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Temhien bölgesinde Asilerin reisi kendini öldüı·dü 

.... İtalyan k~ısk:acın ın İliİ ucu, Habeş 
kuvvetlerini tehlil{eli hir taı·zda kavrayor 

Saıısürün k.alk.tığı. tal•ii 
ve asilerin lıapsedildiği 

lıalin llasladıo·ı 
' hildh·iliyoı· 

~Son 48 saatte Amba Alagi,de çetin .çarpışmalar oldu 
. İki italyan frrkasr Ras Kassa ordusuna hücum etti 

1 1 
~ J 

Jtalyanlar ifgal edilen bır 1ıoyde 
bir yerlinin evini araftırıyorlar 

Londra, J (A.A.) - Tembien bölge

sinde italayn k11kacmın iki uou habe'? 
kuvvetlerini tehlikeli bir tarzda kavra
maktadır. Öte taraftan Amba • Alagi'yi 

Raşbetke 

JIEKTEPLERDE 
Geçenlerde Kadıköy .~ayma -

kamlığma uğramıştım. Soz .ara: 
ımda kazanın inzıbat vazıyetı 
ne olduğunu sordum. Kayınak~m 
memurunu çağırarak, on beş gun
lük polis curnallarını istedi.. Bir 
evde bile olabilecek, ve pohs va
kası demDlvecek kadar basit şey
ler! . en ağ~r hadise, bir tale~~ -
nin mektehte tarih hocasını dov-
müş olması idi. 

26 tarihli gaz~teleri okuyanlar, 
kendisine haklı bir ceza verilmiş 
olduğu için, bir mel-.teb t~l~b.esi -
nin mekteb müdü!' ınuavınını ya
ralamış olduğunu h' ber vermek-
tedirler. 

_ Hocam, yarın imtihana gir:-
yorum; fakat derse c,.ahşamadım. 

- Pekiy ... 
- Bana numara verirken, " sı . 

nıf dönersem hayatımın mahvola
cağını düşünmelisiniz. 

Bir vakitler bu tehclidler heme<ı 
hemen günd-:ılik hikayelerdi. Bu
gün pek ço!( hafiflemiş olmasına 
ra~men m ~'deblerirr.izde nas,\sa 
tecı ube. olun.ln bir ceı biye siste -
minin sebeb olduğu ar.arşinin te- _ 
sir!.!ri dev\lt"1 etmekte olduğuntt 
görmekteyiz. Belki memleketlerde. 
bütün cemiyet ölçüsünde, sıkı 
hir disiplin kurulurken,. ink1la~ 
Türkiyesinde Kemalizm'ın ~a~d~ 
ve manevi inzıbat ve otorıtesmı 
hakl,n kılmak üzere yetiştirdiği
miz gene neslin bu tarzda terbtye 
almasına raz1 olanımız yoktur. 

Daha ilk zamanlarda bir nok
tada yanıldık: Bizde mekteb ay
nı zamanda aile terbiyesini de ta
tnamlamak vazifesindedir. Garb 
aleminde ilk mektebler, evlerin, 
aile ocaklarının devamıdırlar. Bi
zim evlerimiz ancak yeni neslin 
kız ve erkek talebeleri arttıktan 
'\Te cemiyette yerlerini aldıktan 
•onra bu şekle girmeğe başlıya· 
caktır. Çocuklarını dört yaşında 
kapıdan bırakıp, akşama kad~r 
sokakta ne yaptığını araşbrmaga 
b~.le lüzum görmiyen ailelere!. ~~
Yuk şehrin dışını bırakınız, buyuk 
şehirleriınizin içinde bile adım 
ba~ında tesadüf ederiz. Türk mek
tebinin öğretmek gibi, terbiye et· 
llıek usullerini kurarken ancak 
kendi şartlarumza dikkat etmek 
gerektioini bugün hepimiz anla-
tn b ... , ' 11 ulunuyoruz. 
h. Birçok evler çocuklarını hazır 
ır terbiye ile değil, hatta birçok 

alan İtalyan kıtaları Aşangi gölü bölge
sini imparatorun kumandası altındaki 
ordunun oraya vanşından önce tutmak 
için ileri yürüyüşüne şiddetle devam et-

mektedir. 
Resmi olmıyan habeş haberleri, Am-

ba - Alagi'nin tamamiy{e İtalyanlar ta· 

rafından işgal edildiğini reddetmekle be
raber burada bazı noktaların strateji ba
İumından boşaltılmış olduğunu bildir

mektedir. 

50000 "·işili/..· iwlyan or<lusıc 
Eritre kaynakarından gelen haberle

re göre, 50.000 kişilik biı· İtalyan oı·du
sunun Tembien'de dün ba,ıamış olduğu 
çevirme hareketi muvaffakiyetle başarıl
mıştır. Habeşler kaı·şılaştıkları tehlikeyi 
dün kavramışlar ve Takaze nehrini geçe
rek garbe doğru çekilmeye baş vuı- ·l!

laı·dır. Fakat itaJyanlar, Ras Kassa ve 
Ras Seyyum kuvvetlerini.n araııım kese -
cek derecede hareketeı-ini genişletmiş bu

lunuyorlardı. Ancak Ras Seyyum'un, i
tııılyan topçusu İtalyan kıskacının iki u

cu arasındaki yeri ateş altına almazdan 

YENİ Si YASAi, 

GÜRÜŞMELER 

B. Bek Brüks('le 
hareket 

Brüksel, l 
(A.A.) - Le· 
histan dış ba -

• 
ettı 

kanı B. Jozef 
Bek. refakatin. 
de müteaddid 
yüksek memur
lar bulunduğu 

halde pa7.<H 
g-ünü öğleden 

sonra buraya 
gelecek ve üç 
gün kalacaktır. 
B. Bek'in pa • 
zartesi sabahı Brüks.ele giden 

B. Van Zeland- B. Bek 
la görüşecek ve öğleden sonra ticaret 

andlaşmasını imzalıyacaktır. 
B. Bekin ziyaretinin tek sebebi ti

caret andlaşmasınm imzası olmadığı 
söyleniyor. Bu hususta haber verildiği
ne göre, B. Van Zeland B. Bek'in ziya
retini iade etmek üzere yakında Varşo· 

vaya gidecektir. 
Diplomatik mahfiller, Avı·upa vazi

yetinin gerginliği dolayisiyle, iki baka
nın geniş surette görÜf teatisi ihtiyacmı 
duydukları kanaatini beslemektedMer. 

Varşova, 1 (A.A.) - Dış bakanı B. 
Bek, resmi ziyaret maksadiyle Brükse-

le hareket etmiştir. 

defalar, kendileri başa çıkama -
dıklarmı söyliyerek mektebe tes
lim ederler. Biz, her hususta kötü 
maziye dönmekten ne kadar çe -
kiniyorsak, gene her hususta ken
di milli ve sosyal hususiyetleri -
mizden uzaklaşarak usuller tes -
bit etmekten de o kadar kaçınma
ğa mecburuz. 

Kültür Bakanlığının, eski anar
şiyi kökünden kaldırmak için al -
mağa başlamış olduğu tedbirleri, 
mekteblerde artık polis vakaları 
~itmiyeceğimiz bir badde kadar 
tamamlamasına herkes, ve her . 
kesten önce, ana babalat· şükran
la bakacaklardır. f. R. ATAY 

önce ordusunu geı·i çekmeye muvaffı.k 
olduğu şayiası dolaşmaktadıı·. Ras Ku· 
sa ordusu İse, tamamiyle kuşatılmış olup 
ya teslim olacak yahud da İtalyanlar 
hatları araaında son bir hücumla kurtul· 
mıya çalışacaktır. Habeşler geri çekil
me hareketleri esnasında daha şimdiden 
ağır kayıplara uğramış bulunmaktadır• 
lar. (Sonu 3. üncü sayfada) 

-· 
ON SEKİZLER 

TOPLANIRKEt\ 
/syanaan önceki kabine, 6lmeaiii anlaıılan Baıbakan Okaclımın 

başkanlığında toplantı halinde 

Toplantı çekingen 
hir hava içinde 

haşlıyor 
Cenevre, 1 (A.A.) - Zecri tedbir· 

ler tanzim komitesinin toplantuı arife· 
sinde milletler cemiyeti mahfilleri, bu 
derece ehemiyetli bir toplantının hiç bir 
vakıt bu kadar çekingen bir şekilde baş
lamamış olduğunu söylemekte ve ne 
Londranın ne Parisin, zecri tedbirlerin 

genişlemesi hakkında her hangi bir fikh· 
yÜrütülmediğini ileri sürmektedirler. B. 
Edenin geçen pazartesi avam kamara-
11nda verdiği nutukta bu meseleden bü
yük bir teenni ile bıııhsetmi~ olduğu ve 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

"U1us,, un 

Tokyo, 1 (A.A.) - Sü bakanhiı 

sansürün kalktığım ilan etmiştiı-. 

Domei ajansı, ıehrin tabii hale dön· 
düğünü haber vermektedir. Seyrüsefer 
yeniden başlamııtır. Akşam üstü, 8. O· 
kada'nın hayatta olduğu resmen öğreni· 
lince güven artmıştir. Hiç bir yabancı 
ve yabancılara aid hiç biı· mal isyanda 
zarara uğramamıştır. 

Asilerin reisi kendilli öldürdü. 
Tokyo, 1 (A.A.) - Genel kurm'ly 

tarafından resmen bildirildiğine gÖl·e, 

asilerin reisi yüzbaıı Nonaka kendisini 
öldürmüştür. lıyana katılan öteki au· 
baylar ve üç eski subay askeri hapiııa· 
neye atılmıılardır. isyanda bunların ar
kasından giden assubaylar ile askerler 
de kışlalarmda hapıolunmuşlardır. 

Dil Yazıları 

Menfi anlamı hakkında 
Türl çe ile 

diller 
İııdo ·· Öropeen ve Semitili 
arasıııda mul{ayese 

ıv. 
LTiirkçede menfi anlamma gelen sözlerin analizlerini tamam

lamak üzere bu sözlerin /ndo - Ôropeen ve Semitik dillerdeki 
karşdtklariyle mukayesesi hakkında bundan evvelki üç yazı
mızda, bunlardan (ne), (me), (yok) ııe (hayır) sözlerini başka 
dillerdeki benze1·leriyle km·ş ılaştırmış idik. Dördüncü seriyi te§

kil eden (sız) sözü ve benzerleri hakkındaki analizleri de ~ağı
da gösteriyoruz]. 

Dör<liitıcii .Seri Kelimeleri 

Dördüncü serinin mihver keli
mesi, Türkçede isimlerin ve nadi
ren sıfatların sonuna gelen (sız) 
ekidir ki "T iirkçede menfi anlam
lar'' serimizin buna ait olan kıs
mında, bu mürekkep ekin birinci 
konsonu gibi görtinen "•,. nin bir 
"ğ" den değişme olduğu ve hunun 
etimolojik şekli: 

(1) (2) 
(ığ t ız) 

dan ibaret bulunduğu İzah edil
mişti (1). 

Bu mürekkep ek ile karşılaşan 
kelimeler iki zümreye ayrılır: 

(1) Başında ( s) bulunan keli
meler: ıans (fr.); sine (Lat.). 

(2) Başına (l) gelen kelimeler: 
los (Al.) ; less (lng.) ; la, len, bi
la (Ar.). 

Bu yazılarımızın il. numaralı
sında (me) ile mukayese edilen 
sözler arasında geçen arapça 
(lem) ve (lemmii) kelimelerinin 

[1] Hu yazı (Ulus) un 20-2-1936 
da çıkan sayısmdadır. 

başlarındaki ( L) ler de bu ikinci 
zümreye bağlıdır (2]. 

İki zümre kelimelerini ayrı ay
rı mukayese edelim; 

Sans. Sine 
Fransızca "ıans'' kelimesi hak

kında etimoloji lugatinden şu söz
leri gözden geçirelim: 
"Sans. - önce sens ve ayrıca -
(Chanson de Rolancl) [3] da gö
rüldüğü üzere - seinz ve senz. Eski 
pl'ovansal dilinde "sen, sens, se-

(Sonu 2. inci sayfada) 

[2] Bu yazı (Ulus) un 29-2-1936 
da çıkan sayısmdadıc. 

[3] Chanson de Roland, 12 inci 
asırda yaşamış Norman saz şair
lerinden Theroulde'e atfedilen en 
eski Fransız şarkılarından biridir. 
Bu şarkıya adı verilen Roland, 
meşhur (Charlemagne) m yeğeni 
ve asrının kahramanıdır. Bu epo
pede Pirene dağlarının Ronsevo 
geçidinde Roland'm kahraman/Jk
ları hikaye olunur. Vakanın tari
hi 778 yılı olarak gö.sterilir. En 
eski Fransızca metinlerden biri 
olarak çok değeri vardır. 

Nankin, 1 (A.A.) - Tokyoca.. asile

rin teıılim olmaları burada bazı mahfil
(Sonu 3. üncü aaylada) 

Fıkra: 

Milli güvenliğiıı 
esasları 

Afrika harbı haklnnJalıi nnl 
haberleri, §Üpheaiz garibumi)'e
rek okuyorıunuz. Galiba dünya 
durarak, güne, onun etrafında 
dönmeğe bQflayıncıya lıaılar, in
ıanlar i~in güvenlik eStDlann"« 
büyük bir değifiklilı olmıyacakhr. 

Bütün dünya Joıtunu~ olsa, 
bir hücuma uğradığınızda, lıendl 
ıilahlarınızla kendinizi lıonıyalnl
diğiniz kadar kurtulabilirıiniz. 

Adalet adamlarının halmzlıitı 
uğraml§ olanlaı·a acıyacaklanna 
§üphe yoktur. Hatta onlar i,in bel· 
ki ianeler Je toplıyacalılardır. 
Silah göndermeleri de ihtimalden 
'ızak değfldir. Fakat künu •İzin 
için göğsünü kurşuna deldirmiye-
cektir. 

Sovyetler İn kuvveti haurde 
1 ,300 ,000 askere çıkhğı, ve tay
}'areleri kü~·ük bir memleket gö
lıiinü örtebilecek lı.ıle geldijı için. 
dir ki, Fran•a, çardan alacalıları
nı ve liberalliğini unutmak onun 
ittifakını aradı. 

Mondros mütareheıini. imzala
dığımız vakit, ismimiz bütün li
sanlarda b a r b a r 'Jı. Atatürk 
lzmir rıhtımına ayak baattğıncla 
gene şarkın en büyük c e n t il -
m e n 'leri olduk. 

>:::!:~ 

Bir miücl kendini müdafaa ede 
mezse, ona yapdabilecek en bü
yük iyilik, bir devlet yerine bir
kaç devlete verümektir: Münle
rid güvenlik devrinde münleriJ 
istila, müşterek güvenlik devrincle 
mi,şterek fetih ... 

. I mdi. sakın çok vergi verdiğini
z• karım.:.o bile ıöylemeyiniı:. Bi.
lu.hfa eğer vergileriniz milli mii
dalaamu tam ve zamanında ta
mamlamıyorsa, sizden daha çok {e 
dahii.>'lt:~ İslemedigwi içı·n h"'k" .. . u ume· 
te ofkelenıni.z: Çünkü bugün !le-
semzın kazandığını, yarın karıı
nızla ödersiniz. 

Bütün paktların hic bir kusam 
yoktur. EJebiyatları . mükemmrl
dir. İnsani prensipleri tamamdır. 
Fakat onlan silah ucu ile imza 
ediniz. .. . ... 



SAYFA 2 ULUS 

Bir öğretmeniıı 25 • • 
ıncı yıldönümü 

• 
iÇ HABERLER 

"Okul ve Öirctmcn" mecmua
sı, ikinci sayısına ilive olarak, o
kurlarına, bir öğretmeııiıı 25 mes
hık yılını hikaye eden bir broşür 
hediye ediyor. Bu öğretmen, şiın
di İstanbulda kendi adını taşıyan 
bir kitabevi'nin de sahibi bulunan 
Ahmed Halid Yaşaroğlu'dur. 

Kendisini tanıyanlar - ki sayı
lan ne kadar kabarıktır - hayatı
nın, nasıl bir meslek sevgisi, bir 
yorulmaz çalışma, örnek olacak 
bir azim ve fa~ıletle dolu olduğu
nu yakından bilirler. Fakat, bütün 
tarudıklamnn zihinlerinde, her 
anılışında en iyi intibalar uyan
dıran bu ismi hiç işitmemiş olan
lar, ve hususiyle öğretmenler, 

kendileri için çıkan mecmuanın 
onlara verdiği bu fırsattan fayda
lanarak, muvaffak olmak için bü
tün şartlara sahih olan ve muvaf
fak olmuş olan bu hayatın hika
yesini dikkat ve ibretle okumalı
dırlar. 

Galatasaray'a ilk girdiğim sene
.den itibaren dört yıl müddetle 
muhtelif derslerini takib etmiş 
olduğum "Mualliın Ahmed Halid" 
bütün hocalarım içinde neden ben
de en iyi tesiri bırakmış ve bana 
kendini en fazla sevdirmiş olanı
dır. Şimdi bunu düşünürken, o
nun, mesleğini, saatini doldurma
ya sabırsızlanarak, bütün dikkat 
ve alıakalamu kendisine açmıs 
çocukların zihinlerin~ mekanik 
bir tarzda bir sürü malôrhat istif 
etmekten ibaret telakki etmemiş 
ve hakiki terbiyenin mana ve e
hemiyetini anlamış nadir öğret
menlerimizden biri olduğunu ha
trrlıyontm. 

Aradan on yıl geçtikten rnnra 
bile, smıfm en silik talebesini nu
marasını zikredecek kadar sara
hatle hatırlıyan hocam, talebele
rinin her biriyle ayn ayn mesgul 

olur, her birini ayn ayn anlama
ya vakit ayırır, ve her şeyden ön
ce, onlara, güzel~ doğruya ve 
iyiye <loğru dönmenin zevkini aşı
lamayı gözetirdi. Bu suretle, o
nun dersinde çocuklar birer man
ken, dersler bir:er işkence olmak
tan çıkar, en hevessiz ve şımarık 
başlar bile, dikkat hassalarını göz
lerinde tophyarak, hiç sıkmıya
cak bir tarza koymasını bildiği 
derslerinden bir kelimeyi kaçır
mamaya ~alışırdı. 

Muallim Ahmed Halid, mektcb· 
terimize yayılması istenilen, uğ
runda mücadele edilen bir siste
min canlı sembolüdür. Onun için
dir ki, derslerinin bırakmış oldu
ğu iyi hatıralarla, memleketin her 
köşesinden, hcsabsız talebeleri, 
7.alllan .zaman onu anmayı ve ha-· 
tmm sormayı bir vazife bilirler. 

Muallim Ahmed Halid. mekteb 
hayatının dışmd~ kültür hayatı
mıza da aynca faydalı olmasını 

bilmiştir. Bir dershancd~ otuz 
kırk talebeyle çevrelenen çalış

mas~ aramızda birçoktanmızm 

hali güzel hatırasını unutamadı
ğımız ''talebe defteri". "çocuk 
dünyası" gibi mecmualarla ve da-
ha sonra basılmasına imkan ha
zırladığı yüzlerce eserle yurd öl· 
cüsünde bir genişlik almıştır. 

Tabiliğini de öğretmenliği ka
dar büyük bir titizlikle bir yurd 
hizmeti telakki eden, ve hususiy
le vücuda getirdiği kıymetli eser
l er serisiyle çocuk kütüphanemi
zi zenginleştirmiş olan "Muallim 
Ahmed H alid" in, meslek hayatı
nın 25 inci yıldönümü, bu itibar
la, takdir ve saygılanmıza çok 
daha fazla hak kazanmış oluyor. 

YAŞAR NABİ 

IST AN BUL TELEFONLAR/: 

B. R. Peker 
İstanbul da 

Jıtanbul, 1 - C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Receb Peker inkılap 
deralerine devam etmek üzere bu
gün Ankara'dan tehrimize ıeldi. 

Tramvay kazasında 
ölenler üçü buldu 

İstanbul, 1 - Şi§hane yokutun
daki tramvay kazaımda y:.ralana
rak bacağı gangren olan kontro -
lör Said sabaha karp öldü. Bu su
retle bu tramvay kazaıı yüzünden 
ölenlerin sayın üçü bulmuş oluyor. 

Bir tramvay ka?.aSı daha 
lıtanbul, t - AYUkat B. Celil

in hususi otomobili bugün Tak -
sim'de bir tramvayla çarpıştı. Ha
sar büyük değildir. NüfulÇ& ka -
yıp yoktur. 

Karadenizli gençlerin 
toplantısı 

İstanbul, 1 - İstanbul'da bu -
lunan Karadenizli gençler bugün 
ıehrimiz balk<vinde toplanarak 
"Karadeniz gençler birliği,, adiy
la bir cemiyet kurmağı kararlaş -
tırdılar. 

Atina'ya giden 
gençlerimiz 

lstanbul, 1 - Sıyasal bilgiler 
okulundan 27 kitilik bir grup, bir 
profesörün başkanlığı altında bu
gün Pire'ye hareket etti. Gençler 
bayramı Atina'da geçireceklerdir. 

llius,, un Dil Yazıları (L) böyle izah edildikten son
ra geriye kalan elemanlara gelin-

(BCJ§ı 1. inci •aylada) 
nes'' ; l•panyolccula "sin", latince 
"aine" nin JevamlarıJır. Eski 
FrannzcoJa "Bul16Uz'' anlamına 
gelen 11senoec" latince "sine hoc'' -
tar." [4]. 

Fransız etimoloji lqatinin ver
diği fU maliimat, bu kelimenin so
nunda bulunan "•'' nin eski şekli 
bir ''z" olduğunu meydana koyu-
7or ki bu "z." litincesinde "ğ'' ye, 
lıpanyo) ve provansal kelimele
rinde ise •'n" ye çevrilmektedir. 
Fransız "n'' ıinin hususi söylenİ§i, 
bütün bu kelimelerdeki "n" lerin 
.. Y yerinde olduğunu belli etmek
tedir. Baı taraftaki "•'' nin de 
- .. .,:r," da olduiu gibi - bir "ğ'' 
den değiımi, olduğunu dii§ünür
sek, "sanı'' ve ''sine" kelimeleri
nin etimolojik ıekilleri"ni şöyle 
gösterebiliriz: 

(1) (2) (3) 
Sans : ağ + ağ + a-z 
Sine : iğ + iğ + ez 

Baıtaki ilk ana kökler - bizde 
ek olank başka söze yapıftığı 
için - kaldınlmca, •'Sız." m etimo
lojik şekli olan (ıi + ız) ile bu 
t ekillerin tamamiyle bir olduğu a
çıkça görülmektedir. 

"ı'' li Ziimre Kelimeleri 
Bu zümrede bulunan kelimele

rin baılarmda olan "L" elemanı
nın rolünü analiz edelim: 

Bizim garp Türkçeainde (li) di
ye gösterilen bir eonek vardır iri 
bir vasfın bir phıs veya şeyde 
nrbğını anJatank bir ismi 11fat 
haline getirir: ''değerli, anlamlı, 
görgülü, kutlu'' kelimelerinde ol
duğu gibi, bu ek • ..okalik ahen
ge göre - ''li, lı, lü, iri' şekillerini 
alır. 

Bu "li'' ekinin "lilr'' ten l<ısal
mıs olduğu, Türkologlarca kabul 
edilmi,tir. Şimdi isimlere kahldı
iı zaman hem ( "yazlık elbiıe, 

f 4] Dictionnaire etymo1ogique 
t1 ... lifi langue lrançaise. pat Oscar 
l ~ , . T . 11., P. 253. 

kışlık kömür" gibi) sıfat; hem de 
("'bu yıl yazlığa çıkamadık, kö
mürlükte bir şey yok" gibi) yer 
ismi yapan; sıfatlara katıldığı 
zaman da onlardan ( "güzellik, 
çirkinlik, zenginlik, fakirlik" gi
bi) vasıf isimleri yaratan bu ' 'lik'' 
ekinin ~'k" si düıerek ··ti" fekli de 
vücut bulmuttur. 

Etimolojik şekillerini yazarsak, 
bunun böyle olacağı kendiliğin
den görülür: 

(1) (2) 
Li : il + iğ 
Lilc : il .+ ile 

(1) il: arkaıma yapıftığ1 lteli
menin manasın1 engin, yaygın, 

mutlak bir sahada tecelli ettire
rek onu sıfallandıran ektir. 

(2) iğ, ik: kelimeyi tamamlı
yan ve isimlendiren ektir. 

Mesela (paralı) ve (kışlık) ke
limelerini ele alalım: 

1. - (Parağ) sözüne (ıl) ekle
nince ( parağJ) sözü hasıl olur ki 
'paraya ait'' manasına bir sıfat o
lur. Bunu tamamLyan (ığ) eki ile 
birlikte ( parağılığ) sözü kayna-
tarak (paralı) tekline girer. 

il. - (K.q) kelimesine (ıl) ac
tirilerek - (yf!!il) gibi - (lapl) 11-

fatı yapılır ve (ılr) ile tamamla
narak ( lıqJılr = lnflılı) ıekJi el
de edilir. 

Los, Leu 

itte Almanca (loı), lngilizce 
(le11) -.e Arapça (la, len, lem lf!m

mci, bil&) kelimelerinde görülen 
( L) elemanları, tıpkı bu (li) ve 
(lik) eklerindeki ( L) lerin yerini 
tutmaktadır. 

ce: 
1. - Almanca ve İngilizcede bu 

elemanlar(•) konsoniyledir ki bu 
da ( z) kategorisinden ve onun 
manasına olduğu cihetle menfi an
lamı yaratacağı tabiidir. 

1 ... ii, Len 

· il. - Arapça şekillerden (la) -
da (ağ = az); (len) de (en= eğ 
= ez); (lem) Ye (lernmci) da ise 
- ikinci seri kelimeleri sırasında 
izah edilmiı olduğu üzere [S] • 
ıüje veya obje gösteren ''em'' den 
sonraki (eğ = ez) ve ( ai = az) 
elemaıılan menfi anlamını ver
mektedir. ( Bila) kelimeıinde 
menfi anlamı veren son fonem 
- (li) da olduğu gibi - (af - cu) -
dır. Bunda fazla olan baştaki 
(b) dir ki- (lem) Te (lemma) da
ki (m) )er gibi • süje veya obje 
gösterir. 

Diirdiincü serinin tablosu 
Bu esaslara dayanarak bu söz

lerin etimolojik tckillerini alt alta 
yazalım: 

(1) (2) (J) 

Siı [T. ] : . + iğ + iz 
Sana [Fr.]: ağ + ağ (n) + as 
Sine [Lat.] : iğ + iğ (n) + eğ (•) 
Los [Al.] : ol + . + os 
Less [lng.]: el + eğ (s) + es 
La [Ar.]: al + . + ağ (z) 
Len [Ar.]: el + . +en (ğ=z) 
Bila [Ar.]: ib + il + ağ (z) 

itte bu tablo, bütün bu ıeri ke
limelerinin de menfi anlamlarını 
bir (V. + z) fomıüliyle ve onun 
türlü fonetik değifmeleriyle an
lattıklarını açıkça ortaya koymak
tadır [6] 

l. N. DiLMEN 
Almanca (loa) ve İngilizce 

( leu) bplo Türkçe (li) ve (lilı) f S] ikinci seri kelimeleri içia 
gibi kelimenin sonuna gelmekte- (Ulus) un 29-2-1936 da 'ılcan sa-
dir. Arapça edatlar bata geline ' y1Sına bakınız. 
de gene (L) elemanını muhafaaa "I6] Befincl ve son seri ie~ime-
etmişlerdir. /erini de yarın yazacağız. · 

MODERN TÜRK 

RESİM SERGiSİ 

Sergi Bükreşte 
törenle açıldı 

Bükret, 1 (A.A.) - Modern türk 
reaim sergisi bugiia törenle açılmıt

br • . Töreade kordiplomatik ile aiya
•t. güzel aanatlar ve baam taluiyet
leri hazır bulunmuştur. Türkiye elçisi 
B. Saphi Taanöver, türk güzel aanat
lannın tekamülü ve ba9arıları hak
lmıda IHr nutuk .öylemİftİr. 

Sergiyi koruması albna alan Ro
manya kültür bakam haata olduğun
dan, genel sekreter ve profesör Vale· 
ari yeni Türkiye artiatleriDin uerle. 
rini takdir fıTaatmı verdiğinden dola· 
~ türk hülriimetine tefekkür •bnitJer· 
dir. 

Temyiz komisyorilanna 
gönderilecek itiraz 

evraklan 
Finans Bakanlığı temyiz ko -

misyonlarına gönderilecek itiraz 
evrakları hakkında defterdarlık -
lara bir tamim göndermi,tir. Bu 
tamimde, İstanbul tahakkuk mü -
dürlükleriyle İzmir ve Ankara def
terdarhklarından gayri defter -
darlıkların kazanç, buhran, mu -
vazene hava kuvvetlerine yardım 
vergileri temyiz evrakının Anka
ra' da iki numaralı vergiler temyiz 
komisyonunca fstanbul, İzmir ve 
Ankara'nm bu vergilere müteal -
lik temyiz evrakının bir numara -
lı temyiz komisyonunca, ve eski
den olduğu veçhile her viliyetin 
muamele, istihlak vergilerine mü
teallik temyiz evraklarının bir nu
maralı temyiz komisyonunca ve 
gene her vilayet veraset ve intikal 
ile hayvanlar vergilerine aid olan 
temyiz evraklarının da 2 numara
lı tem yizkomisyonunca tetkik e
dileceği bildirilmektedir. 

Valiler arasında 
T okad valiliğine Diyarbekir va

lisi Faiz, diyarbekir valiliğine ad
liye mifcUİflerinden Ferit, Niğde 
valiliğine T obd valiıi Recai, Kırk
lareil Yali yekiJetine mülkiye mü
f ettiılerinden Hasib, Diyarbekir 
vali muavinliğine birinci umumi 
müf ettiılik eski iskin müpviri 
Kazım tayin cdilmitlerdir. 

İzmirin bir yıllık ihracatı 
lzmir, 1 (A.A.) - Tutulan bir iıta· 

tiatiie söre 935 ydmda lzmir borauın
cla 572.823 çuval üzüm, 121.392 çuval 
incir, 333 239 çuval buğday. 29.535 çu
val arpa, 86.387 çuval bakla. 12.988 çu
val dan, 2316 çuval faaulya, 131.536 
kental palamut aatılnHfbr. 

Planörcülerimiz döndüler 
On bet gün önce Türkkuşun.. aid iki 

tayyare ve roınork ile EıkişehİTen git. 
mit olan TürkkufU muallim ve talebe· 
leri orada yelken açuılarma elverişli 

yerler iizeri•cle tatirikatta llulaMhıktaa 
-. din sut 11 de Eaki1ehinlea ay
nlarak 13 ele A.""-aya ~illenlir. 

Aabra - Eskitehir ... .- ._ sidit 
celit ile llir .._ Türldnqa a ı ı ıh' n 
ilk clafa olarak 500 kilometrelik lııir ro
""10l4ı 11Ç'Q' yaplllq ..... , ...... 

Celil Bayar İstanbula 
gitti 

Ekonomi Bakanı ve iç Bakan 
vekili Celal Bayar saat t 9,45 de 
kalkan ikinci trenle dün akşam 
lstanbul'a hareket etmiıtir. Aynı 
trenle birinci umumi müfettit 
Abidin Özmen de memuriyeti ba
tına gitmek üzere ıehrimizden ay
rılmıılardır. 

«Güneysu» vapuru 
karaya oturdn 

Tekirdağ, 1 (A...A.) - Cüaeym ,,.. 
puru karaya otm"mUfhlr. lmdadma 
kOfUI Kemal •apuramm çalqaauiy
le kartanlamamqtır. Tahmiye istw
cektir. 

Uşak haberleri 
UPk, 1 (A...A...) - Tecim.._ ... 
~ ....... lııitti. Ha.aı.r p İ7İ sil
mektedir .• yı) üriiman p lterelıefli 

elacait aanıbyor. 

İç Bakanlığın bir tamimi 
Vilayet idare heyetlerince hak -

larında verilen lüzumu mubake • 
me kararlarına maznunların, me
ni muhakeme kararlarına kartı ise 
müıtekilerin verdikleri itirama • 
melere bundan sonn kırk paralık 
tayyare polunun yapııtmlmuına 
dikkat etmeleri lüzumunu iç Ba -
mat vermiştir. 

Kusa Dış Haberler 
* Brüksel - Arsıulusal banta yar• 

dun gençlik cemiyeti burada 300 
den fazla delegenin tiıtirakiyle top· 
lanmııtır. 

* Londra - Star gazetesi. 1 mar
tın. Sar'm Almanya'ya dönütiinün 
yıldönümü olduğunu, B. Hitler'İD 

din veya uyaaa aebebleriyle zulüm 
yapmamak yolunda verdiii aözü o 
zamandanberi tutnnq olduj'unu ya • 
:ıuyor. 

* Lonclar - Sil&hl•mn.a hak.km .. 
daki beyaz kitab 3 martta nqrol• • 
nacaktır. 

* Ti~n-Çin - Pecibi körfezmde 
buzlarla çevrilip fırtma yÜzÜDdea 

açıklara aürüklenen vapurlarm akı • 
betleri çok kaygu uyandınnaktacbr. 

* Atina - Ekonomi meclisi, Al • 
llUUlY• ile olan ticaret itlerini üç ae • 
neden beri tatbik edilen usule göre 
halletmeey karar vermİ§tİr. 

* Pral'-Tanmmlf t..bi,.e aaüte. 
hauıa doktor Rejeakin'ia o~ 
bir tnJaYaJ ile Ç&l'JHJllUf. ciekaıor öl
müf. 3 aiJr olmak iiaere 27 kiti ya • 
raluunqbr. 

* Berlia - &.radaki ,.... ...... 
zetec:ils cemiyeti 27 ~tta topla • 
narak idare heyetini seçmiftir. 

* Madrid - Hallı cephe.inin • • 
çiminde kasuup ve umumi affı inat -
lamak için yapılan tezaı.ürde 60.000 
kiti bulunmuftur. 

* Baenoa Ayrea - Ganteler Pe
ru'nun Uma phrincle bir ihtilal ol • 
duğu hakkında ri•ayetter clolathiı • 
nı yazm19lana da bu hal»er tekzib 
edilmiıtir. 

* Stoklıolm - 48 senatör "" 64 
mebua Hamburg mahkemesi tarafsa. 
dan mahkim edilen İaYeçli bir semi
ci lehinde biT istida hazmann9lar • 
dır. 

Su baskınına uğrıyanlara * Vartova - Almanya'da dön • 
mü9, üçü aiır olmak üzere 2'7 kiti Y•· 

yardun undaki alman demiryolu traDsideri 

lzmir, ı (A.A.) _ Kımay "--- haklnncla Berlin'de ıörü.-ler ya • 

Tııre " Tepe lrıöyiMe ... a..a. feli- pıldıiı bildin'liyor. 
ketine.......,__ ........._. kq......._ *Viyana - lngilterenin Varto•& 
a.e ,e · dea ..-it nuWanla ~ et· •e Roma büyük elçilerinin aym za • 
meğe karar vermittir. s. y....._ lıeMit manda Viyana'da bulanmalarma 
etmek i..-e c. H. p. iböalm....a. llatb· hiç biP uyasaJ mahiyet atfolunma • 

111 ATiii Doi-'• nılikehn Ba~ Miiiıi- ınaktaclr. 
re'aia ....... i •• .a..lc ...... - * BerliD - liypzi&' PllD&~ bu
Wtilik llir b.,et felaete ......,......... süa 8. Gibels'in biiyik bir _ .... ile 
Wıın _k...._ 7i,ecek. isim; Wwa a, açılanıtır. 
eıw..ilik .......... ayaldr,MI 'ft f9!'1l'v ' * Praı - Fran..- P .... elp.i. 
ft Ua l•Wd-1. ~~ ~ yeai YHdll .. je ...... ptııiıMk iiUN 

1
üwe eeyliıp awntaıras..a ıittnitl...,ir. Praadan a7"1mlfbr. 
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,~ON D.L4KiKA: 

italıJanlar, 11embien muharebesinin 
kiızanıldıyını,. Ha~eşler ~~ '!"uharebe-

: eııi bastadıgını soylıyorlar 
nın y s, f . ·an yüksek kumandanla beş ikinci dere· 

Asmara, 1 (A.A.) - te anı aJ - cede amir vardır. İtalyanlar çarpış. 
Si bildiıiyor: malarc1a be .. yüz ölü vermişlerdir. 

T . 'd 27 şulııatta başlıyan " 
em.ııen e .. Üçüncü kolordu ise bu esnada Gero-

muharebe kazanılmış sayılabilir. Duş. 
ha hattına varmışlar ve çekilmekte bulu· man kendisıni çevirmek istiyen çem· d 

k · · · ddetle .rar· nan düşmanın arkasına düşmüşler ir. 
herden kurtulma ıçın §I " h k 1 · 

K 
dusu çok ağır 29 şubatta italyanlar are et erme 

pışmıştır. Ras assa or devam etmı"şler ve bu suretle "imal cep· . · M""h"m mikdarda " 
kayıplar vermıştır · u 

1 
• ~ t" d b"l k b" h ld t k - besinde barb e e ı ece ır a e c silah hayvan ve harb levazmu ıg ı- R t 

' R K da Ras bir ordu kalmıştır ki o da, as mru nam olunmuştur. as assa 
Mulugettanın akibetine uğramıştır. 
Hava kuvvetleri zaferi istismar et

mekle meşguldür. 
A 1 (A.A.) _ Dnb. ajansı-

smara, · · ı · l bildiri· 
om hususi mubabırı te sız e 

yor: 
Bir taraftan üçüncü kolordu Gerr. 

·ı 1 k n öte tarafnehri boyunca ı er er e 
tan bir aiyah gömlekli fırkasını v~ 

"hl. eden yerlı Alp alaylarmı da 1 ıva . , 
kolordusu Addi-Abbinin fımalınden 
cenuba doğru ilertiyerek 28 şubat :: 
babl Vork Atnba üzerinde çok . kuv-

.1 · · aptetmışler· vetli habe• mevzı erıDI z . 
y • h .. 1 kh dir. Alp alayları ve sıya gorn e .-

ler habeılere katiyen sezdirmede~ ı
ki bin rakımt. Vork Aınba tepesıne 

l bu suretle baskına 
tırmanmış ar ve .. w •• 

. ·· w ·· goguse ce· uğrayan habe§len gogus . , 
. a netıcesınde reyan eden hır çarpışın 

tepeden atmışlardır. Topçunun ve 
. 'dd tli bombardımanına 

tayyarenın §1 e . 
rağmen habeşler, mevzilerinı tekrar 

• k . . k ugw arşmışlarsa ele geçırme ıçın ço 
da İtalyan kuvvetlerinin h:ıskısı kar~ı-

d ·· bın smda muharebe meydanın a uç 

ordusudur. 
Buradaki askeri mahfiller, habeşis-

tanın daha şimdiden askeri bakımdan 
harbı keybetmiş olduğu düşüncesinde-

dir. 

Habe~ler de diyorkır ki •••. 

Adiıababa, 1 (A.A.) - Royter ajan-

sı bildiriyor: 
Resmi oJmıyan haberlere göre, An· 

talo-amba Alagi yolunun yirmi mil gar· 
bmda Samra nehri boyunca şiddetli çar

pıımalar olmaktadır. 

Şarktan ilerliyen İtalyanlar Ras K. 
aa ve Ras Mulugetta kuvvetlerinin tid
detti bir mukavemetiyle karşılaımışlar· 
dır. Mucya civarında cereyan eden .gÖ· 
ğüı göğüse çarpışmalarda yüzlerce ıtal
yan ve habeş ölmüştür. İtalyan dağ ha· 
taryaları habeş mevzilerini bo':°bardı. 
mana başlamışlarsa da habeşlerın yap· 
bkları bir çok süngü hücumları yÜzÜ!l· 

den topçu kullanılamamıştır. 

En son gelen haberlere göre, henüz 

ortada kazanan yoktur. Ve Tembien· 
de büyük muharebeler henüz şimdi 

k·ı e mecbur ol. ölü bırakarak çe 1 mey . 
··1··1 . arasında bır başlamıştır. 

musl .. rdır. Bu o u erın ___ -~-.. -·-------

Kıra} Edvard radyo ile ili'" nutl'"un~ ve~di 
Kır 1 Ed· bana düşüyor. Sizler benı daha zıya-

Londra, 1 (A.A.) --::- ra~ o ile de Prens dö Gal, yani, gerek harb za· 
vard, ilk nutkunu bugun y d gerek harbtan sonra hemen 

1 b b n hatırasını manın a 
vermiştir. Kıra , a asını . h bu'" tün dünya milletleryile te· 

H" d" t prenslerı- emen 
taziz ettikten ve ın ıs an gelmek ve onları iyi tanımak 
ni ve milletini selamladıktan sonra~ ~asat nı bulmus olan adam olarak ta· 
dünyanm her tarafından gelen sevgkı ırsa ı Bugu~n .size kıral olarak hitab 

. k ırun, gere nırsınrz. 
ni•anelerınden gere anas k d" m da gene 0 eski adamım ve "' . d. · • bü Ü e ıyorsa 
ailesinin ve bızzat ken ısının y b""t"' yretlerim her zaman insan-r d d ki nı ve bunların u un ga ' . o· 
b;r tesel ı uy u arı ., b .... k ların refahını istihdaf edecektir. ı· 
bütün dünyaca kıral JorJ un u:~ 

1 
• . udur ki istikbal bize bütün 

b l ·ı takdırın egım ş , 
sıyasasma karşı es enı en • . dün ada sulhu ve anlaşmayı temin 
delili olduğunu söylemiş ve demışhr • y b. de aldıa. ımız mirasa la· 

etsın ve ız "' 
yik olalım.,, ki: 

"-Babamın eserine devam etmek 

B. Ruzvelt yeni bitaraflık kanununu imzaladı 

• • 
Ameril'"a Cumurreıs 1• 

vatandaşları yeni 
.., .., 

kanuna sayo·ı göstermege çagırıyor 
~ R Şurası muhakkaktır ki, bu seviye -

Nevyork, 1 (A.A.) -. ~ay nzk yi aşmak muharebenin devamıı:ıa 
velt'in imzaladığı yenı bı~ra 1 

• dden yardım etmek demektır. 
k. k on dort ay cı . ·ı~h .. kanunu es ı anunu uh 'b- İtalya ve Habeşıstana sı a gon -

müddetle uzatmakta ve m a:d· dermek yasağım tekrar hatırlatır 
lere ikrazatta bulunmayı ve kr d 

1 
ve memleketi yeni bitaraflık ka -

açmayı yasak eden munzam ma 1 - hükümlerine saygı göster -kt d. Bunun a nunu 

ULU~S~------------------~----------------------------S-~_Y_F_A_3_ 

DIŞ HABERLER 
ON SEK.İZLER 

TOPLANIRKEt\ 

Toplantı çekin~en 
llir hava icinde 

• 

ha~lıyor 
(Başı 1. inci saylada) 

bugün de büyük Britanyamn nasıl pra 
tik bir vaziyet alacağım kestirmeye im
kan bulunmadığı söylenmektedir. Fran 
sa hakkında ayni mahfiller, B. Flandenin 
dış bakanlığına geldiğindenberi, italyan
habeş harbı ve zecri tedbirler hakkında 
her hangi bir söz söylemekten çekindi
ğini hatırlatmaktadrr. Ancak, Fransa 
petrol ınustahsrlı olmamak dolayisiyle, 
Fransa hükümetinin Cenevrede ıeyir
ci kalacağı, fakat, pakta saygı gösteril
mesini temin için, zecri tedbirler taraf· 
darı memleketler ekseriyetinin alacağı 
tedbirlere iıtirak edeceği bilinmektedir. 

Milletler cemiyeti azasından olan 
Sovyet Rusya, Romanya, Lehistan ve 
İskandinavya memleketleri gibi başka 
memleketlerin durumnu anlamak daha 
güçtür. 

Milletler cemiyeti mahfilleri, Habe
şistandaki askeri hadiselerin, zecri ted· 
birlere en fazla tarafdar hükümetleri bile 
tedbirli ve ihtiyatlı davranmağa sevke 
decek mahiyette olduğunu söylemekte 
ve bunların Cenevredeki delegelerinin, 
İtalyan muvaffakiyetlerinin artması sebe· 
biyle, biraz çekingenliğe düştüklerini 
ve Negüs'ün kuvvet ve mukavemetinin 
sarsılmış olacnğını düşündüklerini ilave 
temektedir. 

Bundan başka, italyanların her mu
vaffakiyeti eylül 1935 taı·ihli beşler ko
mitesi projesi gibi eski projeler esasına 
istinad eden anlaşma ihtimallerini uzak

laştırmaktadır. 

Delegeler gidiyorlar 

Paris, 1 (A.A.) - Dış Bakam 
Flanden, Cenevrede Fransamn 
tavır hakkında cumur reisi Löb -
rön'e izahlar vermiştir. 

Bay Flanden ve Vaskonsellos 
bugün saat 13 de Cenevre'ye ha -
reket etmişlerdir. 

FRAN.SIZ - ALMAN l'AKINLAŞ
MA.SININ EHEJUIYETI 

Londra, 1 (A.A.) - Sunday Ekspres 

gazetesi, fraosız - alman münasebetleri

nin tekrar kurulmasındaki ebemiyeti İ· 

leri sürerek, B. Edenin, bu hafta, Cenev· 

rede B. Flanden'le bu mesele hakk1nda 

görüşeceğini yazmaktadırlar. 

People gazetesi, B. Edenin İngilte

re • Fransa, Almanya ve Rusya arasm· 

da dört taraflı bir pakt yapılmasını te
mine te~ebbüs edeceği tahminini yürüt~ 

mektedİ'r 

lngüiz eksperleri deniz üslerini 
düşünüyorlarmış değiştirmeği 

Almanya mütemmim bir deniz anlaşmasmm 
görüşülmesini kabul etti. 

Londra, 1 (A.A.) - Havas ajanaı 
bildiriyor: Britanya deniz eksperle
rfoin, deniz üslerinden çoğunun garp 
kıyısına taşmmasmı düşündükleri aöy_ 
lenmektedir. 

Bazı rivayet)ere göre, "Firtb of 
clyde" ile "Firth of forth" araımda 

yeni bir kanal açılarak Edimburgla 
Glaskov arasında irtibat temin edile· 

cektir. Kanal, en büyük gemilerin 
gçemesine elverişli derinlikte olacak
tır. 

Grp kıyısında yeni limanlar kuru
lacağı söylenmektedir. Amiralhk, 

timdiden, Pemlerokda Milfordhaven. 
de geniı arazi aatm almaya ba§lamıt
br. 

Havas ajanıı muhabiri, Britan • 

ya adalarının ıark kıyıamm istila e -

dilmek kabiliyeti deniz mabfillerind~ 

büyÜk bir kaygı uyandırmakta oldu

ğunu haber vermektedir. 
Filhakika, cenup limanları, hava 

taarruzlarına açıktır ve hücum edil-

mesi daha güç deniz üsleri karmaf1 
düşünmek zamanı çoktan gelmiflir. 

Almanya mütemmim bir deni~ 
anlaşmasının göriiıülmesinıe ro.a 

Loodra, 1 (A.A.) - Hitler, timclik.i 
ingiliz • alman deniz anlaımaama zeyl 
olmak üzere mütemmim bir anlapnanııa 
Londrada batlamasına muvafakat etmit
tir. 

Bu babtaki talimat Almanyanm Lond· 
radaki büyük elçiliğine ıelnıit. fakat 
bunlar henüz iıagiliz hükiimetine hileli· 
rilmemiıtir. Eğer deniz konferaaa ln
giltere, Fransa ve Amerika arumda bir 
anlllfma ile biterse, alman hükümeti İn
giltere ile kalitatif anlapna cöriifmele
rine girişecektir. 

Ote taraftan franıız delegasyonunun 
Paristen İstediği yeni talimat ela gelmiş.
tir. Bunlar hen~ İngiliz hükümetine tel> 
liğ edilmemit olınakla beraber ~ 
delegasyonunu üç devlet araslllda gö
rüımelere devama mezun kllmaJ- ve 
imza meselesinde bazı ihtirazi kayıtlar 
ihtivaı etmektedir. 

TOl{YO HADiSELERi l\APANDI 
(Başı 1. inci sayfada) 

ferde nıkoınıik uyandırmııbr. Bununla 
beraber Çin'in bir kaç devlet halinde 
parçalanmasını istiyen genç &ubaylaruı 
tesiriyle uzak şarkta ı;ulhun bozulmuın· 
dan ve şimdiki japon dıı baakm Hiro· 
ta'mn terviç etmekte olduğu Çin siya.a
sının bir tarafa bırakılarak japon askeri 
mahfillerin mustakil hareketleri wu· 
lüne dönülmesinden korkulmaktadır. 

Çin gazeteleri yeni japon kabineı:İ"\İn 

bütün müfrid elemanların dışında kuru· 
Jacağl ve Hirota'nın açtığı suJhçu iıbir
liği sıyasasımn devamını temin eyliyece
ği ümidinde bulunmaktadır. 

Dıı sıyasanın deği~miyeceği 

teyid olunuyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - Japonyanm 

Vaşington elçisi B. Soto dün akşam rad
yo ile neşredilen bir nutkunda şu sözle
ri söylemiştir: 

- ••Japonyadaki son askeri ayaklan
ma pasifik denizinde sulhu bozmıyacak· 
tır. Şayet militaristler milletin kontro
lünü ele almıya muvaffak olsalardı bu. 

Japonya ve öteki memleketler için hır 
felaket olurdu. Fakat böyle bir bal Ja
ponyada asla olmıyacaktır. Çünkü orada 
çok tükür ki her hangi vaziyete W§l 

koymak için yeter yettiği kadar aağdı.ı.1 u 
ve hakiki yurdseverlik vardır. 

Binaenaleyh, son ayaklanmanın, Ja
ponyanın İç ve dış siya&a1ını hiç bir su

retle değiştirmeyeceğini söyliyebilirim." 

N evyorkla bir nümayiş 
Nevyork, 1 (A.A.) - Faşistlik ve 

harb aleyhtarı kurumlar dün bura· 
daki japon konsolosluğu önünde nü
mayi§lerde bulunmuşlardır. Konso
losluğu muhafaza için 200 polia me.. 
muru gönderilmiştir. Nümayiıler es
nasmda hiç bir hadise olmamııtır. 

Yeni kabineyi kim kuracak? 
Tokyo, 1 ( A.A.) - Salahiyetli 

mahfillerde söylenildiğine göre, yeni 
kabinenin kuruluşuna eski baıbakan 
Okada memur edilmiyecektir. İmpa
rator yeni baıbakanın tayini için iati· 
şarede bulunmak üzere Saionji•yi sa. 
raya çağırmııtır. 

----------.-.---·-----------
ITALYA--HABES HARBi 

' 
(Başı 1. inci sayfada) 

deleri ihtiva etme. . e tdh amanın- meğe çağırırım.,, 
beraber, Cumurreısı, s • z . • kı ..;:::=~====-============== 
da normal olarak veriluıış gıbı -
aa vadeli ticari kredilere izin ver
nıiye salahiyetlidir. Kanun 1.5~7 
tarihine kadar meriyette kalac -

.;ün, Ankcırada bir ba -
har günü kadar güzel ve 
dık bir h,wa vardı. Re· 
nntlerimi:z, bahçelerde 
gezenleri ve dinlenenle-

Royter ajansının Adiıababa dan al
dığı haberlere göre, son 48 aaat içinde 

Amba - Alagi'de tiddetli çarpıımalar ol
muştur. İtalyan kıtaları Amba - Alagi te· 
pesinin bazı noktalarını İ§gal etmiı ola
bileceği söylenmekte ise de dağın tama
miyle zaptedilmiı olduğu teyid olllDIDa· 
maktadır. 

dien bölgesinde muharebe başlamııtır. 
Hahe§ler, düşınanm kendilerini çevirm..:k 

istediğini anladıklarından, daha ilk t«:

muta şiddetli bir mukavemet gÖıternu· 
ye başlamışlardır. Son vaziyette timal
deo yerli kolorduıunun ve cenubtan .1a 

üçüncü kolordunun teıkil ettiği k.sk<t
cın uçları arasındaki uzaklık ancak yır· 
mi kilometreden ibaret bulunuyordu ki, 
bu mesafe de İtalyan topçusunu fİddetli 
ateşi albnda idi. 

br. Muhariblere ve mutavassıt 
ajanlar kullanan bitaraf m~mle • 
ketlere yapılacak silah sevkıyatı • 
na mecburi ambargo konulması 
hakkındaki iğreti maddeler oldu • 
ğu gibi bırakılmıştır • A 

Mühimmatın kaydini mec~urı 
kılan Amerika limanlarını denızal
tı gemileri için deniz üssü olarak 
kullannıağı yasak eden ve . Ame -
rika vatandaşlanna, muharıb dev
lere ait silahlı gemilerde yolc~~uk 
Yaptırmamak üzere cumur reısıne 
sınırsız salahiyet veren maddeler 
de olduğu gibi bırakılmıştır. 

B. Ruzvelt demiştir ki: 

" - Yeni bitaraflık kan';lnu ~u: 
harib devletlere para venlm~sını 
de yasak etmek bakımından bıta • 
raflık yolunda ·yeni bir ad~dır. 
Bitaraflık hakkında B. Hulun ve 
hizzat benim terviç ettiğimiz sıya
sa ınuhafaza olunacaktır. Muha
l'İblerle ticaretin sulh zamanla. -
l"rndaki normal seviyeye tahdıd 
olunması hakkında önceden Y8:P -
tı~rm beyanatı tekarar ederım. 

ri, oynayan çocukları 

gösteriyor 

Bu dağın tepesinde mevzi alımı alan 
Ras Mulugetta ordusu bazı noktalarda 

ıtratejik geri çekilme emrini aldığı bil

dirilmektedir. 
Adisababa'da 1896 Adua muharebe

sinin yıl dönümü olan bugün için cephe
lerde habeş bakımından mühim hadise
ler beklenmektedir. Bu yıl dönümüne 
habeşlerin büyük bayramı olan sanjorj 
günü de inzimam etmektedir. 

iki iıalyan /ırk.ası cenuptan Ras 
Kasaya lıücunı ediyor 

Roma, 1 (A.A.) - Havaa ajanıı bil· 

diriyor: 
Oç kolorduya mensub "Silla" ve 

''23 mart" fırkalan Ru K.a11a ordusuna 
cenubtan hücum ebnek emrini almıılar 
ve hareketlerine 27 /28 şubat gecesi baı
larruşlardır. Ayni zamanda timalden de 
yerli kolordusu babeş kuvvetlerini çevir
mek üzere T embien üzerine inmeğe ko· 
yulmuılardır. 

Habeşler şiddetle mukavemet 
ediyorlar ama ••• 

İtalyan kunetleri Geva nehrini geç

tikten sonra Soce ta yolıa üzerindeki Çi
buk şehrini iıgal etmeleri üzerine An· 

Araz.inin çok arızalı ve binaenaleyh 
babeşlere çok elverişli olmasına rağmen, 
bunların mukavemeti yavaf yavq azal
mıştır. Kati netice henüz malum değil
se de, babeşlerin bu muharebeyi kaybcl
tikleri muhakkakhr. 

Çete mulwrebeleri 
kolaylCJ§ı)"OT mu? 

Bazı habeş mahfilleri, Amba Alagı' • 
nin zapb, Tigre cephesinde muvaaalayı 

pek ziyade uzatacağı ve babeş)erin çete 
muharebelerini kolaylaşbracağı için. İ· 
talyaolara zarar vereceği kanaatindedir
ler. 

Bununla beraber şayet İtalyanlar inil• 

vasalalarıru güven albna alabil.iHerae 
Amba Alagi'nin İşgali, buranın yüksek .. 
liği dolayisiyle, kervan yollannnı baki· 
miyetini temin edecektir. 

Ote taraftan, Alagi dağmııı. İtalyan· 
larm hedefi olduğu anlaşılan A.fiJ&Dgi 

gölüne ileten ve mümkün mertebe geçi· 

1 
lir olan uzun ve kayaltk yolun fimalin• 
de bulunduğu kaydedilmektedir. 



ikiye ayrılan 
Avrupa 

La Repüblik'Je Piyer Dominik 
.)ICUl)'Or: 

itiraf edelim, Avrupanm İstikbali 
çok karanbk ıöriiaii:Jm". Y abua AT· 
rupa devletleri, bugün, 1914 den ön
cekinden fazla biribirlerine kaJ'fı 

Jöa ltaleclikleri içia delil, yalmz 
revizyonculuk bugün her zarn.ankin • 
den fazla tiddetli olclufa için değil, 
fakat Avrupa'da iki partiye cevab 
veren iki cephe kurulduğu için. Oy -
le ki istikbalde hakiki bir din harbm
dan korkmakta hakkımız vardır. 

Franaa'da vaziyet, günden güne 
bir inkılap öncesi manzarası alıyor. 

itte iki yıldanheri hal böyledir; itte 
iki yıldanberi Fransız milleti, o ka -
dar mutedil, o kadar aabırlr, o kadar 
tedbirli olan fransız milleti biribiri • 
.. düf!llan iki büyiik birlik halinde 
ee.ekküle dotru gidiyor. Bunlardan 
Wri. mailup alam, ortadan kalkma.. 
ya mahlrUm olacakhr. 

Bunu mübalagalı mı buluyorsu • 
naz? ispanyadaki geçen hidiaelere 
•ir bakm, savat ne kadar kanuni ol· 
sa da, orada mevzuubahaolan basit 
l.ir fikir kavgası defiJd"ır, apaçık o -
larak ispanya topraklarında iki ordu 
toplanmakta ve cihazlanmaktachr. 
Ya Gil Roblea, ya Largo KabaUero, 

ya biri, ya öteki. itin ortası yoktur. 
Eli silahlı, ıözü kızıtllUf iki ifıkm bİ· 
nnirine dedikleri gibi: ya sen, ya 
ben!. biz fransızlar, henüz buraya 

ıelmedik. Bununla b..aber her atb• 
imua adım bizi ba hezeyana :rak • 
lqhrıyor. Bu hezeyanı Rusya 1917 

den 1921 e kadar, ltalya üç dahili 
laarp aeneai zarfında, Almanya on 
dört aenelik kavga, katil ve anarıi 

devrinde tatınııtır, onu Macaristan, 
Avusturya, Portekiz de talUIDlf bu· 
süne kadar yalnız lakandinavya dev. 

letlai ile Çekoalovakya ve iaciliz, 

~ Belçika T• Holan.ta demok· 
raaileri bundan maaua kalm.,ıardır. 

......... daha .U...iltl• ~. 

..... _,... - 197 - ........... -
a-'da. De Moakcwa'da taaı)J7W. 

y..,.. Madrid'te ölMiır gün Fransa' • 

a BMm:11d olacak mıdır?. 

9'7aaal savat. 1917 deaheri çok •-i bir karakter almqbr. Artık 
ba •ftf deYlederia içWe, milli çer

,_.. iPade yapılmıyor; ~ daha 
......... ... ancak •ftflll birinci .. ,. 
.._ olwyor; bu .,,. ..... timdi, içle • 

riaclen birçotu matlakiyetçi olmut ve 
h ibnarla bir parti vechesi altmda 

ıöriilen devletler aramada yapılıyor. 
imdi, on yerde YUkua ıelmif olan 

feyİn her yerde vukua gelmiyeceii -

llİ nasıl iddia edebiliraini.z 7 Bili,o -
rum ki demokrasi itiyadlarmuz biz· 

de llir matlakiyetçi devletin teteklrii· 
Iİİlle kartı kan'etli lrir enrel olacak. 

br. Bmtanla beraber demokrasiye 
fa:ırla s'hıemniyelim. Hadiaeleri dik

katle takip eden biri için demokrasi 
80D zamanlarda Franaa'd.a, yalnız 

parlmanter sabada olsa bile, çok 
te:r kaybetmiıtir. Hükümeti kontrol 
Tazlfesiyle mükellef olan meclis'• 
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Yabancı gazetelerde 
k . - . 
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okuduklarımı~ 
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Alman silahlanması. Fransa ,, ve İngiltere 
Pariate ~dran L• Homm• Libre •a

uteııinde l •. llauon • Ferenr ya
aayor: 

Nihayet İngiltere uyanmıya baı

lıyor ve bu defa Alman yanın ailihlan
maaından ıikiyet eden, yalnız bir or
dunun, bir babriyenia ve kuTVetli bir 
havacılıiın müdafii olan muhafaza
kar parti değildir ı 

Sosyalistler bile heyecanlanıyorlar 
ve içlerinden bazdan, lngilterenin 
milli müdafaası için kuracağı muaz
zam abideye kendi taılarmı getirmek 
19refini kazanmaya gayret ediyorlar. 

Sanday Referee gazetesi, Alman
yada İtÇi saylav Misa Vilyansın tara
fından yapılmıt olan araıtırmalar ne
ticelerini neıretti. 

Vilhemttraae memurlarından biri, 
keadiıai kuvvetli hi•ttiii zaman, AJ. 
...... karekterlenmnn o aıiikinetli ka
balıkla, İngiliz muhatabına §Öyle de. 
miftirı 

"Biz henüz bir harb içia hazll' de. 
iiliz. Bir sene daha seçene vaziyet 
çok deiiımit olacakbr. 

Avnapanm ıarbindeki yaramızı 

kapatınamız lazımdır. Almanya, Ren· 
in tarlanda elli mil geniflijinde bir 

arazide kendisini askeri hareketlerde 
bulunmaktan meneden bir vaziyete 
tahammül edemez. Ba basıda, en ufak 
teferruatına varıncaya kadar heaab 
eden bir plin hazırladık. Bu bölgenin 
polia memurlan disiplinli askerlerdir 
ve yirmi dört saat içinde onlan aefer· 
ber edebiliriz. 

"Fransa tabii baiırıp çaiıracak fa
kat lngiltereaiz olarak kıtalarmı ııe· 

ferber edemiyecektir. Ve memleketi· 

mi.&ia içinde askeri kıtalanmızı hare
kete reçirdik diye, lnsilterenin ciddi 

bir tefebbüate buluaacaima İnaDll"IDI• 
mua? 

"Gerçi, B. Baldvin, Jnsiltere anır· 
larmm Ren' de balunduiun• aö,lemif-

ria vazifelerini iyi 1ap11111 olup ol -
madıklarmı, ıa nra ba hükümetin 
ortaya kananlar çıkabilmeai için ka
rarnameler nef1"9bneye mecbur kal . 
mıt olup olmadıfmı münakqa ede -
cek defilim. Yalnız ıanu söylemekle 
iktifa edeceiim ki, bizde, la.hangi 
bir manada olana olsun, mutlaki -
yetçi bir devletin memlekette kurul
masından büabitün maaun deiiliz, 
ve o gün, hususiyle Moakova ve Ber
lin'in ideoloji vaziyetleri deiitme 'i · 
ii takdirde. en küçük manevra hür -
riyetine sahib olmak bizim için çok 
güç olacaktır. 

Gerçekten, inkar edilemez ki, hit
lerimzin Almanyacla kanachiı zafe
rin erteainde italyua razeteleri, bir 
takirdin muvaffakiyeti karıumday • 
mq gibi, heyecanlı, hofnud ve sevinç
liydiler. O zamandan beri, Roma ve 

Berlin biribirinden ayrılmıta benze
diler; Avusturya'daki alman teteb · 
hi1~1,.rinin sicldeti. bu ani aoiaklaiun 

, 
tir. Fakat İngiliz milleti, bir kendi sı
mrlarımu içinde bulundukça hareke· 
te geçmiye asla razı olmıyacaktır. 

"Eauea olimpiyat oyualarmm so
nundan evvel bir teY yapılmıyacaktır. 
Fakat sene sonuna kadar ite giriıece
iimizden emin olabilininiz.,, 

Şüphesiz, bize gelecek aene harb 
olacağının haber veriliti bu ilk defa 
değildir. Fakat Almanya ile Fransa 
arasındaki münaaebetlerin düzelmek
ten uzak olduğu da gizlenemez. 

Geçen senenin bqlangıcında, Hit
ler, Sar pilepistinclen sonra, artık iki 
memleketi hiç bir toprak meselesinin 
birbirinden ayırmadığını aöyliyordu. 

1935 senesi zarfmda bir çok defa. 
lar tekrarlamıt olduğu bu sözleri a
nubnut olsa gerek, aksi takdirde ken
di namına söz söyliyen adamları Re 
bölgeaiain tekrar Uliblanmasmdan 
bab.etmeye naul cesaret edebilirl•
cli? 

Sa; iiçüncü Rayh11 idare edenlerin 
bize yapbklan ilk aürpriz delildir. 
Eaaaen yana g~ecek hadiselerin; 
ne olduğunu bil111emekliğimizdir ki 

bizi ima uzun faulalarla Ren öteaia

clea gelen dostluk tezahürlerine SÜ· 
flliiilNDleye aevlcediyor. 

Bu 1akmlafllla arzusu bize, 8. St
rezman veya B. Briining tarafından 

yapddıiı zaman, ba geçici batbakan· 

larm bütün Almanyayı temsil etme
dikleri ileri sürülebilirdi. Fakat Adolf 
Hitler için aynı teY söylenemez. 

Şa halde fransız - alman münaae· 
betlerini hota gitmiyen bir gerğinlik.. 
teB zoraki bir dCNtlufa aevkeden bu 

aofak cliİf ne oluyordu? 
1933 de, Führer'in Fransa hakkm· 

da çok dostça bir söylevinden sonra, 
o zamanki betbabn Daladiye, mec
H.te töYle haykırıyordu: "itilmek I· 
pa kulaklarımız var ama, rörmek i
çİll ıözlaimiz de varl" bö71elikle 

aebebi oldu; buna fazla süvenmeme
lidir. 

Yugoslavya ve Romanya'da kuv . 
vetli azlıklar, yüksek fabaiyetlerden 
müerkkeb kurmaylar, hitlerizme ve 
ba itibarla da Almanya ile anl&flDa -
ya me~yorlar. Polonya diktatör. 
lüiü alman diktatörlüjiinün parlak 
takirdi olmuttur. Faıist Macaristan 
ya Roma ile Vlll'fOva'nm, ya da Ro. 
ma ile Berlin'in birlepneaini temin 
için ihtirula çabpyor. 

Bmaa karfılık, Sovyet Rusya, iki 
numaralı Sovyet devleti admı verdi· 
ği bir devletin doğU§UDU temine da . 
ima çalııtı. bugünkü günde, Almanya 
ve ltalya'nm içinde bulundukları giiç
lüklere rağmen ba devlet olabilecek· 
lsine Moakova'da inanılmıyor; Is -
panya veya Fransa daha fazla hah· 
ra ıeliyor. Fransa ye lspanya'da bi· 
rer halkçı cephe hükümetinin kurul. 
dujanu taaavvar edelim. Bunlar de
mokratik ve parlmanter kalmakta 

sevimli sözlerle, tehditli hareketler 
arasındaki tezadın ber franaızda u 
dırdıiı hayreti ifade ediyordu. 

Anlatılan timdi Almanyanm ikin. 
ci tavriyle, kuvetli tavriyle karıda; 
ya doğru gidiyoruz. Ren ötesinde sö
mürğe isteniyor ve franaız - sovyet 
anla~ır.aaının taıdıki dolayiıiyle J 

anla~manın Lokarno anlaşm. ını iptal 
ettiği ileri aüriilüyor. Bundan mak&at 
Ren'in silihaızlığı hakkındaki alman 
tehdidinin hükümsüz kalmasıdır. 

Fakat yanılmıyorsak, bu teahhüd Lo
kamo'dan değil Versay'dan alınmışt 

Andlatmanın tatbikini granti et
mit olan Milletler Cemiyeti, bu bölge· 
nin yeniden aıkerlettirilmesi haline' 
derhal müdahale etmekle mükellef
tir. 

Bir kaç aydanberi Almanyayı gör
mesini bilen lngiltere, Almanya tara· 
fmdan ileri sürülen ba isteğin, kötü 

bir darbeye kartı alman - İllgİliz mu

kavemetini ölçen bir "kuvvet dene
meai" oldufanu anlıyacaktır. 

lngiliz kabinesini, 1914 ağuatoa 
baılanğıcında, harb halinde, lngiltere· 
nin Fransa yanmda harekete geçece
tini bildirmekten alakoymuı olan ae. 
bebler ne kadar metru olursa olsun, 
bu sükUt, alman taarnızunun kati ae
beblerinden biri olmuıtur. 

Şimdi İngiliz kamoyu daha iyi ma· 
liimatlı aörinüyor, ifçiı. gibi maha· 
fazakirlarcla tehdid önünde daima bo
yun eğmenin tehlikesini anllJOl'lar. 

Temenni edelim ki, Hitler'in mÜ· 
naaib ıörclüjii aaatte ba tehdid IMY. 
dana çıktığı zaman, buna kaJ'fı ko
yacak olanm tek batma bir Frama 
değil, fakat bir ingiliz • &ansız • bel
çika birlifi olsan! 

ihtimal ki bu suretle feliketi ÖD. 

liyebiliriz, yokaa... Çocuklarımız Ho
ras'm tek batma üç Küriyaa üzerine 
kazandıfı zaferin sebebini düıünme· 
ye mecbur kalacaklardır. 

devam edecek midirler? Pratik ola -
rak bugiinkü vaziyet devam edecek -
tir; fakat bu devletlerin biri veya 
öteki, yahud her ikisi birden açıkça 
sovyetlefainler, seyredin o z•man 
Berlin ve Roma'daki, bilha... Ber • 
lin'deki tiilirlüyii. 

isterseniz bunan alraini taaarlıya -
lim; ispanya polis ve ordUMa bir halk
çı cephe hükümetinin kurulmasına 

kuvvetle kaJ'fı koysunlar n fqiat bir 
devlet kursunlar. Seyredin o zaman· 
Fransa, bilhaaaa seçimi• aollarm 
lehine bir netice verine, ...ı Mad • 
rid'le Bertin araamda ulnfıp lrala • 
caldlr. 

Bunlar faraziyeler.t.. bafka bir 
teY defilclfr, elenecek. Şüphesiz, fa . 
kat banlar da lüzumsuz bir teY de • 
fildir. Claude Bernard, faraziyeyi, 
alemin büyük ailihlanndan biri ha · 
line getirmiıti; politikacaların bunu 
lrüçükaememelerini istemek hakin • 
wnızdır. 
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Yunanistan da 
kahine buhranı 

La Repüblik gaz.etesinde Pı)'er 
Broaolet yazıyor: 

ispanyadaki seçimlerin meclise bü· 
yük bir çoğunluk göndererek bitmiı 
oldaiu bir sırada, Yananistan kendi
ne bir kaibne bulmakta güçlük çeki. 
yor. 

26 aonkanun at:çiminin Yunanistan
da hemen aynı kuvvette iki bloku 
kartıkartıJa getirmit olduğu mahim
dur: Venizelist blok ve antivenizelist 
blok. Venizelist blokta, liberal parti, 
tekrar dirilmit olan V enizelosun ken
di partisi 127 mebusluk kazanmıştır. 
Buna cumuriyet idealine .. dık lrı•l
mıı küçük gruplar tarafmdan etde 
edilmit on beı kadar mebusluk da 
katalmalıdu. Diğer taraftan B. Çal
daris'ni halkçı partisi 69, Kondilis -
T eotokiı birliği 63 ve Metaksaa gru
pu 7 mebusluk kazanmıtbr. Demek 
oluyor ki her iki blok da çoğunluğa 
çok yaldaııyorlarcb. Fakat ne biri, 
ne de öteki bunu tamamiyle elde ede
memifti. Komünistlerin aahib olduk
ları -5 rey, ba bloklardan bİrillin ve. 
ya ötekinin iktidan ele almasını İm· 
ÜDaz kılabilirdi. 

Ba tartlar içinde, bir kabinenin te
tekkülü çok siiçlefi,.,rclu. 

Kijıd iiz..mde iç hal tekli vardı 
ama, laer içü de atılmaz denebilecek 
.... .u .... karplapyarda. Uç IMiyük 
rakib partinin mümeuillerini içinde 
toplqacak bir uzlqma kabineal ta· 
aartanamazcb, çünkü Koadilia gıı upu0 

na halkçdarclan oldatu kadar liberal. 
lerclen ele derin bir kin ayırıyordu. 
Hiç olmazsa liberallerle halkçılar •· 
rumda bir birlik yapdabilir miydi? 

Hakikatte ba iki büyük grupan 
araundaki ıenif ihtilaflardan batka 
bunların birletmeainin general Kon
cliliale etrafına toplamıı oldaju ıenc 
umurlann ve ona sadık kalmıı olan 
onlu lmmmm bir tidclet harekelfne 
P-"ı ıııleri ihtimalinden korkulayor
cla. Geriye bir de İf kabineai farazi-
788İ lralıymdu; daha lrıraJm dönütii
lllİİa ..teai «imi, B. Demercia ba ne
.W.. lNr k--.ZGD ricucla setir
mİfli. ..,...._ cleTam etmesi hatı
ra plebilinli, fakat hedefi akaine o
larak memleketin bayatmı normallet
tirmek olaa lNr seçimden aonra bu
- Wr k&rlfllrlıt• yol açacafr füp. ...... 

•• 
.iki hidiae biribiri ardmdan vazı 

yeti daha aadeleıtirdi. 

Enoela K.GDdilia • Teotokia grapu. 
nan clafrlıp. Seçim neticeleri daha 
79ftİ ilaa edilmitti ki kırallıiın kuru
C1U11 tarafından teıkil edilmit olan 
birlik daidclı. Kondiliae ancak 9 me
bus aadık kaldı; 39 u Teotokisi takib 
•ttil• n diier 12 si de B. Rallia ve 
Stratos ile ayn bir parti tetkil ettiler. 
Ba ..... de en sailar zayıflalDlf ola
,_tardı, herhalde B. Koadilia elinde 
kalmq olan 12 mebaaun namına 

memlekette kendi iradaini hilrim 
kllmalr iddiasına lralkJfllmazdı. 

Esasen birkaç gün aonra, liberal
isin iktidar mevkiine geçmelerine 
fidcletle mukavemet edecek, hatta bu 

ufurda bir hükümel darbesi de ya· 
pabilecek olan adam hayattan çekili· 

~A_NKA_R4 
Keza, Tann'nın kudreti ve rahmet'i ile 

insanın cüzi irade hürriyeti arasındaki mü
nasebeti, islim dini, hıristiyan dininden baş
ka türlü ortaya atmamıştır. Yalnız semitik 
arablarm kudretli spekülasyon kabiliyetle
ri, onlara bu üzücü münakaşayı çok daha ön
ce yaptırmıştır. İnsan iradesinin serbest e> 
lup olmadığı hakkında, batıda jesuit'lerle 
jansenist'ler arasmda ancak onsekizinci a
sırda cereyan eden münakaşa islim tarihin
de "kadin"'ler'' ile "cabiri'ler" tarafından 
hicretin daha ikinci yüzydmda yapdmıştır. 

fatalist determinizmi reddetmiı ve bunun 
dünyadaki işlere karşı bilerek kabul edilmiş 
bir kayıtsızlık olduğunu göstermiş olduk. 
Bununla şimdi, Türklerin intellektüel, 808-
yal ve politik bayatlannm iç ve dış bünye
sini tetkik edebiliriz. 

Halbuki batı'mıı ötedenberi umumıyecıe 
on sekizinci ve on dokuzuncu asrrlardanben 
de mreti mahsusada vaptığı, bundan ibaret · 
tir. Batı, her defasındaki hayal inkisarlan
na rağmen, vücud bulmuş yahut bulmakta 
olan feyleri hayali değerlerin çabuk sörpü
yen çelenkleriyle süslemiş ve onlan hakikat 
dünyasından ideal dün.,asma çıkarmak iste
mif ve bunlardan kendine semboller. bav
raklar, savaş ipretleri yapmıştır. Ve mit
letlerle inaanlann ihtiraslan. hep bunlann 
etrafmda çarpışmıştır. 

Ya.aan: Norhrt Mil BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Türkün bu düşunce ve yaşayış tar.zım, 
çarpıpp çırpmmağa alışmış olan batı, tabi
atiyle anhyamamış ve yanlq tefsir etmiştir. 
Eşya ve madde ileminin kanuniyetlerine 
karp temin edilen bu hürriyet ve azadeliği, 
batı. tanrısal takdire karşı iradesizce bir 
teslimiyet ve tebdili kabil olmıyan kader ve 
lızsmet'e karp gönülsüzce bir inkıyad san
mıştır. Türkün, hayat mücadelesindeki k;.
nuniyet vt> hikmetleri reddedişi, tanrısal tak
dir böyle ve bu olduğu için değil, hayat mü
cadelesinin vereceği meyvaların mahiyetine 
ve değerine inanmadığı içindir. 

"f stam" m "teslimiyet" anlamına geldiği 
doğrudur. Şu var ki, "din" de ''bağlanma" 
demektir. Bu teslimiyet ile bağlanma'nm 
dogmatik ifadeleri müs1ümanhkta, hıristi
··- -' .. t·tı:t olduğundan daha kuvvetli değildir. 

Mutezilenin bu hususta nükteli ve sofis
tik bir mantık ile ortaya attıktan görüş ya
ni Tann'daki kudret ve rahmet'in insandaki 
tam mesuliyet ile telifi davan ise, nerede 
olursa olsun bütün din münakaşalarmda 
hep aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. 
Şüphe yok ki bu davayı, müslümanbk da 
halledememiştir. Bu dava çünkü, halledil
mez mahiyeti ile, insanlığı fikir hukuk ve 
din sahasında ebediyen meıgul edecek ve 
ona yeni din ve ahlak mevzuatı içinde yeni 
insani değerler ve ölçüler bulduracak olan 
tükenmez kaynaktır. 

Bu suretle. müslüman dinine atfedilen 

Türk milleti, bizzat kendi tarihinde bir
çok değişmeler görmüştür. 

Türk milleti, öyle bir toprak üzerinde 
yqamakatdır ki, dünyanın hiç bir noktası, 
kendi tarihi içinde ba kadar değişme kay
detmemiştir. 

Türle milleti, öyle bir din edinmiştir ki, 
dünyadaki hayatnı değişmeden ve bekası.z
Jrktan ibaret olduğunu teyid etmektedir. 

İşte bu üç sebeb yüzünden, Türk milleti
nin. dünyadaki hayatı, bu hususta çok daha 
tecrübesiz ve çok daha safderun olan A vru
pahlar gıöi ciddi telakki etmesi ve onu on
lar kadar kolaylık ve heyecanla kabul veya 
reddetmesi imkinsızdır. 

Türk milleti biliyor ki, her vücud bulan 
şey ademe kanşmağa liylktır. Bunun böyle 
olduğuna hakkiyle vakıf olandan, vücud bul· 
muş olan yahut vücud bulmakta olan şey· 
Jere karşı candan bir bağlılık bekleneme:r. 

Doğudaki insan ıçin böyle bir çılgınca 
ve ıztırab verici kendindengeçiş meçhul
dür. Doğudaki insau, doğum ile ölüm ara· 
sında dik;li şeylerden kendine ideal yap· 
maz. İnandığı din oir kere, böyle bir işi 
"şirk" sayar; burulan başka da. ondaki ha
kikati temyiz hassası, ona bütün bu dünyalık 
işlerin, hep aynı değerde yahut aynı değer
sizlikte şeyler olduğunu öğretir. Aynı nis
bette kayrla değer ' ahut kayda değmez şey
ler 1d. kav&tsızca mütalea edilmelerinde hiç 
bir mahzur yoktur Ve bundan dolayı, de> 
ğudaki in:=;an, dünyalık islerin uşağı olacağı-
na efendisi kahr. (Sonu var) 
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Kayakçılar Elmadağmda 
ilmodaiaaa .-.n 

1zmirde lik maçları Muhafız 
lzmir, 1 (A.A.) - Lik maçlarma 

buaüıı de devam edildi. Hava çok 
süzel oldujundh ve oynanan maç • 
lamı da fUDpİyona üerine tMiri ba
landujanclan triMiBls oldaqa b .. 
labahkh. 

dün 
Güciiniin 
yaptığı av koşusıı 

,....... .................. - kar-
• .... .... IMlrca • ld -..;.w 
... ~ ..... ba ..,...... 

........... kallaJGl1hL B_ ... ~

............... wak ......... 
lo sahaaında ortaya konabilecekti. 

••• 
Bu auretle biraz aydmlanmıt olan 

vasiyet içinde, parti pfl.ri aratmela 
_.telif söriİfllleler yapıldı. Kabil o· 
laa • geDİf koaliqOD ricada ıetiril· 
... istendi. Banaala berabs, Kon. 
.tili9çilerd• aynbnalarma rajmen 
- T--ı'ia, ne ele Ralliı'ia libe
rallerle elbirlili yapmayı hatırlama 
ıetirmedikleri görüldü. Bu ib°barla 
aörüpnelere ancak Venizelist liberal· 

lerle, Çaldaria balkçılan ve B. Me
ta1uaa'm ••kın kıTalcı grupu arallll· 

ela devam edildi. 
Bu görütmeler hala devam ediyor. 
Uam aenelerclen ve husmil• mart 

ayaklanmaımdanberi kıralcilen libe-

Tefrika: 13 

~ __,__. 

- ,..led , ..... 7 p rica tJbDek. ....... 
..... All•nonla .. Gdrs'- ... 

liii ..,...._ ~ .... ıA n• a.. 
re •krm bmile Sunaya ~ e
decıeklerdir. Sporculanma baynm ta-
tilini Uludaida aeçirecelderdir. 

Dünkü bisiklet yarışları 
Biliklet kurulanan hazırladıiı lut 

..n boa kantri hi111det yanflarmclan 
ikincisi dün yapılmqtır. 

Arızalı yollarda " 32 kilometre 
tutanncla olan bqüaldi kopıya, kaı.-
halık hir •Jirci yılım önillacl• do
kuzda Tqlıandan hatlannutbr· Ha. 
vanm hir yaz sünü kadar sizel ve 
ucak olutu, yarqçdara hiç siçlük 
verlirmeden bu mesafeyi St daki•a 
sfhi gÜzel bir derece ile hitirmelet'i 
imkinmı vermiıtir. 

Teknik netice: 
Birinciı 59 dakikada Ankara Gü· 

cünden Niyazi, 
lkinC:i: iki metre farkla GPenç 

lipordan Nuri, 
Oçüncü: yirmi saniye farkla Çan· 

kaya'dan Hasan. 

' : ........... .,.... ........ -- ... 
d ......... lıııolay •iilclir0 e.1ı .. 
Jnanetli sar.miler elde e1mek Uti
yor. B. ÇaWaria. ayakl•wnaya ittink 
etmit olaa subaylarm tekrar •""1• 

d L-L--~1..l:Z.:..: " • k alm••sm •• ----.- lfltmle 
iatelDİ)'OI'· Dil• taraftan kendi par
- için, bqbabnbktaa ...... üç .... 
keri bakanlaiıt iç baka•hiJDJ ve Ma. 
kedoaya amum valilijini iatiyor. Li
beraller bu f&l'tlar içinde kendilerine 
ne kalacaimı düfiinüyorlar • 

Ba ihtilafı Jaalletm.,.e muvaffak 
olunacak •? Bu neticeye vanlamaz
• bir it kabineai tetkil etmek sibi, 
köti 'bir ...... Ntvwmak icU .... 
cektir. Fakat bu, amumi süküna cloi· 
ru çok ya.at bir )'ÜrÜJÜI demek ola .. 

caktır. Hakikatte, bir seDe devam e
den aiD' kantaklddarclaa .-ra Ya
naniıtanm bu neviden derme çatma 
W çareı.Daden claha '-fka .-ye ih· 
tiyacı vardD'. 

ilk maç Buca • Şarkapor takanla~ 
n aramada idi. Bu maçta ufıra kart• 
hir A)'I ile Buca . ~ ,_eli. 
a..dan IOlll'a Göatepe • Bornova 
lrarplafblar. H• M takim ela ka • 
sanmak azmiyle .,... .......... ~ 
maç zevkle talo"lt .ti1iJon1a. Netice
de Göztepe ralli.,... daha t8Cri -
... li elemanlara malik oldaia İçiD ele 
seçen ,....tlan lr.apmlYaark ayıma 
ikiye lrarp dört sa71 ile lıazandı. 

Altay - K.S.K.. maçı 

Güniin ._ mewaimiD • he~ı 
mqiannclaa biri .. Altay • K.S.K. 
karplqmau da çaMk ve ~· 
oldu. latanbula F ......... ile kar • 
11lapaak ü.e aidecek olan Altar, 
ber ne hesabma oı .... olama maça ka· 
zamaak içia bitüa _..jİIİDİ ~ • 
:ran ve muvaffak olan bir oyan o,aa 
dı. Buna kal'fl biriDci devre WriDci1i 
.... Karppb, ·- 5 . 1• ...... 
_.,...~Kata-·· 
........ -- .............. d 
Mrwia - ... ........ .. Alta-
,.. plrardıp i1d ... ......., illi ,.,,, 
Alta,.. ....... olarak WttL .... .... 
NtleK.S.K. .............. ,.... 
nk o,_ ....... etti'" ılı bel ... 
........ illr .... .....,. ....,,.. ol· 
... .... Al•:r ............... 
...................... lldta· 
..... da P:rrett.iae nim• ael P" 
...__ balr&m .... olamawt w • 
,.... 3.1 Alta7111 plilliJeliJfe ....... 
tir. 

Halkevinde komitelerin 
seçimleri 

Halkmnde bmite uwnm .. 
çilmeaine cumarteai sini de de • 
nm edilmittir. ASMI aeçilen ko • 
miteler fUlllardaı 
Hallıdenanl!lffl: 

8.' ...... 
Nat B. BaiclaJ l9R, B. MI izr C. 
H. P. Villyet Katibi, B. F.dd M .. 
kez Bankan şeflerinden, B. Hü • 
seyin Avni Bizim Mekteb Direk -
törii, Bayan Zahide Gazi Emtitil
IÜ almanca mullimi, 
KitapA.rtq oe Nepi7f11: 

B. lbl&D Sungu Kültür B. Kültür 
kurulu bqkanı, B. Nebil Bulaan 
oilu B. M. M. Bütiipbane dink • 
törü, B. Dr. Cevdet Nasuhi Zirul 
B. Mecliai idare UU1, B. MalaW. 
elin laösii T"ıcaret Liwi mmllimi, 
B. M6nir Mtashar Zirut B. Şefle
rindaa. 
Spor: 
B. Numk Katoi .. Ktiltir B. Ya

Jllll Dirıldlr16iiinde, .,.. z.11.. 
ra Cemal Gui T~e EDllM • 
liinde .-m.. B. Lmal Ziraat 
Banlrau htihharat M. B. M. Atak 
lktıat v. SanaJi lmmmda, B. 

Tayfur Zirut hsınbsmda IDllıilU' 

s,.. eni• ;ô ta• ı.lıracur 

...... GMcil ... ,.. IOD 

aT ........ •• ...... ..... • l'Ual:I. 2 ı-r- • ,. ,,.._ 

....,...... lq;' la hı' ıan ...... ~----An..... .,...._ lliitiin ...... relen 
•iLJı• 100 L• •• L....L. L..!-.!-! ,._.__,: • .,._ .... ...-wı 

'ftl'dl. Ba •11 .,.im rekoıa alda. 
Sparcalar ...... Shui Mlfettiti 
c.-.1 Mtiı.ı ele ........ 

Sut ... MuW. ...,. IÜVarİ 
sr. bmıa!lan• SW.p Dan Alo-
.:-. ....... altmda ....... aeçilli. 
Çiftlik ..... ,inde acak ..... ,..... 
......... •qlndL Ne ,... ili ... 
aünkii lıinit iPn, .. ........ olduia 
sibi evelden av teduik e.&lımemifli. 
Upk +rn l , Hna pmm ilııım. 
... a.... ......... ..,. ... 
1enık .. , ........ çk ......... 
hinit ....S w At mi ,&ı1ıfltlede 

yapmak azmini tqıyan hakiki bir mukad· 
derat birliği şeklini vermektedir. 

hopıudluJdarma ve millet birliğine temel 
tetkil etmektedir. 

. 
eiouııw• ...r.. ppr1.,.,,.,. 
sesti- Haftlllll aüze11iii ve topluluk 
LW • L::....u.L L!- __ ...... _._ • • 
11111U1111...-.ıpll111 .,..,,._ ... .,...., ıesme'•• 

huahJan ..bepler oldu. Bu llir av 
...... D siJacle S tenmüh W.. 
llİtİ İci. Kotu -.iı yakan OD kiJo. 
....... .., tün1ii. 

.... - Çimento fabrilcuı 
üzerinden Onmn Çifliiine 6riildii • 
Buram lwrlwn büfede lpCftUlar 
ainlmdı- Ne.m Wr mt pçirilcl. S... 
at on Gçte dönüt y.pddı ve bfile cla-
IM-

Bu.....m lainit ....... .... 
- ... ft .., .......... ,.. 

riitmMı' hCJk•ainn~n 
dünkü .... ile ... enli. Bu aJ için-
.. G8f l&i ... ,.., .. ,..... .. ..................... 

Atlı 

TOPVEKÜN HARB Bu mukadderat birliği, eakimiı bir ifade 
olmakla beraber, diyebilirim ki, kendi ken
dini kuran, kendine karşı kendiııi mesul tu
tan bir birlik oluyor; yoksa ozeldeo kalma 
bir iradenin, bir kaza veya kaderin ve yahut 
da, herhangi bir tannnm, müdahalesi umu
duyle yaşıyan bir mukadderat birlili obm· 
yor. 

Bu hmuata, yalmz bu izahlarla iktifa et-
mek istiyonmı; bu izahlarla güdQlen gaye, 
manevi bir birliğin ve hususiyle alman mil
letinin temellerini ve bu temellerin, nasıl 
meydana gelebileceğini göstermek, top -
yek6n harbı idare edecek olan Başkuman
dan ile, topyektn politikaya, ana gCire ,ol 
açmaktır. 

tarzdaki Tann erip gibi, "abstre" bir tesır 
yapmıyor; bilikis, ulaaun hayat idamesinde 
tanzim ve tqvik edici bir şekilde müessır 
oluyor; hatta, ilerde göstereceğim gibi, diı 
ıiplin ve müdafaa ordasunun talim ve terbi-
yesi üzerinde de tesirini gösteriyor ve dola
yıaiyle, tıopyekOn badmı zaruretlerine uy

y aaa: General LM•ndorl 
Tiir~ poiren: Hikmet TUNA 

Alman Tann inanıp, ahirete dair, arq
tmlamaz mahiyette vaidlerle snnııkı bağ
lanmıt bir hurafeye değil tabiat ilminin de
fipnez hüktimleriyle, insan ve ulus ruhuna 
dayanmaktadır. Bu inan, dünyada, arqtın
lamıyacak hiç bir şeyden bahsetmiyor, üa
de edilemez olan hiç bir geye dokunmJYor; 
her türlü müdahaleyi, her tazyiki reddedi-
yor. 

Bu inanış, herkesin şahsına aid bir mese 
ledir; yoksa, japoıı ulusunda olduğu gi~i, 
daha ziyade bir ulus işi değildir. Onun içın
dir ki, alman Tann inanışı, milletin hayat 
idamesi ic;ind~ başka yollardan yürüyor. Bu 
inan. f erdleri, birer fani olarak - ebedi olan • 
ulı a b o-ıamakta, ontan, ulusa kar§l ağu 
m •Jlcfi;etler altına sokmakta, ulus için 
c nı vermek zorunda bJrakmakta ve ulusa, 
u.ıun nesiller silsilesi halinde, mücadele ve 

Alman Tann inanıp ulusun bayat ida
mesini, japon ve meteriaİist - boltevilin ıb· 
ti cebrinden olduğu kadar, bıristiyanlık aki
desinin libefalist hilrriyetinden de usaJdq
unyro. Bu inanışı, amelde hürriyet istemek· 
te, ve dolayısiyle, ulue varhğuım idamesi 
için, moral cebrini, ve bu cebri kullanabil
mek için de, devlet güdümünil ileri ıirmek· 
tedir; fakat, buna karp, yukarda kaydet~
ğim gib~ nasıl, Tann erifine her türlü mu
dahaleyi reddediyona, devlet güdümünü ve 
moral cebrini aşan tekmil cebirleri, redde-
diyor. 

Ulusal bir hakka dayanan moral hürri
yeti, ulusumuzun hayata şekil veritinde, 
kendine has Tann'ya erit tarzmın zahiri bir 
ifadesi olmakta, uluı içindeki kardeflerin, 

Maıtevl hayatım, blyle, derinden derine 
kök salmq bir bir1ifl .., ,... b&yle bir 
millet, topyek6n barb için ve topyek8n 1-b
ta, bir midafaa ordusuna her eahada destek 
olabilir ve, bu harbm altt ylldine katlanır. 

Ulusun, kendi bayatma tekil verifinde 
ve onu idame edifincle, Tann'ya eripneden 
buna bqarabileceğini hiç kimse aklından bi
le geçirmesin. Bu, onun her şeyi için bir öz-
dür. Yahudi ile hıriatiyan papaslan bunu 
pek iyi biliyorlar. Hnistiyanbk akidesi, mil· 
let ve inaanlara onu unutturdu. Irk uyanışı, 
bunlan idrak edebilmek kudretini yeniden 
verdi. 

Alman Tann erifini güven altına alan ve 
ulusumuzun manevi birliğine esas olan Al· 
man Tann inanışı, her ulusun kendine has 

muı oluyor. 
Sülam bir oealia terbiyesine llzım olan 

muhtelif biyolojik te6irler. manevi ırk ka
mmlarllla riayet etmekle, tam mana ve 
ebemiyetini kazannnt olurlar. Bu t~ 
rin, 98flam doğmnlan tehlikeye düptren. 
alkol, uyuşturucu madde ve nikotin ile_ de 
uğraşmalan lizmıdır. llane'VI ırk kanmıla
rma itibar etmek ve ekonomik durumu iyi
leştirmek suretiyle. aluaun 6retilmeai için, 
erkek ve kadında mesaliyet duygusu tahrik 
edilir ve, anabğm ,ubek vazifesi, kadına. 
ulusal bir mükellefiyet olarak yüklenir. Qe. 
ne bu ıuretledir ki, müdafaa ordusmıda, 
kendini bütün kuvvetiyle hissettiren doğmlı 
ziyanmm ölçüsüz tehlikesi ortadan kalcımı,. 
nuş olur ve böylelikle, orduya, büyiik tuı. 
da ve kuvvetli yedek yetiştiren ve top~ 
harbı yapmak ve ona katlanmak kallili1. rd-!I 
de olan, sağlam ve kendini ço;;.aıtaıı bir~ 
sil meydana çıkar. csO:. ftr) 





ULUS 

Kiralık Nafıa Bakanlığından: 
Kayın travers eksiltmesi ilfını 
Aşağıda mikda.rları yazılı olan ceman 266495 adet. !1ormal ve 3705 ~set .ma~aslık ~m traversi 7 par

tide ve g mart 1936 pazartesi günü sa:>t 10.30 dan ıtıbaren ayn ayn iha1e edilmek üzere kapah zarf u-

"1liyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme eksil~e komisponunda ~ıla~tır. . •v• • 

tst kl'l · h arti idn hizasında yazılı mıkdar da muvakkat temınat ile kanunun tayın ettıj?;ı vesı- ~~ ~~ Y.~~~~.szıs~~:zti:'l: 

Ucuz ve temiz e ıerın erp :s • - •• gc'-da ,_ ·d· 1'·~·· 
kalan ve teklif mektuplarını g mart 936 pazartesı gunu sc: t ,., - r ınau.•me mu m ugunc verme-

leri lazımdır. .. • Her partiyeait şartname ve teferruatı hızasında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Baka."lhk mal· 

zeme dai.resinde satılmaktadır. 
?diktan! 

l\IaııgaJ 
Kömürü M urcıkkat • 

Muhammen: Teminat: Şartname:: . 
Kesilecek: Ormanlar: tii E .;; Bedeli : Mikdarı: bedeli : : Depon u:z,Ia ıı iyı Kar 

köy kömüı ü perakende kilosıı 
üç buçuk, topları üç kuruş oı 
.-ı~~adır. Tel: :'791 

Partiler : 

1. inci parti 

2. inci parti 
3. üncü parti 

<\. üncü parti 

... &> 
o "'D 
z< 
35640 

55981 
49 394 

69360 

37 871 

585 

390 
390 

?80 

1560 

J.ira·Kş: 

77476 so 

96727 70 
87999 50 

74778 00 

6872715 

Lira Kş: Kş: 

5123 83 387 

6086 39 
5649 98 

498890 

4686 38 

484 
440 

374 

344 

Bolunun Düzce kazasındaki Kı
rık ormanı 

İnegöl .kazasındaki Erikli ormanı 
Kütabyanm Tavşanlı kaz.asma 
bağlı Domanic; nahiyesinde Kaz
mut, Eğridt"re ormanı 
Zonguldağın Devrek kazasının 
Yenida~ Akçasu ormanı 
İzmitin Adnpazarı kazasındaki 

Kere:nali c>rmam 

ZAYİ 

5. inci parti 

~. mcı ;parti 7 000 9450 00 708 75 Bedelsiz Kocaelinin Kandıra kazasın 

A vanus Askerlik Şubesinden 
aldığım ihtiyat terhis tezkere
mi gaip ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok-

daki Koyunağılı ormanı 
İnegöl kaza~ındaki Boğazova or-1392 06 1856085 ,, 

ıı 249 
ormanı 

tur. 
A vanusun Alaeddin mahalle-

7. inci :parti 
Hususi mukaveleli nnrııın sahivleri de kendi nr mrınfarından kesilme it üzere eksiltmeve istirak ede-

bilirl,.r. ( 39<1\ J-67? 

sinden k~er oğ. dan H. Mus.. 
tafa oğlu Bayram 

1-797 310 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli esya v:e evrakınız içıu 

EMNiYET 

l)aima ~enç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin kremi 

Em senelik bir maziye malik 
ve di:nvanın her tarafmd~ tak
dir kazanmrs e:ii?:ellik kremidir. 
Cildinizin PÜzeltik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
krenıi memleketimizin kibar me· 
ıfıafilinde rağbet görmüş ,.· ii bil 
kremdir. Çilleri \•e burusuklan 
izale ederek tene fevkalade bir 
cazf,,. hahsı>r~er Ruhnüvaı ko· 
kusu ile ;ıvrıca ~öhret kazanmış· 
tır. Balsamin kremi kativen ku. 
run':u '1'cninizin l§tif tazeliği. 
ni. cildinizin r;:17in tar.avetini an. 
cak krem Balsamin ile mevdana 
çrkıırabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan baska krem kulla· 
namaz. Tanılm~ itriyat mağaza. 
!arı ;ıe · 1iviilc ec:7.a evlerinde bu
lunı;• 

:\JföbleJi oda aramyor 
Ankarada uzun müddet ikamet 

edecek bir ecnebi Bay tercihan 
YEN!ŞEHİR TARAFINDA 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 l!rA.va lcadar - "Mi'lır"m a~ireler MOBİLYALI BİR VEYA 
İKİ ODA veyahud gene bu 
mikyasta KÜÇÜK BİR APART
MAN kiralamak <lr.zusundadrr. 
Cevabl<1.r mektubla ULUS (78) Tiirk1ye iş Bankası 

a a Bakanlığın an: , v 

17-m?.Tt-1936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafı~ . Bak~nııgı 
malzeme ek ıltme komisyonu odasında Seyhan \>iHiyetıelnın1.Dort;ol ,_ nd •naGUsi mu1·av e ı orman-
1\a.za~ındaki Hızıri;yas ormanı an vey~ ' .. 
lardan kesilip ana hat üzerinde herhangi bir jstasyo~da vagon ıç~~-
de teslim edllmek c:artile 2700 lira muhammen bede1ı o1.an ~SC ~t 
meşe köprü tr?ver:inin :kapalı zarf us iü ile ekfilltmesı yapıla __ -_ 

tır. ô . Şa.rtname ve teferruatr bedelsiz olar:ık Bakan1ık malzeme aıre-
sinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradn. . .. 
isteklilerin teklif melrtuplanıu 17...ma.rt-936 salı gunu ~t l4 e 

kadar Ankarada Bakanlık malzeme miidürliıiüne vermdcn Iazım-
arr. (476) 1-803 

Nafıa Bakanhğından : 
16-3-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An karada . Nafıa 

Bakanlığı DemiryolJar inşaat daircsiode!i e~siltnıe kom1syona 
odasında ve teahhüdünü ifa edemiyen muteahhıt nam ve hesab~na 
33491 lira mubammen bedelli 66982 metre mikap iba1ast a~t1t chılt
tnc usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu balastlar ~ydın hatt~ 
Üzerinde Burhan:ye istasYonu civarında '209 uncu kılometredcki 
Feslek de~i yatağından temin olunacaktır. . . ~ 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi ve N~fıa ışle~ı umu~l 
!ar!namesi 84 kuruş mukabilinde Bakanlık Demıryo1lar ınşaat daJ· 

e~ınden verilmektedir. 
Muvakkat teminatı 2511.83 liradır. . İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yaulı vesıkalan ve 2~ No. 

lr kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gun aynı 
sa;ıtte mezkur .eksiltme komisyonunda hanr bulunmaları lazımdır. 

(467) 1~792 

1-'SOO 

Devlet nemiryolları ve U manian umum 
müdürlüğü satrnalma ~nmisyonu ilanlan 

Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9.4.936 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i}e girmek istiyen1erin 5125 liralık muvakkatteminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr ve tekliflerini aynı gün saat 14..30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 385 ku
ruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezrlelerinde .satılmakta· 
dır. (3g2) 1-693 

İLAN 
Muhammen bedelleri 57500 lira elan bir muzaaf tesirli ve yir

midokuz basit makas 10 Nisan 1936 cuma e;ünü saat 15.30 da kapa· 
11 urf usrliJ ıiie .Ankarada idare binasında satrn ıtlmaca•1<tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini .aynı gün .saat 14.30 a 
kadar Komisyon "ReisHğine vermeleri lazımdır. 

Şartna:neler parasrz olarak. Ansarada Malzeme dairesinae ... e 
Haytlarpasada tesellüm ve Sevk Miid'irlüğünden dağıtılmaktadır. 

(394) ıl-096 
İLAN 

.. ~uh~en bed 1i 8274,iS li.:a _ol~-ı 55165 kilo muhtelif perçin 
~ıVIl>ı ?.6 r~ i93fi perşembe g'Jnu ~aat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ıle Ankarada idare b.nasında satın alınacaktır. 

Bu • c girmek :stiy~nJerin 620.61 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve-sikı!arı ve telı:liflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Re'is'Hğine vermeleri ı-zımdır. 

iŞartname.1cr parasız olarak, Ankar<'ıfa Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaş:ıaa tesellüm ve Sevk üdurlüğünden dağıtılmaktadır. 

( 427) 1-'ti98 

SAYFA 7 

SİLAH BAŞINA 

Hususi otomobil l{ t1llananlarla 
bütün şoföı·lere 

Ankara Belediye Reisli· 
ğinden: 

14-1-936 tarihli yüksek veı.;ııer heyetı ka
rarına tevfikan resmi, hususi ve taksi oto
mobilleriyle kamyonlar şehir içinde azami 
40 kilometro süratle gidebilirler. Bu sürati 
geçen şoförlerden para cezası ahnaca<Yr o-i-

• b ~ 

bt SÜratli gitmev; adet edenlerin ellerindPn 
0 hliyetnameleri i~tirdat olunarak şoför1;:l. 

İmar 1\1 üdürlüğünd~n : 
Kimden istimlak l>...f;:o 

No. 
4S 
49 

P;ıoroo .. J .ft.Kubz"""'"., ht-n 1 
edildiği mahallesi sokağı No. 1 ira Ku. 
Fatma Bozkurt Telgrafhane n sn 
Hatice Hacıbayram Çankırı '6 40 

inişi 

Lütfiye Sakarya Çankırı 527 36 1 'iG 
v.~k=rda kaydı cıkarılan evlerin enk4z]arı 12 mart JC"l36 peı ·m

be gunu saat on beşte bilmüzayede satılacaP.mdan t.alinleı•., fn•;ıı 
müdürlüğündeki 1rnmisvona müracaatları (484) 1-77'1 

Gazi Eğitim En. titü~ü 
Direlitörlü~iindeıı : 

.Gazi E~itim Eru;titüsü binasında yapılacak tamiratın keşif bc
delı 2988 lira ve teminatı 225 liradır. 

Keşif. Fenni sartnamesini görmek ve fazla malfımat almal< isti
yenler her gün okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. lhale6i 
açık eksiltme ~ı:,e.tiyle 12-3-936 pereşmbe günü saat ıs de mektep
ler muhasebecılıgınde vaprlacak ve teminat o gün saat 14 de ka
dar Mektepler Muhasebeciliği veznesine teslim edilmiş buluna-
caktır. ( 436) 1-720 

<:umurbaşkaıılı!b Filarnıonik Ür· 
kestrası Şefliiind~rı: 

Orkest~a kadr~sunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, 
Keman, Vıyola, Vıyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva Klarnet Fage 
Korno._ Trompet, Trombon, Tuba, Alto, Saksafon Tenor Saksafon' 
Akoedıyon, Caz baterisi sazları çalanların. 7-3-93

1

6 cumartesi günU 
saat 10 ~an 17 ye kadar f stnabul Galatasaray Lisesinde sınavları 
k:pıl~cagı~.d~n bu saz~arı ~o~ iyi bir surette çalabilen Artistlerin 
.
1 
ndı ensturumanJan 1le bırlıkte sınav komisyonuna birer dilekçe 

1 e başvurmaları. (142) 1-296 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Eski~ehir Bayındırlık Direk. 
törlüğündeıı : 

d .19~ Mar:_ 936 .perşembe günü saat 14,5 da Eskisehirde ilbaylık 
~ ~ncumenınde 16143.11 lira keşif bedelli Eskişehir • Çifteler 

şosesının 38+000 - 52+750 kilometrelen· aras 1 tami" t k 
P

al f uı· 
1 

. ı esas ı ra ı a-
ı zar us ıy e eksıltmeye konulmuştur. 
Şartname, Keşif, Grafik ve ekler· ı drrlrk direkt·· ı·· w •• d .. .. . . ı o an evrak her zaman Bayrn-

or ugun e gorulebılır. 

Muvakkat teminat 1210 lira 74 kuruştur. 
İsteklilerin Direkt·· l"'k ·b •w· 

b
·r -h a· or u çe ı raz ettıgı vesaiki muvafık görülen 
ı mu en ıs veya fen m . . . uhte etti v• d . N emurunun ışın mesulıyeti fenniyesini der-

od 
gıne aır oterden musaddak bir teahbütnameyi Ticaret 

asından mali kifa t• ·a . . . ' 
evvel Ba d 1 

~e ıne aı bır vesıkayı, ıhaleden enaz sekiz giin 
yın ır ık D kt"" ı .. ~ .. lif kt 

1 
ıre or ugunden alacağı ehliyet vesikasını tek-

me up arma eklemeleri şarttır. 

ha Tekl~ me~.bları?m 19 mart 1936 günü saat 13,5 ğa kadar il-

] 
yhk d:ımi encumenı Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmi 

o masr lazımdır. ( 495) 1-795 

Türk Hava Kurumu 

BliYUK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük k 35 i · ramive • 000 
Liradır 

A:nca: 15.000. 12.000 l0.000 liralık 
ıkramiyelerle 20.00 O liralık bir 

mükafat vardır. 

) 

l 



ew Hampshire eya- J 
leti Yüksek Mahkene 

MtidMt. llJıltl DJS, 
2 .... 3, 1931 

Hilllborouch Kantllinın Yük
•lr Jııbhkem•inde ilplı partiler 
nya dava vekillen tarafmdan 
•kik edi ecek evrak uliye 
ile byıdlarm aynı mahkeme doı
pJarmda o up bak'' ve kanu· 

danlar miinasebetıle mev· 
cud me e e ıunlarclır: 

Hu (Bq ty) 3100 Sophocles 
Papacbristodoulou malıkaneu 
miktürii Demetrıoı V oliotıı'un 
Victoria Ventroura, Bftntbia D. 
vı.bava ve EYaDplia Paptc ıs
todoalou al yhınde 

Sl•il (Cıvıl) 10107 Sopbodeı 
Paplıclariatodoulou matikaftni • 
le,taillde Ebarithta ı>tmetnua 
VWaava. 
BbiaCı Tqnn Gt Hli de mez

k6r Btlllborouıh Kalltilinde ve 
New Hamplbare BJlletiadKi 
._.ater'de ,ulrar6 ılllii ıe
~ Bvanplia P~u
lou'nun sat veya ili olduiunun 
taNrikile kencll8inin wya nns
İerlnhı bu malıke ve tıerVetinden 
ieeltadelerınm tayım, na}'etaa
- blralanıyiD mezkar Evange
Ha Papmchnstodoaloa'nun son 
defa olarak. 1897 lellf8infe Y11· 
neN••m Trilrala ........ .._ 
mit etmit oWap w vstsn da 
a,m .... lçbMle llaiedoa,_m 
ll•"hf ,.ıarine merbut Yito
llo'._. pttili ft makGr ...... 
..... Papachrktodoaı..'Dllll çok 
- evet 61d id edildi-. 
il; 

ULUS 1 MART UL16 PAZAR ı 

IST BUL DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMIS. 
YONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 15170 lira olan 18500 kilo Hinty91t 
11 llfılll't/936 çaqmıba cina saat 14 de puarlıkla almacaktıi'. llu
vkkat teminat 1137 lira 75 kaıruftur • ......_..yi slımek ~
le M ıh n puarlrp prıwecelder yazılı l6n ve ı..tte teininat 
mektup veya makbuzlariyle Kuımpqadaki liomiayonumusa -. 
VUrmalarL (1103) 1--806 

IST ANBUL DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMIS. 
YONUNDAN: 

Tahmin edilen bedelı 22300 lıra olan 2000 ton Rekompoze ko
mürii 9 mart/936 tarihine ruthyan puartesi sünü aat 15 de pa
zarlıtı yapılcaktır. Muvakkat teminat 1672 lira 50 kuryttur. Şart
nameyı skmek istiyenler her sin ve pazarlık için yuıh gün ve 
mtte Xaıwnp .. aclald komisyonumtın mmacaat olunmuı (1102) 
--a. 1-80Ş 

ulu 
tö liiğünden: 

llüik C$jretmen okulu okurlan için nümuneune göre bir ta 
lum erkek elbianinin k.umqı ile bkliktıt dilp ücreti muhammen 
bedeli 20.70 lnil'UI " lmlar ~a luam .. ı ıle 6irlikte dıkme ücreti 
..........,..n bedeli 19 lradır 

•bkfer itin 68 ill 90 kı.ılar için52 ıll 70 askart ı~o azamt 160 
takımdır. 

Teminat 
0

239 ltra 47 kurllfl\lr. 
Ntimune •e prtnamesini göımelt iatiyenler okul direktörliliü

ıte bet ıUd müracaat edebilirler. 
ihale, açık eksiltme suretile 19.3.936 porşembe pnü uat 15 de 

okullar uı,....,ı.ınac1a ppı1acakbr 
Teminat 1U 93e lh6 uat 14 e kaClar okullar -tlflllanlıiı •ez-

neame .,atm1ıımt bu1weütır (49t) 1--804 

Ankara Levazım Amırhgı :saun 

Alma Komisvonu ilanlan 
tb\ıt 

Xay1eri ta••• fabrikamın 407 kalem malzeme kapalı zarf u
nli ile milnakuaya kanulmUftıar. 

lbeteai 18 IDart/936 peqemtie linii IUt 15 dedi.r 
ilk a.inatı 1040 Hn 56 kuruftur. llqhmmMıu bedeli 13874 li

rMır. heeıdiler ~ Ye nilmaaelerinl IManbul. Anlqn ve 
~ ~ Ye elmlltme koaaiayoalMmcla ber sin c6nbilirler. 
Talipler _,,.._ IUttea bir mt enel teklif mektuplanm Kay
aeride 1ııor ...._adalr:i artırma eblhme komiaJoau ....... nhlma 
•erme1eri (444) l-802 

iLAM 
1 - Denkli .-..~ lrıtaatm ihtiyacı olan 123000 kilo 

inana otla 125000 kilo yalaf ~ zarf asulil ile ekailtmeye konul· 
da. 

l<U 

YÜ 

2 - lı.Jni 20-3-936 cuma sünu .. t 14 de aatm alma komisyo-
1 

_ _____ ___________________________ _....,.__.,,. 

nanda '9dacaktır· 
3 - Yalafıa 1D11Yakka~ teminatı 750 lira ve bru otun 692 liraclır 
4 - Teml•ra ihaleden ince maliye ftmealne nrilmfı olmasi 
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lli• veya ~ • Utlf maiualarma m~ 
ncut etmelldiitlir. 
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