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Ha hesistan da .... 

Onsekizleı· 

oluyor 
' 

Londı·a, 25 (A.A:) - Royter bildi-

ıı voı : 
· Alnum-Adua itıı:lyan halları geriıi11e 

habeslerin yaptıklarc akınd~n ba§ka 111! 

ıiıuaİ ne c~nub cepheleı·inde ehemiyctli 
hareketleı· olmaıuı~tn·. Fakat gerek o. 
ı•de•ı' .ie \ c geı·ek Mak.alle'nin cen<ıbun
Je. büyük bit- lıa:tn·iık \•ardır. 

AmiM Alagi nin italyanlı«r eline .cec· 
tiğine ve yahud geçmek iizere bulundu
ğuna dair hiç bir haber yoktur. Bunun· 
la beraber bu me\'Kİİn er ge!: italyanlarıu 
eline diuoocgi sanılıy.,r. Zira Ras Mulu
aetta'nı~ oı·dmunu ye.niı.İcm tensik için 
oldukça bir zamana ihtiya~ vardır. Bu· 
nunla beraber Ras Seyyum ve Ras Kas· 
~-.ı ordularının Tembien'de bulunmalar' 

- k d la Ye Ras lmnı'nun son yaptıgı a ın o -
yisiyle İtalyan karargahı umumisiniı• 
Makallc . Adı..rn - Aksum hattını daha 

• d - u zi ·ade kuvvıdl!ı1dirıncdeıı, cenuoa ogr 
dahn faz.la j]Ç;ı lcrnımin t:ııhlilıeli ohıcağı
nı güz öııüne :ı;aı·"k iı,....Jeme emri Vt'' 

memesi çok m:.:.h\enıd<tir. 
Raıı lınru ·nun ~on altınt hakkında ve· 

rilcn gayri resmi h.-h«lctı·e dayanan Rı>y· 
terin Adis.ıbaba muluıbh-i bu akın hak

kında diyor ki: 
Bu akını yapan tıabeş m.ıharipleri 

gerilerine vaktiyle İtalyanlardan alm· 
mıt çaclırl11.r ku!·mak suretlyle İtalyan 
tayyaı·cleı·inin takiblerinden km·tulmu~
hu-dır. Mu!uu·ipler akmdan dönerken 

ital~an tavyaı·cleı·i, içimi':! habeş muha· 
riplerinio bulunduğunu sandıklan · ' 
çadırlar uzerinc yiir.Jcrce bomba atmış
lardıı·. Bu s!l'ada dağlık arazide saklı bıı· 
lunan habeş muharipleri, tayyaı·eleriıı 

'\OL PROGR \MI 

F. R. ATAY 

Gazetelerde esasları neşrolu
nan Baymdlrlık Bakanlığı pro· 
gram taslağına göre 10 yılda 160 
milyon türk llrası ile 17 bin kilo
metre yol yapılacaktır. Bu yollar
da şüphesiz son inşa tekniği göz 
önünde tutulacağı gibi, devamlı 
onarım tedbirleri alınacaktır. 

Galiba Türkiye'de garb usulü 
yol, bir defa, bazı yerlerde bir 
fransız sirketi tarafından yapll
mağa b~şlanmıştır. Hiç onarılmı
yan bu parçalar sağlam kaldığı 
halde iki taraflarındaki kısımlar 
sonradan defalarca yeniden inşa 
olunmuştur. Yapılarda olduğu gİA 
bi, yolların da en ucuzu, p a h a -
1 I S 1 'dır. 

Anadolu er geç motö~leşecektir. 
Şimdiki iptidai nakil vasıtalarını 
gören son nesil belki biz olacağız. 
Yirminci asır s ü r a t 'siz anlaşı
lamaz. b.ızı memleket orduların
da süvariliğin bile kalkarak, ye
rine motosiklet kıtaları konduğu
nu işitiyoruz. Türkiye, endüstri ve 
yeni ekonomi cihazlariyle kalkı
nırken, ona, büyük değiş ve hare
ket imkanlarım hazırlamağa baş
lamalıyız. 

Y ~lsuzluk T unaberisi' nde baş
lar. Memleketimiz, hiç şüphesiz 
bizim kusurumuz olmıyarak, Bal
kan devletlerinin de gerisindedir. 
Halbuki gücümüz yettiği kadar 
masraf ettiğimiz gibi, sonsuz e
mek harcamaktayız. Nereye git
seniz, silindir, yahut kırılmış taş, 
veya dökülmüş taş, biç olmazsa 
toprak tesviyesi görüyorsunuz. 
Ancak hemen hiç. bir yolu başladı
P:ınız gibi, rahat ve kolay giderek 
bitirmeniz. hatta kışın bu yolların 
birçoğu üzerinden geç.meniz müm-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Son lzaberler iicii ncü J 

L SllJJl f a111 ı-:!d adı.r. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Heryerde 5 kuru~ 

haı·p olurken, martta Ceı1evrede yandan, 
}{aı·arlar 

toplaı1acalc 

Komitesiı1iı1 ''ereceği .:_ 

ve Sttlh öte yaı1dan da • 
yenı 

18 Ter komile:si.nin 2 mal'lla toplan acabı yeni Milletler cemiyeti saı uyr 

uzaklaştıklaı·ını görünce sığındıkları yeı·· 

leı·den çıkarak dönüşlerine emniyetle d€'

vam etmişlerdir. Bu baskında ölnn İta\. 
yanların ekserisi, hücum tankları yanın 
da kılıç, hançer ve kama ile öldürülmüs 

terdir. 

Bu baskın hakkında verilen diğer bir 

habere göre, ölen İtalyanların bir ' .• 

mı da, dini bir ayin esnasında ın ıl<tul 

düşmüşlerdiı·. yapılan baskın üzerine, 

yanlarında silahlan bulunmıyan italyan 

askerleri hic bir mukavemet göstereme· 

mişler ve çabukça perişan edilmişlerdir. 

Habeş muharipleri. İtalyan papasına bir 
şey yapmamışlar ve ayin eşyasına do

kunmamışlardır. 

Ras Nasibu kumandasındaki Ogaden 

habeş ordusuna 600 ton sikletinde h·ıı-b 

levazımı ve mühimmat gelmiştir. f n

giliz Somalısmda Berbera limanı yolu 

ile gelen bu harb levazımı. 40 kadar kü
çük top, 10 bin silah ve 15 milyon met·
miden ibarettir. Ekseı·isi tanklara kar.ı;ı 

kullanmağa yarıyan bu toplar Graziani', 
nin motör\ü kıtalarına karşı kullanıla

caktır. 

~_.,raıısız -· Sovyetlcr 
pa){tının tasdik:ına 

doO-ru e 

Londra, 25 (A.A.) - B. Eden'in pcl· 

rol ambaı·gosu meselesini tetkik etmek 

Ü7.ere önümüzdeki hafta toplanacak O· 

la" 18 f•· komitesine: iştirak edccegi 

Makacle civarındaki savaşlarda 
ölen habeşler 

gerçinleşmi~tir. Eden, pazartesiye Lond

radan hareket edecektir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

hakkında 

projeleri 
siya~i görii~ıneler 

hazırlanıvor 

20 

italyan ve habeş kuvvetleri arasında son 

gösterir harta 

... 

-----·-------
"Ulus,, u.n Dil Yazıları 

Türkcede 
~ 

menfi aı1lamlar 
VIII 

\<Yok:» ve «lıayır» lielimeleriniıı «Günes -
. ' 

Dil» teorisi esaslarıııa göre analİ7.İ 
[Türkçede menli anlamını ifadeye yarıyan ek ve edat/ardan 
bundan önceki yazılarımızda bahsetmi§tik. Bugün de doğru
dan doğruya kelime halinde menfi anlamına delalet eden söz
/e,.den ''yok" ve "hayır'' kelimelerini analiz ediyoruz]: 

At' · Ay elde bulunan en eski orijinini goz 

''Yok" ve ''hayır" menfi sözleri
nin analizine başlarken, bunlarm 

T \SBIK HABERİ BERi.İN VE 
ROM \D \. i"ASIL BİR TESiR 

YAPACAK? 
İngiliz Parlameto~ıı 

önüne atmak muvafık olur. Türk 
<lilinirı bılinehilen en eski lugat 
vesikası olan "Divanü lugat-it
r ürk'' len şu iki kelimeye baka
lım: 

1. "Av: Bir amirin emrine kar
şı inkar edalıdır." 

Paris, 2S 
(AA) - Ka
bine toplantı
sından sonra 

B. Flanden So
vyel Buyi.ik 
elcisi B. Pot
m~kin 'i kabul 
etmiştir. 

B. Flanden, 

elçiye::, yarın Pakt hakkında parla-
mecliste, F ran- mentoda beyanatta 
sız - Sovyet an bulunan B. Flanden 
!aşmasının tas-
diki münasebetiyle irad edeceği nut
kun ana hatlarını bildirmiştir. 

Londra, 25 ( A. A.) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Alman elçisi ile B. Musolini ara
sındaki gorüşmelerin sadece Frnn
sız - Sovyet paktına dair olduğu zan 
edilmektedir. 

Pakt tasdik edildiği takdirde ltal
ya ile Almanya durumlarını değisti
re<..:ekler, bu da Lokarno muahedesi
nin feshi demek olacaktır. 

Londm. 25 (A. A.) - Royter 
(Sonu 3. iirıcü sayfada) 

BENiZ~ KARA VE HAVA K l J VVETLERİNE 7.811.000 
TAHSlSA T KABl L ETTi. INGlLlZ LİRALIK FAZI.A 

Londra. 25 (A.A.) - Avam \ "" 
rası deniz, kat·a ve hava orduları için 

1 

istenilen fazla tahsisatı sırasıyla kabul 

etmiştir. Deniz kuvvetleri için istenilen 
tahsisat 4.850.000 İngiliz lirası olup soı.-

l 
yalistlerin muhalif bir takrirlerine rag. 
men kabul edilmiştir. Kara ordusuna v~ · 
.. ilen I.350.000 liralık tahsisatın reddinı 

isteyen takrir de itibare almmamıştn. 
Hava kuvvetlerine de 1.611.000 lira 

tahsisat verilmiş ve bunun aleyhindekı 
takriı- de ayni surette redde uğramıştır. 

Londra, 25 (A.A. - Kabine bu sa· 
bah yeniden bir toplantı yapmış ve i ıı. 
paratorluğun müdafaaşı programım tet
kike devam etmiştir. 

il. ''Ay: (Av) gibi inkar keli
mesidir." [ 1]. 

Bu iki orijinal Türk kelimesi
nin aynı anlama gelmeleri Türk 
''Gün~ - Dil'' teorisini teyit eden 
bir delildir. Çünkü "ğ y'' ve 
"ğ v" formüllerinden, tabii o
larak ''y . v" neticsei çıkar. nu 
''ay" ve .. av" kelimeleri de tama
miyle bu müsavata uyarak aynı 
anlama gelmektedirler. 

Bu monofonemlerin "inkar .. an
laıııma gelmesi, buradaki "y· ve 

"v" konsonlarnnn da asıllarınua 
bir '·z'' den çevrilmiş olduğ'l.ı .. u 
kolaylıkla ortaya çıkarır. Bahse
diYl!n amirin emrine karşı bu em
rin icr~~~m. en uz~k bir sahaya a
tarak SUJe ıl~ alakasını kesmek 
makammda kullanılan bu ''ay -: 

., ı 
av.-: ~z e emanı, yine - bu yazı 
serısının ba ndanberi menfi n.n
lamımn es::lsJ ol~. ak ileri siırdu· 
gümüz- (V :z) f ormiılime uy
maktadır. 

(Sayfayı çeviriııız) 

[1] Diva11ü '~iıgat - it - Türk, 
cilt: 1. .sahife 43. 



SAYFA2 

Halkevleri 
Halkevlerimizin sayısı gene arttı. 
Halkevlerinin her yıldönümün

de, yeni halkevleri açılır. Öyle ki o 
gün, hem yıldönümü kutlanır hem 
yenidoğanlann müjdesi verilir. 

Şimdiye kadar, istatistik, gerek 
evler sc.yısmm gerek başarılan kül
tiırel işlerin muntazaman arttığım 
göstermiştir. Memleketin her tara
fında kalkınma ve yapıcılık devam 
ettikçe, halkevleri istatistiği bu art
ma tandam.mr muhafaza edecektir. 
Çimkü maddi inşa ile manevi inşa a
rasındaki yakınlık vücuddaki kemik
le et kadar kuvvetlidir, organiktir. 

Halkevleri ve bunların faaliyetle
ri, kim ne derse desin, bugünkü Tür
kiyenin bugünkü kültür varlığının 
yegane derlitoplu ve yegane organik 
parçasıdır. 

Müzik ve tiyatro zevkini yay
mak, memleketçiliği ve inkılapçılığı 
şuurlarda ve gönüllerde daima taze 
tutmak, mecmuacılık ve köycülük 
işlerini devamlı mesai haline koy
mak, sergiler tertib etmek ve daha 
bunun gibi ileri bir memleketin mer
kezinden köyüne kadar duyduğu ya
hut duyması lazımgelen ihtiyaçlara 
cevab vermek, halkevlerf nin Üzerle
rine aldıkları ve başarmağa çalıştık
ları vazifelerdir. 

Bugün, birçok kasabalanmızda, 
IZtdip konuşulacak ve fikir ihtiyaçları 
tatmin edilecek yegane yer, halkevi'· 
dir. "Ya kahve ya halkevi!" Memle
kette binlerce gencin seçeceği başka 
bir şey yoktur. Ve birçok kasabala
nmıza, şiir, müzik ve tiyatro, gidi
yorsa halkevleri sayesinde gidiyor; 
giderse, onlar sayesinde gidecektir. 

Birçok kasabalamnızda, daha u
zun yıllar, ne tiyatrolar kurmağa, ne 
gundelik konserler vermeğe, ne de 
boJbol kitapaneler açmağa imkan 
vardıı. Bu imkanlan beklemek, mem
lekeı :n ileri gidişini sabote etmek o
lur. Çunkü, her kasabada inkılabın 
ve rejimin anlaşılması ve dayreler 
daraltılarak köylerin de ulusal şuu
run içine alınması büyük kurtuluş ve 
kuruluş davamızın arızasız ilerleme
si için şarttır. Bunun içindir ki, hal
kevleri ağının ilmiklerini sıklaştıra
rak memleketin her tarafına yayıl
ması, hem maddi hem de tarihi şart
lara en uygun olan formüldür. 

Halkevleri istatistiği, hareketin 
ileriye dogru devam ettiğini şimdiye 
kadar hep teyid etmiştir. Demek olu
yor kı . organizasyon ve kantite ba
kımından, başancılık devam etmek
tedir. Kalıyor, halkevleri faaliyetin 
deki ve halkevcilikteki kalite mese
lesi. 

Bunu teyiden c•y akut Dili lu
gati" nde de "ay" kelimesine şu 
manalar verilmektedir: "uzaklaş
ma, bitme. nihayete erme, kesil
me'' [2]. 

Şu halde (V. + z) ve onun bir 
değişimi olan (V. + y) fonemle
rinde "uzaklık, uzak sahaya düş
me, bitip tükenme, sona varma, 
kesilme" anlamları, menfi mana
sını kuran esas amil olarak alına
bilir. 

İşte ''yok" ve .. hayır" kelimele
rinin menfi anlamları bu ''ay'' sö
'?linde mündemiçtir. 

Yok 
"Yok" kelimesinin etimolojik 

teklini gösterelim [3]: 
(1) (2) 
(ay+ ok) 

(1) Ay: Doğrudan doğruya "u
zaklaşma, bitme; tükenme, sona 
erme, kesilme" anlamlariyle birin
ci derece prensipal köktür [ 4]. 
:! (2) Ok: Kelimeyi tamamlıyan, 

[2] Pekarski: Yakut Dili /Ugati. 
[3] Bu kelime (Ulus) un 1-11-

1935 sayrsrnda da analiz edilmiş
tir. 

[ 4] Bu "ay" elemanı, doğrudan 
doğruya, "esas" anlamına alına
cak bir "ağ', ana kökünün yanrn
da, "az" dan değişme olarak, ana 
kök anlamrnın en uzak sahada te
cellisini ifade eden bir unsur gibi 
de alınabilir ve yine aynr manaya 
varrlır. Bu halde kelimenin ilk 
etimolojik şekli (ağ + az + ok) 
olmuş olur. 

Mesela, otuz mecmuanın mı çık
ması iyidir, yoksa beş tane iyisinin 
mi~ 

300 konserin mi verilmesi iyidir, 
yoksa İzmir, İstanbul ve Ankarada 
verilen konserlerin beş on şehrimiz
de daha tekrar edilmesi mi? 

Tiyatro piyesleri için ayni şey. 
En göze çarptıkları için, halkev

leri mecmualarını ele alırsak, görü
rüz ki, yazıların bazısı, bir mecmu
aya geçecek gibi değildir. Buna mu
kabil bazı yazılar, Ülkü'de çıkanlann 
bazısından daha iyidir. Eğer, bir yan
dan, mecmuaların sayısı azaltılır ve 
büdceleri çoğaltılır, bir yandan mec
muaların başma tahrir komiteleri ko
nur ve bir yandan da mecmualar a
rasında bir derece kabul edilerek Ül
kü 'ye yazı yazmak mesela, birçok 
gençler için gaye olursa. mecmuacı
lıkta ka1ite meselesi % 7 5 halledil
miş olur. 

,, ,, 

Diğer sahalarda da böyledir. 
Halkev1eri, yukarda da söylemiş

tik, kültürü yaymak için seçeceği
miz vasıtaların bir tanesi değil. ye
gane vasıtadır. 

Bunların yalmz sayısı ne kadar 
artarsa değil, aynı zamanda faaliyet
leri de ne kadar değerlendirilirse, 
müspet başarı o kddar büyük olacak
tır. Halkevlerinde hem kantiteye hem 
haliteye gitmek işinde, biliyoruz ki, 
gelecek yıl geçen yıldan daha verimli 
olacaktır. Çünkü her yıl, şimdiye ka
dar bunu teyid etmiştir. 

Bfa.im en çok tebarüz ettirmek is
tediğimiz nokta, halkevleri'ne veri· 
len rolün ciddiliği ve eşsizliğidir. De
min mecmuacılıkta kaliteden bahset
miştik. Halkevleri mecmuaları, kali
te bakımından, serbest çıkan bazı 
mecmualarnmzdan aşağı olabilirler. 
Bu, tutumda ve güdümde, efendice 
çalışmakta olduklarını ve azçok a
henkli bir görüşü aksettirdiklerini 
kimseye inkar ettiremez. 

Halkevleri'nin rolü, kültür bakı
mından o kadar ciddi ve o kadar eş
sizdir ki, kültür'ün onlar dışındaki 

perişan manzarasına bakmak, hal
kevleri' ne doğru akım, halkevleri'ne 
devlet yardımını ve halkevleri üze
rinde halk sevgisini adeta bir kere 
daha emreder. 

Kültür Türkiyede, halkevleri pf' 
şinden yürüyecektir. Bunun için on
ları maddeten ve manen beslemek 
demek, kültür davasında muvaffak 
olmanın ancak bir başka ifade tarzı-
dır. Burhan BELGE 

manasını tayin ve ifade eden, onu 
isimlendiren ektir. 

(Ay + ok = ayok) etimolojik 
şeklinden baş vokal düşerek keli
me (yok) şeklini almıştır. Mana
sı, düşünülen herhangi bir süje 
veya objenin onu düşünenlerin 
muhitinden uzakta olduğunun, 
yani hazır bulunmadığının ifade
sinden ibarettir. 

Not: 1. - ''Yok" kelimesi Türk 
lehçelerinde muhtelif şekiller alır: 

1. Yakut Lehçesinde 'csuoh'' 
ve "hıoh''; 

il. Çuvaş Lehçesinde "mk" ve 
c•syok"; 

ili. Kırgız - Kaazk lehçesinde 
''cok"; 

iV. Kazan lehçesinde "yuk" ve 
"cuk". 

Bütün bu şekillerde ''y" nin ye
rine geçen ''s'' ve "c,' konsonları· 
nın hep uzak saha anlamı veren 
kategoriden olması da, "yok" keli
mesindeki ''y" nin bir "z" den de~ 
ği1me olduğunu teyit eder. 

Not: 2. - Yakut lehçesi ile Al
tay lehçelerinin bazılarında ''sız:n 
menfi eki yerine doğrudan doğru
ya "nıoh =yok" kelimesi kulla
nılır. 

Yakutçadan örnekler: "Ere •u-

!. Pekarski: Yakut Dili Ui.
gati. 

1 I. Uhantey- Çuvaş Dili ders
liği; Zolotnitzki: Çuvaş söz 
kökleri lugati. 

1 il., IV. : Radlol, Türk leh -
çeler lugati. 

fJ L US 
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iÇ HABERLER 

İSTANBUL TELEFONLARI: .. ..... .. 

Vapurculuk şirketi vapur
larının teslimi işi 

fstanbuJ, 25 - Deniz yollarr ida
resi tarafından satın ahnan vapurcu· 
luk şirketi vapurlarmm teslim işi bitti. 

Bdt>clhe ile Halit• sirkt·ti . ~ ; 

arasnı<la 

fstanbul, 25 - Belediye ile eski 
Haliç şirketi arasında. lstanbul bele
diyesi tarafrndan tamir ettirilen va

purların kime aid olacağı meselesin
den yeni bir ihtilaf çıkmışbr. 

Kapanan bir fransız mektebi 
lstanbul, 25 - Beyoğlunda Hamal

başmdaki fransız Jan-Dark mektebi 
tahsisatın kifayetsizliğinden kapandı. 

Evkaf teftiş heyeti 
talimatnamesi 

Evkaf tefti, heyetine aid talimat. 
namenin 6 ıncı maddesi Bakanlar 
Meclisince değiştirilmİ§tİr. Yapılan 

bu değişikliğe göre muvazzaf mü~et
ti§ olabilmek için evkafta enaz hir 
sene müfettiş muavinliği etmek şart 
olacakbr. Yalnız bu müddet bitiril
mezden evvel tayin edilecek müfet -
tişler, muavinlerden veya diğer ev 
kaf memurlarından en ziyade ehliye_ 
ti haiz olanlardan tayin edilebilect>· 
ği gibi yüksek tahsil görmüş ve dev
let hizmetinde bulunmuş olmak şarti
le dııardan da alınabilecektir. Tah
sisat alındıkça müfettişlerin saynı 
artacak ve müfettişler 3 smıf üze1"İ • 

ne tertib olunacaktır. 

Gümrük tayinleri 
Mersin ithalat gümrüğü direktör

lüğÜne Antep gümrük direktörü Re· 
şad naklen, Antep gümrük direktör
lüğüne lslahiye gümrük direktörü 
Tevfik terfian tayin edilmişler ve zat 
işleri direktörlüğÜ memurlarından A
saf, tefti§ heyetinde Sabahaddin, Si
nop ik;nci smıf muayene memurların· 
dan Kaşif yeni teşkilata göre birer 
derece terfi etmi,Ierdir. Tetkik direk. 
törlüğü memurlarından Aziz lstanbul 
ithalat giiınrüğÜ muamelat şefliğine, 
Gelibolu gümrüğü eski memurların

dan Muammer ve Kuşadası gümrüğü 
eski katiplerinden Bürhan Zonguldak 
gümrük memurluğuna tayin edilmi~ 

lerdir. 

oh ::.-- ersiz, kocasız"; ''öyü suoh 
= akılsız, düşüncesiz"; '' min ere 
suohpun = ben kocasızım, (be
nim kocam yok) " ... gibi. 

Not: 3. - (Yok) yerine (yoh) 
şekli bizim eski metinlerimizde 

bile mevcuttur. 
Bütün bu lehçe değişmelerinin, 

kelimenin yapısındaki birliği boz
mak şöyle dursun, bilik.is kuvvet
lendirdiğini göstermek üzere hun
ların etimolojik şekillerini altalta 
yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Yok : ağ + ay (z) + ok + . 
Suoh : oğ + os + uğ + oh 
Hıoh : ıh + ıs + oh + . 
Suk : uğ + us + uk + . 
Syok: oğ r os + oy !.... ok 
~ok : oğ + oc +- ok + . 
Yuk : uğ + uy (z) + uk + . 
Cuk : uğ + uc t- uk + . 
Y oh : oğ + oy ( z) + oh + . 
Bu tabloda asıl menfi anlamını 

veren (2) numaralı elemanın hep 
(y = .z, s, c) konsonlariyle kurul-
duğu açıkça görülmektedir. Bu 
uazk saha gösterici elemanın (y). 
ye değişmesi yalnız Kazan lehçe· 
siyle Garp Türkçesinde görünme
si de elemanın orijinalliğini anla
tır. 

Yalnız Yakut ve Çuvaş kelime
lerinin iki tanesinde görülen ( 4) 
numaralı eleman tamamlayıcı ek 
rolünü oynamakta ve üçüncü ele
manda bir "süje veya "obje" ifa
de edilmektedir. 

BAKANLAR ~IECLl~L. "DEN 

KA,IUTAYA GÜNDERtLEN 

l(anun l.ıaYihaları 
.; 

Bakanlar Meclisince tetkik ve 
tasvib edilen aşağıdaki kanun la
yihaları Kamutaya sevkedilmiştir. 

1 - 1935 finans yılı büdce ka
nunu S'inci maddesine bağlı "d" 
cetvelinde yapılacak değişiklik 
hakkında kanun layihası. 

2 - Devlet Demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü 
1933 mali senesi · hesabı kati ka
nun layihası. 

3 - 2467 sayılı kanunun 6"m
ci maddesine bir fıkra ilave edil
mesi hakkında kanun layihası. 

4 - 1702 ve 1880 sayılı kanun
ların tadiline dair olan 2517 sayı· 
lr kanunun ikinci maddesinde sö
.,ü 2eçen çizilgenin deiistirilmesi 
hakkında kanun layihası. 

5 - Hazineden taksitle gayrı 
menkul mal satın almış olanların 
taksit bedellerinin tecili hakkın
ki 2222 sayılı kanuna ek kanun la
yihası. 

6 - T ahi isi ye umum müdürlü
ğü 1934 mali ydı hesabı kati ka
nun layihası. 

7 - Sıhhat ve lctimai Mua ve
n et vekaletin.in 1935 mali yılı büd
cesinde 3200 lira münakale yapıl
ması kanun layihası hakkında. 

8 - 1935 mali yılı Jandarma 
Umum kumandanlığı büdçesinde 
20,000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun layihası. 

9 - Ankara şehri İmar Mü
dürlüğünün 1934 senesi hesabı kati 
kanun layihası. 

1 O - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
1934 yılı hesabı kati kanun layi
hası. 

11 - Türk bayrağı kanun la
yihası. 

12 - Okul kadrolarına aid 
2201 sayılı kanuna bağlı 1 numa
ralı çizelgenin değiştirilmesi hak
kında kanun layihası. 

Yanl1ş bir haber 
Son günlerde, haşaştan af)·on alm. 

masınm menedileceğine dair bir ha· 
ber duyulmuştur. YaptEğunrz tahki· 
kat neticesinde öğrendiğimize göre, 
piyasada telaş uyandıran bu haberin 
hakikate uymadığı anlaşılmıştır. 

Hayır 
''Haytr,, kelimesinin etimolojik 

şekli şudur: 
(1) (2) (3) 
(ah - ay+ ır) 

(1) Ah: Ana kökün yerini tu
tan ve onun anlamını temessül et
tiren birinci derece prensipal kök
tür. ''Esas" anlamınadır. 

(2) Ay: Burada (y = z) dir. 
Süje veya objeden çok uzak bir 
saha ifade eder. Kök anlamının 
böyle uzak bir sahaya atılmsaı, 
süje veya objenin onunla alaka
sının kesilmesini anlatarak menfi 
anlamını vücuda getirir. 

(3) lr: Kök anlamının süje ve
ya objeden tamamiyle uzak saha.
ela tekarrür ve temerküzünü ifade 
eder ki bununla menfi anlamı kat'
ilt ~tirilmiş olur. 
Baş vokal düşerek teşekkül e

den (hayır) kelimesi, kök anla
mının suJe veya objeden pek u
zak bir sahada tekarrür ve temer
küzünü anlatır ki bu da süje ve
ya obje ile kök anlamı arasında 
kat'iyyen rabıta kalmadığı de
mektir. 

Görü1'iyur ki, doğrudan doğru· 
Yiı kelime olarak menfi, anlamına 
gf'len sözlctde de asd menfi ma· 
nasını veren unsur, yine (V. + z) 
formülüne uymaktadır [5]. 

1. N. DiLMEN 

[5] Türkçede menli anlamına 
gelen sözlerden sonuncusu olan 
ç'değil" kelimesiyle buna ilgili 
sözlerin analizi,,i de yarın yaza-
ca~ız. 

Bitlis Valili~ 
Dailiye vekaleti seferberlik şubesi 

müdürü B. Hasan Fehmi Süerdem'in 
Bitlis valiliğine tayini yÜksek tasdik
ten çıkmıştır. 

Türk hava kurumu İstanbul şube· 
sinde ve dahiliye seferberlik müclür
• Üğünde muvaffakiyetle çalışmı~ ve 

hava tehlikesi hakkında verdiğı de-

~erli konferansları gazetemizde çık

mış olan Hasan Fehmi Süerdem'e ye
ni vazifeş;jnde başarılar dileriz. 

Konyada Sille Barai1 
Konyada hususı idare büdcesin· 

den ayrılan para ile Sirıe nahiyesinde 
bir baraj yapı[acağmı haber vermiş
tik. Bu baraja aid İsviçreli bara; mü
tehass.s mühendis Dr. Gruner'in t.a

zırladığı proje Bayındırlık Bakanlığı
na gelmiştir. 

Konya vilayetinin getirttiği bu ınÜ· 
tehassısrn projesi bakanlık su i~leri 
umwn direktörlüğü tarafından irıce

lenmektedir. 

Baraj 47.5 metre iıtifaında olacak 
ve 46 metre yüksekliğine kadar su hı· 
rikecektir. Barajda 3 milyon mel.J·'! 

mikabına yakın su top!ar>acakbr. Top 
lanan bu suyun sulayacağı saha 1900 
hektar olarak hesab edilmektedir. 

İstanbul yüksek iktisat ve 
ticaret fakültesi 
direktörlüğü 

Bir İstanbul gazetesinde Ekonomi 
bakanlığı ihracatı teşkilatlandırma 

bürosu direktörü B. Servetin yüksek 
iktısad ve ticaret mektebi direktör~ 

lüğüne tayin ediıeceği haber veril· 
mekte idi. Öğrendiğimize göre B. 
Servetin bu vazifeye nakli mevzuu
bahs bile olmamı§tır. 8. Nihaddaı- a
çık kalan bu mekteb dirE'ktörliığüne, 
İstanbul ticari tahli1ler laboratuvarı 
direktörü B. Halid vekillik edecekt•r. 

Askeri tekaüd kanununda 
değişiklikler 

Askeri ve mülki tekaüd kanunu

nun 60 ıncı maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Milli Müdafaa Bakanlığı 

bir kanun projesi hazırlamıştır. Ba• 
kanlık GO mcı mad.ir.cieki "Zabitlerle 

askeri memurlardan tekaüd olanlar 
üç sene zam alırlar,, fıkrastnm "Za
bitlerle aı.keri memurlardan tekaüd · 

olaolal'la tekaüdlükten evel ölenleı 3 
sene zam 3tırlar,, §eklinde deği~tirıl· 

mesini teklif etmektedir. 

istil<lfil ve inlii1 ah 
Partimizin bütün yudda istik

lalimizin değerini ve inkilabımı· 
zm büyüklüğünü halkımıza anlat
mak için büyük bir isabetle tertıb 
ettiği konferanslar her taraf ta u
mulandan daha büyük bir heyecan 
ve çok geniş bir ilği uyandırmış
tır. Şimdiye kadar yurdun her kö
şesinden gelen ve gazetemizde 
çıkan haberlere ilave olarak bu
gün de aldığımız telgrafları yazı-
yoruz: 

Zonluldak, (Hususi) - C. H. 
P. Genyönkurul üyesinden Sinop 
saylavı Cevdet Kerim lncedayı 
memleket sinemasında inkilap 
mevzulu birinci konferansını ver
di. Binden fazla kadın erkek din
leyici üzerinle çok derin ilği le he
yecan uyandırdı. Konf eranslan 
sonra Türk Antrasit fabrikasının 
açılı§ törenine ait sesli fi]m göste
rildi. 

Urla, (Hususi) - Kütahya say 
lavı B. Naşit Uluğ binden artık 
dinleyici karşısında inkilap ve is
tiklal mevzuları üzerinde iki kon
ferans verdi. Bu konferanslar İll;e
mizde büyük bir heyecan yarattt 
ve ilği ile karşılandı. 
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SONDAKiKA: ----- -- -
FRANSIZ PARLAMENTOSUNDA 

F ı,.an sız ·· Sovyet paktı 
izahatta bulundu 

B. Flandeıı 
hal{kında 

Paris , 25 (A.A.) - Parlamen
to bugi.ın öğleden sonra fra~sız -
sovyct paktının müzakeresıne de-
vam etnıis t i r . 

D ı. işle~i encümeni reisi ~~dikal 
sosyai ist Ba stid paktı mudafaa 
ederek Mille tler Cemiyeti paktıy
le tamamiyle uygun olduğunu Ye

Sovyet R usya ile Almanya ara~~~· 
da bir terc ihi tazammun etmedı P, 1· 
ni gi)stermis ve demiştir ki : 

"- Bu pakt Fransayı kati b ir 
taahhiad altına koymamaktadır. 
Fransa tecavüz hakkında ve ya r
dımda bulunup bulunmamak hu
susunda bir hükum vermek hakkı 
nı muhafaza etmektedir. Sulh tak
sim kabul etmez ve bu pakt muda
haleyi da ha seri kılmaktadır.,, 

Bundan sonra dış bakanı Flan
den söz alarak F ransanın 1920 
denberi kollektif emniyeti kurmak 
İşini takıpten katiyen ayrılmad!
ğmı, çünkü bu işin Milletler Ceroı-
Yetinin hedefi olduğunu söylemiş. 
sulhu bütün dünyada kuvvetlen
dirmeye matuf olarak Fransanın 
1924 de teklif ettiği protoklonu~ 
kabul edilmesi üzerine mıntakavı 
paktlara doğru gidildiğini ve Lo· 
karnonun da bundan doğduğunu 
hatırlatmıs Milletler Cemiyetinin 
tavsiyeleri~e uygun olarak yapılan 
ve sovyet - fransız ademi tecavüz 
ve n1hl\vPt kar~'hklı yardım pak· 

tınm akdine müncer olan muza· 
kerelerin bir tarihçesini yapmış, 
Barthounun teşebbüsü üzerine baş
lanan ve münhasıran Avrupa kıt
ası icin muteber olan sovyet anlaş 
mal~rının nasıl bütün milletler ta
rafından hüsnü suretle karşılan 
dı il-ını anlatmış ve yalnız Alman
yanın buna itiraz ettiğini ve Lehis
tat"m da kaçamaklı bir hattı hare
kPt ittiha z eylediğini bild irmiştir. 

f landen fransız - sovyet an· 
la · asının mmtakavi paktlar ya
p1lmasma bir mani teşkil etmedi
ğini, bu daha müzakerelerin bida
ye tinde harbten evvelki fransız -
rus ittifakı nevinden olmıyacağı-

nın ve bütün milletlere açık tulu
lacağmın tasrih edildiğini kaydey
lemiştir. 

Basbakan Cekoslovakya ile de 
avnı e;aslar d~hilinde bir anlas
~a yapıldığını söyledikten son;a 
fransız - sovyet paktının Lokar
no zihniyetine mugayir olmadığı
m ve Almanya buna itiraz ediyor
sa fransanın meseleyi lahey ada
let divanına havaleye amade bu· 
lunduğunu bildirmiştir. 

Sosyalist Longeutinin gene pakt 
lehindeki bir nutkundan sonra u
mumi münakasa kafi görülerek 
m üzakerelerin devamı perşembeye 
bırakılmıştır. 

BELGRAD GÖRÜŞMELERİ DOLA YiSiYLE 

Bali-an Aııtanh reisi B. T. Arasa çeltllen 
telg·raf lar ve dışl1ak.aııımızııı cevapları 

Çekoslovakya başbakan ıve dış İf· 
leri bakanı B. Hodza ile Yugoslavya 
baıbakanı ve dış işleri bakanı B. Sto. 
Yadinoviç Belgradda son yaptıkları 
nıülikat münasebetiyle Dr. Tevfik 
Rüıtü Arasa, Balkan antantı reisi sı· 
fatiyle aşağıdaki telgrafı göndermiş
lerdir: 

Ekselans Tevfik Rüştü Aras 
Balkan antantı reisi • Ankara 

Balkan antantı siyaseti ile çok uy• 
guıı giden küçük antant siyaseti çer
çevesi içinde iki hükümetin tam bir 
görüı mütabakatını bir kere daha is
Pat eden konuşmalarımızı bitirdiği· 
rniz bu sırada Balkan antantının miim· 
taz reisine en hararetli selamlarımızı 
\ı'e asit memleketiniz ile A vrupanın en 
kidemli dı:} bakanı olan Ekselansını
~a en iyi temennilerimizi arzetmek 
İsteriz 

Hodza - Stoyadinoviç 
BaJkan antantı reisi Dr. Tevfik 

Rüıtü Aras B. Hodza ve Stoyadino
'\l'tçden aldığı telgrafa aşağıdaki tel

&l'aflarla cevap vermiştir: 
Ekselans Hodza 

Başbakan ve dış işlen 
bakanı - Prag 

Ba.ıbakan B. Stoyadinoviç ile bir
likte Belgraddan Ekselansınızın bana 
gönderdiğiniz lütufkar telgrafı se-
". •nçle ahyorum. 

Memleketimin ve bizzat benim me· 
saiınize karşı gösterilen bu teveccüh 
trıeınleketlerimiz arasmda mevcut 
hakiki ve samimi dostluğu ve küçük 
anlaınıa ile Balkan anlaşmasının mil
letler cemiyeti paktına uygun olarak 
takib ettikleri emniyet siyasetlerin. 
deki nıünasebetlerinin vasfı mümey
yizi bulunan tam ahengi bana bir ke
re daha i&bat etmiştir. 

Bu münasebetle dost memleketin 
11\Ümtaz başbakanına derin şükran his
leriıni ve dostluk teminatımı arzetmek 
ister-im. 

Tevfik Rüştü Aras 
Ekselans Stodayinoviç 
Başbakan ve dış bakanı - Belgrad 

. Başbakan Ekselans Hodza ile bir-
lıkte go"nd d. . . • ı·- AfkA t 1 f b . er ıgınız utü ar e gra 
enı çok mütehassis etti. 

Balk · d'k' · • '('·· an antanhnm şun ı ı reısı ve 
urkiye.;ıin dış bakanı sıfatiyle dost ,. 

· ~fik büyük memleketin müm· 

taz başbakanına derin şükran hisle· 
rimi arzetmek isterim. 

Belga·ad toplantınız, balkan antantı 
tarafından takib <?lunan siyasetin millet• 
ler cemiyeti paktına muvafık olarak em
niyet mefhumunda küçük antnatm si.ra
setine ne kadar uygun bulunduğunu bir 
kerre aaha isbat etmiştir. Bu mesud ne· 
ticeyi sevinçle kaydederken, ekselansı .. 
za saradmaz dostluğumun teminatı ve 

müttefik Yugoslavyaya en samimi te
mennilerimi tekrar ederim. 

Tevfik Rüştü Aras 
Doktor Tevfik Rüştü Aras balk~ 

antantı reisi sıfatiyle yunan başbaka .. 
ve dış işleri bakam Demircis, Yugo~la 
la başbakanı ve dış işleri bakanı Stoya
dinoviç ve Romanya dış işleri bakam Ti
tüleskoya aşağıdaki telgrafı göndermiş

tir: 
Ekselans Stoyadinoviç ve Hodzad.ın 

aldığ.m lütüfkar telgraf ile kendileı-ine 
cevaben gönderdiğim telgrafları aşa~l· 

da ekselansın12a arz ile :nübahiyim. 
Balkan antantının şimdiki r" . . s..fa

tiyle, siyasetin müttefik hükümetlerle 
tamamiyle mutabık bulunduğunu bild\
ğim esaslar üzerinde ink:şafını büyÜ bir 
memnuniyetle kaydettim. 

Yugoslavya ve Çekoslovakyanm 

mümtaz başbakanları tarafından balkan 
antantına karşı gösterilen teveccühü be
nim vasıtamla kendilerine hitap etr.ıek 
itibariyle bana aza memleketlere iblağ 
etmek gibi güzel bir vazife tevcih eyle 

mektedir. 
Tevfik Rüştü Aras 

İngiliz donanmasına 

süikastlar yapılıyor 
Londra, 25 (A. A) - AmiraUık 

dairesinin bir tebliğine göre, Şat
hamda bulunan Velox torpito muh
ribinde bazı bozma hareketleri ol
muştur. Gazeteler, bu geminin tor
pil atma kovanmm bozulduğunu 
yazmaktadırlar. Bu, İngiliz bahriye
sinde bir kaç ay içinde olan dördün
cü hadisedir. Bazı nusurlarm ciddz 
surette hazırlamış oldukları bir plan 
karşısında bulunulduğuna şüphe kal
mamıştır. Deyli ekspres gazetesi bü
yük mikyasta bir kasıt planının keş
fedildiğini yazmıı.ktadır. 

ULUS SAYFA3 

DIŞ HABERLER 
Haheşistanda har1J olurken, bir yandan-; martta Cenevrede 

kararlar toplanacalc OnsekizJer Komitesinin vereceği 
hakkında siyasi görüşmeler oluyor ve öte yandan da 

sulh projeleri hazırlanıyor . • 
venı 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
Roma, 25 (A.A.) - B. Suvich fr:rı 

sız elçisi B. De Şambrun'le, dün, öğle-

den sonra tekı-aı görüşmüştür. 

Cöı·ü!?menin , Cenevre'de 2 martta 
toplanacak olan on sekizler komitcsin 
ruti'nin B. FJandcn'i ziyareti münase· 
tiyle, Havas ajansı, Fransa'nın petrol 
amba1·gc.su işinde, neticeyi bekleme va· 
vereceğ i kararlara dair olduğu haber vz
rilmektediı-. 

.:: * 
Paı·.s, ( A.A.) - ltalya elçi5i C~ • 

ziyctı.1de kaiacağını tahmin etmektoi 
Fransa, Cenevre'd<! alınacak tedbirlen 
iştirak etmemek niyetinde değilse de 
arsıulusal gerginliği arttıracak hiç bir 
teşebbüste bulunmıyacaktır. 

Yarı resmi mahfiller, Fransa' . . .ıı 

mühim mıkarda petrol istihsal veya nak· 
leden bir memleket olmaması dolayiıiyle 
ancak, mahdud bir tesiri olacağını ileri 
sürm..ıktedirler. 

B. Suvich'le B. Dö Şambrun arasın· 
da son günlerde yapılan görüşmeleı· · '<
kında , iyi habeı· alan mahfiller, İtalya
nın, fransız - sovyet paktına karşı 1935 
mayısında vaki olan alman itirazı zama 
nındaki vaziyeti muhafaza edee w•n· 

ve bu vaziyetin, Roma'da Lokarno ı m· 
ahedesiyle tamamen telifi kabil telakki 
edildiğini söylemektedirler. 

* * * 
Londra, 25 (A.A.) - Burada dola-

şan bir şayiaya göre B. Mussolini'nin 

hususi bir memilru Londra'da, italya. 
habeş anlaşmazlığının haıli için bir rnÜ· 

zakere formülünün esaslarını hazırlaı~ı 
ğa çalışmaktadır. 

Bu formülün eıası, General Sir 
Gwynn tarafından, son zamanlarda, İn· 
giliz matbuatında, huıusi mahiyette o· 
)arak ileri sürülen bir projeden ahrunıf· 

tır. 

Bu projenin ana hatları §Unlardır: 
· 1. - Menelik tarafından zaptedilmiş 

olan topraklar nefsi amharik habe§iıta11 
için bir yük teşkil ebnektedir. 

2. - Bu topraklar, para mukabilin· 
de, komşu avrupa devletlerinin hakimi· 
yeti altına girecektir. 

3. - Bu tazminat milletler cemiyeti
ne verilecek ve memleketin inkişafı • ., 
lerini .manıe etmek üzere habeşistan ta
rafından yapılan istıkrazların faizleriı 

tediyesine tahsis edilecektir. 
4. - Bu toprakların en büyük kısmı 

l tal ya 'y;. verilecek ve aşağı yukarı L.,1 
val • Hor planında zikredilen kısımla

n ihtiva edecektir. 
5. _ lngiltere ile Fransa'ya, kendı 

sömürgeler:ne civar olan topraklar verı 

lecektir. 
6. - Habeşistn'nın hakimiyeti ve 

emniyeti milletler cemiyeti tarafınd.ın 

zaman altına alınacaktır. 
. 7 - Terkettiği topraklarda mevcud 

ve işletilecek olan madenlerden, habeşi& 
tana his11e verilecektir. 

"' . * 
Brüksel, 25 (A.A. - Belga ajansı

nın Londra muhabirinin iyi bir kay. 

tan haber aldığına göre B. Mussolini'
nin h;.ısasi surette gönderdiği bir memur 
Londro:1'da bulunmaktadır. Bu memurun 
vazı. esi, ltalya elçiliğiile mutabık kala· 
rak, babeş anlaşmazlığının bugün Lo,ıd· 
ra gazetelerinin bazıları tarafından ya
zılan esaslar dahilinde halli için pazat·
lrklara giri§meğe çalışmaktadır. 

* * * 
Londra, 25 (A.A.) - İyi ha

ber alan sosyal mahfiller, ingıliz 
ana vatan filosunun Akdenizden 
tedricen çekileceğini k !: · n et
mekte ve ''çünkü had gerğinlik
devresi artık geçmiştir." demekte
dirler. 

Bu mahfiller, Kızıl denizde ha
rekete geçen uzak şark filotillası
nm Hongkonga dönmüş bulundu
ğu söylenmektedir. Diğer taraftan 
Aden' de bulunan dört deniz altı 
gemisinden ikisi Portsaide diger 
ikisi Bombay'a gitmiştir. 

Bu tedbirlerin, İngiliz kabine
sinin Kızıl denizde abloka yapmak 
hususundaki planlarından vaz geç
ti ğini isbat ettiği söylenmektedir. 

Kurajös tayyare nakliye gemisi 
ile Renovn krovazörü tamir edil
mek üzere lngiltereye çağrılmışlar
dır. 

Bu kuvvetli gemiler de, bir kaç 
ay devam edecek olan tamire te
şebbüs edilmiş olması İngiliz hukü
metinin hiç bir anlaşmazlık vuku
una ihtimal vermediği kanalını u-
• ·' ndırmaktadll'. 

sonunda İngiliz delegeleri bu ko
nuşma esnasında sıyasal meselele 
rin rivayetini ne yalanlamıslaT ne 

~ . 
de teyit etmişlerdir. 

Royter Ajansının bu vaziyet
ten çıkardığı manaya göre, İtalyan 
lar, zecri te dbirler de dahil olmak 
üzere siyasal meseleleri ileri sür-
müşlerdir. Yalnız, italyanlarm, 
lngiltere k endileri ile daha eTVcl 
bir nevi Akdeniz anlaşması imza
sına hazır olduğunu bildirmeden 
evvel, her hanği bir deniz anla§ms-

Çift dıvarlı iki Gembi'si ile Malıallenin tayyareden almmıf bir re~mı 

Paris, 25 (A.A.) - Stefani a· 
jansı muhabirinden: 

İyi haber alan kaynaklardan 
öğrenildiğine göre, Flanden • Cer

ruti görüşmesi bazı Paris gazetele
rinin yazdıkları gibi önümüzdeki 
Cenevre toplantısına ve zecri ted
birlere inhisar etmemiş, Akdeniz
de behri el birliği yapılması hak
kında Akdeniz devletlerine müra
caatına dair olarak İtalyan elçisi 
tarafından bir de nota verilmiştir. 

* * * 
Londra, 25 (A.A.) - İtalyan 

deleğeleri ile yaptıkları görüşme 

sını imza etmiyecekleri meselesmi 
ileri sürüp sürmedikleri daha bcHı 
değildir. 

lıalyanlar Amb<t Ala~inin 
öniindeler 

Roma, 25 (A. A) - Ambaala~ı

nin İtalyanlar tarafından işgaline d'.\
ir bazı ecnebi membalardan cıbn 1-ıa
berlere dair Jurnale di'talya nel'n:-t
tiği yan resmi bir tebl:;yd.. b1rinci 
ltalyan kolordusunun Od.. cenu;> 
mr · '1.kasma hakim bufunan Amea 
ve aderta'a doğru 40 kilometre iı:w;_ 
lediklerini ve Ambalaginin ör. ·9 ...'.e 
bulunduğunu bild;,. ~ ekt-1;r. 

İtalya hava lcuvvetlerini arhrıvor 

Günde 12 tayyare yapmak suretiyle yrl sonunda tay
yare mevcudunu < 5 500) e cıkaracak 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli 
Meyi gazetesine Roma' dan bil
dirdiğine göre, ltalya, hava filo
sunu büyütmek üzere yeni ve geniş 
bir program tatbikine ba .. lamışhr. 

Bugün İtalya, 3!i00 tayyareye 
malik bulunmaktadır. Günde 12 

11,ransız - Sovvet1er 
palctının tasdik.ına 

doğru 
T \SOt K HAHERt BERtlN VE 
ROM \DA N :\SiL RIR TESİR 

Y~P\CAK? 

(Bası 1. in~i sayfada) 

ajansının 8 .. rlin muhabirinden: 
Fransız - Sovyet paktının pek ya

kında tasdiki ihtimali, Alman resmi 
mahfillerini, 8. Eden'in nutkundan 
ve dış siyasetin diğer safhalarından 
daha fazla meşgul etmektedir. 

Pakt hu aksam ta~dik edildiği tak
dirde, Almanya şaşırtıcı bir vaziyet 
karşısmda kalmış olacaktır. Bu tak
dirde nasıl bir karşılık bulunacağını 

kimse kestirememektedir. Bununla 
beraber, Berlindeki yabancı diploma
tik müşahitler, Almanyanm, derhal 
tahrik edici bir mukabelede buluna
cağını zannetmektedirler. 

tayyare yapmak suretiyle. lt<>lu<>n 

tayyarelerinin savısı, bu vıl sollun;ı 
kadar sı;oo e cıl ·aracaJr•ır. YPnİ 
yapılmakta olııın t:ı"'·"?.Tf"lerirı ~r!\
sında gayet sür~tli bom1'nchm=ln 

tayyareleri ve en yeni sistem tay
yare tipleri bul1,nar~'L-t-ır . 

B. 
))eniz 

• • 
ıcın 

:> 

EDEN 
l{onf eraıısı 

ne diyor? 
Londra, 25 (A.A.) - Avam ka· 

marasında deniz konferansı için iste

niJen munzam tahsisatın müzakeresi 

doJayısiyle beyanatta bulunan Hari· 

ciye nazırı B. Eden konferansm ne 
vakit müsbet bir neticeye varabilece
ğini evelden takdir etmek kabil ola
madığım söylemiş ve demiştir ki: 

"- Pek faal müzakerelerde bu
lunduğumuz şu sıralarda avam ka
marasının fazla tafsilat almak için ıa
rar ebniyeceğini ümit ediyoruz. Kon· 
feranstaki ılrkadaşlarnn henüz mual

lakta bulunan bütün mese!ele r halle· 
dilmedikçe şimdiye kadar alınmış o. 

lan kararlar hakkında tamamiyle -ke

tum bulunmak hususunda müttefik
tirler. Vaktinden evel yapılacak be

yanat, müzakerelerin zararına olabi· 
lir • ., 



SAYFA 4 U L \J S T l A 

)) () f; ., sov 
Yabancı gaze e erde okuri _k a l 

z ; 
) J ırııal dö l\lo~kn eh~miyetli bir 

i~panya hadiseleri 
19 şubat 936 tarihli Morning Post 

gazetesinden: 

ispanyadaki son seçim neticeleri 
kar§ısında hem hayret, hem telaş 
doymak lazımgeliyor ve bunların ne
den ileri geldiğini anlıyabilmek için 
de hadisenin tarihini ara~trrmak İcab 
eder. 

İspanya cumuriyetinin ilk yılların
da kendisi bir radikal olan Senor A
zana, i,leri so11yalist partisinin yardı
mı ile yÜrütebilmiıti. 

Bu adamm idare zihniyeti o ka· 
dar dar, o kadar tiddetli, o kadar 
müsamahasız olmuştur ki ona karşı 

bir reaksiyon uyanması beklenebilir· 
di. İspanya halkı, hakikatte kilisele
rin yanmasmı, papaslarm sürülüp 
111al ve mülklerinin musadere edilme
aini hoşnudlukla kal'§ılamamqlardı. 

1933 ikinci teşrininde Azana ve 
sosyalistlerin kazandığı reyler azal· 
anttı. Fakat sosyalistler bu neticeyi 
kabul etmediler ve bir takım feaad 
unsurlan tarafından yardım görerek 
açıktan açığa isyan çıkardılar. Kata· 
lonyadaki ıolcu ayrılma taraftarları 
erkinlik ilan ettiler, kargaıahk her 
tarafı sardı ve Azana da bu itlere ka. 
rııtı. Aıağı yukarı, her tarafta ko· 
layca baabnlabildi. Asturya'da vazi· 
yet büıbütün vahimdi. Orada ellerin· 
de tüfekler, aopalar ve dinamitler bu
lunan bir madenciler orduıu, Oviedo 
tehrini zaptettiler. Bunları yatı§bra· 
bilmek için birçok kan dökülmesi 
İcab etti. 

Şurası kayde değer ki bütün bu 
kargaşalıkları bastırmış olan Başba
kan Senor Lerru da sıyasaJ mazisi iti
bariyle bir radikaldi. 

Bu adam isyanı bastırdı iıe de a
sileri cezalandıramadı. Bundan dola
yı yeni rejim, her ne kadar eskisin
den daha kolay kurulmu§sa da eski
si kadar sağlam olmamıştı. 

Bu vaziyette muhafazakarlar lide
ri Senor Gil Roblea, bir koali&yon'a 
girmek suretiyle hem prensi.pinden, 
hem de prestijinden fedakarlık yap
mak hatasına düşmüştü. 

Her ne kadar buzat, Lerru'nun 
düşmesine sebeb olan iskandallara 
katı~mış değildi; fakat bu hareketi 
ile mensub olduğu bir grupun güve
nini ve saygısını kaybetmişti. Bundan 
başka, bu zatın partisi, kıralcı oldu
ğu halde o sükun v~ nizamı kurabil
mek İçin bu davadan da vaz geçmiı· 
ti. 

Bu seçimin onun programı, cemi
yetin temelini muhafaza etmekti ve 
eldeki anasal kanunu kabul etmekle 
mutedil bir cumuriyetçiliği de kabul 
etmİf oluyordu. Netice bir parti için 
büyük ehemiyeti olan manevi kuvve. 
tin kaybedilmesi oldu. Canı sıkılan kı
ralcılar, kendisine kar!• büyük bir 
öfke duydular. 

Telrika: No. 22 

ve İngiliz gazeteleri: TEHLll(ELi 
Bu heyecan eksikliği, bugünkü \'a· 

ziyet üzerinde tesirler uyandırmış o
labilir. 

Öte taraftan Gil Robles'in parti
sine gelince, o bir mağlubiyetten zi· 
yade bir ho~nudsuzluk karşısında kal

mıştır. 

ilk seçimlerde Accionpopular'ın 

115 ki§İIİk kuvveti vardı. Son seçimde 
ise kuvvetleri 120 ye çıkmışhr. 

Yeni seçimde 300 kişilik bir yer 
alabHeceklerini uman sağ partiler, 
ancak 145 yer almış bulunuyorlar. 
Merkez partisi 66 yer almıttır. Sol
cular koalisyonu 256 yer kazanmış
tır. Buna göre eğer sağcılar ve mer· 
kczciler birleşebilseler de geue '>ir 
cumuriyetçi sosyalist çoğunluğu kuı-u
labilir. Bu vaziyet içinde gene so~ya
listlerin yaı·dımı iJe Senor Azarıa'nın 

ikhdar mevKİine geleceii haber veri
liyor. 

Bu zat, muhaliflerinden İJJ'ıkaın 

almak davaamdan vaz geçmiş, ıoaya
liatler de umumi grev ve tmıf mücade· 
'esi yapmaktan çekinecekter• rıi bildir· 
mitlerdir. f .ıkat iayanı ba.atırmakta 

ga.n«>t gö"'""mit olan bir takım b•· 
kanlara ve ıeflere o kadar az inanca 
ven1miıtir ki bunlar, Franaaya, ya· 
hut Cebelüttarıka sığınmayı ihtiyat 
ve selamete daha uygun bulmuşlar· 

dır. 

Yükaek lıpa.nyol milletinin hayrini 
iatiyen herkes, a• tık bu tiirlü k:>rku
larm yersiz çıkmaıımı ve Senor Aza
na ile ona yardım eden aosyalistlerin 
tecrübe ile mutedil davranmasını öğ. 
renmit olmalarmı ister. 

BOLŞEViK ISP ANY A? 
18 §Ubat 1936 tarihli Deyli Me;yl 

g"azetesinden: 
ispanya seçiminin neticesi büyük 

bil- hayret uyandırmıştır. Bu seçimde 
tıtğcılarm ve yahut muhafazakarla
rın çoğunluk elde edecekleri beklen.İ· 
yordu. 

Bunun yerine her tarafta kızılbr 
kazandılar ve bu kazanç, esaslı ve 
tam görünmektedir. 

Bunların parlamentoda açık bir 
ço~unluk elde ettiği görülüyor; yar· 
dakçdarı ise tecavüze hazır bir va;ıi. 
yP.tte bulunmaktadn-. 

Şimdi mesele şudur: Acaba lspan 
yı da Lenin ve Stalin rolü yapan ac>11· 

yalist Senor Kaballero, yeni İspanyol 
kf'renııkisi olan Azana hükümeti ta· 
rafından atılacak mıdır? 

Eğer öyle olursa o zaman bu a
d•m, ispanyada bir taknn kanlı ha· 
diseler çıkaracakbr ki bu, hem o 
memleket, hem de Avrupa için tehli· 
keli ve korkunç olacaktır. 

Açıkça görülüyor ki demokrasi 
lapanyada aon demlerindedir. Bu 
memleket, kıral Alfons'un çıkarılma
amdanberi hiç rahat ve huzur yüzü 
görmemiştir. 

İspanyadaki sıyasal dursuzluk şu
radan da anlaşılabilir: 1933 denberi 
orada 23 kabine değişmiştir. Bu ra
kam, fransızlarm 1 l değişmesini göl
gede bırakmıştır. 

BRAVO lSPANY N 

J 8 şubat 1936 tarihli Deyli Herald 
gazetesinden: 

Demokrat ve anasal kanuncu bir 
hükümet için büyük bir zafer. Bu, is
panya seçiminde solcu partilerin mu-
7.il ffer olması demektir. 

Senor Gil Robles'in lideri olduğu 

u ğcılarrn ne gibi maksadlar g\ittüğü 
ac-ıktır: Bay Hitlerin yaptığı gibi ana
"al kanun sayesinde i~ başına geçmek 
ve ondan sonra o kanunu yoketmek. 

Onların bütün felsefeleri, taktikle
ri ve hedefleri hep faşistçe idi. Eğer 
bunlar kazanmı§ olsaydı, o zaman is
panya hürriyeti, İtalya, Almanya ve 
Avusturyada uğradığı akıbete ~ğrı

yacakL. 

Fakııtt lspanyol milleti böyle kıs· 

kıvrak baf lanmaya tahammül göster
medi. 

Onlar, cumuriyete, serbesliğin ge
ri gelmesine, gelişme ve terakkiye 
rey verdiler. Bravo ispanya! 

fSPANY ADA BiR SOLA DÖNÜŞ 

18 fUbat 1936 tarihli T cıymis 11a
~eteainden: 

lapanyada pandül gene sallandı. 
Her ne kadar pazar günkü aeçiınin 

keain sonuçları daha birkaç gün belli 
olcımazsa da ıoıyaliıtlerin kazandıiı 
görülmektedir. İspanya parlamento
sundaki 473 mebusluktan 250 sini 
bunlar kazanmışlardır. Katalonya'da 
solcular tamamiyle kazanmışlardır. 

Buraya yeniden umumi bir vali ta
yin edilmif, eaki uray kurulunun hiz
metine nihayet verilmiştir. Madrid, 
Barselona ve Bilbao da dahil olduğu 
halde birçok büyiik tehirlerde sola 
doğru gitmişler, neticede bütün mem. -lekette solcular zafer kazanmışlar-

dır. 

Muhafazakarların bütün umudla
rı kendisinde toplanan Senor Gil Rob
les, Madrid'de ancak azınlık listesin
de yer aJabilmittir. Radikal diplomat 
Senor Lerru iki seçim dairesinden de 
reddedilmittir. 

Dün yapılan gösterilerde polisin 
göatericilerle karde§çe hareket ettiği 
de dikkatten uzak tutulmıyacak bir 
noktadlJ'. 

... Solcular, parlamentoda büyük 
bir çoğunluk sağlıyacak olurlarsa, o 
zaman, tabii olarak, Senor Azana İ§ 
başına çağrılacakbr. Azana Batba
kanhk mevkii için tanınmamış birisi 
değildir. Solçular içinde batbakanlık 
için en elverişli şahsiyet de kendisi
dir. 

Şayet parlamentoda sağcılarla sol
cular denge halinde bulunacak olur-

Moskova, 25 
(A.A.) - Jur
nal dö Mosku 
gazetesi, Uzak 
şarktaki vazı

yete ayırdığı 

b a ş yazısında 

diyor ki: 

"Son hafta -
lar icinde Sov
yet Rusya -
Mançu r i ve 
M o g o J is tan 
· Manc;uri hu -
d u d larındıo.ki 
ca.rpışmal,.r ·· 
mumi dikkati 
çekmekten u -
z1tk kAlmamıs -

tır. Avrupada, 

Uzak fark va -
ziyetini ve ay • 
nı zamanda 
japonlann psi -

kolojisi jJ ... me• 
todlarını bilmi-

yazı 
• 

t• s ret t ı 
' 

. 
/ 

~~ l~-~ (' 
yenler belki de SJ ,,o ~ ., , .~p· ,, -
fazla heyecana y ~; 
kapılrr>ıslardı:r. // ...-. -..:-~ 

Fakat b~ sıra • Üçlerin serenadı (La Tribün de Nasyon'dan) 

da Tokyo ve Moskovada hakim olan mı da dıkkate almak lazımdır ki, japon 
sükun ve 5oğuk kanlılık idi. Çünkü bu hükümeti İJİ dügünmeden harek~t ederı 
iki §ehir hakiki vaziyeti bilmekte idi- bir hükümet olmakla ittiham olunama~ 
ler. Japonya ve Mançuride aakin bu- Japon hükümeti beynelmilel va:ıiyeti 

lunmanm sebebi, hadiaeleri çıkartan• tetkik etmekte, tecavüz edecği memle-
ların orada bulunmaımdıuı bu hadise· ketlerin vaziyetini daima göz önünde 
leri nereye kadar götüreceklerinden tutmakbr, kendi kuvvetleriyle kar§ısın-
haberdar olmalarıdır. Moskovada sü- dakilerin kuvvetlerini iyi takdir etmekte 
kUıı bozulmadı ise, bunun sebebi de ve nihayet şu veya bu projjenin muvaf-
Japonyanm sulhçuluğuna kani bulu· fak olup olmamak ganslarını gayet iyi 
nulduğundan dolayı değildir. Mos.. tesbit etmektedir. Japon hükümeti her 
kovadaki sükunun sebebi, karıı - halde, böyle bir tetkik neticesinde şu 
lıklr kuvvetler arasındaki muvazenenin neticeye varmıştır ki, Çin'in aksine ola-
ve hakiki vaziyetin soğuk kanlılıkla rak kendisine karşı ciddi bir mukavemet 
mülahaza edilmesi neticesidir. Sonra ıa- gösterecek olan hasunlarln derin ve cid

larsa o zaman Senor Portela Yalla. 
dares, belki de başbakanlıkta devam 
edecektir. Merkez partisi sayıca az 
bulunuyorsa da, belki, parlamentoda 
bir ehemiyet kazanabilecektir. 

Sonuçlar ne olursa olsun, lngilte· 
rede ispanyanın iyiliğini istemiyecek 
kimse yoktur. 

Geçen yıllarda bir hayli sıkmb 

çekmit olan bu memleketin, Avrupa· 
nm öteki ülkeleri gibi huzur ve refa· 
ha ermemesi için aebeb yoktur. 

.... ispanya, sımrlarmm tabiat e
liyle çizilmit olmaamdan dolayı bah
b yardll'. Cennet baiı gibi lıpanyadan 
da beı ırmak geçer ft buraaı Havva 
anamızı aldatacak kadar güzel ye· 
mitler yetiıtirir. 

.... lapanyanrn bütün muhtaç oldu
ğu teY demokraaidir. Eğer lspanyol
lar, l•panyayı partilerden önce dü
şünecek olurlarsa, bu memleket için 
parlak bir istikbal baıgösterecek-

tir. 

di bir anlaşmazlık meydana koymak hiç 
de doğru bir şey değildir. Japonyanm 
harici sıyasasının umumi mütecaviz ma
hiyetini dikkate alan ve ayni zamanda 
japon ordusundaki sergüzestçi unsurla
nn mevcudiyetini de ölçen sovyet hükü
metİ lazım gelen bütün müdafaa tedbir
lerini alrnıfbr. Ve kati.yen gafil avlanmı
yacakbr. 

Mogol hududu üzerinde olan son ha
dise de japon hükümetine şunu göster
mİ§ olacaktır ki, Mogoliatan halk cu
muıiyeti de müdafaasız değildiı, bilakia. 
araziıini ve iıtildalini kuvvetli surette 
korumağa amıebnf bulunmaktadır. Ve 
nihayet Mocolistanda §İmali Çin'de ol
duğu gibi aakeri ııezintiler yapmak ka
bil değildir. 

Şu da göz önünde tutulmalıdır ki, 
hududlardaki bu son hadiseler ayni za-

manda Japonyadaki seçimlerle de a••k•ıh 
bulunmakta •e franuz - sovyet paktının 

fransız parlamentosunda görüşül 

bir zamanda fransız kamoyunu korkul

mak hedefini gütmekte idi. 

yoldan şaştıkları için ayn Allahlara inanan, 
ayrı memleketlere ve milletlere bölünen 
"kafirler" durmakta idi. 

türülmüş bir demokrasi yahut mutlak bir 
merkeziyet_çiliğin adeta nazari'ye yakın tat
biki de diyebiliriz. 

Yazan: Norberı von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Fakat bu vahdet'e bir batılı gözü ile ba
kınca bir takım şeylerin eksikliğini görürüz: 
Antitezi getiren, fonksyonu temsil eden, di
namizmi yaşatan unsurlarla cemiyetin ken
di izindeki gerilemeleri ve derinleşmeleri 
yani malsallaşmaları (1). Demin sosyal ha
yata ve aileye dair söylediklerimiz politik 
hayat ve devlet yasası hakkında da doğru
dur. Nasıl ötede cemiyet, biribiriyle değer 
ve hakta müsavi bir takım ferdlerin sadece 
kantitatif ve sadece adisyonel bir yekfuıun
dan ibaret ise ve bu cemiyette ne tradisyon 
ne de tabakaların etrafında bir farklılaşma 
mevcud ise, beride de politik bünye, aynı 
surette kantitatif bir yığından ibarettir. Ne 
fonksyonu temsil eden ne de farklılaşmayı 
temin eden unsurlardan haber vardır. 

Nasıl o organik mafsallaşmaları olmadı
ğı için kendisine "sosyal bünye" adını bile 
veremiyeceğimiz prehistorik manada de
mokrat ve atomist teşekkülü, göçebelik ve 
tradisyon'suzluk ile izah ettikse; bu hadsiz 
hesabsız ülkelerin fethedilerek biriktirilme
sini ve bunların herhangi bir politik prensi
pe göre organize etmek için bir tek adım a
tılmamış olmasını da. gine "göçebelik" na
zariyesi ile anlamağa ~alışmalıyız. 

Roma imparatorluğu, gerçi çok merkezı
yetçi idi. Fakat tatbik ettiği yasa, her taraf
ta aynı değildi. Yapılan dehşikliklerde kah 
politik bir oportünizme kah tarihi baz1 hu
susiyetlere uymuştu. Bunhırm hep~i bir ara
da, romalrlar idaresine o malfim olan din"l
mizmini vermişti. 

Çünkü Osmanlı ımparatorluğunda, Türk 
milleti için bir takım imtiyazların tanınma
sı yahut bir Türkleştirme politikası güdül
mesi gibi şeylere raslanmamış ve bunlara 
müsaade edilmemi&tir. 

Irk ve dil birliğine dayanarak kendine 
göre bir karakteri ve kendine göre bir yaşa
yışı olan millet mefhumu, şarkta, pozitif de
ğerde bir kategori değildi. Millet'in bu mef
humunu az çok kavrıyahilen şarkhlarm na
zarında ise, millet'e inanmak hir hafiflik bir 
günah idi. Peygamberin kelamr'nı her ta
rafta gerçekletmekten başka bir amaç tanı
mıyan bir devlet yasası, müslümanca bir iy
man birliğini tehlikeye sokabilecek bidat
larla, elbetteki mücadele edecekti. Çünkü 
Osmanlı imparatorluğunun parolası şu idi: 

Bir AlJah, Bir Peygamber. Bir Emirül
müminin, Bir İmparatorltık, Bir Ümmet! ve 
bu muhtesem vahdet'in karc:xsmcla. do2'ru 

Ferdlerin yekunu milleti, dağlarla ova
ların nehirlerle denizlerin yekunu da mem
leketi teşkil etmektedir. Buna azami'ye gö-

( 1) işte bizim münevverlerimizden uarab 
müslümanlık" ve "osmanlı müslümanlık" devir
lerinin karşılaştrrılması ile cevab istiyen bir da· 
va! - B. B. 

Osmanlı imparatorluğu bir takım eyalet
lerden teşekkül ediyordu. Bunlar ya daha 
zengin ya daha fakir idi. Ya reayası çok ya 
mümini çoktu. Hepsinde aynı hukuk söz 
yürütmekte idi. Hiç birinin tradisyon veya 
tarihe dayanır hususi bir yaşayış tarzı yok
tu. Bunları biribirine bağlıyan, her tarafta 
aynı olan idari nizamdı. 

Büyük İskender'in yahud romahlarm ya
hud hatta Bizans'm imparatorluklariyle kar
şrlastırmca. ne fark ve ne başkalık! 

İskender, imparatorluğunu teşkil eden 
parçalardaki otoritesini. iyi kötü. regyonal 
politika ve din tradisyonlarım taşıtmağa ça
lışmıştı. 

Evet hatta Bizans bile. teokratik bir var
lık olmak itibariyle osmanh imparatorlu
ğuna çok benze~esi ve müsavat prensipini 
her tarafta aynı şe!<ilde muhafaza etmekte 
bir fayda bek1emer;i lazımgeldiği halde. bu 
müsavatı politik ve tarihi bazı hususivetler 
ve tec:kilatlar1a telif etmesini bilmisti. 

Eğer osmanh imnaratorlu~u gibi yük
sek bir kültür sevivı:>";",,. o·plmic:; hir memle
ket kendinden önr.r gelen imparatorluk
lann vaptıkl:ırmı vanm::ıo·a ve irlare ettiği 
parçaları bu parcalarm c:mh bir~r organiz
ma halinde kendi aralannna vf' hiribirleri 
üzerincie müesc:ir unsurlar hdindr hirlestir-
meğe muavff ak olamadı ise bunun ıncsuliye
tini bir taraftan osmanh tAo!ffasi~ine fakat 
bir diğer taraftan da hu teo1Hatik akidedeki 
göçebelil-ten k::ıhı., P"litik telakkilere ve 
göçebelik ihtiyaçlarına yükl(',,,ek lazımdır. 

(Sonn v::ır) 



Fakat F ace'in - .anki orada ela 
küçük bir ihtiyat fmchk anhan bu
hmdurmak iltiyormUKU""' - tu
nu bunu konelinin önüne yerlettir
mek aibi gulünç bir adeti Olclujunu 
farkeclince bhbhalanm tahverme
mek için Bertha eline brnaldanm IJa.. 
tmh. 

Şimdi. deminki duypdan nihayet 
kurtulmuttu. ve: '"Celin. yeni bb. 
ve makinemi aörlnilı." diyordu. 

Harry: 
Her on bet pnde bir yeni kah-

ve makinai alyauz. dedi. 
Ba eefer Beıthanm koluna Face 

ainfi ve Mie Fulton arkalan 111'8 y6· 
riidü. 

Salonda •tef .önmeie yüz tut
muttu; Face'ia dediie göre eönüp 
ywm alevlerilc kapbmm göriiDm 
._ ..:-.1: • ..__L_L ıL'" 1.-.:-. a_,. ....- IJll:IJl:a ~ ~ 

)'Uftll idi. 
- Sakın yabnaym. böyle ne gü-

zeli • 
Mi.ten Norman Kinabt ocaim 

karpuna ıene çömeldi Her vakit ü-
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keti olmayınca. elbet.. diye düfiinc)ü. 
Bu amada Miı Fulton ipreti ver 

v. 
Ts.,_ ,..._: N. B. 

- Gençlerle çek.ilen güçlük onJa.. 
nn pek romantik olmalandır •• Mide
niz bulanmeclen WI bir lijene ihtiya 
CIDIZ ohnadn deni- p\emp••n• 
Neden onlar 1iiene tahammGI edemi 
yorlar) 

- Küçük bir koruda. burumuz 
bir dilenci tarafmdan taarruza .... 
IDlf bir aenç kız heklnnda blbnç 
bir manzumedir. 

ı Edirne Halke inde 
General K. Diriğin söylevi 

Edirne, 21 aaui) - Halbfte. 
rinin ;Jdclöaimi sinü T~a c-1 
f!nepekt&I Gealnl K•nm Dlrlls, 
Mbik !tir -~ itWe .......... 
aö,.ı.... •wmittir ı 

Gen..a, llalkewl.-i ,..IAıdml.an 
kutlanclıiı bu ıüaün ...,_..._ ...,_ 
ettikten eoa a .c;.a.. t1J1e ...... .,. 
br: 
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ftlllm da .... planla Jmtanp 
•ib,abiliria. 

Milli ihtiraçlan mutlak '-tar 
mak umi, bizim c:mnM,etia ~ 
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· ... ·.:e tren istasyona girerken, 
\..J fabrikanın yeri, keskin ışık

larile, daha uzaktan göze çarpar. 
Bir staclyom antresini andıran 

iki yam sütunlu yüksek kapıdan 
fabrika sahasına girilince tam kar
şınıza rasthyan taşatn yapı idare 
binasıdır. Fabrikayı teşkil eden 
ana yapı ise bunun arka trrafmda 
yükselir. 

İçinde biitiın imalat tezgahlan 
bulunan birçok bölmelere ayrıl
mış bu ana yapının dışında, elek
tr ik santralı , su santralı, tamirha
ne, depolar, memur evleri gibi ay
rı binalar yükselmektedir. İsçiler 
ve ustalar için yaptırılan yeni ve 
büyük binanın yapı işleri de sür
atle ilerlemektedir. Memur evle
ri, şehirde bir eşlerine rastlanma
sı kabil olmryan, bütün konforu 
içinde toplamış, apart1manlara ay
rılmış mükemmel binalardır. Me
murlar bu suretle, şehrin uzak ve 
konforsuz evlerinde oturmak güc;;
liiğün ı "n l:urtulmuşturlar. 

Fabrika meydanında türlü spor
lar için muntazam sahalar hazrr
lanmı&tır. 

İŞÇİLER. 

Geçen ay zarf mda fabrikanın 
vasati işçi mikdarları şöyleydi: 

Hepsi r;rkek olmak üzere 142 
usta ve 62 usta muavini, 32 kadın 
ve 1.396 erkek işçi 100 kadın ve 
1038 erke!t çırak. Birinciteşrinin 

vasatisine nazaran usta ve işçi 
mikdarında 1934 kişilik bir artış 
vardır. İşçi ve çırak adedinin % 
80 nini yirmi yaşından küçükler 
teşkil etmektedir. 

Fabrikaya yeni alman küçükler, 
rnekteb kısmında tabiisinden da
ha küçük makinalarda ustaların 
nezareti altında çalışarak pratik 
öğrenmekte, cıyrıca nazari dersler 
de takib etmektedirler. Bu talebe
lerle çıraklık devresinde . olanlar 

ULUS 

Be§ yıllık endüstri programımızın ilk zaferi 

KA YSERI BEZ FA BRIKASI 
sabah, öğle ve akşam yemeklerini 
fabrikanın hususi yemekhanesin
de parasız olarak yemektedirler. 

Fabrikanın bol güneş gören ve 
bütün sıhi şartlara malik olan a
tölyelerinde çalısan işçiler, ayrı
ca içtimai ve sıhi yardımlardan 

da faytla1anmaktaclırlar. Küçük 
bir rövir hastalan parasız olarak 
tedavi ediyor. 

Herhangi bir hususi fabrikaya 
nazaran çok <laha müsait şartlar 
içinde ve daha yüksek ücretlerle 
cahsan isciler bu devlet müessese
~ind'e büyllk bir hoşnutluk ve he
vesle iş görmektedirler. 

Şimdilik yalnız elektrik santra
lı üç ekiple ve dokuma tezgahları 
iki ekiple, diğer faaliyet sahaları 
ise tek ekiple çalışmaktadırlar. 
Sayısı üç bine yaklaşan şimdiki 

usta ve işçiler, fabrika, her kıs
mında üç ekiple fasılasız çalışma
ya başlayınca altı bine kadar çı
kacaktır. 

Fabrikanın yapısına ve makina
larm montajına nezaret etmek ü 
zere gelmi~ olan sovyet teknisi
yenlerinin büyük bir kısmı mem· 
leketlerine dönmüşlerdir. Bugün 
fabrikada kalmış olan 20 kişi ka
darlık son kafile de yakında ha
reket edecek ve fabrikada, en yük
sek amirinden en küçük işçisine 
kadar, bütün teknik_işler de dahil 
olduğu halde, bir tek yabancı kal
mamış olacaktır. 

PAMUK SATIN ALMASI. 

Fabrika sonteşrin ve ilkkanun
da yani iki ay içinde 282.436 lira 
kıymetinde 666.956 kilo pamuk al-

mış ve aynı aylar zarfında bu pa
mukların yarıdan fazlasını harca
mıştır. İlerde pamuk satın alma
sının daha da artması suretiyl<> 
pamuk piyasalarında fabrikan . 

F"ebrikanın temeli atılırken 

( .J ynadığı hayırlı rol çok daha his 
sedilir bir hal alacaktır. 

ENERJİ İSTİHSALİ. 
Fabrika İlkteşrinde 215.263 ki

lovat elektrik cereyanı istihsal 
etmişken bu mikdar Sonteşrinde 
366.800 e ve ilkkanunda 408.921 e 
çıkmıştır. Buhar istihsalinde de 
aynı şekilde bir satış müşahede 

ediyoruz: İlkteşrinde 3.128 ton, 
sonteşrinde 4.697 ton ve ilkkanun
da 4.903 ton. Fabrikanın aylık su 
istihsali ve sarfiyatı 30 binle 40 
bin metre mikabı arasındadır. E
lektrik ve buhar istihsali için har-

canmış olan yakacaklar mikdaı , 

ilkkanunda 16.850 liralık kömür 
ve 1.050 liralık mazottur. 

. MAL MİKDARI. 

Fabrikanın başlıca istihsalini 
teşkil eden mamuller şerting ve 
dril adı altında tanılan bezlerdir. 
Bundan sonra Karamandol bezi 
gelmektedir. Fabrikanın çıkardığı 
kaput bezleri ve desenli basmalar. 
piyasada çok beğenilmiş ve der
hal rağbet bulmuştur. Gerek sağ
lamlık ve kalitesi gerekse desen
lerinin güzelliği itibariyle Kayse· 
ri fabrikası mamulatı, rekabet ka
bul etmez bir üstünlük göstermek
le beraber, benzerlerinden daha a
şağı bir fiatla da satılmaktadır. 
İmalat temposu büyük bir hız

la artmaktadır. Fabrikanın son
teşrindeki umum bez imalat ye
kfinu 921.865 metre iken, bu mik
dar ilkkanunda ~.139.038 metreye 
ve sonkanunda da 1.382.310 met
reye çıkmıştır. Şubat imalatının 
daha yüksek olacağı tahmin edil
mektedir. Bütün bu bezler için 
kullanılan iplik ham pamuktan 
kendi tezgahlarında imal edilmiş 
olduktan başka, fabrika aynca pi
yasa için iplilr de ima) etmiştir. 

TAMİR İŞLERİ. 

Fabrikanın tamirhanesi, mev
cut makinalarmın bütün arızalarını 
tamir edebilecek bir mükemmel
liktedir. Bu tamirhanede, Türk 
ııstalar, yalnız makinaların bozuk
luklarını tamir etmekle kalmıya- ı 
rak lüzum hissedilen yeni maki
nalarr da yapıyorlar. 

,._, ... ,. '• "' ,. 
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FABRİKADA HAYAT. 

Fabrika sahasında şehirden • 
daha canlı bir hayat vardır. Me
murlar ve aileleri yemeklerini 
kantin salonunda, lıir aile muhiti 
içinde ve gayet ucuz fiatlarla ye
mektedirler. Memurlar i~in inşa 
edilmiş olan evler ise morlern kon
forun bütün rahatlığın r temin et
mektedirler. 

Spor hayatı çok canlıdır. Gerek 
memurlar ve gerekse isçiler spo
run muhtelif subelerinde idman 
vapmaktadırla'r. Kıs dolayısiyle 
at ve kayak sporları yapanlar da 
tJ;Örülİnektedir. 

Fabrika kurulalıdanberi Kaysc
ri'nin spor hayatile beraber iç pa
zarı da canlanmıştır. Fabrikanın 
ödediği memur ve işçi ücretlerin
den büyük bir kısmı tabiatile Kay. 
seri muhitinde kalmakta ve bu 
yüzden fabrika dışında muhtelif 
sahalarda çalışan yurddaşlar da 
fabrikanın faydalarını vasıtalı o
larak görmektedirler. 

Fabrika dolayısiyle şehire dı
şardan gelip gidenlerin sayısı çok 
artmıştır. Yalnız Kayseride mo
dern konforun icablarına .uygwı 
bir otel bulunmaması Belediyenin 
gözetmesi lazımgelen bir mevzu 
olarak kalmaktadır. 
Fabrikanın Kayseri'nin sosyal 

hayatında ne kadar büyük deği
şiklikler yapacağı şimdiden his-
sedilmektedir. Kayseri'de, me
murlara bakarak daha iyi giyin
mek ve daha iyi yaşamak meyil
leri günden güne artmaktadır. 

Sümer Bank tarafından kurul
muş olan Kayseri Bez fabrikası 
memleket ekonomisinde oynıya-

cağı ehemiyetli rolün yanında 

Kayseri şehrinin hayatında da bir 
medeniyet ve enerji unsuru olarak 
vazife görecektir. 



Gazi Eğitim Enstitüsü 
Direl{törlüğündeıı : 

G i Egitim Enstitüsü binasında yapılacak tamiratın keşif be
d 1i 2988 lira vP. teminatı 225 liradır. 

Ke if, F"nni ~rtnamesini görmek ve fazla mal~a~ almak isti~ 
yenler ht:r gün okul Direktörlüğüne müra~.aa.~ edebıl~rler. İhalesı 
açık eksiltme suretiyle 12-3-936 pereşmb~ gunu s~at 15 de mektep· 
lcr muhaı:.cbeciliğinde vap1lacak ve te~ınat o. gun ~aa~ 14 de ka
dar Mektepler Muhasebeciliği veznesıne teslım edılmış buluna-

_caktır (436) --·------ 1-~~- __ 

Canakkale Daimi Ene·· meninden : 
~ 

Keşif bedeli Muvakkat teminat 
L K. L. K. 

22939 28 1720 45 
Yapılacak ış: 

K le - Ezine yolu üzerinde yaptlacak 
13 det menfez ile 7 adft büz 

1 - Talipler bu i~in keşif, şartname ve diger evrakını Çanak
lıale, İstanbul, Ankara Nafıa :Müdürlüklerinde görebilirler .. 

2 - Ek~i1tme kapalı zarf usuliyle 16- Mart -936 pazartesı gunu 
saat 15 de vilayet daimi encüeninde yapılacaktır. _ 

3 - isteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanunun yazdıg1 sekle 
uygun olmalıdır. (443) 1-718 

(~uınnrha~kanlıOı l .. 'iJarınonik Or
kt~strası St>flio·h1dPn: 

Orkestra kadro:;unda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano. 
Keman. Viyola, Viyolon5e1. Kontrbas. Flüt, Obuva, Klarnet, Fage. 
Korno, Trompet. Trombon. Tuba, Alto. Saksafon. Tenor Saksafon, 
Akocdi:ıron. Caz baterisi ;;azları ça!anlarm i-3-936 cumartesi günü 
s at 10 dan 17 ye kadar tstnatıul Galatasarav Li.;e:inde sr?avla.rı 
yapılacaaından bu sazları cok iyi bir surette çalabılen Artıstlerın 
kendi en~türümanları ile birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe 
ile basvurmaları. (142) 1-29fı 

Anadolu 1.,ürk. Sigorta Şirl{elinden 
Anadolu Anoaim Türk Sigorta Şirketi hissedarları umumı top

lantı~;ı alelade olarak 14 mart 1936 tarihine müsadif cumartesi gü
nu saat on birde Ankarada Türkiye !:,ıBankasmda içtima edeceğin
den isbu içtimaa iştirak etmek için en aşağı 10 hisse senedine sahip 
olan hissedarların mezkOr hisse senetlerini toplantı gününden bir 
hafta evvel şirket İdare merkezine tevdi ederek duhuliye vara
kası almaları Ticaret kanununun 370 inci madde5İ mucibince ilan 
olunur. 

l\lüza1{erat ruzname-i 
1. - İdare Meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2. - Bilanço ve karu zarar hesaplarının kabul ve atsvibi ile 

temttttilerin dagıtılmasına karar verilmesi ve idare mtclisinin teb
rıesi. 

3. - htifa eden idare meclisi azalannı.1 yerine yenilerinin 
seçilmesi. 

4. - Mürakiplerin intihabı ve tahsisatlarının tayini. 
5. - İdare Meclisine ait tahsisatın tesbiti. 
6. - Şirketle muamele yapmak i~in İdare 

zuniyet verilmesi. 
ecli::.i azalarına me
Meclisi İdare 
1-722 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKIMLICf NDEN: 

Devlet demiryolları yol çavuşlarından Yusufa. 
Anl.<ırada Yalcmkaya ma 1all .. de Kırklar sokagında Möhür 

A.lı. oglu seyyar koltukçu İbrahim hemşiresi Suna tarafından aley
hınıze açılan nafaka davası için ikametgahınız bulunamadığı ci
hetle tebliğat icra ediJ.emediğinden 23-3-936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 de Ankara 3 ncü sulh Hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmanız aksi takdirde hakkınızda gıyap kararı ittihaz 
olunacağı hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 nci maddesi 
~cibince ilanen tebliğ olunur. J-726 

Ank:ara Valili~nden : 
' A:n~ara Stadyum ve yarış yerinin ağaçlanmasına ait projenin 

~anzımı müsabakaya konmuştur. Projeler azami 15 marta kadar 
d nkaz:ı .vilayetine gönderilmiş bulunacaktır. Müsabakaya girenler
• en hırınci gelen 750 lira ikinci gelen 250 lira verilecektir. Fazla 
~ahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara vilayeti 
._!fıa Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (320) 1-556 ------

Sıhhat ve ictimai l\I uavenet 
, , ekal,-'tind~n : .J 

d" 300 lira ücretli iskan umum müdürlüğü mimarı şefliği münhal
~.r Usulen mimarlık unvan ve vesaikini haiz olanların 15 mart 936 

. ~ıı~r>Üne. kadar vesika ve hal tercemesiyle sıhat ve içtimai muavenet 
...!....: letıne müracaat etmeleri ilan olunur. (408) 1-652 

~Iarıııara ()s~Ü Balır" 1(. Satınal
nıa l\onıh~yonundan : 

•' 
Tahmini bcticli M. Teminatı 

Cinsi Kilosu Li.ra Ku. t.ira Ku. 
Sığır eti 25.000 5500 oo 412 50 
}{oyun eti 15.000 5250 00 393 75 
Ruzu eti 2r.OOO 5600 00 420 00 

saa(';ıkarda va.zılı sığır, kuzu ve koyun etinin 9 mart pazartesi günü 
nund 5 de t.zmıtte Tersane kapısındaki üfüübahri satınalma komisvo 
Şart a ka~ah zarfla eksiltmesi yapılacağından istekliler buna ai t 
lif ~a~eyı komisyon Reisliğinden bedelsiz olarak alabilirler. Tek
riinı ~.dt~pları ihale güniı saat 14 c kadar Komisyon R iyasetine ve-

e 1 ır. (423) l - 681 
~ııııı 
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Askeri Fabrikalar Umwn Müdürluğu j 
i 
~ 

S~+-r:rı A lm~ Komisyonu il anlan 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
100 ADET RİLYALI YATAK 

hnıın edilen bedeli (2800) lira olan yukarıda miktarı ve cin
nı .. Izeme Askeri Fabriklar Umum Müdürlüğ:i satmalma Ko

nun_ca .s Nisan 936 harihinde çarşanba günü saat 14 te Açık 
r ~ 111~ ıhaf.c edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 

• 71~ a ıplerın muvakkat teminat olan (210) lira ve 2490 numara-
n nun 2. ve 3. mad.1elerindelri vesaikle mezkfır gün ve saat te 

ULUS 

Türlüye iş Banl{ası 
İdare 1\ leclisiııdeıı : 

Umumi Heyet in 
Çagırılması 

Esas ııizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar u 
mumi hey'eti 26 mart 1936 perşembe günü saat 16.30 da bankanın 
merkezinde alel'ade olarak toplanacağından, muhterem hissedarla· 
rımızm muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Esas nizamnamemizin 49 uncu maldesi mucibince gerek asaleten. 
gerek vekaleten 50 hisseye sahib olan hissedarlar umumi hcy'ete 
iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de sahsen hissedar ve rey sahibi 
olmaları lazımdır. · 

HissedarJar hamil oldukları hisse senedlerinin mikdar ve numa 
ralarmı gösteren bir cetveli mezkur ni?:amnamenin 50 inci maddesi 
hükmüne göre ve hissedarlardan birini tevkil suretiyle umumi hey'
ete iştirak edecek olanlar dahi mevzubahs cetvelde başka merkezi 
idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekaletnameyi ictima giinün
den bir hafta evel şubelerimize vereceklerdir. 

l\'lüzaker~ Ruzııam~ ~i 

~da "' .. ·azılıdıı" : :. sa~.. , 
1. İdare meclisi ve mürakipler raporunun okunrna:;ı 
2. 1935 senesi bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası 
3. 1935 senesi içinde inhilal eden idare meclisi azalığına. statü 

hükümlerine tevfikan idare meclisint> ~ciJen azanın memuriyetinin 
tasdiki 

4. Temettüün tevzi suretinin ve tevzi tarihinin te~biti 
5. 1936 senesinde idare meclisi azalarına verilecek ücretin tayini 
6. 1936 senesi mürakiplerinin seçilmesi 
7. 1935 ~enesi mürakiolerine verilecek ücretin tayini 

J-684 

ANKAR.' İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUGUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun cilt 180 
ada 6.50 parsel 9 numarada kayıtlı ve Ankaranın Yalçıkaya ma
hallesınde Kale caddesinde kain ahsab evin altıda 4 hıssesi aşağr
da ş":tlar ~-aire_sin~e açık arttırmaya çrkarılmıştır. 

İkı kat u~erıne ınşa edilmiş olup altta iki toprak oda üstte bir 
toprak oda bır toprak salon ve bir tahta dösemeli oda kapıdan girer
ken alt katda bir toprak oda bir mutfak ve bir heHl heyeti umumi
yesine 650 lira 6/4 hissesi satılmaktadır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: 
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 27-3-936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yaprlacaktir. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kıymetin 
yüzde 7 ,5 ğu nisbetin le pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazin~ tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetın yüzde 75 
şini bulduktan ve üç dafa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada tekilf edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 11-4-936 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 10 - 12 ye kadar yapılacak ikinci artır
mada (keza muhammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak sartiyle en 
ç~k ar:nan talibine ihale olunacak~ ve bu nisbeti bulmadığı tak
dırde ıse 2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borç bes sene 
müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
kib verilmediği takdirde üzerin eihale edilenin talebi üzerine lhale 
tar ihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme
si için yed i gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında 
ihale b~deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüks__ek teklifde bulunan talibe. :eklifi veçhile almağa razı 
olup olmadıgı sorulduktan sonra teklıfı veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talibten tahsil edilmek Üzere bu talibe ihale e· 
dilecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni
den on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en cok artıran ta
libine ihale edilecektir . 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluy:ı aiddir. 
.. 9. - B~rçlu ve alacaklılarla diğer ~lakadarların bu gayri menki'ıl 
uzerındekı haklarını ve hususiyle faı:;ı: ve masrafa dair olan iddi
a!annı evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır .. ~ksi takdirde haklan tapu_ siciliyle sabit olmadıkca sa
t~ bedelının paylaştırılmasından harıç tutulacaklardır. 

1 O -:- Artırma va istirak ed ~cekler 10-3-936 tarihinde 934·956 nu
mara ı~e. dairemi:c.deki yerinde herkese acık bulundurulan sart-

• namemızı okuyabılırler. 1-723 

Adliyı~ V ~kalPtiııden: 
. 9.3:936 tarihine müsadif pazartesi günü acık eks"lt 1 ı 
ıhaJesı yapılacağı 22.2.936 tarihinde ilan edile~ temy~ me hyko uy ~ 
dos,.,a rafl . •. 1 _, ız ma emesı 

arının fı:ı · :ı•1•1rr ın ·~·"'c•:>n s:ırfı na.. 1·1 · 11 -
il:'.in ohınıır. ( 4 •9) ar c ı ı ış o r ug·ı 

1 .. , l-i31 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satrnalma ''""misyonu ilanları 

Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ı 
7 / 4/ 936 Sal ·· •· d k ı f ve veren er . ı gunu saat 15,30 a apa r zar usul ü ile Ank d t d 
r~bınasrnda satrn alınacaktır. Bll işe girmek istiyenler·:ra 2~96 ~; l~ralı~ ı:ıuvakkat teminat ile kanunun tayin etiği vesika{arı ve t;k. 
liflerını aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reislig~· 1 • 
lazımdır. ıne verme en 

Şartnameler 145 kurns mukabilinde Ankara ve Haydarpas.a vez-
neJrinde satılmaktadır. · (343) 

1 - 671 
İLAN 

Muhammen bedeli 19371 lira 19 kuruş olan 106 kal b 
rak .16. 3. 1936 pazartesigiinü saat 15 de HaydarpasademGmatb~ ev
dahılı·nd k" b" · · . · · a ar ınası . e ı ırıncı ışletme komısyonu tarafından ka l f 
lıle satın alınacaktır. pa ı zar usu-

. Bu işe girmek istiyenlerin 1452liıa 8'1 kuruşluk kk 
mınat ve k · ·-· "k ., muva at te-. an unun tayın ettıgı vesaı ı e tekliflerini ek ·ıt ·· ·· 
saat on dor de kadar komisyon Reisliğine tesıı.rn· etme! sı_ 

1
1!1e gdunu 

' ?l'ltır:ıcaatla rr. ( 416) 
B . . . erı azım ır 

u ışe aıt §artnameler komı syondan parasız olarak d - t 1 k. 
1 tadrr (439) agr ı ma -

. 1~71~ 

/ 

2 ve 20 komprimclık .1mbal.ıılurd.ı 

bulunur Amb.:ılaı ve ~OMprıme 

!erin uıcriııde halı~lı~ırı il~ tjfıuı 

e d e n $ m a r k ,ı ~ ı rı ı .ı r d y , 11 ı ı 
UZZl-0§ UM ZJALJ'.W &; 

SAYFA 
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AOAPAZ/\RI 

T ürl{ 'ri•·arel l~anl{a~ı Td:· r·~ 
l\leclisind~n: 

On yedinci senelik hisserlarJar umumi: 
toplan tısı da vetnamesi 

Adapazarı Türk Ticaıet Bankası His:;edarları Umumi Heyeti 
senelik toplantısı 30 Mart 1936 pazarte:;ı günü saat 16 da Ankara
da Işıklar caddesinde Banka Merkezinde yapılacaktır. Esas muka
velenamenin muaddel 24 üncü maddesi mucibince istirake salahı
yettar olan hisedarların 26 ıncı madde ve te-. fi kan toplantı güniin
den laakal iki hafta evel duhuliye varakası almaları lazımdır. Ve
killerin de hissedarlardan olması mesruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka mt rkczi
ne veya şubelerine müracaatlarını dileriz. 

I\lüzak:erat ruznamesi 
l - 1935 senesi muamelatına ait idare meclisi ve murakabe he

yeti raporlarının okunması. 
2 - 1935 senesi bilançosu ve kar ve zarar hesaplarının tetkik 

ve tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - İstifa edenlerin yerine idare Meclisinde seçilen azanın 

tasdiki ve müddetleri bitenlerin yerine aza intihabı. 
4 - İki murakrp seçilmesi ve ücretlerinin takdiri. 1-717 

Deııiz t.evazım Satınalma 
l(omİS)10nundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin B d. 

Lira K. 
11000 Mr. kaputluk kumaş 28050 00 

15000 Elbiselik 39750 00 

M. Teminat pazarhğın gün 
Lira K. ve saatr 

21()3 75 2 mart 936 pazar-
• tesi l 4 

2981 25 2 mart 936 pazar
tesi 15 

Yukarda yazılı kum.aşlar pazarlık suretiyle alınacaktır. Kaput 
1uk. ~umaşrn şaı;~amesı 140 kuruş ve elbiseliğinki 199 kuruş mu-
kabılınde alınabıhr. Pazarlığa gireceklerin yazrlı gün ve tt 
koınis .. · ı kk saa e . Y~.na gosterı en muva at teminat makbuz veya mektupla-
rıyle muracaatlarr. (975) 1-721· 

Ank.ara Defterdarlığından : 
1 - Tedavülden kaldırılmış olan gümüş mecidiye ve aksamının , • i 

beher gramrnrn 19 kuruş üzerinde vilayet me.rkezleriyle ıımumı 
müfettişliklerden satın 'alınması tekerrür ettirilmistir. 

2 - Mecidiycler k.. b. . ve usuratı ınde sekız yüz otuz ayarında 
olduğuna göre bunların b l · . . · e ıer on gramının be<lelı 15 kurus 77 san-
tim yanı kilosu 15 lira 77 kuruş bedel ile satın alınacaktır. 

3 - Elind ·· ·· ·d· . e gumuş mecı ıye ve aksamı olup yukarıda gostc-
nlt>n föıt ve nisbet üzerinden satmak istiyenlerin her gün defter-
darlık veznesine müracaatları ilan olunur. (453) 1-'28 

Anliara ikiııci l\fıntaka Tapu 
Sicil l\luhafızlığındaıı: 

A?ka:_anm Solfasol köyi.i hududu dahilinde Runguş mevkiinde 
Hakı.r oglu Osman ve Mehmed oğlu Nuri ve Çil Ali oğlu ve Cu
buk çayı ve Kavaklıdere sellegiyle mahdud 13 dönüm mxkdarında 
bul~nan ba~ı~ senetsiz olarak murisleri Şebap oğlu lsmailden te
vanıs sur~tıy.ı: tasarruflarnda olduğundan bahisle İsmail oğlu Ah
med ve Nımet kızı N Jiye namlarına tapu sıkarmak istediklcrirden 
936 yılı mart_aymın 16 pazartesi günü mahallinde tahkikat ve tetı ·• 
k~! y:ıpıla~agmdan bu bağın milJkiyetiyle alakalı olanların evr:~ı 
musbıtelenyk muayyen günde mahallinde bulunacak ke~if me 
na ve yahud Ankara ikinci mıntaka tapu sicil muhafız1ıü-;r.a ,~ m~'.ru
malarr. ( ..ı. ~2) - • ~" 1r-

l - ". 

Kuruluş 

1 8 9 1 
verinı- crkaı 

44 senedir durmadan cıkmakta olan bu h ft 1 k . . 
;ı a ı resırıılı I.! 

?:etenin Ankara'da ·atrs veri A K B A 

~elik abone !O lira Savm ?O kuruş 
Kitapevirlir Sr 

/ 
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Y. Z. Eıı~, l\lüıedavil Sermaye ., 

1\1 ulıa~iı,Iiğindeıı : 
~Iiktarı Fi. Cinsi Muhammen kıymeti 

Li. Ku. Lira Kuruş 

570 
140 
180 
355 

2000 
1400 
850 

264 
186 

1224 
42 

Kilo 

" 

" 

.. 
,. 

tahmini 10 

" .. 
" 

" . , 

" ., 

., 10 
7 
3 

10 
15 
30 

10 
10 

5 
10 

Darr 57 ) 
Keten tohumu 14 ) 
Fasulye 12 88) 
Helvacı kabağı 10 65) 
Sirke 200 ) 
P eynir 210 ) 
Marmalat 255 ) 
Çekirdeksiz kuru 
zerdali 26 40) 

, . ., 18 60) 
Çekirdekli kuru 
zerdali 61 20) 
Armut kurusu 4 20) 

869 93 
Yukarıda tahmin mıkdarı ve kilosunun fiatı cins ve muhammen 

kıymetleri yazılı mahsulat ve mamulat hizalarında gös terilen mu
hammen füıtlar üzerinden pazarlık ile sa tılmasma mütedavil sermaye 
kontlsyom· karar verilmiştir. 

İsteklil· 12.3.936 perşembe günü öğleden sonra saat üçte darı 
keten tohum.ı. fasulya. helvacı kabağ•. saat dört te sirke, peynir. 
marmalat ve saat best.e çekirdeksiz ve çekirdekli zerdali ve armut 
kurusu i~in eski ziraat mektebinde mütedavil sermaye muhasiplİ· 
gind e mütesekkil k omisvona müracaat etmeleri ilan ohınur. (454) 

1-729 

Cezalanan esnaf 

Koyunpazarnda fırıncı Recep, Bahkpazarında franc·,lacı Halid, 
Keçiören yolu üzerinde fırıncı Mustafa, İsmetpasa fırını müsteciri 
Rcc.eıb, Ulucanlarda fırıncı Arif, Hapisane caddesinde fırıncı Sü
ieyman, Cebec ı Halk fırmı müsteciri Recep, İtfaiye ,fü y<lanında fı
rrncı İsmail hamur ekmek cıkardıklarmdan yirmişer , ı..,· ... cuk sarayı 
caddesin:!e gazozcu izzet şeker ve hamızı az gazoz çıkardığında 
be_Ş Kayaş un fabrikası sahibi Al.ıüullah birinci un evsafında olmryan 
un çıkardığından on bes, Koyunpa~armda 7 nuınaralt dükkanda bak 
kal Şerafettin çürük .makarna sattığından be§. Koyunpazarında 26 
numaralı dükka:ıda Ömer patikadan yapılmı!:j helvayı etiketsiz sat 
tığından üı:s, İtfaiye meydanında 17 numaralı dükkanda bakkal Nuri 
yenilecek yağlar evsafında olmayan yağ sattığından on. Doğanbey 
mahallesinde Ilgaz sokağında 25 numaralı dükkanda bakkal Şaban 
un ile karısrk kahve sattığından no. Yenihalde sucu Aziz kirli. tor
tulu su sattığından beş. Zincirli cami arkasında 17 numaralı dükka•ı· 
da piyazcı Bayram, Karacabey hamamr karsısında bakkal Ali, Mu
kaddem caddesinde 56 nuınralı dükkanda Ziyaettin bozuk sirke sat
tıklarından beser lira hafif para ce?asivle cczalandırılmıslardır. (458) 

l-730 

Jandarma GenPI l(omutanlıa-1 An
k~ara Satına ima ·({ornisyonun<lHn: 

1 - Eldeki vasıflarına uygun ( 1500) kilo Eğer sabunu eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 29-2-936 cumartesi günü saat (10) 
da Ankarada Jandarma Genel Komutanlığı kurağında satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - (1500) kilosuna (750) lira değer biçilen sabun sartnamcsi 
parasız olarak komisyondan alınabilir. 

3 .- Eksiltme pazarlrğrna girmek istiyenlerin (56) lira (25) ku· 
ruşluk teminat mektubu ile gün ve saatında komisyona bas vurma-
ları. (321) 1-557 

Kuru/ 

'f üı .. k Ha va Kurumu 

BUYlrK PİYANGOSU 
Simdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

ltihiik ikı·amive 35.000 
Liradır 

Ayrıca: 15.000 12.000 l0.000 lirah~ 
ikramiyelerle 2-0.00 O liralık bir 

mükafat vardır. 

1 

1 

• 

' 

il 

il 

il 
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ULUS 

Kasa: 
Altın: safi kilogram 16.620.961 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altm: safi kilog.ram 4.398-244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 
Hazine tahviller i : 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 

Lira Lira 
23.378.760,96 
12.002.595,-

1.150.291,26 36.531.64 7 ,22 

511.071.47 511.071,4i -
6. 186.495.49 

492.299,78 

ıs. 725.644,26 22.404.439.53 

158.748.563,-

vaki teclivat 11.327.785,- 147.420.778.-

Se nedat cüzdanı : 

Hazine bonoları 
Ticari se-nedat . 

Esham ve tahvjfat cüzdanı 

l
_><>nı~te edilen evıak1 nak. 

A • ıyemn kar§ılığı esham ve 
ahvilat (itibari kıymetle) 

B . Srebest ~sham ve tahvilat 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiss.:claı lar : 
Muhtelif: 

1.727.000,-
14.128.928,97 

34.300.667,56 

15.855.928,97 

4.437.137,38 38.737.804.9-'ı 

25.244,13 
4-206.387,75 4.231.631,Sf 

V'ekun 

4.500.000,-
3.172.443,73 

273.365.745.74 

Sermaye: 

Ih•i· "' akçesi; 

Tedavüldeki banknotlar 

De.ruhtc edilen evarkı naktiye 
K anunun 6 ve 8 inci maddeleri. 
ne tevfikan hazine taTafından 
vaki tediyat 
D eruhte edilen evrakı naktive 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 
R eeskont mukabili itaveten te· 

ll:ıviilr v:ı:.ıPÖile-n 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teabhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

\lluntelif.· 

~A' • 

Pasif 

Lira Lira 

158. 748.563,-

11.327.785,-

147.420.778.-

18.000.000.-

15.000.000.- ' 
1.026.756.6 : 
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Saçları 

dökülenl~ı· 

l\.OMOTF.N K A NZUK 

Sac Eksiri .. 
> 

Saçların döki.i lmesine ve ke. 
peklenmesine mani olur. Komo
ien saçların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. K ')moien sacla· 
rrn ~rdasıdrr. Tabii renklerini 
bozmaz latH ~ : , ihası vardn . 
Komojen kanzuk saç eksiri ma 
ruf eczanelerle ıtrivat mağazala 
rında bulunur 
LİNİMANTOT. KANZUK: 
ROMATt7.MANTN K·\TT 

l)l~,. • <"TnTR 

hastalıkıarı mütehassısı 

Raif ( ;iiriin 
Sabık Eskişen:ı askeri ha., 

taııesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çrkırıkçılar yo 
kuşu alt basında eski iandar· 

ma komutanlığı binasında 
No. 4S 

Öğleden sonıa hastalarını 
kabul eder 

Doktor 

\ li l\1aruf t1nver 
DERt. F1RENG1 VE BELSO 
CUKLUGU ~IASTALIKT,ARI 

MÜTEHASSI S I 
Tabakhane caddesi başında Al. 

tıntaş sokak No. 17. Hasta1armı 
hergün 9 - 13 ve 15 . 20 ye kadar 
kabul eder Telefon: 1298 

lmtiyaz~sahib~ve , Ba}mu '\ 
h:trriri"Falih Rıfkı AT~ 

Umumi neşriyatı idare eden s ~ 

~j,,,}şler.; MUdür~Nasuhl 
1EAYDAR ...... 

Çankırı csddesJ.:ıivanııda 

~·· BaS<m~d!..~Mm.!<5 -' 

Satılık Apartman 
Çıkrıkçılar yoku!iunda mi.isai cl 

şeraitte bir apartımaı. satılıktır. 
Kınacı han işevi Tel :3714 

1-715 

Askerlik terhis ve~ikamla Mu
curun Çidem köyü ilk okulundan 
aldığım şeha<letnamemi kaybet

tim. Yenilerini alacağımt.an es
kilerinin hükmi.i yoktur. 

fbrahim oğlu Mehmed 
1-425 

'lilll Miidafaa \1t>ki'ıl~ · ıı 

Satmalma Komisyouu 
tlanları 

BİLİT 

ı 0.000 adet hasta yaralı gaz
lı fişi defteri tabettirilecektir. Be 

her defterin fia ·r ( 37) kuruştur. 

İlk teminatı (277) liradır. İha · 

lesi 28.2.936 cuma günü saat 10 
dadır. Evsaf ::ıartname ve örneği 

görmek üzere bedelsiz olarak 
her gün M.M. V. satın alma ko· 
misyonuna müracaat eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunda 

gösterilen vesaiklc ve temina• 
mektubuyla birlikte belli gün ve 
saatinde komisyona gelmeleri. 

(330) 1~542 

Ankaı~a V aliliii.ndeıı : 
'-

1 - 5-3-936 tarihine rasthyan perşembe gi.inü saat 15 de Anka• 
ra vilayeti binasında toplanan vilayet daimi encümeni odasında 
179067 lira 69 kuruş kesif bedeli olan Ankara - Kırşehir yolunun 
iltisakmı teşkil eden takriben z+ 37 5Km. tulünde Necati bey cad· 
desi • istasyon - yeni tayyare meydanı yolunun tesviyei türabiye 
sınai imalat makadam şose ve beton asfalt kaplama inşaatı ile mll· 
vakkat kabul ile kati kabul arasında geçecek dört senelik mütema· 
di tamiratı işleri kapalr zarf usuliyle ve 25 gün müddetle eksiltme• 
ye konulmuştur. 

2 - Hususi şartname. eksiltme şartnamesi mukavele projesi ve 
silsilei f iyat ce tveli 500 kuruş mukabilinde Ankara vilayeti Nafta 
Müdürlüğünde verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 10203 lira 38 kuruştur. 
4- isteklilerin teklif mektuplan bu işi yapabileceklerine dair 

Ankara vilayeti Nafıa müdürlüğünden aldıkları fenni ehliyet ve· 
sikaları ticaret odası vesikasiyle muvakkat teminatları 5-3-936 per• 
şembe günü saat 14 de kadar ihaleyi yapacak olan daimi encümeıı 
riyasetine vermeleri lazımdır. (285) 1-493 

Evkaf Umum l\1üdürlü~nden : 
Ankarada Bozkurt mahallesinde kabristan sokağında 72 ada ıs 

parselde kayıtlı 359 metre murabbaı arsan111 mülkiyeti 15 güıı 
müddetle açık artırmaya konmuştur. Muhammen bedeli 718 lira ve 
muvakkat teminatı 54 liradır. Artırma 12-3-936 perşembe günü saat 
15 de ikinci vakıf apartımanın alt katında Evkaf Varidat Müdür· 
lüğünde yapdacaktır. İstiyenler her gün bu müdüriyette tapu sc· 
nedini ve satış şartlarını görebilir. İsteklilerin gününde müracaat· 
ları. (4~7 ) 1-703 

~ ~'llf~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~ 

~---------~;;ılJI~~ Ucuz ve temiz 
BAHÇE MERAKLILARINA ~~ 

• ~ l\Iaııo·al 
~ 

Her aradığınız çam, Avrup::ı 

gülleri, yemiş ağaçları, salon ye· 
sillikleri, bahçe yeşillikleri ve sa 

• ~ 
~ 
~ • 

l( ömürü 
ire ve saire Ortaköydc, Ankara ~~ Depomuzda ~n iyi Kar. 
bahçesinde bulabilirsiniz. Kata ~~ köy kömürü perakende kilos ı 

loğtımuzu isteyenlere gönderi ~ üç l.ıuçuk, toptan üç kuru§ oı 
VASIL ~ oaradır. Tel : 2 791 

~~ İstasyon mahr·ıkat depn 
1-46C. ~ •l su : Hiisevin Orak 

~ ... ~::.:~4ılııı:~~:.;;:a;~:...~:..:!9':z,.,,.....1. ... ~.1."' 

yom/.. 

İmar !\11üdürlüğünden : 
Kimden istimlak 

edildiği 
Mehmet 
Mehmet 

Ali kızı H atice 
Etnine 

Mahaliesi 
A kşemsettin 
AkşemsettiP 

tnkıtab 
fnkıtab 

Ada 
Sokağı No. 

Bendderesi 33 
Bendderesi 33 

Tahtakonak 45 
Tahta konak • 50 

P arsel Muhammen beclel 
No. LİRA 

3 50 
4 50 

25 20 
12 15 ,, 

Yukarıda kayıtları çıkarılan evlerin ankazları 2.mart.936 pazartesi günü ~at 15 de bilmüzayede sıı· 
trlacağından taliplerin imar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (380) 

( 

• 
SiNEMALAR 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

Neşeli mevzuu, tatlı müzikleri, eğ
lenceli sahnelerile seyircilerini biı

yük bir alaka ile sürükliyen 
emsalsiz bir eser 

Gönül Oyunları 
George Alexendr-Adolf Wohlboock 

Renate Muller 

BU GÜN BU < ... ECE 
1 KULÜ~ 

Dünyanın enı:neşhur revü artisti 
E<ldie Cantor 

Tarafından temsil edilen ve cok 
büyük muvaf fakiyet kazanan 

bu eser zerıgin ve muazzam 
bir revü dür. 

Mumyaların Serveti 


