek 
subaylar gitmek ~ 

te idi. Kiliseden 
Larisa istasyonu
na kadar cenaze 
alayının geçtiği 
bütün yollar halk 
ile tamamile dol
muı bulunuyor .. 
du. 

General Kon
dilisin cenazeai 

çok çelenkler a -
ra mda kıralm, 

hükümetin ve 
harb bakanının, 
Çaldaris'in. aske
ri ve sivil yüksek 
şahsiyetlerin ve 
eski muharible -
rin çelenkleri dik
kati çekiyordu .. 
Ayinde bütün sı
yasa adamları, 

urdu yüksek er
kanr, Fransa el -

T esalyada T oha· 
laya göti.irülmüt-

General Kondilis tür. 

çisi, Balkan Antantı devletleri elçi -
leri, ve daha bir çok yüksek zatlar 
bulunmuştur. 

Ayini Atina baş pcskoposu 
yapmış ve bundan sonra tabut bir 
top arabasma konulmuştur. Cenaze 
alayında askeri kıtalar, askeri mu
zikalar, harb mektebi talebeleri, kü
çiik subay ve jandarma mektebleri 
talebeleri, efzon nümune taburu ve 
34 piyade alayından ayrı ayn mi.ifre
zeler, hücum tanklan ve topçu ve 
süvari kıtaları bulunmuştur. Runla
nn arkasından gelen ve cenazeyi ta
şryan top arabasının etrafında dört 
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Viyana, 2 (A.A.) - Polis, bir 
kundura fabrikasında gizli bir ko
münist teskilatı meydana çıkar
ma, ve 1 lS işçiyi tevkif etmiştir. 

Orada ailesi mezarlığında gömü
)ecektir. 

Kıral (;orc du tlini ôyinde 
b11lu11drı 

Atina, 2 (A.A.) - Gripten 
rahatsız olmasına rağmen, kıral, 
general Konlilis'in istirahati ruhu 
için Atina büyük kilisesinde alay
dan önce yapılan dini ayine i tiriik 
etmiştır. Cenaze alayında ise kıra· 
lı, saray mareşalı ile yaverleri tem· 
sil eylemekte idi. 

Cenazenin kalkmasmd n önce, 
hemen hemen bütün Atina halkı 
generalin tabutu önünd"n geçe -
rek önünde eğilmiştir. Cennu a -
layı Atina büyük kil:oı ... sinden J ,_ 
risa istasvonuna kad~r ancak ıki 
saatte gelebilmistir. iki tarafm -
da askerlerin selam reıı:.,,• i ifa et
tikleri yollar, o derece halk a~ do
lu idi. 

Polonnya Alınan )'ayı protesto etti 

Protestoya sebeb B. Şaht'ın yukarı Siıezyada 
verdiği bir nutuktur 

Berlin, 2 (A.A.) - Lehistan elçisi 
8a) Lip&ki, Bay Şahfın 23 ikinci kanun 
da y~karı !>ııezya dak.i Boyten'de aoyJe
mit olduğu nutku dıı işleri bakanlığı n<:4 
dinde protesto etmiıtir. 

Almanya ekonomi bakanı H. Şaht, 

Vestfalya anlaşmasının yı.ıkan Silczya · 
nın çekmekte olduğu sıkıntının sebebi 
oldugunu, ~unku biribirlerim tamnmlı · 
yan bölgeler arasında münakalat ve ir
tibatı kesmiş bulunduğunu ve hnlbuki bu 
bölgelerin biribirlcrinden ayrılmış ol · 
rnk yaşamalnnna imkan olmadığını &Öy· 
lemiıti. Doktor Şabt, "Sıyasa adamla · 
nnrn deliliklerinin bir eseri olan bu hak
sızlığın günün birinde tamir edileceği., 

ümidini izhar etmiştir. 

Bay Şaht'ın nutkunun bu kıımı res
men neşredilmemiştir. 

Mumaileyh, bundan başka ıunları da 
söylemiştir: 

'' - Almanya, bu haksızlığı harba 
başvurmak suretiyle tamir etmek iste · 
mez. Ekonomik ııebebler, bunun için ye
ter. ve hedefimize sulhçu işbirliği usill • 
leriyle ulaşacağımızı ümid ediyoruz. Fr 

kat, silah kuvvetine dayanmaksızın ynf. 
nız akıl ve mantığa dayananlnr, cinan 
tarihinde ancak silik biı rol oynıyabilir
ler .,, 

Alman · leh dostluk andlaşmasımn 
imzasının yıldönümünden iki gün sonu 
tlÖylenmiı olan bu nutuk, ICh mahfih .. • 
rinde kötü bir tesir hasıl etmiştir. 

Garb hava paktı 
Paria, 2 (A.A.) - Matin gazetesı 

Londradaki aytanndan almış olduğu 

bir telgrah neırediyor. Aylar diyor 
ki: 

"B. Eden ile Baron Von Neurat a. 
rasında geçen görüşmelerde, garb ha· 
va andlaşmasının yeniden mcvzuu

bahsedilmi§ olduğunu ançak dün rea

men haber vermiflerdir. 
Baron Von Neurat Alm.anyanın bu 

gibi göriiımeler için vaziyetin hala 

elverişli olmadığı kanaatinde bulun· 
duğunu söylemi,ti ... 
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ince toprak tabakası kaldırılır. Ortay~ bı.r 
Selçuk karakolunun parçalan, yahut bır Bı
zans kilisesinin temelleri çıkar. Hatta papa
zın oturduğu evin bile. Böyle taze yüzyılla
ra aid parçalar, kazanları kızdırır. Çünkü 
ne de olsa bunların da kaydedilmesi ve daha 
cazib tabakalara varmcıya kadar Üzerlerin
de zaman kaybedilmesi lazımdır. 

tabaklara aid malfünatımızda öyle eksikler 
vardır ki ehemmiyetsiz görünen ufak bir par
ça, vesika yerine geçer, cüretli bir teoriyi ıs· 
pat eder yahut yeni hükümlere kapı açar. 
Ve bütün bunlar, Küçükasya'nm eski sıya
sal tarihini aydmlatmağa yarar. 

Şımdi çukur daha derinlere dalar. Fa
kat haıa, az çok malum tarih ve kültür dc
virlerindeyiz. Turova ve Mikenya'da bulu
nan eşyayı hatırlatan hafriyat karşısında
yız. Siklop duvarları, oturaklı kapılar, şekil
lerindeki asalet yüzünden göze çarpan testi
ler ve kocaman küpler. Şimdi inceli kabalı 
geometrik yahut naturalist resimlerle bezen
miş testi kınklan karşısındayız ki, aynı şey
ler Girid'de de bulunmuştur. 

dud mu vermiş? 3ilindir biçiminde mühur 
taşlan, bükülmüş ve kapanmış testi satıhla· 
rına yazılmış, kimisi hatta açılmamış mek
tublar; Üzerlerinde, daha ince bir sathın ü
zerinde, karmakarışık bir yazı ile yerini as
la bulamamış olan adres. Etilerin şehrine 
varmış bulunuyoruz. Millad'dan iki bin yıl 
öncesine. 

Çoktan kırılmış çanaklardan, hakiki si
hirbazlar gibi, gine çoktan ölüm uykusuna 
yatmış dünyaları dile getiren ve paslanmış 
kılıçlarla kopmuş bileziklerden milletlerin 
tarih içindeki akınlarını, yiğitçe başarılmış 
gelin kaldırma seferleıjni ve yüz binlerce 
Yıl öteden devletlerin çıkışını ve batışını an
latıcı kasideler yazan arkeoloğlar - hiç olur 
mu ki bu hayal riyaziyecileri ve ilim şairle
ri höyüğün üzerinde biten ölü - çiçeklerinin 
sessiz davetini duymasınlar ve kazmaları ile 
küreklerini böyle bir höyüğe daldmnasm
lar? I 

Önce bir tecrübe çukuru kazılır. Üstteki 

Roma tabakası da hoşa gitmez. Bir cad
denin hantal kenar taşından yeni ve meçhul 
ne öğrenilehilir ki.. Keza, kuma parçasından 
yahut hatta asker elinin ta uzak sınırlarda 
yaptırdığı kaba saba mozayik döşemeden 
Roma'mn günlük hayatına aid testi yahut 
cam makulesi eşyadan, imparatorluğun her
hangi bir eyaletinde yapılmış olan hafriya
tın da meydana çıkarmış olduğu lambalar
dan g.i)zyaşı çanaklarından, vazolardan ne 
çıkar .. 

Yunan yahut Frigya tabakasına gelindi 
mi, kazma daha dikkatli çalışmağa elek da
ha devamlı çalkalanmağa başlar. Çünkü rn 

(Burada, daha birçok eşyadan bahsedil
mektedir.) Evin bodrumuna yerleştirilmiş 
kocaman küplerin içindeki iskeletlerle bera· 
her, yüzükler, iğneler, siislü bilezikler var. 
Acaba hangi millete bu Büyiil·ana bir kıra) 
"""' bir köylü mü bir keşiş mi yahut bir hay-

Karanlıklaşan çukurda daha aşağıya gi
dince meçhul bir felakete delalet eden bir 
yangın tabakasına varıyoruz ve eğer talii
miz yaver ise, mitad'dan iki bininci senenın 
başlangıcında yaşamış ve genç Etilere kendi 
adını belki de ödünç suretivle vermiş bir u· 
lusun fikirlerini resim şeklinde ihtiva eden 
bir levhaya rashyoruz. Keskin zekah a1im
ler bu yazıyı okumağ"a çalıc;ıyorlar. Eğer 
bunda muvaffak olurlarsa Küçükasva hcık
kmdaki politik bilgilerimiz gerivf' nnrrnı tı·r
kaç yüzyıl daha ilerlemis ve mi' ~rl'<l .. " "'i 
bin sene önceki hadiseleri kavr;ı·111-. ,.. · 
tır. '~" ... 



SAYFA 4 

• zihniyet değişi.ki· ği 
Jül S<>f:ruen Kahireden Pari..Suar 

.-;aeıesine ya~ıyor: 

Kahirede terasları ve kahve sa
ik-lan bulunan büyük bir bahçe var
ır ki, canları sıkılan iş adamları, ga-

11eteciler ve kadınlar öğle zamanları 
urada masa başlarında toplanmayı 

itiyad etmişlerdir. Hava o kadar mü
kemmel, Nil vadisinin tozuyla pud-

ralıman gök öyle hafifçe gümüşten· 
miş bir maviliktedir ki, yalnız bir ra-

ı almak için bu bahçede biraz otur
mak bile insana yaşamak &aadetini 
Ye hazzını tattırıyor. Mısırda dinle
mek ve öğrenmek güç değildir. Ka· 
nantlerinin kararsızlığı kendilerini 
ıhtiyatlı davranmaya sevkeden mesul 
politika adamları müstesna, herkes 

gevezedir. Hemen herkes zekidir, ve 
bütün kültürlü muhitlerde konuşulan 
dilin fransızca olduğunu da ilave e

derseniz, öğrenmek için tek güçlüğün 
dinlediğiniz pek muhtelif fikirler ara
amda bir seçiş yapmaktan ibaret ol
duğunu anlarsınız. 

Büyük bir grupun ortasında otu
ruyorum. Milletler arası kavğnlar bu 

llozmopolit muhitte ~k soluk akis
ler bırakıyor. Yanımdaki bir İtalyan 
bangeri bana diyor ki: 

- Burada görülen bir husu11iyet, 
arab, kıbti, yahudi, İtalyan, franaız 

•e İngiliz, istisnasız herkesin sulh ta
raftarı olmaaı ve franaız kültürünün 
tesiri altında bulunmasıdır. Her uğ
rayanın bir fransr~hk banyosu alma
y.a mecbur kaldığı zengin ve cazib 
tehirlere sahih bir memleketin sizin 
ıçin nasıl bir nimet olduğunun Paris. 
te farkında mısınız? Mısırdaki vazi
yet, hükümetinizin son zamanlarda 
ceaarctle yapmaya çah§tılı §eyin kü
çük ölçüde bir smebolüdür: Frnnsa-

nm tes;ri altındadır ki burada bir mil
letler cemiyeti muhafazakarlığıyla 

İr faşist ve bir İngiliz manen biri
birlerine ellerini uzatmaktadırlar. 

- Birkaç ay sonra seçimlerde rey 
Yerecek olan Mısır halkı da bu dost
lufa iştirak ediyor mu? 

- Mısırlı ne İngilizleri, ne de İtal
yanları sever. O istiklalini ister, ve 

'bu arzu onda bir program olmaktan 
ziyade bir mistiktir. Fakat şuurlu 
Mıaır halkından bahsettiiini:z. zaman 
\unun ancak birkaç yüz bin kişiden 
•ürekkeb olduğunu unutmayınız. 

Geri kalan halk m"" 11i' bir cehaleti-
sindedir. Az zı:ı· 

lardan biri okuı 
ıce cüretli aza

.zma bilmiyenle-
rin ayan azası olmamasını teklif etti. 
Bu sizi güldürüyor ... Fakat şurasmı 

da unutmayınız ki parlamento azala
rının yüzde yirmisi ne okuma, ne de 
yazma bilirler. Bu tekliften sonra 
~natoda azalardan başka biri ayağa 

alkarak hiddetle şöyle cevab verdi: 
''Peygamber de okuma yazma bilmi-
7ordu. Biz, Muhammedden d11.ha bü
yük olmak iddiasında değiliz .• , 

Tal'1bı•/,•r i111.dli::; 'lii-"ıı<mulırfor 
Karşımda vermutunu İçen üniv.er

ııİl munllimlerinden bir fransız söze 
an tı: 

-- Evet, faluıt hcrşey değişiyor, 

dün B. Eden l..ondr da bir nutuk 
cFdi. Mısırın aleyhinde bir şey söy. 

lemedi, f. kat Mısırdan da bahset
medi. Netice ne oldu biliyor musu 

nuz? Bu sabah talebelerimiz grev 
yaptılar, ve bu akşam, hiddetlerini 
polise ve sokak liimbalanna karıı 

göstermiyeceklerini kimse temin ede
mez. Tıpkı fransız talebelerinin Ha
beıistanın avukatlığını yapmı§ bir 
zatı profesör tayin ettiler diye ayak
lanması gibi. 

Gençlik günden güne değişiyor. 
Daha bir kaç zaman önce, zengin ço
cultları, tahsil perde:.i altında, Pariste, 
Berlinde veya lsviiredc birkaç sene 
gönül eğlendirmeye gidiyorlardı; or
ta hallilerin çocukları da sözü geçer 
bir dostun himayesiyle devlet me
murluklarından birinde bir sinekür 
almakla iktifa eder ve sonra hemen 
evlenirlerdi. Talebelerimiz kadınlar· 
la pe1t dü;.üp kalkmazlar ve erken
den nyle kurarlar. Evlendikten sonra 
da kabil olduğu kadar az çalııarak 
ömürlerini tamamlamaya çalışırlar. 

Şimdi ise bamba§ka bir nesil yetiıi
yor. Bu nesil bir lUgati ba§tan başa 
e:ı:berlemiye ve günde 14 llll.at çalış
maya muktedirdir. Bu ıençler adeta 
japon olmaya layıktır.lar. Hem ne 
taassup 1 Birkaç gün eve!, sınıfta ta
lebelerime "kahır" kelime~inin için
de bulunacağı bir cümle yapmalarını 
söyledim. Elli ağız birden bana cevnb 
verdi: "Kahrolsun lngilt...-e ! " 

- Hem sonra, diye İtalyan ban· 
keri ilave etti, Kahirede fa~İstler var. 

Faşistler mi? Kulak kabarttım. 
- Evet, Mısırın da mavi gömlekli· 

leri vardır ve bunlar tanılmaya de
ğerler. Zecri tedbirler icabı olarak 
mallarım:zrn lskenderiyeye indiril
mesine müsaade edilmiyor, ve önü· 
müzdeki bu mevsimde operamızın 

temsillerine boykot yapılmaya hazır
lanıyor, fakat her şeye rağmen, genç· 
liği disipline etmek fikri Mısırda i
lerlemektedir. Hareket henüz müte
vazidir, faakt çok şey vadediyor. 

fü•~·i milli-:-·ptçi ımrtinin 
me,./,·,,::i ıule 

Aynı gün oğleden r.onra, merakım 
tahrik edilmiş olduğu için, eski milli· 
yetçi fırkanm merkezini ziyaret et
tim. Teşekkül Anur Bey şerefine bir 
çay veriyordu. Yeni teJekkütlere kar
şı soğuk davranan Vafdcılardan ma
ada bütiin diğer partilerden kimse
ler bu toplantıda hazır bulunuyor
lardı. Bahçeden kabul salonuna götü· 
ren mermer merdivenlerde, gençler, 
huauıi suretle talim gördüklerini gös
teren bir beraberlikle hep birden el· 
lerini kaldırmak ııuretile selamlıyor

lardı. Bana rehberlik eden B. Selim, 
bu selamın ne romalı, ne de hitlerci 
bir tarafı olmadığını izah etti: 

- Bu, hiyeroğliflerde gördüğünüz 
mısırlıların eski selam şekilleridir. 

Yalnız, iki el yerine biz tek elle ~e

lam vermekle iktifa ediyoruz. 

Kendi kendime, milli ananeye ııay· 
gı, yirminci aııır genç mısırlılarını, 

firavinlere tebaalarının yaptığı gibi, 
kendilerini yere atmaya kndar götür
memiş olma ına şükrediyordum. 

Büyük salona girdiğim zaman, 
bizzat reis gençlere nutuk söylüyor. 
du. Hafı7. Bev Ramadan aynğa kalk
tığı za~an, bütün gençler, topukla 
rını biribirinc vurarak ve sağ kolln
rını uzatarak, hep bir ağızdan söyle
dikleri sözlerle onu seliımladılnr. Bu 
sözler aşnğı yuakrı şu manayı ifnde 

U.L US 3 ŞUBAT 1~ ... P 

' Yabancı gaze · e erde o 

Adisababa yolu ve sosylizm 
La Repüblik gazeteıinde Piyer Do

minik yazıyor: 

Habe§ maceraı.ı gitgide tehlikeli 

bir ıekil alıyor. Demek, Makalle har
bı İtalyanlara yerli askerleri hesaba 
katmadan 400 e yakın İtalyan askeri
nin hayatına malolmuıtur. Halbuki 
B. Bndogliyo'nun kurmayı harblara 
daha ziyade yerli kıtaları sokmakta· 
dır. Bundan başka bize 25 zabitin 
öldüğü ve 19 unun yaralandığı bildi 
riliyor. Evvela ölülerin nisbetine dik
kat ediniz; bu nisbet yaı·alılarn na
zaran dörtte bir kadar olmalıydı, h 1-
buki yaralılardan fazla ölü var. Kay
bolan yani esir düşen zabitler nıev
cud olduğuna mı İnanmalı? Sonra 44 
zabitin kavga dışı olması, 25 adama 
bir zabit hesabiyle, bin yüz, bin iki 
yüz kadar neferin ölü veya yaralı 

düştüğünü tahmin ettirir. Bu hesabı 
yaparken de zabitlerin neferlere na. 
zaran iki mi.:ıli kayıp vermiı olduğu 

rıu kabul ediyoruz. 

Okur, bu rakam bolluğunu mazur 
goraün; burada konu~an eski bir 68· 

vaşçıdır. Fransız cephesindeki eski 
harb rakamları hala hatırımdadır. 
Bu rakamlar, beni, komşumuzun kil· 
yıblarını ehemiyetli bulmaya sevke· 

di~or. 

ltalyanlar, habeşleri geri atmış 

olduklarını söyliyorlar. Pekala. Fa· 
kat takib etmiyorlar. Üstelik de bu 
"barbar" lar cepheden (Adisababa· 
ya gÖl'e toplar, tanklar, 100 mitral
yöz) bir sürü harb malzemesi gani
met alıyorlar. Nihayet bize bu harbn 
10.000 habc§linin girmiş olduğunu 

bildiriyor. Yalnız on bin mi? Ya ha
h~~ kurmayının harba 20.000 veya 
50.000 asker sokacağı gün netice n,.. 
.-,lacak ! 

h ly. nlann ~u cevabı verccclı.leı'İ· 
ni hılı~ orum: "işte o gün onlnrı ye
neceğiz. Topçumuz ve tayyarelerimiz 
ancak bôyle yığınlar üzerinedir ki 
l>iitün hünerini gösterecektir." Evc:t, 
fakat bu 50.000 kişinin on bini şur • 
da, on bini orada olarak 100 kilomet
re Üzerinde harekete geçmesi şar

tıylc. Yalnız Al<Sum'la Makalle ara· 
n ı F.O kilometredir. 

Şüphesiz ki general Graziyani, ce
nubta aarih bir zafer kazanmıta ben• 
ziyor. Fakat bu zaferi onu nereye 
götürecek? Harrar'dan bahesdiliyor
du. Halbuki timdi bu hedeften vaz. 
geçilmişc benziyor. Negelli DoğYu· 

dan doğruya Adisababa yolu üzerin· 
deir. Fakat Adisababa'ya doğru bir 
tarruz nasıl tasarlanabilir? General 

================================s:=============================== 
ediyordu: "Vazife, ne olursa ol:1un, 
herıeyden Önce vazife!". Altmıf yaş
!Rrında bir adam olan şef, sakin ve 
iradeli bir ifadesi ve açık mavi göz
lerile müphem bir surette Atatürkü 
hatırlatır. Hafız Bey arab ırkından 
..,Jmakla beraber herhalde damarla
rında çerkes kanı vardır, ve Mısırda, 
çerkes, türk veya arnavud soyundan 
relmek, derhal zihinde askeri cesa 
ret ve irade fikrini uyandırır. 

Hafız Bey ramazan, biraz da ca
mide vaaz veren bir imam gibi ko
nuşuyor, yani demek istiyorum ki, be
lagati, parlamento toplantılarında ol
duğu gibi, yığın Ü7.erinde tesir yap· 
mak isteğini güdeceğine daha ziyade 
tesirli fakat monoton bir dua hissini 
veriyoı·. 

J,/ı•al rı! politiJm 
Göbekli ve !:ezgin paşalar bile o

nu saygı ile dinliyorlardı. Biraz son· 
ra, kendi salonunda bana çay ikram 
ederken, eserinin hususi karakterini 
uah ediyordu. 

- Gençlerimi:ıe, yukarı ve atacı 
Mısırın çift tacını batında taşıyan 

firavin şahinini temsil eden sembolik 
madalyalar verdim. Yalnız sporla 
meşgul olan hücum kıtalarımızı an· 

cak 1930 da gördüm. 1898 de talebe 
Mustafa Kamil tarafından kurulmuf 
olan milli parti, artık mevcud değil· 

di. Çünkü Vafd partisi milli hissi 
kendi menfaatine olarak inhisar al. 
tına almıştı. Fakat Vafd da diğer 
partiler gibi İngilizlerle anlaştı. Biz 
bunu reddediyoruz, fakat hangi his
le böyle hareket ettiğimizi iyice anla

malısınız. 

Biz politikacı değiliz ve bu idea· 
list tee~kkülün belki hiç bir zaman 
bir sıyasal programla ifnde ettirile· 
miyeccğini biliyoruz. Diğer taraftan 
gene biliyoruz ki, karşılğır,,• aldığı 

İmtiyazlar ne olursa ohun, ıngili:ıler
e el birliği yapan her hükı:meti ha

kikatte yabancı İşgalini :.ı.uvvetlen 

ditmekten başka bir şey yapmıyor. 

Yabancı iıgalini kollamak, kabul 
etmek demektir. Biz, istiklal pren· 
aibi kendileri için mukaddes bir doğ
ma haline gelecek mısırlılar görmek 
istiyoruz. işte benim ilk dü~üncem 
budur. ikincisi de gençliğimizin di
siplin ve fedakarlığı öğrenmesidir. 

Aydınlarımız, 1882 denberi çekmek
le olduğumuz bir derd olan seciye 
düşkünlüğü ve maneviyat uyuşuklu 
ğu içinde bulundukça bir Mısır ordu
~unun teşekkülünden, Şah deniziyle 
Sudanın tarafımızdan işgalinden cid
di olarak bahsetmek imkiinsı:ıdır. 

B~n gençlerimize çok geniş ve çok u
mumi fikirler telkin ediyorum. On· 

lara, itaat etmelerini ve kendilerini 
unutmalarını oğretiyorum. işte bü
tün programımız fU küçücük kitabın 
İ<:İndedir . ., 

Ve Hafız Ramadan, ıakirdlerinin 
daima Üzerleri-· de taşımaları İcab e· 
rlen bir kitapçık uzattı. Burada şun 

lar okunuyor: "Hakkı say ve haki
kati ara. Hakikatleri yaparsan dün

yayı batıl İnanışlardan kurtarırsın. 

ifa edilmiş va:.ı:ifenin büyüklüğü için-

de imanla ölmek, insanlık vazifesine 
yalan söylemekten iyidir. Hareketle
rının neticesi imanının amelidir .. 

Bu lisanı başka nerede işitmiş

tim. Gözlerimi kapayınca, mükem
mel bir jnpon bahçesini ve japon 
gençliği Üzerindeki tesiri pek büyük 
olmuş olan general Haraki'yi görü· 
yorum. Japonya kudretli bir impara 
torluktur, Mmr zayıf bir memleket
tir. Fnkat ölçülerin ne ehemiycti var, 
hnkikat şudur ki yakın şarkın kapı 
larında, Samuray kahramanlık ahla· 
kı gencli~in ruhlarını fethetmektediı'. 

Graziyani hükümct mcrkc..:ini asker
den mahrum mu sanıyor Eı;ascn bu
radan ku§ uçu~iyle 600 kilometre u
znktadır. 2000 metrelik dağların uı
tünden aşmaaı İcnb edecektir. Ve e
linde topu topu nncak elli, altmış bin 
nısker vardır ... 

itiraf edeyim ki itnlyan olsaydım 
kuşkulanırdım. Daha dün bana ital
ynnların nyda harb masrafı olarak 
500 milyon harcadıkları, ellerinde 
altı milyar ihtiyat bulunduğu ~e bunu 
son santimine kadnr harcıyacakları 

söyleniyordu. 
Çok muhafazakar iyi bir fransı2 

bujuvası olan ve Habeşistnna gitmiş 
olduğu için orasını tanıyan muhatabı
ma: 

- Peki, sonra, dedim. 
- Sonra, dedi, İtalya, elinde altın 

ihtiyatı kalmayınca sosyalist bir dev
let olacaktır. 

- Eğer şimdi değilse. Fakat bu 
ıartlar içinde, ekonomik bakımdan 

sosyalist bir şekle girecek olan İtal

yanın bütün Habeşistanı işgal ettiği

ni farzedclim. Bu "ekonomik ve ııoa· 
yal" vakıa ile, "sıyaaal" vakıa ara
aında bir kavga demek olacaktır. İ

talyan neo - sosyalistlerinin - yarının 

façistlerine bu adı veriyorum - ken. 
dilerini istemiyen bir sömürgeyi elle
nnde tutmakta devam etmeleri uy
gunsuz bir hareket olacaktır. Millet• 
!erin kendi mukadderatl11.rına hakim 
olmak hakkı doktrinini yeni ltalya
nın kabul etmesi İcab edecektir. E
ğer bana kanunu tersine çevirmek 
mümkün olduğunu ( Sovyctler Birli
ğine bakınız) söyliyecek olursanız, 

size Sovyet Rusyanın bir bütün teşkil 
ettiğini ve yarınki halyan imparator· 
tuğunda hal aynı olmıyacnğını söyle
rim. Moskovada yapılması kolay olan 
§ey Romada imkansızdır. 

Esasen başka bir faraziye de ileri 
sürebilir, ve İtalyanın sosyalistleşme· 
ainc ve altı milyarını harcamasına 

rağmen Habeıistanın fethi işinin bu
gÜnkünden fazla ilerlememiş olması
nı farzedebiliriE. O zaman ne ola
cak? 

O :ı:aman, tabii Avrupada yeni bir 
sosyalist devlet mevcud olacak ve bu 
devletin armasından yalnız kırallık, 

vatikan ve hatta bizzat Musolini gi· 
bi dekorları kaldırmak bunu yapma
ya kafi gelecektir. Muaolini'nin dost
ları belki de mükemmel birer halk 
komiseri olacaklardır. 

Herhalde façizmin, Habeşistan 

macerası sayesinde dediğim gibi, he
men gürültüıüzce nihayet bulması ta. 
uvvur olunabilir. Bunun İtalyanların 
lehine mi yoksa çok aleyhlerine mi 
olacağını benden başkaları söylesin. 
Çünkü, hadiseler, benim yaptığım gi
bi, hiç tezadsız ele alınınca, İtalyan• 
ların lehine olan nedir, aleyhine olan 

nedir? 
En yakın İstikballer karanlık için

dedir. insanlar ve milletler, hepimiz 
<>eceye doğru ilcrliyorur., ve karanlık 
önümüzden &ıyrıldığı zaman, gördü
ğümüz ve elle dokunacak k d r ye.
kınımızda bulunan şey, hemen hiç bir 

.. zame.n tnhnyyül ettiğimi7. şey olmt· 

yor. 

1 - O, yeni Britanya kabinesine, Fran
aa ve Belçika ile Almanya aleyhine çevril
miş bir ittifak yapılma-;ı düşüncesinin ha
kim olmasından korkuyordu. 

~'f;Jl1 BERl.1~~y NiN H 
rakamamış olsa bile, yalnız garhte değil, 
şarkda da, sınırların harbla değiştirilmesi 
hakkında her türlü düşünceden vaz geçmegl 
hazırdır. Garbda da, her türUi değişiklik i~inı 
ayni hareket tarzını sececektir." 2 - Kendisinde, Alsas Loren'in tekrar 

ele geçirilmesi için yapılacak olan herhangi 
bir teşebbüsün bir netice vermiyeceğine ve 
:ikide bir Fransa arasında ortaya çıkan güç
lükleri düzeltecek olan anahtarın, emniyet 
meselesinde saklı bulunduğu kanaati doğ
muştu, ki bunda Britanyanın çok be
tterikli Berlin elçisi Lord D' Abernon'nun 
1ıronuşmaları da az tesirli olmamıştır. 

3 - Rur'un yeniden işgal edilmesinden 
v~ bir anlaşma yapılamıyacak olursa, yeni 
accri tedbirlere geçilmesinden çekiniyordu. 
Mıresemann, ilk tekliflerini Britanya hükü
metine yaptı. Fakat, Britanya hükümetinin 
gösterdiği arzu üzerine, bu teklifler, o ta
rihlerde başvekil ve dış bakanı bulunan Her
• • • 

/ 
T T .. r; vo) ya da bildirildi; bu haber ve-
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rilirken, Almanyanın. Fransa ile sulh yolun
da anlaşmak istediği şeklini taşıyordu. 

Almanya şümullü bir hakem andlaşması 
yapmağa ve Ren'de ilgileri olan devletler 
arasında, karşılıklı garanti paktları ile bağ
lanmağa hazırdı. Buna benzer andlaşmalar, 
Almanyaya bitişik olan öbür devletlerle de 
yapılabilecekti. 

Bundan başka, Ren'deki sınırları olduğu 
gibi katilikle tasdik eden bir andlaşmayı, 
Almanya reddetmiyecekti. Böyle bir anlaş
ma, Versay andlaşmasırun, Ren nehrinin sağ 
sahilindeki askersiz bölgeye dair olan hü
kümlerini, yeniden nezareti altında bulun
durabilecekti. 

Alman tekliflerinin asıl eherniyetli taraf-

larmı, not halincle bir araya getirdim ve, her 
hangi bir yanlış kavrayışa meyden verme
mek için, bunları, hemen alınan hükümetine 
verdim. Benim notlarıma göre teklif elrin 
mana ve mahiyeti şu idi: 

"Almanya, sulh andlaşmasmm .wruyla 
bugüne kadar kabul etmiş olduğu şeyleri. 
yani, garbdeki Statukoyu, kendi ihtiyar ve 
arzusuyla tarumağa hazırdır. O, yalnız garb
de değil, şarkda ela, sulh andlasınası ile mey
dana geJmiş olan vaziyeti değiştiı·mek için, 
harbı, bir çare diye kullanmaktan vaz geçme· 
ğe hazırdır. 

Bundan dolayı. şarkta. dostça uzlasmalar 
ve karşılıklı an1aşmalar1a değişiklikler yap
mak umudunu bJTakmak istememiş veva hı-

* • 
Britanya hıikünıeti iyi hazırlanması sar

tiyle, bu tekliflerde, Cenevre prtokoluna 
karşı ihmaline imkan olnuyan, mukabil bir 
teklif mahiyeti gördii. Hükiimetin, her mert 
leket veya sınır için üzerine almak isteme
diği garanti, bizim kıvılarımıza \'::tkm ve. en 
biiyiik harblara girismemize seheh olcrn, di111 
yanın bir p::ırcası icin tatbik cdilccc!;ti. 

Bütün dünyaya scımil olacak olurs<1. 11e 
yüklenilir ve ne de tatbik edilebilir bir nıe· 
suliyet yerine. böyle mahdud bir maksad uğ'· 
runda ve sınırları belli olan bir sahada. nef· 
sini rnüde.faa etmek icin, p~k hakh olarak, 
bir mesuliyet u1crine alabilirdi . 

(Sonu var) 
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Ankara Gücü Altınorduyu 4 - O, Muhafız Gücü 
Gençler Birliğini l - O yendi. 

(Başı 1. İnci sayfada) 
\kinci devrede 24 üncü dakıkada Y .ı.

tar, 28 inci dakikada Fahri, 37 inci dn
kıkada gene Yaşar &ıra ile üç gol nl· 
tılar. Maç boyicce 4 - O Ankara gucü
nun kazanmasiyle bitti. Ahın ordu bi
rinci devre iyi oynadı. Fakat Anka.-a Cn
cunun kuv•:ctli müdafaası karşısında gol 
ç.karamnymca ya' aş yavaş bir bezgin· 
hgc duştule\· ve böylece 4 gol ile yenil

diler. 
Ankarn g.ıcu bugı.in formunu b;.ılmuı: 

bir ha1de idi. Buna rağmen oyun çok 
agır geçti. 1 opu yere indirdikleri daki· 
kalnrda akmları daha muessirdi. Bir d. 
Ali Rıza çc;k ileri kaçıyor. Ku,·vetli bi:-

kib ka~ısında bunun cezasını çcke
cck\crini şimdiden hatırlatmağı faydalı 

bulduk. 

AJuJwı ız ıbikii - b~ıtt.,•ler Hiı·liği. 

ıkincı muhım maç alana pek çok sc 
yirci toplamıştı. Netice pmpiyona üze
rine müeııııirdi. Herkes merakla ne ola· 

cak ? diye biribirlerine scm1yorlardı. 
Alana ilk önce Mubafıa eücü çıkb. On· 
lan Gençler birliii takib etti. 1 ki talum 
halk tarafından alkıılandı Hakem para 
attı. Kaleler ses.ildi. Takımlar ıu ıuret· 

le kurulmuştu: Muhafız &iicü - Mahir, 
Bekir, Saffet, Gazi, Naci, lbrabim, Fah· 
ri, Naim, Ahmed, Sedad, Salahaddin. 

Gençler Birliği - Cihad, Halid, 
Aıum, Ahmed, lhsan, Ahmed, Selim, 
Salahaddin Raıim, Niyazi, lhıan. 

Ankara futbol alanlarının bu uki ikı 
rakibi ilk dakikalarda biribirlerint de · 
na- cıbi mütereddit oynuyorlardı. Yal • 
nız 3 üncu dakikada A11m'ın başından 
ııyrdan top Sedadın ayajiyle çok yük -
ıeklerdcn avuta gitti. 

Top yerden yükselmi)·or. Gençler kı· 
ıa, Muhafız Cücu derin paslarla oynu· 
yorlar. Hnkcın çel< yerinde müdahnle

lcr yapıyor. Dokuzuncu dakikada Muha· 

fıv. korner oldu. Bunu Ihsan ath. Ka 
le onünde bir kllnşıklıktan sonra Mahir 
topu uuı.kla~tırdı. ilk onbeş dakika, iki 
tarafın den oyunuyla geçti. 16 ıncı da· 
kikada Hatid'in bir ukaaı ile gol oluyor
du. Cihad bir yumrukla vaziyeti kurtar

dı. Yirmi bcıinci dakikaya kııdar muha· 
fızın üstünlüğü göze çarptı. Ondıın ıon· 
ra gene münvilik baş\adı. Naci Rasimi, 
lbnıhim Sdimi tutmağa çalıııtorlar. Ni
yazi ve Salahaddin boş lnıhyorlar. Fa • 
kat vaziyetten faydalanamadılar. 

20 incida kituıda Muhafıza o\an '-ir 
korneri Selim çOk cüzd attı. Fakat IMr 
·•tice haaıl olmaa&. Bu zamana kadar aot 

k S"lahaddin de iki gol fll'aah bçrr41. 

28 inci dakikada Muhafıza bir korner da
ha oldu. Münfcrid akınlarda olan °>U 
kornerler Gcn~ler Birliğinin netice Üze· 
rine daha müessir olduğunu gÖslCJ".İyor
du. Oyunun son on beş dakikaunda, iki 
taratın da, oyun sonuna kadar, bir da • 
ha ellerine geçcmiyecek, vaziyetler old:ı. 
Cihad ve Mahir karşılıklı çok güzel oy
nuyorlardı. 37 inci dakika<hl Gençler 
Birligı $ili içi Salahaddin, kaleci ile kar
şı k rşıya kaldığı halde topu kale dire • 
gini, 3 - 4 metre üzerinden dııarıya at • 
tı. Son dakikalarda Gençler Birliği daha 

agn b sıyordu. Nitekim 44 ünciı daki · 
ka'da Muhafıza bir korneı· daha oldu. 
Top birkaç kere ayaklan ayağa geçtik -
ten ıonra H. Ahmed'in sıkı bir ıutu di
ı·cgin yarım metre solundan avut ile 

neticelendi. 

..ı\Ju~ıu u;111cı U(ffl'f•si 

ıkıncı aevre daha scrı akınlarla bat· 
!adı. Muhafızın derin paılı iniş1eri Ciha

da çok iı duıürüyordu. Gençler de bu 
akınlara mukabeleden ecri kalnuyorar
dı. 7 inci dalukada santrhaf lha.an'ın sı • 

kı bir ıutunu Mahir yere yatarak &ol 

olm:ıktan kurtardı. Maaaafih hakem de 
Salahaddine ouayd çalmııtı. 

Yirminci dak.kaya kadar süı·en bir 
üıtünlük devreıinde Gençler arkası ar. 
kuma Muhafız kalcıine ıutlar çekti~~r. 
Bugünkü maçta hemen her yere yelİ§en 
Saffet ıol olmaıına meydan vermiyor • 
du. Oyun bu sıralarda çol< ıüratli geçti. 
20 inci dakikada Gençlere ''e 25 İnci da· 
kikada Muhafıza birer korner oldu. 1ki 
taraf da bu kornerlerden faydalanama • 

dılar. 

&ul ııa:1ıl oldu? 
25 - 35 inci dakika • .u- arasında maç 

birinci devrenin ilk dakikaları gibi mü 
tcreddid. cansız bir haf almıştı. Maama· 

fih top Muhafız yan sahau içinde idi. 

Bır aralık Muhafız müdafaa ından uzun 

bir vuruıla gelen topu Halid tuttu. Fal
sor.u yüzünden topu iyi kontrol edem di 
ve ileri atamadı. Sağ açık Fnhn koıtu, 

topu aldı ve birkaç adım ıürdükten son· 
ra, yerden ve soldan Gençlerin kıılesinc 
attı. Bu golden 1<>nra Mahafıitılar 

haklı olarak güzel bir müdafaa sjstemi 
ile oyunu lbitinneie çalqttlar. Gençler 
Birliği hir kornerden aonra gol fırsatını 

da kaçll':lnca, vakit topun r.ağa 

ac*a citmestyle pek çabllk seçti Ye maç 

1 - O Muhafız Gücünün ka:zanrnaıiyle 

bitti. 

Nuıcıl uyıwdıfor '! 
lk.i takım buıün iç.in iyi ha:ı.ırlann-·•· 

~ençler birliği . Muhafız. gücü maçından bir ~nstantene 

ULUS 

lar. cfcalcri )erinde ve ku\\•et crJ 

denk denilebilir bir ,'&Ziyette idi. Mu
hafız Gücü kalecisi Mahir. serbest oy • 
mıdı. Beklerden Saffet çok iyi idi. lkı 
yan haflar İbrahim ve Caz.i ,.azifelerim 

yaptılar. Naci fazla atıla-an oynuyordu. 
Muhafız forveti bugün çok fırsat kaçır· 
dı. Co1ü atmasına rağmen Fahri hakkın· 
da iyi bir not veremedik. Sedad gı"bi tec· 
rübeli bir futbolcunun topu yakaladıkça 
bo§a atması da antrcnman11zlıia delalet 
ediyordu. 

Cihad, dün kcndisindc:ı daima bek 
lediğimiz gibi, zamanında yaptığı mü • 
dahalclerle takımına çok §eyler kazan 
dırdı. Halid, belki ü:riihnüştür. Fakat 
her halde eyi oynadı. Gençler Bi~liğinin 
haf hattı elbirliğiyle oynamak bakımın· 
dan dikl;:ati oclbetti. Raıim'in forved 
hattını idaresi de çok gÜzeldi. 

İstanbul maçları 
latanbul, 2 (A.A.) - Bazı sebcb· 

lerle geriye bırakılan maçlara bugün 
de devam edildi. 

f'e11e.r .'(ladırufo: 
Saat IS' den aonra Fener etadı 

"iğne atr.an yere diqmeyecek kadar" 
kalabalıklatmıştı. 

/Jey1w;: - lliltil 
Hilatlc Beykozu karıılaıtıran ilk 

maç, sükun içinde seyredildi. Halk, 
asıl heyecanını büyük maç için sak
lıyor gibiydi. Bu maçın birinci devresi 

1 - O Hilal'lilerin aleyhine neticelendi. 
Hilal bir penaltı kaçn-arak bu vu.iyete 
dü~müştü. 1kinci devrede her iki ta· 
kım da, bütün gayretlerine rağmen 

go1 çıkaramadılar ve maç 1 - O Bey. 
koz'un galibiyetiyle bitti. 

f'nıer Ht'.~İJ.IUŞ 111ll(;'I 

Her kes, büyük bir sabırınzlikla 

beklenen büyük maçı seyre hazırla· 
nıyordu. 

Oyuna fencrbahçeliler başladılar. Bi· 
rinci hücum, ev,·ela sağdan bir iıtika • 
met takib ederek sola geçti ''e Namığın 
zayıf bir ortalayıtı i1e Beşiktaş müdafa. 
asına takıldı. 

Oyunun ilk dakikalarının verdiği · 
tiba, Cevad. Eı.nd, Fikret muavin 1hatt1· 
nın \'&ziyete tamamen hakim olduğudur. 
Bcşiktaş'ın inkişaf etmek istidadını gös 

teren her akını bu hatta duraklıyor ve 
top, ekseriyetle güzel bir pas halinde, 
yeniden Fener hücum hattına geçiya-. 

ilk on be§ dakıka, Fener'in tazyiki 
altında geçtiğı ıçın nn · liciverd takı • 
mın defanS& rahat bir oyun çıkarmag 

muvaffak oldu. !Fakat 17 foci dakikada 
Bqiktaş'ın güzel bir hücumu gOnildıi 

Yap.r'ın ıert bir çıkıtı Fener 11\eybine 

bir firikik \'Uruşuna sebebiyet verdirdi 
Şerefin güz.el bir vunıııı Ha\<kı'nın ka. 
tasını sıyırarak avuta gitti. 

ilci dakika ıonra, Hakkı'dan ŞerePc, 
ondan Muzaffer"e geçen top, Fener ka • 
leıine doğru ilerliyor, fakat Necdet'in 
çok güzel 'bir plonjonu Fenerbah~ 

muhakkak bir go\den ~urtanyor<lu. 

fenerbahçeliler eene \'aziyete hakim 
olmakta gecikmediler. Mükemmelen mı" 
ke edilen Beşiktaş muhacimlerinin oya
nu ıe>•retmeğe mahküm bir mevkide kal
dıkları görülüyor. Fikret ve Cevad, Be· 

şiktaş takımının iki tehlikeli cenahını 
tutmağa muvaffak oldukları gibi, Esad 
da takımının hücum hatbna )•ardım ede
rek oyunun umumi ahengini koruyorlar. 
Beşiktaş muavin hattında dn Hüsnünün 
bin'biıini kova\ıyan hücumlarına karşı 
çok dcf'alar tek başmn çabaladıgı görülü

yoT. 

Zaman -z.aman Beşiktaş hücumları gö
rülüyor. Fakat bu hücumlar, tamamen 
tehlikeli bir vaziyet almadan kesi1iyor. 

Fenerin orta muhacimi, Beşilı:ta~m 

.l 

Muhafız Gucür.Jn dünkü a'' ko· 
ıusu Ankarada bir rekor oldu. Bu 
güne kadar hiç ~ · koşuda gormedi· 
gimiz bir knla r 
balık.. Doksan 
dan fazla binici· 
nin katılması ilt 
yapılan bu koşu 
denilebılir ki, yı· 
lın en canlı V« 

heyecanlı ko u 
su olmu~tur. 

Toplantı yer: 

Akkôprü civa. 
rında idi. Dün· 
kü havanın ma 
yıs ılıklığı Ve kJ. 

şın güler yüzliı 

o ·u:-;11 ., 
vanına yahud kendine ıl ~ı' f'n• 

ler ruzüle :süzüle geride ikinci bir hı· 
me yapıyorlar. Koıulan aru:i de ol 

güneıi, bize §İm· At1111 bulunduğu yere binciler grup grup ilerliyorlaı 

diye kadarki biniılerde tanımadığımız dukça çelin.. Umulmıyan iniş ve yo-
yeni arkadatlar getirdi. Sayın Tarım kuşlar koıuyu güçleştirjyor. Bir ara 
bakanımız Muhlis .Erkemeni bu ko- hiç bekJcnmiyen bir yardımcı da ite 
ıuların devamlı bir binicisi olarak, karıııyor: bir co' 'töpcği. Civar· 

ki ağıllardan 

birine aid ola
cak. 

Tilki, biraz da 
onun yardımı ile 
yakalandı ve 1 O· 

§ll bitti. 

Dünkü ko§U İ· 

ki üç kilometre 
gibi kıH S<1yıla· 

bilecek bir alan· 
da sona erdi. 
Fakat o niıı.bt•tlc 

'e çetin ve ça.-

A kköprüde muhafız. güçlüler atlı sporluları .elamlıyorlc.. 
·• bir ko~u ol· 

gene aporcuların arasında pruyo· 
ruz. Muhafa:ı. alayı komutanı ve Muha • 

fız gücü baıkanr yarbay Tekçenin yÖ· 
netimi altında harekete geçildi. Çi-

mento fabrikuı
nın batıundaki 

sırtlara kadar a
deta bir yürü. 
yÜ§.. Yarım saat 
kadar süren bu 
yÜrÜyÜ§ bir ba· 
har gezintisi zev· 

ki ile geçti. Çi· 
mento fa brik ast 
hizalarında -1ı

verilen tilkinin 
izini, koklıyarak 
ko~an köpekle· 
rin ardından ko· 
şu baş1adı. Av 

-"\ -

f 

rüzgar gibi kaçıyor .. Köpekler ve at

lılar yıldırım gibi koıuyorlar. Kotu o 
kadar çabuk sürüp gidiyor ki, binici
lerin zincirlediği kolun uzunluğu ilci 
dakika için de, bin metreyi aştı. Hay· 

bot kalesi önıinde ve üç metreden dalı .. 
yakın bir mesafede herl<eıin aayı bekle· 
diği bir 11rada, Naci'nin or\aya çıktığını 

ve izah edilemiyecck bir karıııklık ara • 
aında topun kaçınldığı gör\ilüyor. 

Biraz sonra da de\'re O • O, beraber· 

lilde bitti. 

lkinci devreye beşiktaşlılar başladılar. 

17 inci dakika: Naciden bir pas alan 
Namık topu sürdü Naci•ye kısa bir pa~ 
verdi pası kcscmiyeceğini anlayan Be . 
şiktaş munvini topu eliyle tuttu. fakat 
<:eza ım'hası içinde idi ve pe ırıltıya scbe· 
biyel vel'di. Yaşar, sıkı bir §Utln takımı· 
na bir gol kazandırdı. 

Bu sayıdan sonra Beş1ktnş takımının 
çok canlandığı görülüyor. Hüsnünün de 

Ön safta İ§tirak ettiği bu sıkı hücum'n 
Fener müdafaasını yoruyor. San - \ilci -
"erdJilcırin defansa çekilmek temay .... 

Kotudrua IOllra vrman Çiftliği ga
z.inoaunda h&%Jrlanmq olan ulonda 

ucak f&J'•P içildi ve dinlenildi. Dönüt 
Karadeniz havuzu üzcrindcn :adeta 

... 
"" 

1 #-• ~ 

'1 
t •• • • ' • • • 

Av kovalanıyor 

ve aüratlı yürünerek yapıldı. Süel fab 

r'.ikalar civarında yarbay Tekçe arka
daflara teıekkür etti ve kafile daitl· 
dı. 

ATLı 

ri •Öze ?-P•yor. Fakat takım kaptanı 

'\'RU.Jet.e bakını oldu n yeniden Fener 
hücı.ımları gör:ülıneie bafladı. 

25 inci dakika: Bqiktatlılarm or
tadan bU hücumu. Top, Fener ceza u.

hası içinde ayaktan ayağa ve Fenerli· 
ler.in hesabına çok tehJikeJi bir ~ekil. 
de dohqıyor. fakat Hayatinin havaya 

bir vuruşu Fenerlileı·e bir tehlike şa· 
vuşturltu. 

Bir hücum esnasında Faruk topu 

eliyle "esti. Jkinci bjr penaltı vuru§U· 
nu Ya§ar havaya attı. Oyunun bundan 
sonrası karşılıklı hücumlarla geçtı. 

Fakat iki taraf için de ele geçen fır· 
sallar iyi kullanılmadı ve maç 1 • O 
F encrlilcrin galibiyetiyle bitti. 

Galatasaray. Topkapı ile yaptıgı 

maçı 4 • O kazandı. 

Ut • 
un 1·011uuu: Tefrika: 102 

Kırmızı Zanbak 
Hayır, bütün bunlar geçmişin bir ~a.kıı? 

gölgeleri, eski saatlerin hayaletleri degı1dı: 
Aşkının hazır olan hakikati idi. Demek kı 
bir yabancı tarafından budalaca fırlatılmış 
olan birkaç söz bütün bu gü.zel şeyleri yıkı
verecckti ! lyi ki buna imkan yoktu. Aşkı, 
aşıkı böyle sefilce bir şeyin hükmü altında 
değillerdi. Yalnız, hiç olmazsa, orada. böy
le yançıplak haliyle, gece yansı f rr\ayıp ?
nun odasına kadar gidebilseydi ... Onu ateşm 
karşısında. dirsekleri dizlerinde, başı avuç
lan arsında. kederli bulacaktı. O zaman, par-

aşklarının böyle sersemce bir şe}•den miite· 
essir olmaması lazımgeldiğini anlamalı idi. 
Ne çılgınlık! Onun bir başkası için kaygı
lanması... Sanki diınya yüzünde baska er
kekler vannış gibi!. .. 

Terez de elinden geldiğı kadar nasihat 
verdi. Onu akıllı. sakin buluyor ve ba<ika
larmdan daha çok budala da görmivordu. 

l'azan: A.aatol 1'.RANS 
Türkr;t>J'~ ~vıren: Nssuhi BAYDAR 

Yüreğinin prlak sırrı olarak herkesin ö
nunde taşımış olduğu sembolik mücevheri 
çıkardı ve parmaklarının arasında tutarak 
uzun zaman seyretti. O zaman, Floransa 
gunlcri, dostunun dudaklarının yavaşca du
dakları üzerıne dokunmuş olduğu San Mar
ka höcn:si ve duvarlara çizilmiş olan melek
lerle mavi gok yüzünü kirpiklerinin arasın
dan gördiığü, l..anziler, dondurmasının kır
mızı ortü üzerine yerleştirmiş olduğu pınl 
pırıl parhyan çeşme, Via Alfieri'deki köşk, 
kö kün nenfolan. keçileri, bağırtılarını ve 
uzun sessizliklerini dinlemiş olan oda, hep· 
~; hi .. dcn gözlerinin önüne geldi. 

maklarını dostunun saclanna daldırarak o
nu kendisine bakmağa, sevdiğini. onwı şe~ 
nese ve a~kla yaşıyan harinesi olduğunu 

gözleriyle görmeğe 20rlıyacaJrt1. 
Oda hirmctçisini geri göndermişti. Ya

tağında. lambası altında, kafasında bir tek 
şey kımıldanıyordu. 

Bu bir kala, manası.· bir k<' ıa idi. J ak, 

Mösyö Marten - Bellem. ışık görerek,, 
kapıyı araladı. İçeri gfrdi. 

- Uyuyor musunuz. Terez? 
Bertiye d'Eyzel'in evinde, i>teki meslek

daşlariyle konuşmaktan dönüyordu. Zeki ol
duğunu bildiği karısından. bazı noktaları 
danışmağa gelmisti. Hele ondan samimi söz
ler işitmeğe ihti}•acı vardı. 

- Oldu. dedi, bana, sevgili dostum, bun
dan sonra siz ı•ardım edeceksiniz. Bundan 
da eminim, cünkü herkesin imrendiği kadar 
da güç, hatta tehlikeli olan bir vaziyette ... 
bu makama, daha çok babamzm nüfuzu sa
yesinde gelmiş oJduğumu da düşünilH~niz ... 

Sonra karısından sececeği hususi kalem 
direktörü h:ıkkmda fikir sordu. 

Kocası bir takım düsünceler Heri sürdii: 
- Senatoda büdceyi parlamentoca i<a

hul edilın1s olduö-u şekliyle milclafaa etın"' u 
Hizım. Bu büdccdc muvafık görmedi~im ·ı
sımlar vardır. Mebus sıfatiyle bunlan he
ğenmedim. Nazır olarak müdafaa edecc<Tim. 
1 lere dış tarafından bakıyordu·11 İc; t~af. 
tan bakmca manzara deö ic;ivor. Bundan bas-
ka artık snhest de değilim. · 

İcini cekıj; 

- :r\h. iktidar rn~vkiine gel~nre mıs1I hi
re- hic okluı!,umnz bir bilin-;e ! 

fnt'ibalanm Terf".,'e anlc.>ttı. Bertiye it j. 

yath davranıvor<lu Ötekilf"~n maksadla1· '.I 

anl<ımC'k k~hil a ... e-;ırı;. ~hn derece otoriteli 
g{;rünen yalnız Luvayye 1dl. 

(Sonu var) 

• 



SAYFA 6 

E nt, yeni Tirkiyenin hikayesi, ha
kikaten dillere destan olmıya la

yık bir hikayedir ... O kadar ki, göl
gede ve geride bırakmadığı binbir 
gece masalı, hatta şarkın en sihirkar 
ve zengin muhayyeleli şairlerinin en 
çılgınca sünuhatlarına n azaran bile, 
fersah fersah aşmadığı vüsat yoktur. 

Bir varmıt, bir yokmuş, e vvel za
man içinde çok eski devirlerden ka l
ma eski kafalı, hırçın bir padişahın 

idare ettiği harap ve yıkık dökük bir 
ülke varmıf... Bir sürü ycniçerının 

koruduğu sarayın bir köşesinde bü
zülüp kimsenin gözüne gözükmiyen, 
hariçten veya sarayın içinden gelen 
en ufak bir gürü ltüd en titrtir titriyen 
ve bütün Avrupa'nın " Has ta adam' ' 
dediği kimse, huzur ve emniyeti, mut 
lak bir atalette, eski örf ve adetlere 
sıkı sıkıya bailıhkta bulunacağını 

zannediyordu. 
Yeni fikirlerİD kuvvetli bir dalga 

gibi gelip bu malikanenin duvar etek
lerine çarpmaa beyhudeydi, zira bu 
duvarlar suyYS yükselmesi nisbetin
de yükseliyor, 99 4erebeyliği hakları

nın, derviı tekkelerinin hayatını, ha
remağalarınm iladasını ve kadınların 
haremlerde yatunasmı emretmekte 
devam ederk-. hala Kurunuvustai 
kalmıf bir harp patladı. İhtiyar pa
diıah bu harba dostluk ve ittifakları
nın saikiyle sürüklendi, ve pek de 
beklenebileceii gibi, bu harbta eziL 
di. Ülkesi ise parça parça edilecek, 

ve dünya haritasından ebediyen sili
necek oldu ... 

MiiWm(uli bir lwrika: 
111sllıfa Kemal 

Derken, birdenbire ana topraktan 
fışkıran. o zamana kadar ismi belir
memit harikulade bir general orta
ya çıktı: Bu generalin hayatı bundan 
sonra artık mütemadi bir harika ola
caktır. Adı Mustafa Kemal'dir. On
beş sene sonra kendisi tarafından 

kurtarılmıt, kurulmut canlandırılmış 
olan Büyük Millet Meclisi (Kamutay) 
kendisine, aev~ ve ıükran hissiyle 
"ulusun babau", ••türklerin Atası", 

"Atamız" demek olan harikulade 
"Atatürk" admr verdi. Bu ad, keiıdi 
aile adı, aülaleanin edebiyen taııya· 
cağı addır [ l]. Filhakika bu adamın 
on beı sene kadar kısa bir zamanda, 
T acite'in söylediği veçhi le: "llahların 
büyük iıler IMlfarmak üzere alelek· 
aer kahramanlara bahşettikleri fU 

müddet zarfmd.a vücuda getirdiği 

eser hem muhayyeleye meydan oku
yan, hem de hakikaten mucize ne

vinden bir batandır. 

Onun yük,.k fütuhatJarından §İm· 

diye kadar bahsetmiı olan tarihçiler, 
on•ı mazinin en yüksek +ı'lhsiyetlerile 
mukayese etmiılerdir. Mesela, Vlll 
inci Henri'nia, Büyük Petro'nun, Va
ıington 'un, Bonaparte'm, isimleri ka
lemlerinin ucmıa pek tabii olarak ge
len isimlerdir. Onu geçen yıl Ankara
da görüp de çok güzel bir portresini 
çizmiı olan M. Edouard Herriot, da
ha büyük bir tevazu ile Gromwell'e 
benzetmektedir [2]. Bütün bunların 
yanında ıüphesiz ki ortaya atılacak 
en hararetli methiye &ÖnÜk kalır. Bu 
itibarla, bu methiyeyi yapmaktan a
ciz olduğumuzu itiraf edip iıi ehtine 
bırakırken, maksadımızın a.sıl vaka 
ve hadiselerin meydana koymak ol
duğunu söylemek isteriz, zira adalet 
ve takdiri birleştirmenin yegane ça. 
resini tetkil ettiğine kaniiz. Netekim, 
büyük adamlar tarafından başarılan 
yüksek eserler, tıpkı rakamlar gibi, 
aşılmıyacak kadar yüksek bir bela
gata maliktirler. 

KurtıılıtJ]tan önce: 
1918 yılının ikinci teşrin ayında, 

Mundros mütarekesinden aonra Tür
kiye'nin vaziyeti artık ümitsiz gibiy
di. Boğazlar, lngilbı:lerin elinde, ls
tanbul, Çanakkale, boğazların ve st
ratejik noktaların hepsi müttefikle
rin İfgali altmda idi. Loyd Corc'un za
man zaman ır.emleketi namına hak 
iddia ettiği ve lngiltere'ye maletmek 
jstediği eaki İmparatorluğun mukad 
deratı üzerine büyük tereddüdler hü-

[I] 1934 e kadar 1'ürkiyede soyadı 
yoktu. Herltcs Ali oğlu Veli veya Ah
med ojjla Mehmed kabilinden anılır
dı. Geçen yıl çıkan bir kanun bütün 
türk ;yurddGflarını bir soyadı edinme
ie ve taltmaya mecbur etmiştir. 

f.21 Orient, par E. Herriot. (llac

he • · 

ULUS 

Kamil Atatlrk'la Memleketinde 
-····-·--------~--------------·---- -----.. ·---..........--------···--.. ·-----· 

J lliiyiik Ünde,. Atatiirk'iirı yii 1.scl~ iradesi ve yol göstericiliği ile geçirmi olduğumuz baı dörı
diıdicii iııllılifü, memleketimize gelen ·yabancı gazetecileri derin bir lıayreı içimle bırakmakta
dır. l'abarıcı gazetelerde Atatiirl. Tiirkiycsirıitı on beş yıla sığdı,. dığı asırlık irıkıliibları mılatnuıyu 
çalış<m yazılar im lwyrt!I ve wlcdi rin birer ifadesidir. 1'iirh dcvl'İ mini diinyaya ımııınwk iateyen 
bu yazılar <ırasmda Jrarısız mulı arriri B. Ha11ri l..apo,.ı Uırafında n 15 sonteşrirı 1935 l"rihli [,, 
Ueı•uc de f'rarıce da yazılan ve " Kamiil At.<ıtiirkiirı nıcmleketind e" bu~lı~ını tu~ıyaıı bir yazıyı 
okurlarımıza surmyoru::;: 

k um sürüyordu. Başıboş bırakılmış 

eyale tler aükiin yüzü görmeden buh
ran içinde çırpmıyorlardı. Esasen Yıl
dız köıkünde onları zaptedecek ikti
darı olmıyan bir hükümet göl gesin
den başka bir şey yoktu. 

işte bu esnalardadır ki, Muatafa 
Kamiıl tarihin kaydettiği en hariku
lade sayıfalardan birini yazacakbr. 
Mustafa Kamal daha ilk bakııta, sa. 
rayında mahfuz bulunan padişahın 

müttefiklerin elinde bir kukladan 
başka bir şey olmadığını anlıyor, ve 
gene anlıyor ki ulusal ruhu milletin 
ta kalbinde uyandırmak, mukaveme· 
ti te~kil etmek lazımdı. 

Awtiid; ımuloluya 
ge<,·tilaen sunra 

----.. · .. -- .. ·--·-·--········ ··--·-----.. .... -.......... 
görmüş olan bir şahitten n ak len f U 

hikayeyi anlatır: 
"1921 d e, haı-bm asıl civcivli za

manında idi. Cephede mühimmat gc · 
ride ise mücahitleri takviye ve tcchiz 
edecek nakil vasıtaları yoktu. Kadın, 
erkek, çoluk çocuk, herkes yol ve na
kil vasıtalarmın eksikliğini telafi için 
mümkün olduğu kadar çah§ıyor, mer
mileri elden ele, köyden köye .sevke· 
diyordu. Bu esnada, arkasında bezle
re aarıhnıı çocuğunu taııyan, ve ö
nünde bir el arabası içinde iki mermi 
taııyan bir kadın geçiyordu. Birden
bire yağmur yağmaya ba§lamı§; o 
zaman Sparta'ls analarla hakkıyla 
kıyas edilebilecek bu ana, hiç tered
düt etmeden çocuğunu saran bezle
ri çocuktan çekip alarak iki kıymetli 
merminin üstüne Örttü." 

B<ı:!dihul ii riicii sauaş 
Bu hareket, Orientales'lardaki "yu. 

nan çocuğu" na, yani yüz sene evelki 
Sakız'ın tüten enkazı Üzerinde durup , 
o zaman zulmeden bugün ise zulüm 
gören Türk'ü kovmak için "barut ve 
kurşun" istiyen çocuğa ne güzel, ne 
muazzam bir mukabeledir •.. 

Mustafa Kamal'in Napolyon'un 
en büyük muvaffakıyetlerini hatırla
tan bir strateji ile giriştiği bu bat 
döndürücü aavaıı burada kısa anlat
mak bile imkansızdır; yalnız fU ka
darını kaydedelim ki, hemen bu a&· 

vaşın arkasından BüyÜk Millet Mec
lisi Mustafa Kamal'a "Gazi" (Mu
zaffer - le Victoriewc) gibi ölmez bir 
unvan venniıtir. 

Mustafa Kamal, Ankara üzerine 
yiirüyen yunan ordusunu eYTela durw 
durduktan sonra, onlara kartı (23 a
ğustoatan 13 eylul 1921 e kadar) ar
ka arkaya 23 gün aüren mqhur Sa· 
karya zaferini ka;ı:andıktan sonra, 
bu tarihten itibaren 12 ay geçmeden 
baıladığı kurtulu! eserini Dumlupı

nar zaferiyle tamamladı. 

Mrıkaddes vallm tılefİ 
Generalin, dünyanın bütün erka

nı harbiyelerinin hayranlığım celbe-

decek parlak askeri dehasını göste· 
ren bu ikinci hareket, Yunan ordusu

nun kati mağlUbiyeti ile neticelendi. 
Düımanın pek küçük bir kımu kur
tulup, lzmirde derin karga§Alık için-
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de vapura binebildiler. itte fena teo. 

biz edilmitt yarım yamalak talim gm.. 
müı, fakat tıpkı bizim eski ".anı ca
lotte" lanmıza benziyen, "mukaddes 
vatan atqiyle,, içleri yanan 90.000 
Türk, bugün bile elan kendini toph
yamamıı 150.000 kiıilik muntazam 
bir orduyu parçalamıştı. 

Bundan sonr~ artık askeri faali
yet safhası kapanıyor. Akdenize va· 
nlmış, vatan kurtarılmış tır. Şimdi sa
vaş adamının eserini kanun hazırla

ma eseri takip edecektir. 
Bugün, Bakanlar Konseyi Başka· 

nı olan Genera l ismet lnönü tarafın
dan fevkalade bir m aharetle idare e · 
dilen Lausanne andlaşması, kazanı!· 

mış olan muazzam a skeri zaferi res
men teyid ve tevsik etti. Muas1r tari
hin en büyük vaka ve hadiseleri hah 
ralara pek güçlükle nakşolunabiliyor; 

bu itibarla, şu ciheti habrlatmanın 

faydalı olacağına kaniiz: 
Müttefiklerle Türkiye arasında ka· 

rarla§tınhp 20 ağustos 1910 da pa· 
dişah tarafından İmzalanan Sevr aad· 
laşması, hakikatte hiç bir zaman tat
bik edilmemiıtir, zira bu andlaımayw 
imzalıyacak kafi derecede devlet bu
lunamamııtır. lıte bu boıluğu doldu.. 
ran ve yeni Türkiyenin hakiki araıu
lu.al kaideyi eaaaiyesini tqkil edea 
Lozan andlatması olmuştur. 

Zaferin neticeleri 
Alakadar partiler arasında bu

lunması laznngelen uzlaşmayı temin 
etmek hayli müşkül oldu. Mamafih, 
iki çetin celseden sonra, 24 temmuz 
1923 de aşağıdaki e.saslar Üzerinde 
uzlaııldı: -Sonu var-

Erkanıharbiye tarafından sureta 
ordu müfettişi namile, fakat hakikat· 
te Karadeniz'e bakan Samsun ıehri 
ne rnenküben gönderiliyordu. Halbu. 
ki, 20 temmuz 1919 da Mustafa Ka· 
mal bu vazifeyi vatanı için beslediği 
gaye uğrunda kullanıyor. Anadolu'

yu ev ev dolaşarak h er tarafta vect 
uyandırıyor. Bu suretle Sancak başı

na beşer saylavdan mürekkep bir 
Millet Meclisi scçHmesini temin edi
yor. Bu meclis 23 Nisan 1920 de, An· 
kara'da toplanıyor, ve kendisini baş
kan seçiyor, 23 Nisan günü, Türkİ· 

ye için büyül: bir tarihi bayramdır; 
o gün Türk ulusunun mukavemete 
başladığı eski İmparatorluğun enkau 

Üzerinde yepyeni olarak kurulduğu 

tarihtir. Yeni toplanan meclisin itle 
rinden biri, padişahın müttefiklere 
karşı kabul ettiği teahhütlere \le bil· 
hassa türk topraklarının parçalanma· 
sını İcabettiren ve 10 ağustosta İmza
lanan Sever muahedesini tamamen 
reddetmek oldu. Bu meyanda f ngil
tere tarafından müzaharet gören Yu
nanistan, diğer itilaf devletlerinin de 
zımni kabulile lzmir'e 100,000 den 
fazla asker çıkarıyordu, ki bu ordu 
eski Bizans'ı [3] İstirdat etmek hül. 
yasını kuran Constantin'in ihtirasının 
te§vikile hiç bir mukavemetle kartı
latmaksızrn timale doğru ilerliyordu. 
işte o anın en büyük, en vahim teh· 
likesi buydu. Mustafa Kamal, diğer 

bütün kayguları bir zaman için ber· 
taraf ederek, gecesini, gündüzünü as
ker toplamak, onları talim ve terbiye 
ettirmek, zabitan kadrolarını kur
mak gibi en mübrem ihtiyaçlara has 
rediyordu. Asgari bir zaman :içinde 
hakikaten harikalar yarattı. Ordu
nun mümkün olduğu kadar yeniden 
iyi bir surette teşkil edildiğini, asil 
Türkiyenin kalbinde mukaddes bir a· 
te§in yandığını gören gene general 
(Mustafa Kamal o zaman 39 yaım
dadır) artık dü§manı denize dökmek 
Üzere kati mücadeleye girişecektir. 

TURLU HABERLER 

Bütün bu feci devir esnasında, U· 

lusun cesaret ve fedakarlığı, önderin 
yüksek dehası ve sonsuz kahraman
lığı ile mütenasip ve ona layik oldu. 
ğunu gösterecektir. 

Ankara'da, Gazi'nin şerefine ya
prlmı§ güzel atlı heykelin altında, ta· 
bii cesamette üç heykel dikilmi§tİr: 

bunlardan ikisi, gözleri ileriye ve sa
va~ alanına çevrilmiı önde yürüyen 
iki piyade, daha arkada ise, sıtrında 
bir mermi taşıyan Anadolu kadını

dır. Bu keylü kadın, istiklal uğrunda 
açılan "ya ölüm, ya hayat" mücade
lesinde Türk kadınının oynadığı mu. 
azzam rolü tebcil ve temsil eder. 

iki sene müddetle (1931 • 1933), 
Ankarada Birletik Amerika devlet
leri elçisi olarak bulunmut ve Mu.sta
fa Kamal hakkında fevkalade mev
suk ve çok canlı bir eser yazmıı olan 
General Sherrill, sahneyi gözü ile 

[3] O vakitler lngiltere, hem Av
rupa hem de Asya' da yayılan, haki
katte kendi vesayeti altında kalacak 
olan vasi bir Yunan devletinin ihda
sına taraftar olup bunu mümhün kıl
maya çalıııyordu 

Ali Mahir paşanın 
beyanatı 

Yeni lmbirıe .İngiliz - mısır görii~
melerini kola)'ICJ§tıracak ve 

seçimi hcızırlıyacak 
Kahire, 2 (A.A.) - Batbakan Ali 

Mahir Paııa Havas Ajansı muhabirine 
demiıtir kiz 

" - .Kabinemin partiler üstünde ol -
masrndan dolayı çok memnunum. Hü -
kümetim yakında batlıyacak olan ingi • 
liz - mısır görüımeleri için partiler ara
sında birliği muhafaza edecektir, Mısır 

delegasyonunda Nahas Paşa ve bütün 
partilerin reiıleri vardır. Delegasyonun 
ilk iıi askerlik ve Sudan meselelerini hal
letmektir. 

Hükümetin başlıcav azifeıi bu gÖ -
rüşmelcri kolaylll§brmak ve seçimi hazır· 
lamakt.ı. Bu seçim tam bir sükun için
de geçecektir. Çünkü bütün parti reisle
ri seçim aavaıında nutuklar söylememeyi 
kararlaştınnıtlardır. Üniversite nüma • 
yiıyiıleri hedefe vasıl olduğu için artık 
tavsiyacaktır. Efkarı uımnniye aaayiıin 

muhafazası hususunda hükümctime ıü -
venebilir. 

111;.:iliz ordusu lmvvetlendiriliyor 

Neler yapılasak? 
Londra, 2 (A.A.) - Observer ga

zetesinin diplomasi yazarı, fngiltere 
hükümetinin imparatorluk ordu.su
nu tamamiyle talim görınÜ§ 500 bin 
kişiye çıkarmak niyetinde olduğunu 
yazmaktadır. 

Observer gazetesi, son zamanlar
da Londrada yapılmış olan görüşme
ler arasında bir münasebet görmekte 
ve ıunları ilave etmektedir: 

Bu görüşmelerin neticesinde her
kea §U noktada anlaımııtır: İngilte
renin büyük bir müdafaa kuvveti ol
maması, Avrupadaki güvensizliğin 

aebeblerinden biridir. 

Londra, 2 (A.A.) - Sunday .Kro
nikle gazetesinin yazdığına göre, ka

binenin müdafaa komitesi, 360.000.000 
isterlin lirasına mal olacak ve yakın. 
da kabinenin kararına sunulacak ye

ni bir müdafaa planı hazırlamııtır. 
Bu plan altı aenede gerçekleıecektir. 
Ayrılan paranın üçte ikisi deniz kuv
vetlerine aarfolunacaktır. Bu suretle 
11 tane saffı harb zırhlısı, 36 kruva
zör, ve her sene ayrıca 18 distroyer 
yapılacaktır. Aynı zamanda, gene 
her sene 2.000 tayyare yapılacakbr. 

Bu tahsisat için yirmi yıl vade ve 

li' r ansa da 
Sosyalistlerle komünistler 

birleşiy.orlarmı? 
Bulony - Sür - Sen ,2 (AA.) 

Sosyalist kongresinin gece celsesinde 
B. Leon Blum, aoayalist ve lııomüniıt 
partilerinin birleıtirilmesi komisyo

nunun çalıpnaaı hakkında malümat 
vermiıtir. 

B. Leon Blum, bu birleıtirmeniıa 

gerçekleteeeği kanaatinde olduğunu 
aöylemiı ve "Çünkü bu, bir İman ve 
irade meselesidir.,, demiıtir. 

Sosyali.3ılerirı ıeçim t<ıbi)t:ıfi 
Paris, 2 (A.A.) - Sosyalist par· 

tisi milli kongresinde seçimlerde kul
lanılacak tabiye hakkında hemen he
men ittifak hasıl olmuştur. Bu tab
yenin dayandığı prensip şudur: 

Sosyalistler ilk turda bütün seçim 
dairelerinde namzetler gösterecekler· 
dir. ikinci turda sosyalist namzedi 
en ziyade rey alan ve başka bir pro
letarya partisine veyahut halk cep-
hesindeki başka herhanği bir parti
den olan namzed lehine vazgeçecek
tir. 

H. l'fondenin dı~ aıyasa hak1'·ında 
izahlar vermeai isteniyor 

Paris, 2 (A.A.) - Saylavlar kuru
lu dış itler komiayonu baıkanı B. 
Pol Baatid, B. Flanden'e bir mektup 
göndererek komisyonda diplomatik 
vaziyet hakkında İzahlar •ermesini 
İstemiştir. Son buhran çıktığı sıralar. 
da komisyon, bu babta B. l.a•alin ı
zahlar vermesini bekliyordu. 

Paristeki görüşmeler 
Paris, p (A.A) - Kıral Karol 

ile B. flanden arasında saat 7.20 
de başlıyan görüşme saat 18.30 da 
bitmiştir. , 

Paris, 2 (A.A) - İyi haber a
lan mahfillerden öğrenildiğine 
göre, B. Aanden ile B. Litvinof a
rasındaki mükalemenin mevzuunu 
kollektif emniyetin teşkilatlandı -
rılması keyfiyeti teşkil eylemiıtir. 
l're11s Stahrcmberg T.1ondradan 

ayrıldı 
Londra, 2 ( A.A.) - Prem Sta

rhemberg, bugün aaat on dörtte Lond
radan hareket etmiıtir. Prens Pariae 
gitmektedir. Orada ne kadar kala· 
cağı belli değildir. 

yÜzde 2, 2,5 faizli bir istikraz yapı- ı 
lacağı gibi gereğine göre üçer ay va
deli hazine bonolan da çıkanJacak· 

br. 

Büyük faşist konseyinin 
toplantısı 

Ko11seyin t.oplantısında mare
~al dö Bono le 8. Grandi 

bulundular 
Roma, 2 (A.A.) - Evelki akf&D' 

saat 22 de B. Muaolininin bqkanlt

ğı altmda toplaıımq olan büyük fa
ıist komeyi itlerini bu aabah aaal 
beıte bitirmittir. 

Konsey, "Doğu Afrikaamda Ro
ma Üzerine yüriiyÜfün arifesinde ay
nı kahramanlık ruhu ile ve faıist 1-
talyanın medenileıtirmek •azifesine 
hakikaten İman ederek çarpıtan si· 
yah gömleklilere heyecanlı bir se
lam,, göndermittir. 

Duçe, iki saat askeri vaziyetten 
bahsetmittir. Bu vaziyet hakkında 

Mare§al dö Bono, ltalyanın Lon.!ra 
büyük elçisi B. Grandi de söz söyle
miılerdir. 

Konseyin önümüzdel:i toplantı ta
rihi, 4 şubat saat 22 dir. 

Konseyde 11eler Jwnuşuldu? 

koma, 2 (A.A.) - ~> ı Dd-er almak
ta olan malıfulcr, resmı teou.,dcki ma
lwnat kıiıgına ragmen buyul{ la§İSt kon· 
seyınin aunkü topıant.sma hususi bir 
ehemiyet atrecmck.etlu..,r. 

Duçenio vernıı§ olclu~u uz"ıı izahlar
dan sonra dogu Aink .. s1 işıcr&aule azamı 

tecrübesi olan Marepl JJö l>ono uc 
Londra'dan bilbaJ11a gclmış oıan ~.ıy 

Grandi aöz aöylcmişlerdh . Bu ık. zacı n 
bu suretle söz söylemeıcrı, kon&-.1 u.! ı<a

nutulan baılıca meselelerin doğ" Afrı

kaaındaki vaziyet ile bilhassa ve yaJ.:ıız 

İngiliz - İtalyan münasebetleri ola~0 .ınu 
göstermeye yeter. 

Mançuri'de 

Asilerin yeniden ıaarrıız etmp
meleri içn ıedbirler 

Tokyo, 2 (A.A.) - Asahi-Şimbun 

gazetesıne göre aıançuri topraklarına 
dönen mançurili aaileri dün püskürt
müş olan japon-mançu kuvvetleri, bu 
asilerin tekrar bir takım taarruz ha
reketlerinde bulunmalarının önüne 
geçmek için etrafa karakollar gon
dermiılerdir. 

Bu gazete, Harbindeki mançuri de
legesi B. Çinliu-Pin Rusya tarafından 
asilere yardm edilmekte olmasına 

sovyet general konso~osu nezdinde 
protesto etmiş ve asilerin geri verilı .,e. 
ai suretiyle bu hRdiseyi ki:lpn~ ı s rıı 
mumaileyhten rİcA. eylemi"•ir. 

• 



Türkaye iş Ba kas 

kiral!k~ 
dairesi 



P.T.T. Bina ve ~vazını 
miidürlüğündenr 

İC: re htiyacı için giımruk nbarında teslim şartile dort bin lira 
muh .ıen kıymetti mikdar, tip, marka ve evsafı şartnamelerinde 
yaı on dokuz kalemde iki yüz elli iıç parça Akkü ve pil levazı· 
mı ile 1"' J kilo hamızı kibrit, otuz kilo Anti asit boya ve 30 metre 
liltik borunun 13.2.936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 
de çık cıcsıltme ile münakasa• Ankarada P. T. T. U. Müdürlük 
nub:ıyaa komisyonunda yapılacaktır. 

fstt.kli1erin 300 lira1ık muvakkat teminatlarını idare veznesine 
yatırıp alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde va· 
adı \ ikaları ile tayin olunan tarih ve saatta mezkör komisyona 
mltracaatları lizımdır. 

Paru verilecek şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğün
d~n. fstanhulda Levazım Aynivat Muavinliğinden alınabilir. 

( 3748) 1-112 

Ankara Çimentoları Türk 
nonim Şirketinden : 

Hissedaran heyeti umumiyesinin adiyen içtimaı 
Ankara çimentolan Türk Anonim şirketi hissedaran 

heyeti umumiyesinin alelade içtimaı 20 şubat 1936 perşem
be günü saat 14,30 da Ankarada Sümer Bank Umumi Mü
dürlükte akdedilecektir. 

iimere Ruzname i 
1 - İdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması 
2 - Bilançonun ve kir ve zarar hesablarının tasdiki ve 

idare meclisinin ibrası. 
3 - Müddetleri biten ve tekrar intihab edilebilen iki 

idare meclisi azasının intihabı. 
4 - 1936 yılı murakıblarmın tayini ve ücretin tcsbiti 
5 - İdare meclisi azasının ve murahhas - azanın hakkı 

huzur ve istihkakının tesbiti. 
• 1-397 İdare meclisi 

Ankara sehri ... 
İçme ... u omisyonnn dan: 

1 - Ankara tehri dahiliaule bir kısım ıou borusu doşemesi işi ve 
dötenecek su borularılc sair malzemenin tedarıki kapalı zarf us ılil 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin kc•if bedeli 97206 lira 72 kuru,tur. 
3 - İstekliler bu işe aid fenni ve münakasa şartnamelerini, pro

jelerini, mukavele projesini, boru tedarikine aid listeleri ve sair ev. 
rakı 5 lira mukabilinde Ankaradan içme su komisyonu muhasebe· 
sinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 9.3.1936 tarihine rastlayan pazartesi 
güniı saat on llcttc Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
apartnnanının 3 üncü katında İçme su komisyonu dairesinde yapı
lacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 9.3.1936 pazartesi giıniı 
saat on dörde kadar Aııkarada İçme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde verllmlt bulunacaktır. 

6 - isteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebilmesi için (6111) 
lira muvakkat teminatla eksiltme tartnamcsinde yazıldığı veçhilc 
bu gibi itleri Jl'Apbldarmı ,a.terir tasdikli fenni ehliyet nümune
lerini teklif mekt•plarllc birlikte vereceklerdir. (114) 1-235 

İzmir beledi e indt!n: 
Birinci kordondaki uraym tehir guinosu yerine yeniden gazi. 

no, otel ve bakçe yapılacaktır. Bu itin bedeli keıfi 40868 liradır. Bu 
inşaat ve imallta mukabil gazino, otel ve bahçe on beJ eene müd· 
detlc müteahbWe icar edilecektir. Senelik icar bedeli muhammcni 
eli liradır. Bu ite ait tartname, ketifnamc, proje ve sair evrak 
ha§ sekreterliktedir. Bunlarm takımıyla örncgi iki lira mukabilin· 
de belediye bat mWıcndiıliiinden utın alınır. İhale kapalı zarfh 
mibayecle neticeaiade 11.2.936 salı günü saat onda yapılacaktır. 
Talipler prtn-.e, keıifnmne ve proje dairesindeki inşaat ve ima
lltı yapmağı kabul etmekle beraber aenclik icar bedelini artırmak 
ıurctiyle inpat ve imalit için üç bin altmıt alb lira ve icar için 
de dört lira ki ceman Uç bin yetmiı lira muvakkat teminat olmak 
tizere Dlıkden belediye emrine yatırmak veya bu mıkdarda banka 
teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tarifab daireıinde ihale gilnU olan 11 ıubat 936 salı günü aaat do· 
kw:ı kadar belediyede müteşekkil artırma ve eksiltme komiıyonu 
aRkanhğrna vermeleri lhmıdır. (202 181) 1-346 

Hava Kurumu 

BUYUK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

• • • 
zengın etmıştır. 

4. CO ~ il ŞUBAT 1936 DADIR 

Büyük ikramiy 35.000 
Aynca: 15.000 12.00010 000 liralılf 
ikramiyelerle 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. 

Ankara belediyesi 
u leri Direktörlüğünde : 

ıo Beysir kunetinde bir motopomp alınacaktır. istekliler tut· 
ns•nlm Su lıhri Direktörltllilnde ıarebilirler. Muhammen bede. 

1 

H • lluY*kat teminatı 81 Ura 75 kunlftur. Bbi1tme 
13- ıs Su itleri Dlrfftlrllltunde oJacaktxt. (211) 1-154 

ULUS 

RADYO UZU 

ESKiTMEMEK 
. . 
ıçın 

PHlllPB"MlllWI 
ile 

TAKViYE EDI tz 
Ankara şubemizi ziyaret ediniz. 

Bankalar caddesi No 45 

Türk Philios l~TD sirkeli İstaııhul 
Galata - frenkyan Han. Telgraf: Philipı lstanbul 

Jandarma genel komutanlığı 
nkara ~atın alma komi yon undan 

1 - Jandarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına uygun yirmi bin 
n•etrt kaputluk, otuz beş binden kırk bin metreye kadar kışlık el. 
biKCl"k kumaş eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bir metre kaputh k ku aşa iki yuz altmış beş kuruş deger 
hh:ılmı!ö, ilk inanca bedeli (3900) lira. kapalı zarf eksiltmesi 10-2-
936 p.tzartesı günü saat (15) te yapılacaktır. 

3 - Kışlık Elbise kumaşının metresine (245) kurut deger biçil
miı. i k inanca bedeli (6150) lira, kapalı zarf eksiltmesi 10-2.936 
o aı t ... i günü saat ( 10) da yapılacaktır. 

4 - Kışlık kumaf şartnamesi ( 490) kurut kal'fıhpnda ve lra· 
putluk şartnamesi (265) kuruş karşılı .ında Ankara Jandarma Ge • 
ncl Komutanlığı kurağındaki satınalma komisyonundan alınabilir. 
. ~ Eksiltmeye girmek istiycnlerin !&rtnamede yazılı Belge ve 
ılk ınancanm malsandığına yatırıldığını gösterir kar,ıhk veya 
Ba ka mektubu içinde bulundurulacak Teklif mektuplarını ckıilt
ıne vııktından bir saat evveline kadar komisyona vcrmit olmaları. 

(131) 1--272 

yhan Vila eti Daimi 
Encümeninden: 

936 Senesi tubatın 2 ci salı günü saat onda villyet daimi encü
cmninde ihale edilmek üzere "34.480'' Ura 1,88" kurut kqif bedelli 
Adana • Milis yolunun O 000 - 5+000 arasındaki tosc inpati ka 
pah zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Keşif hullsası, metraj, huıusi ıartnamc, eksiltme şartnamesi 
ve mukavelenamcsi örneği "174" kurut mukabilinde Seyhan na
fıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat "2616" lira "07'' 
kuruştur. fsteklilcrin teklif mektuplarını ve ihaleden sekiz gün e
vci almaları mecburi oldukları ehliyet vesikalarını ve ticaret oda-
1ı1ına kayıtlı olduklarına dair vesikalarını yukarıda yazılı gün ve 
ıaatte vilayet daimi encümenine vermeleri lbımdır. 494 

1--378 

Akhi ar urbaylığından: 
Akhisar kasabasının elektrik tesisatının tevıii iç.in Bayındırlık 

Bakanlığından tasdikli projesi mucibince 17,800 lira ketifli Loko
mobil, Alternatör, Tevzi tabloıu ve bunların montajı ve saireaıle 
34,819 lira 8 kuruı ketifli tcbckenin ıslahı ve muhavvile merkezi 
yapılması ve sair tcferrüat yapılma iti 45 &ün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuıtur. İhale 9-3-936 pazarteli günü saat 
15 ele Akhisar Belediyesinde yapılacaktır. 

Kapalı zarfların bir saat evvel verilmesi ve zarfların 2490 sayılı 
artırma, ckailtmc ve ihale kanununun abkimına röre bütün vesaiki 
ve teminatı havi olarak kapatılmıı bulunması prttır. 

1.ıeklilerin proje, kctifname ve fenni şartnameyi Akhisar Ura.. 
yından 2 lira 65 kurut mukabilinde alabilirler. (184) 1--331 

Satılık ev veya arsa 
istiyorum 

Anafartalar caddeıi No. 65 

ök ÜrPnl~re· K 

Emniyet l~leı-İ Uınum 
t\1iidiirliiiiin•l 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesine ait kaputları 20 giın 
detle \'C kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konulmustur Beher 
tun muhammen fiatı 1300 kuruş olup 1800 adettir. 

Z - Şartnamesini almak ve örnegini g6rmek istiyenler her 
Umum Müdürlükte miıte ekkil komisvona gelebılirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler bu kaputların tahmin bedeli 
23400 liranın yüzde vedibuçugu tutarı 1755 liralık ılk teminat 
rası: mektup veya makbuzlariyle kanunun ikinci ve iıçuncü ma 
lerinlle yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale gün 
lan 10.2-936 ~ünü saat 15 den bir saat evet komisyona vermele 

(132) t-273 

Ankara cimentoları Tü 
• 

Anonim Şirketinden: 
Hissedaran he eti umumiye i 

fevkalade içtimaı 
Ankara Çimentolar Türk Anonim Şirketi Hisseda 

Hey!!t; Umumiyesinin fevkalade içtimaı 20 subat 1 
perşembe günü saat 16 da Sümerbank Umum Müdürlük 
nasında akdedilecektir. 

İdare meclisi 

Müzakere Ruzname i 
1.. Esas nizamnamenin 82 inci maddesinin tadili 

Maddenin hali hazır şekli: 
Şirketin masarifi umumiyesile ha mukavelename 

dilriyete ve yhut her hangi bir vazifeye ırcmur edilen k. 
~etere umumi veya hususi hasılattan tahsis edilen yuz 
frr ve muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe tcdı 
veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesab sen 
.1ihayetinde tanzim olunan senelik mevduat ve muvaz 
def terinde tesbit olunn hasılattan badcttenzil baki kal 
ıikdar temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle 

olacak teminatı safiyeden evveli o (5) ihtiyat akçe 
t::ıhsis ve saniyen umum hisselerin itfası için % (5) hı 
ci itfa akçasma ve salisen itfa edilmemiş olan hisse sen 
!erinin bedelleri tesviye olunan kısmına 3 (6) nisbetin 
birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz ed 
dikten sonra baki kalan kısmın: % (10) u meclisi i 
azasına mütebakisinin o/c (60) ı ikinci itfa akçası o 
düriyete ve yahut herhangi bir vazifeye memur edilen 
aynlacağı gibi% (40) ı ikinci hissei temettü olarak b. 
senedleri eshbma tevdi edilir. Ancak şu ikinci itfa akçesı 
velemirde {6001) den (12000) numaraya kadar olan 
muharer eshamın itfasına ve bunlann ikmal itfum 
sonra (1) den (6000) e kadar olan nama muharrer es 
itfasına hasredilecektir. Her iki nevi eshamın 
ittasından sonra artık itfa akçası namile hiç bir me 
tefrik edilmiyerek tamamen ikinci hissei temettü o 
hissedarana tevzi edilecektir. Ballda muharrer her 
nevi hissenin işbu şirket mukavelenamesinin müddeti 
fmda itfası müesaislerce mukarrer olduğundan p.yet i 
muamelesi bu müddet zarfında ikmal edilemiyecek ol 
ikmaline kadar şirketin müddeti temdit edilecektir. 

Maddenin muaddel şekli: 
Şirketin masarifi umumiyesiyle ha mukavelename 

düriyete ve yahut her hangi bir vazifeye memur 
kimselere umumi veya hususi hasılattan tahsia edilen 
deler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe t 
ye veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesap 
si nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve mu 
ne defterinde tesbit olunan hasılattan badettenzil baki 
lan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil eder. 

Bu suretle hasıl olacak temettüatı safiyeden e 
yüzde (bet) ihtiyat akçesine tahsıs ve saniyen itfa · 
miş olan hisse senetlerinin bedelleri tesviye olunan la 
na yüzd (altı) nisbetinde birinci temettü hissesi i 
kifayet edecek meblağ ifraz edildikten sonra baki la 
vüzde (10 on) u meclisi idare azasına, mütebakilhıin 
de (elli) si umum hisselerin itfa akçesi olarak aynla 
ğı gibi yüzde (elli) si de ikinci hissei temettü olarak h. 
senedleri eshabına tevzi edilir. 

Şirket hisse senedlerinin mukavelename müddeti i 
de itfası mukarrer olduğundan şayet itfa muamelesi 
müddet zarfında ikmal edilemiyecelt olursa ikn\aline 
dar şirketin müddeti temdit olunabilir. 
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edilen muazzam bir eser 

PEER GYNT 

Olga Çekovva - Ha... Albers 

lnPaıere babnm ölü töreni ve 

BUGO BUGECE 
Mata Hari filminden daha guzel, da

ha heyecanb ve emsalsiz bir pheaer 
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Gary Cooper - Marion Da~ 

k..J. Edvaıd' m tahta çıkma töreni 


