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Japonra'da askeri bir isran ç 
Başbakan, tüze ve finans bakanları ve bir kaç devlet adamı öldürüldü 
İmparator muhafız kıtalarınm isyanı bastırmak iT TY N - ll llES Ht\RBI . 

• • aldıkları ve isyanın im11aratora 
"' 

olmadığı bildirilmektedir 
emrını Amba Alaginin düşmesi yakın 

karsı .,. 
ı,asladılar 

' i(• Bakanı B. (;oıo ha,hakanlık vazif c~sini iizerine aldı 
.;> 

Düşen italyan tayyarelerinin sayısı 17 yi bulmuş 
Dün saat on dörtten itibaren muh

telif yerlerden gelen telgrallarJan, 
Japonyada askeri bir isyan çıktığı an· 
la§ılmaktadır. Berlindeki japon bü
yük elçiliğinin bir subayın münferid 
hareketi yüz.ünden çıktığına ve az za
manda bastırılacağına kani bulundu
ğu bu hôdise, LondraJaki japon bü· 
yıik elçiliğinin yüksek bir 911emuru
nun söylediğine göre, japon dış sıya· 

sasında degışiklik yapmıyacaktır. Ni
tekim, japon dış bakanı B. Hirota 
Sıngapurdaki japon konsolosluğuıı!ı 
çektiği bir telgrafta kendisinin bu 
mest>le ile hiç bir alôlu;sı bulunmad.· 
ğını ve şahsen rahatsız. edilmediğini 
bildirmekte, vaziyetin sanıldığı ka· 
dar vahim olmadığını da ilôve et

mektedir. 

Bununla befaber, Şanghaydan, bii· 
tün Japonyada örfi idare ilurı edildi. 
ği, Londradan, Çinde çıkan japon r.a
zetelerine hôdise hakkında bir teY 
yaz.mamaları için emir verildiği ııe 
her türlü muhaberelere §iddetli bir 
aansür konulduğu bildirilmektedir. 
Tokyo ile San Fransisko ve Londra 
orasında muhabere kesilmiıtir. 

Ağır yaralanmıı olduğu bildirilen 
Finans bakanı T akahafi'nin geçen· 
lerde parlamentoda gÖrÜfÜlen cukeri 
büclceye fiddetle itirazda bulunmuf 
olduğu bildirildiğine göre, ayaklan
manın emperyalist ve militarist ele
manlar tarafından yapıldığı anialjılı 

HAl..Kt;ı GENÇLiK 
F. R. ATAY 

Hemen bütün şarkta okumu§ o
lan, halktan kopar; köksüzle!İr: 
Uğursuzluk eseri olarak geri bir 
memlekette doğmu,tur. Bu halk, 
ona, yurd dışında süs - hizmetler 
veya kolay kazançlar vererek, 
minnetini gösterecek ve nazmı çe
kecektir. Böyle memleketleri do
laştığınızda, halk işi kadrolarının 
iskartalar ve bedbinlerle dolmuş 
olduğunu görürsünüz. 
Osmanlı genclikleriııde istisna

lar vardı. Yeni genelik ise büsbü
tün ayrı bir terbiye ve 'uurla yuğ
rulmuştur. Türkiye Halkevlerinde 
vazife alanlar batka türlü dütün
ınektedirler. Eğer onların övünü
lecek bir şerefleri, yüksekten ba· 
kan bir gururları, duygan bir hay
siyetleri varsa, hepsi bu memle· 
ketten ve halktan olmaktır. Bu ıe
ref, gurur ve hayıireti daha esas
landırmak ve kuvvetlendirmek 
için, memleket ve halkı, kendi ku
suru olmıyan,· geriliklerden kur· 
tarmak lazımdır. Gencliğin asilli
ği, almış olduğu vazifenin ve ba
şardığı eserin büyüklüğü ile ölçü
l~r. İmdi, hiç bir genelik, böy!e 
hır vazife görmek ve böyle bır 
eıer yaratDlak bakımından, Ata
türk g \1cliği yerinde değildir. 

Bu sa vaı için Halkevlerinin ver
nri, olduğu imkanlar, hududsuz
dur · Halk ile kaynaıtığımız, onun

( Sonu 2. inci .aylada) 

··-'-

Londra, 26 (A.A.) - Royter 
bildiriyor : 

Bütün şimal cephesinde büyük 
bir keşif kolu faaliyeti kaydolun
maktadır. hal yanlar taraf mdan 
yapılan keşif kolu faaliyetinin he
defi bilhassa Ambaalagi üzerine 
yapılacak ilerleme hareketini ha
zırlamaktır. Eritre kaynaklarından 
verilen haberlere göre bu yer, ya 
bugün ve yahut en fazla geç ola
ı-ak yarm İtalyanların eline geç
miş bulunacaktır. Habeşler tara
fından yapılan keşif kolu faali
yetinin sebebi ise Makalle mınta
kasındaki son İtalyan hücumlarına 
karşılık koymaktır. Şimal cephesi
nin bir cok noktalarında ve hele 
Makalle~in garbinde ve Aksumun 
yakınlarında habeş müfrezeleri ge-
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1\1 HFII.ı ERi IE GÖRE: 

İngiltere ~ ullı 

teklifinde 
Hassa kıta/arına isyanı bastırması için emir veren japon 1 nıl11ıımamıştıı

Londra, 26 (A.A.) - Burada 
resmen bildirildiğine göre, İngiliz 

imparatoru Hiro Hito 

yor. Onun için, isyan haberi Çinde bü
yük bir heyecan uyandırmıı!ır. Bu is. 
yan Nankin'de, japon ordusunun Çin 

isyanın tlıf sıyasada deiifiklik yapmı-
yacağını söyliyen Jıı bakanı Hirota 

ve Sovyetlere lıarıı yapacağı yeni ha
reketlerin bir baflanllfcı gibi görül
mektedir. 

llıidise nwul oMu? 
Londra, 26 (A.A.) - Japon başba

kanı Okada, finanı bakanı Takahaıi ve 

am.iral Saito'nun öldürüldükleri haben 

japon dıt bakanlığının Sinppura aelen 
bir teblitiyle teeyyüd etmittir. Genel 
müfettq Vatanaka aiır yaralanmıft.i". 

Suikaıd hakkında Londraya a'ağıdaki 

malümat gelmiıtir: 
Mançuriye hareketinden bir az evel 

sil.ah ve mühimmat almıı olan birind 

fırkanın üçüncü alayı bir kaç zabitin ku· 
mandasında Tokyonun başlıca mevkile

rini işgal etmiş ve sü bakanlığıyla polis 

(Sonu 3. iincü sayfada) 

hükümetinin İtalya - habet anlat
mazlığıyle alakadar olarak yeni 
bir sulh teklifi yapmış olduğu ve· 
yahut böyle bir teklif yapmak nİ· 
yetinde bulunduğu hakkında A \'· 
rupada çıkan şayialar temamen a
~ılsızdır. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 

Türkcede 
Jt m~nfi anlamlar 

ıx. 

«))eğil» sözüııüıı '.~ lnınunla ilgili 
kelime1eriıı «Gii nt~s - l)il» teori~i 

' c--saslarına o· «•r(~ aııali7i 
~ 

(Dilimiz.de doğrudan doğruya menli anlamına delôlet eden ke
limelerden ''yok" ve "hayır'' sözlerini cliinkü yazımızda analiz 
etmiftik. Bu manadaki kelimelerin ıonuncu•u olarak, "el eğil'' 
lrelinte•inin ve onunla ilgili sözlerin analizini ele bugiin nqre
diyoruz l. 

l>t•iil 

''Var" ve "yok'' kelimeleri gibi, 
''değil" ıöz~ d~, deskriptif gra· 
merde mahıyetı pek iyi tayin edi
lemiyerek ''menfi anlamlı söz'' di
ye ıeçiliveren kelirnelerden biri
dir (t]. Türkçede rnenfi anlamı
na gelen sözler arasında analizi 

(J] "Yok" kelimesinin analizi 
(Ulus) un 1-11-1935 sayı rnda ya· 
pılmış \'e dünkü yazımızda tekrar 
edilmiştir. nvar-- kelimesinin an•· 
/izi ileride yazılacaktır. 

epeyce ehemmiyet götüren bir ıöz 
de bu "değil'' dir. Bu ehemmiyetin 
başlrca sebebi, bu kelimede bir
kaç elemanın birbiri içine girmiş 
bulunmasıdır. 

"Değil" kelimesinin analizine 
başlamadan önce, bu kelimenin 
başka Türk ıehçelerindeki aörü
nütlerini gö1:den geçirmeliyiz. 

"Değil" kelimesinin Türk leh
çelerinde fU tekillerini buluyo-
nız: 

(Sonu 2. inci e!lylada) 

celeyin İtalyan hatları geriaine a
kınlar yapmakta ve İtalyan ileri 
kollarını ansızın bastırmak üzere 
tertibat almaktadırlar. Habefler. 
İtalyanlara büyük yığınlar halin
de hücum ettikleri zaman uğradık· 
ları muvaffakiyetsizlikler üzerine 
yeniden bu çete harbı taktiğine 
dönmüşlerdir. Zira bu takdirde İ
talyanların topçu kuvvetleriyle 
tayyareleri fazla bir İf yapama
maktadırlar. Bundan batka habet 
mahfillerinin bildirdiklerine göre 
baskın unsurunun büyük ehemiyet 
kesbettiği ufak çarpıtmalarda her 
iki taraf aıağı yukarı aynı muvaf
fakiyet şanslarını haiz bulmakta 
ve bu hal ise habeşlerin lehine bit
mektedir. 

Dessie'deki habeş karargahın
da bulunan muhtelif bitaraf mü
ıahitlerin kanaati şu merkezdedir 
ki, hücum tankları, tayyareler ve 
motörlü nakil vasıtaları filhakika 
gayet kıymetli yardımcı unsurlar· 
dır, fakat işin nihayetinde araziyi 
zaptedecek, temizliyecek ve niha
yet bu zaptedilen yerleri kendi 
elinde tutacak olan esaslı muhare
be kuvveti gene piyade ve nefer~ 
dir. 

1'iifeJ.· lı·ı,,.şmm ile dii§iiriilen 
tayyare 

Volkayt bölgesinde Kalitya cl4 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fıkra: 

Aııtoloji 
Basın Direktörlügünün yap

mış olduğu son cinayeti pphms 
haber almışsınızdır: Gelen geçen. 
yahut T ürkiyeye hiç uğramıyt111. 
fakat hemen hepsi henüz T iirkiye
nin garblı sanat ve fikir culamlarc 
olduğundan şüphe eden frenklere 
vermek üzere bir küçük antoloji 
hazırlamış! §İİr ve nesir yazanları
mız.elan bir kaçını unutmuı; yahut 
bir kaçı hakkında, kendilerine ve
ya bCJ§kalarına aykırıca gelen hü
küml erci e bulunmu •. 

Halbuki •İz bizim biribirimiz 
için hükümlerimizin ne lr.adar 
in•allı ve doğru olduğunu bilirsİ· 
niz. Dilimizde de •anat ve edebi. 
yatın dünkü veya bugünkü vazi
yetini göıteren bir sürü uerin de 
bulunduğundan ıüphe•İz maluma
tınız vardır. T eva~uumuz da sizin 
için meçhul değildir. Baaın DiTelt
ıörlüğii ne bu hükümleri tarfnlıf 
ne bu eserleri okumu§, ne de ,.:_ 
/islerimi:. hakkındaki mulaalıeme
lerimizi göz öniinde tutmuıtur. 

. Latileri ~•rakınız: Biz edipler, 
§~ır, frnl~ıdt;:ı!er kendimiz tür~• 
bır edebı}'al tarihi veya bir anto
l~ii. ynps~lda Basın Direktörlüği 
gıbı, vazıfoleri doğrudan doğruya 
bu olmıyan, fakat biraz eksik v• 
ycınlı§ta ol~a, yeni Türkiyenin ma.
nevi ve maıldi nlflftZ'arnrm t....ı
molttan mesai or..ıara 6ir &w 

fSay11tyı çeoirinisJ 



SAYFA2 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
(BO§ı J. inci uıyloda) 

1. - Tö.öl, tugul "Kazan leh
çesi". 

il. - Tiqıiil "Çağatay, Kırgızı 
Baraba lehçeleri'' [2]. 

Bu fekillerin mahiyetçe hep bir 
oWuğu görülüyor. 

"Değil" kelimesinin hakiki ma
hiyetini bize gösterecek en mühim 
emareyi ''Divanü Lugat-it-Türll'
te görüyoruz. "KG§ garlı M ah
,,,,,J" un sözlerini aynen naklede· 
lim; 
"Dağ ve Dhağ [3]: Bir edattır, 

manan - arapça - "leyse" - yani 

''olmadı,, - dır. Argu Uigatidir. Me
.elô: "Ol andağ dağ ol" denir ki 
"hu böyle olmo.dı" demektir. O
ğuzlar bu kelimeyi alarak "dag ol" 
aöz.iinün "tekül" ıekline çevirmİf
lerdir ki bu ila "leyse" manaıına
Ju. Oğuzlar Argulara kom§u ol
duklarından iki oymağın dilleri 
J« bitibfriyle hrrımııttr."· [4]. 

1-a izah ;1öeteriyor ki "değil" 
kel~i. bir tek kelime değildir. 
Aılında iki kelim'!den mürekkep
tir. Bunlardan biri, menfi anlamı
m da l&Jıyan "dağ - Jeğ" sözüdür. 
öteki de ona vuku ve huduı ma 
naıı, yani fiil hükmü katan "ol'' 
kelimesidir. Fakat iki kelime kay
natarak bir tek kelime halini al
mıfbr. Öyle ki bugün "değil" e 
büküm manası katmak için yeni
den ''dir" de getirerek "değildiru 

J., Jl. - Radlol: Türk lehçeler 
IUgati, cilt: 111. 

[2] Kırgız lehçesinde bu "tü
gül" sözü - yine menfi anlamında 
olmakla beraber - bizim kullandı
ğımız iki şekilden yalnız birinde 
kullanılıyor: iki şey arasında mu
kayesede menfi olarak "ve hatta" 
makamında "et tügül su da yok" 
yani "et değil su bile yok'' denili
yor. Fakat "bu böyle değildir, gi
bi menli hükmü verme yerinde 
Kırgızlar .. değif' demiyorlar; 
"imes" diyorlar ki bunun "mez,, 
olduğu meydandadır. 

[3] Burada "dh" ile işaret etti
ğimiz ses, eski Türk lehçelerinde 
görülen "d" ile "z" arasındaki ses
tir ki Divanda da Arapçanın pel
tek "z" harfiyle yazılmı§tır. 

[ 4] Divanü Lugat-it-Türk, cilt: 
3, s. : 114. 

nek 11eya kaynak hazırlamış olsak, 
daha iyi bir harekette bulunmuı 
elmazmıyız? Franıı.zca Ankara,yı 
,ıkarırken, edip ve §Girlerimizden, 
lrenkçeye laanği eıerlerinin çe11ril
me11nı istediklerini ıornwıtuk. 
Fransızca Ankara, Baaın Direktör
lüğünün antolojisinin yetifemİ· 
yeceği kadar geni§ bir muhit için
de okunmcılıtaclır. Gönüllü abone
leri araaında bir kıra/ bile vardır. 
Aldığımız cevablar hemen hemen 
hiçtir. 

lyiai mütehaHıalan taralınclan 
liırkçede bile yapılmamıf olan bir 
eaerin, mesele ile ancak bir bakım· 
Jan alakadar olan bir makamca 
hiç kusurm:zu yapılmasını bekle
me/de naaıl haklı olabiliriz? 

Biz.i 1ahaen utediğimiz gibi ta
nıtmamı1sa da, bir takım ekaik
leri ve zühullai olsa da, mensup 
olJuğumuz liltir ôlemi hakkında, 
Tiirltiyeyi pek az bilen veya hiç 
bilmiyenleri, cız çok bilğilendir
nwğe çalqan Baın Direktörlüğü
nü tebrilı etsek daha doiru olur. 

Ba bir ticaret firmaları kata
lojv dejildirki unutulanlar veya 
i.tefliJıleri gibi ilan eJilmiyenler, 
zarara uğrama.klan fikayet etain
ler. lngilixe ve almanccuını ya
parken, Baaın Direktörlüğüne her
ite.ten eaer iatemesini tavaiye ecle
rint. Bundan b(lfka, laerkuten mu
ayyen bir liate iaimleri la~klıında 
tenkit lilui de ütuin. Sonra lıü· 
çiilr bü jiiriyc,aerleri ve miitalea~ 
lan ;.Mil 4tirain. Böylelilıle I ür
kiycnİn tle bir elısiiW tam""'1.a-
mafa JeUilet elmİf olur. :~~ 

bile deriz [5]. 
Şimdi bu "clağ" kelimesini ana. 

Jiz edelim. Etimolojik tekli tudur. 
(1) (2) (3) 
ağ + ad + ağ (z) 

(1) Ağ: Ana köktür. Doğrudan 
doğruya "esaı, varlık" anlamlan· 
nadır. 

( 2) Ad: Ana kök anlamının sa
hibi olarak onu kendinde temes
sül ettiren premipal bir eleman
dır. ''Esas ve varlık" mefhumlan
nın sahibi demek, tabii ''var" de
mektir. 

Bu halde ana kökle kaynaşarak 
"ad" feklini alan ve sonradan Ü· 
çüncü elemanın tesiriyle vokalini 
de kaybederek tek "d" konsonu 
halinde kalan bu unsur "varhk 
vasfını haiz olan bir sahip" anlat
maktadır. 

(3) Ağ: Etimolojik şekilde de 
işaret edildiği gibi, bu elemanın 
(ğ) si (z) den değitmedir [6]. 
Manası "uzak saha'' dır. Bu hal
de aııl menfi anlamı yine bu ele
mandadır ki bunun da bir (V. + 
z) den ibaret olduğu görülüyor. 

Ana kök kendisini temıil eden 
ve "sahip" anlamı alan elemanla 
kaynaştıktan ve baş vokal de düı
tükten sonra son (z) konsonu (ğ) 
ye çevrilmiş, böylece "dağ" keli
mesi "varlık kendisinden çok uzak 
sahada bulunma'' manasını almış
tır. 

"Dağ - daz" sözünün bu men
fi anlamını böylece anladıktan 
sonra "değil" sözünü analiz ede
biliriz. Yukardaki izahlara göre 
kelimenin etimolojik ıekli şudur: 

(1) (2) (J) (4) 
(eğ -ı- ed + eğ (z) + il) 

(1) Eğ: Ana köktür. "Esas'' ve 
''varlık" anlamınadır. 

(2) EJ: "Sahip" anlamiyle ana 
kök mefhumunu temessül ettiren 
elemandır. 

(3) Eğ: "Ez'' den değişmedir. 
Varlık mefhumunun sahipten pek 
uzak bir sahada bulunduğunu, ya
ni sahibin varlıktan bir hissesi ol
madığını anlatarak "var" mefhu· 
munu menfileıtirir [7]. 

[S] Menli anlamlı kelimeye ··oı" 
getirmenin misalleri vardır. Bu
rada iki misali zikredelim: 

( 1) "Yok'' anlamına kullanılan 
"çog" sözüne "ul" katılarak ''ço
ğul" yapılır ( Radlol, III. ''Şor ve 
Sagay lehçeleri". Radlof bunu 
(Çok + ol) diye izah ederek şu 
misali de yazıyor: "Adazı çogul, 
icezi çogul - babası yoktu, anası 
yoktu". 

(2) Fransızca "'nenni" kelime
si de (nan + il) den yapılmıştır. 
( Dictionnaire etymologique de la 
Jangue lrançaise, par Oscar Bloch, 
T. 1., p. 375). 

[6] Bu ek doğrudan doğruya 
(ağ) olarak tamamlayıcı anlamda 
alınırsa (adağ) ve (dağ) kelime
leri çıkar. Bunların birincisi - ana 
kökün "kudret, kuvvet" anlamiy
le - kuvvet ve kudret sahibine nez
redilen şeyi anlatır ki "adak" de
riz. İkincisi de yine o anlamla 
kuvvet ve kudret ve azamet ken
disinde tecelli eden şeydir ki 
''dağ" dediğimiz odur. Bu sözde 
ana köke "ateş" anlamı verirsek 
"dağlamak" sözünün aslı olan 
''dağ" çıkar. 

[7) Burada da "ğ" kon.sonu "z" 
den değişme olmıyarak alınacak 
olursa - dokunmak, temas etmek. 
anlamına olan "değmek" kelime
sinin "değ~' aslı kurulmuş olur. 
Ana kökün "hareket" anlamiyle 
''değ", bir sahibin üzerinde bir 
hareketin tecellisidir. Bu da o ha
reketin o sahibe teması demek o
lur. Bunun "t" li şekli de vardır. 
"Teğ'' sözüne süje veya obje anla
miyle "im" getirilerek "teğim" ve 
buna da tamamlayıcı "eğ" katıl
masiyle "teğimeğ" kelimeleri ku
rulur. Son ''ğ" konsonu "s" ye 
çevrilerek ''temas" kelimesinin de 
etimolojisi bulunmuş olur. Böyle
ce "temas" kelimesi de hareketin 
bir sahipte tecellisini ve bir süje 
veya objeye taallukunu ilad11 eller 
k: hareketi yapanm başka bir sü
je veya objeye dokunmasmı an~a;
tan bir kelime olur. 

ULUS 27 ~UdA 1 h.1.>ll 

• 
iÇ HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLAf!.l: 

B. Faik Kurdoğlu 
İstanbul, 26 - Ekonomi Ba

kanlığı mü~tqarı B. Faik Kurdoğ
lu bugün latanbula geldi. Yarın 
Londraya gidecektir. 

Anadolu Ajansının bir 
tavzihi 

İstanbul, 26 ( A.A.) - Avrupa
ya gitmekte olan Ekonomi Bakanlı
ğı Müsteıarı B. Faik Kurdoğlu ve 
Sümer Bank Umum Müdürü B. Nu
rullah Esad'm seyahatleri hakkında 
gazetelerimizde çeşidli haberler gö
rülmektedir. Salahiyetli bir merci -
den aldığımız malumata göre bu zat
ların seyahatlerinin sebebi memleke
timizde başlanu, bazı ticari müzake
relerin yakından gözden geçirilmesi 
ve gerekirse intacıdır. 

Bir işten el çektirme 
İstanbul, 26 - Y eniköy sulh 

mahkemesi başkatibine adliye 
müf etti,leri iıten el çekdirmişler
dir. 8q kitib zimmetine para ge· 
çirmekten suçludur. 

Göçmenlere tohumluk 

dağıtılıyor 
lzmit, 26 (A.A.) - ilimize yer -

leştirilen romanyalı göçmenlere da
ğıtılmak üzere Ziraat Bankasınca 
ilimiz için ayrılan 400 ton buğdayın 
ilk partisi gelmiş ve bankanın lzmit 
şubesince göçmenlere dağıtılmasına 
başlanmıştır. 

Yazı müsabakasını kaza

nan mektebliler 
Tasarruf Haftası içinde Ankara 

mekteblileri arasında bir yazı müsa
bakası açıldığını yazmıştık. Sa),lan 
birkaç bini geçen genç mekteblilerin 
yazılan ayrılan heyet tarafından se
çilmiştir. Muhtelif mekteblerdc bu 
yazı müsabakasını Gazi ilk okulun
dan 12, ikinci orta okuldan8. Ulus 
ilk okulundan 1 7, Devrim ilk oku -
lundan 12, lnönü ilk okulundan 8, 
Necati ilk okulundan 4, Atatürk o -
kulundan 6, Canlılık ilk okulundan 
8, Ticaret lisesinden 1 O, ismet lnö
nü kız enstitüsünden 1 O, Sanat oku
lundan 6, Mimar Kemal okulundan 
3 talebe kazanmıştır. 

( 4) il: Bu suretle teşekkül eden 
yokluk mefhumunu çok engin ve 
yaygın bir ıahaya naklederek ona 
fimil ve mutlak bir mana veren 
ektir. 
(Eğ + ed +- e~ -ı- il =- eğede

zil) sözünde anli kök kendisinden 
sonra gelen elemanla kaynattık
tan sonra bat vokal dütmü§, üçün
cü elemanın (z) si de (ğ) ye çev
rilerek kelime ş0n fonetik ve mor
folojik teklini almıştır: DEGIL. 

İşte böylece (el eğil) sözü "bir 
varlığın sahibinden çok uzak bir 
sahada alelıtlak tecellisi" anlamı· 
na gelir ki bu da o sahibin var
lıktan uzak, yani mahnım kaldığı 
demektir. 

Not: 1. - (Dağ) aslındaki (ğ) 
nin ( z) den deği,me olduğu anla
şılınca (dağılmak) sözünün eti -
molojiai de ortaya çıkar. Bunun 
etimolojik ıekli şudur: 
(1) (2) (3) (4) (S) (6) 
(ağ + ad + ağ + ıl + ım + ak) 

(1) Ağ: Çokluk anlamiyle ana 
köktür. 

(2) Ati: Sahip anlamiyle ana 
kökü temeaıül ettiren elemandır. 

(3) Ağ: Hakikatte (az) dır. 
Çokluğun pek uzak bir sabada 
kaldığını, yani onun menfi sini ifa
de eder. Çokluk uzak bir sahaya 
yayılınca tabii dağılma hareketi 
ba§lamış olur. 

· (4) il: Çokluğuıı sahipten çok 
uzak bir sabaya yayılqmın fimil 
ve alelıtlak olduğunu ifade eder. 

(5) im: (Dağıl) sözünün taal-

f."otograf • • 
ser<!ısı l"" 

Basın genel direktörlüğü tara
fından hazırlanmı' olan fotograf 
sergisi önümüzdeki cumartesi gü
nü saat 15.30 da sergi e\'inde İç ba
kanı vekili B. Celil Bayar tarafın
dan açılacaktır. 

Eski bir şehrin harabesi 
bulundu 

Çankırı, l 7 (A.A.) - Çerkeşte 
çıkan altınların bulunduğu yerde in
celemelerde bulunan müzeler işya -
nnm yaptığı tetkikatta Roma Bi
zans de\lrİne ait bir şehir harabesi çı
karmıştır. Harabede Kayseri'deld 
hüyiiğ~ benzer bir hiiyük ,.e harab 
mabet ve mermer siitunlar, altın pa
ralar bulunmuştur. Bu şehir hanıbe
si Sart şehrinden küçük ve fakat ma
mur ,}lduğu zannını veriyor. 

'. ,İki suçlunlı.n cezası .. 
affedildi . 

Adam öldürmekten 12 sene 6 ay 
hapis cezasın"' mahkum Gönenin Ak 
çapmar köyünden Şaban oğlu Niya· 
zinin ve gene adam öldürmekten 15 
sene ağır hapse mabküm ve Manisa 
bapisaneainde mahpus İbrahim oğlu 
Şerefin haıtalıklan dolayiıiyle geri 
kalan cezaları Bakanlar meclisince 
affedilmiştir. 

~'Pni sekiz nahiye 
t::lazize bağlı Palo kazuı merke· 

zinin Kovancılar, BengÜle ba.ğlı Genç 
kazası merkezinin Kupur köyüne nak. 
li ve Genç kazasında yayla, Diyarbe· 
kirin Lice kazasında Heu.n., Çermik 
kazasında Çünkü§, Yağm; Kulp ka· 
zas1nda Bahamdan, Cikse Silvan ka
zal!lnda Başnık; Ergani Osmaniye ka· 
zasmda Yengetil adlan ile 8 nahive 
kurulması bakanlar meclisince kabul 

c:c:!il"!İttir. 

l'oli ... ıe: 

İki hırsız yakalandı 
Kırıehirli Osman ve arkadaşı Ab

dullah, F evzipaşa mahallesinde Emi· 
ne, Hakkı ve Arifin evde bulunma
dıkları bir sırada kapılarının asma ki. 
Jidini kırmak suretiyle İçeriye gi'" -iş

ler ve Arifin pantalonu ile yorgan ve 

üç gömleğini ve [minenin bir bohça 
eıyuını çalarak kaçmışlardır. Polis 
bu iki hırsızı derhal yakalryarak hak· 
larında takibata başlamıştır. 

luk eylediği süje veya objeyi gös
terir. 

(6) Ak: Kelimeyi tamamlar, 
tayin eder, ifade eder, isimlendi
rır. 

Görülüyor ki (dağılmak) de
mek, çokluğun uzak bir sahaya 
yayılarak darma.dağın bir hale ge
liıinin ifadesi demektir. 

Not: 2. - (Dağıtmak) sözü de 
yine bu yolda analiz edilerek "bir 
failin çokluğu pek uzak bir saha
ya yaymasının ifadesi" manasını 
venr. 

Not: 3. - (Değil) sözünün '"tö
göl, tugul, tügül, tekül" tekilleri 
de aynı mahiyettedir. Etimolojik 
şekillerini altalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Değil : eğ + ed + eğ + il 
Tögöl: öğ +öt+ ög +öl 
Tugul: uğ +ut+ ug + u1 
Tekül : eğ + et + ek + ü1 
(Değil) kelimesinin analizi de 

böylece yapılınca, Türk dilinde 
menfi anlamlı tek kelimelerde, 
edatlarda ve eklerde asıl menfi 
manasının daima bir (V. + z) 
elemaniyle ifade edildiği kat'i IU· 

rette tahakkuk ~it demektir [8). 
l. N. DiLMEN 

[8] Türkçedeki menfi anlamlı 
sözlerin bu analizlerini tamamla
mak üzere lndo - ôropeen ve Se
mitik dillerdek; menfi anlamlı 
sôzlerin Türkçe ile mukayesesine 
ait araştırmaları da yarından iti
baren neşre başlıyacağız. 

Bakanlar nıef'lh~in,:le 
Bakanlar meclisi dün Bafbakan 

ismet lnönü'nün reisliği altında top-. 

!anarak muhtelif i,ler üzerinde go -
rüpnelerde bulunmut ve bu işlere 

ait kararlar vermiftir. 

Döviz yerine dışardan 
al tın getirtilebilecek 
Türk parasının kıymetini koruma 

hakkındaki l l numarah knrarnaın~ 
nm 39 uncu maddesine bir fıkra ek
lenmesi Bakanlar mec:lisince kabul e
dilmiştir. Eklenen bu fık;rn)a gore 
39 una. maddede yazılı döviz yerme, 
dışardan altın getirilmesi de caiz ola. 
caktır. Yalnız altın getir'?l~~ isti yen· 
(t;r altınlarm dışardan getirilme\ t~ • 
olduğunu ilgili makamlara tasdik et· 
tirecekler ve bilahare altınları Mer· 
kez bankasına resıni rayiç ü:ı~rin • 
den satmağa mecbUT olacaklar ~ 

dır. 11 numaralı kararnnmenin gerek 
39 uncu maddesinde, gerek diğer 

maddelerinde ihracat dövızleri hak
kındaki hükümler altınlırr hakkı:ıda 
da cari olacaktır. 

Finans Bakanhğı müşavir 
avukatlığı 

Finanı 'bakanlığı müşa,ıir &\'Ukatlığı· 

na gümrük ve inhisarlar müşavirliği bi· 
rinci •rürnevvizi irfan tavin edamirfi~ 

Bm:betke 

H \LKÇI GEı 'ÇLl 
(80fl 1. inci sayfada) 

la tanıttığımız, bize biribirimizi 
benimseten mu h i t 1ler onlardır. 
Halkevleri, herkese, kendi resmi 
ve buauai itleri dııında, doğrudan 
doğruya, halk hizmeti icin fırsat 
vermektedir. Bir mübend"sin yol 
yapmaktan, bir muallimin ders ver· 
mekten, bir memurun masasında 
çahtmaktan, bir endüstri adamı
nın makinalar arasında do!qmak
tan gayn, ve onlar kadar ehemi
yetli bir vazifesi de, yeni kültürün 
bütün davalarını yığına malebnek, 
en büyük vahdet olan nıh birliği· 
ni tamamlamaktır. 

Bu sene yeniden 33 Halkevi da
ha açılmıtbr. İstatistikler, Halke
vinde çalışanların sayısını, 631 a
vukat, 1068 doktor, 7733 muallim, 
6826 tüccar, 19505 iıçi, 8429 çift
çi, 3536 sanatkar, 6960 ı memur 
olmak üzere 4725 kadm ve 50,273 
erkek olarak bildirmektedirler. 
Mesela bir Gümüşhane merkezin· 
de bir yılda 68 konf era.ns, 8 balo 
verilmi§ ve 17 toplantı yapılmıt
tır. 103 Halkevinde 146,463 va
tand~ 6525 ders verilmiştir. 
20,931 yurddaşın bu1unduğu 495 
köy gezisi yapılmıştır. 623,065 va
tandaşla birlikte 291 bayram kut
lanmııtır. Halkevlerinin açtığı 23 
resim sergisine 33,125, 36 yerli 
mallar sergisine 223,030, ayrıca 
20 türlü sergiye 41,024 kişi gel
mi:.tir. 30,699 sporcu ile 564 seya
hat yapilin1'tu. Halkevi kitapha
nelerindeki 106,551 kitabı 624,727 
yurdda.ş okumuştur. 294,500 kişi
nin bulunduğu 782 temsil, 137,048 
yurddaşın bulunduğu 776 konser, 
295,736 vatandaşın seyreltiği 638 
sinema. 321,418 yurddaşm dinle
diği 1503 konferanı verilmi~fr. 
399 kongrede 34,103 ki!i bulun• 
muflur. 187 Halkevi balosuna 
43,315 yurddaı gelmiıtir. 
Oımanlı imparatorluğunun me

sela son senesinde, lıtanbul dış.m
daki bütün Türkiye için, bu ra
kamlann hepsinin kartı~na h r r 
O koyunuz. Halkçı genetiğin ma
nası ve eseri ne olduğunu kanar
sınız; 

Kültür böyle değişttek. k fa 
böyle yenilenecek, daha güzel zn· 
manlann pek mesud Türklvesi an
cak böyle vücud bulacakt~ 

F. R ~., "-}' 
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SONDAKiKA= 
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Japonyada vaziyet düzeldi 
Din, aıece yarısma kadar japo. ;ç bakanbğımn tebliğine atfen Tokyo, Lond· 

,. ve Şanghaydan geJ..,0 haberlere göre,. japo.'l ~ü~-~meti vaziyete hakim ol~. U§ 

•• ba aalbk jandarma, polis kuvvellerıyle elbırlıgı yapan asker kuvvetlerı ta· 
rafınd~n tet~İn cdjlmekte bulunmıı~ tur. Hiç bir maliyeci veya endüstriyele tı: · 

.. d'ln · t". Tokyo borsası muvakkaten kapalıdır. Ağır yara1anmlf o .. 
Co\ \ 1.11:eı ıeuu;in. 

V l 
· "l .. ·t ··r Tokyo garniz<- .u kuına&ıdanı radyo ile yapbğt bp:·an. '.!. ' · 

a ~na1>e o nı!A~ u . • · 

1 
··h· ktaları İ"'gal etmekte olduU.,.nu bildirmekte ve halkı süklı .. ıı 

ort UUUH :11u ım no "' "' -
ınt•'ıil fa rava 0;\ğırmaktadır: 

lh tiltll, ·ilcı ued.,11 ayakla1111u;:for l 
Tokyo, ıti (A.A.) - ihtilalciler ta

rafından neşredilen bir beyannanaeJt> 
hareketi yapclH ,ub.ıyların, imparatoru 

ihata t=<len ve Okada ve başka bazı süel, 
finansal ve Bürokratlarla birlikte -nilli 

siyual rejimi yıkmak İ:;liyen bozuk un

Mırlan Japonyanm büyük güçlüklert.! 
karıda,tığr ıu sırada ortadan kah•ırma
ia karar vermİ.f oldukları bildirilrnekte· 

dir. Beyannamede, bu subayların gayesi 
ıi,....ı rejinıi müdafaa suretiyle impa· 
ratorluğa kartı olan vazifelerini yerine 

setirmek olduğu kevdedit=· 

lliikiimet istifa etti. 
Londra, 26 ( A.A.) - Buradaki 

japon •efaretinin bir tebliğine gÖl'e 

TokYO M;kHmeti İ8tifa etmıştir. 

.. 
Hiikiimeı vaziyete hiildnı 

Londra, 26 (A.A.) - Son gelen hıı· 
b.·ı·lere göre japon hükümeti vaziyett. 

hakim olmuştur. Borsa ve bankalar tek 
raı· faaliyetlerine başlaımşlardır. Deniz 
askerleri bakanhklan muhafaza etmekte· 
,J; ,.. Poliı müdürlüğü hala aasilerin elin· 

dedir. Yaralanmış olan polis mü 
a•ilere karft bir hareket bazırlamaktadH 
Kont Makino'nun evine yapılan tecavüz 

esnaaında asilerin reisi öldürülmüştür. 
Kanlı bir çarpıımadan aonra K ~- · 
kino hafif bİr yara ile kurtulmuştur. 

80 ki§i öldü 
Singapur, 26 (A.A.) - Buradaki 

japon gazetelerinin yazdığma göre 
Tokyo hadiseleri esnasmda 80 kiti 

ölmüştür. 

kas imru şimal ce1,hesinde baskınlar 
ya-p~ağa devam ediyor 

Adisababa, 26 (A.A.) ·- Raa 
lmru kuvvetlerinin italy:m geri ir
tibat hatlarını vurmak yolundaki 
hareketleri devam etmektedir. Bu 
orduya mensup kuvvetli müfreze-
ler Eritre ile Habeşistan sınırım 
teşkil eden Marebin öte tarafında 
ve Sorona ile Nidinar nehirleri a
raamda yeni akınlarda bulunmuş-
tur. Aksum'un şimalinde habet a
kıncıları Adua yoluna hücum et
ınişlerdir. Bugün hemen hemen bü
tün Şipre mmtakası tekrar habeş· 
lerin eline geçmistir. 

Ras Desta ordusu ise yeniden 
tensik edildiğinden Ganale Dorya 
üzerinde büyük keşif kuvvetleri 
faaliyeti göstermektedir. Bu or
dunun iaşesini Guarki ve Kameta 
vilayetleri temin eylemektedir. 
Mevcud erzak altı ay yetecek dere
cededir. 

Am.ba-A.lagi lıabeşlerin elinde 

Adisababa, 2.6 (A.A.) - Am
ba-alagi tepesinin habeşlerin elin
de olduğu resmen bildirilmektedir. 

lstanbulda korkunç bir 
trumvag kazası oldu 

..... ı< KtŞI OLI:::'"J, ON ~ <.lZ KıŞ1 ACIR YARALAN'"l 

İstanbul, 26 (Telefonla). - Dün ge· 
ce latanbulda korkunç bir tramvay ka· 
zaıı olmuştur. 679 No. lu vatmanın ida~ 
reıindcki 122 numaralı araba saat 11.26 
le Parap.-lasın önünden kalkarak Albn• 
cı dairenin aşagısınJa Şişhane yokuaun· 
dan r.apmış, fakat Saadet apartmanın Ö· 
nünde frenlerini tutturamıyarak yoldan 
çıkıp Unkapanma inen Meyyit yoku§U· 
nun 1'aşıı,8 Kenan apartmanına çarpmış· 

br. Apartmanın . : kısmı yılalıruş, 
Çarp.n~ neticesinde tra: vaydaki 62 yol· 
cudan biri ölmüş, 18 i a~r, birkaçı da 
hafif yarala •• r.uştrr. Bir li.onclilktörün 
bncakla:·ı keıilmiştir. Ya. :.:... ha-taue
dedi.· ve ekserisi;ıe ameliy.. • pdmışbr. 
Kazanın sebebine ait olarak yegat._ bili· 
neoı . ·:,frenlerin t .t r .. - lığ:.!ır. Mtldei
umt .. i Hikme' ~er ta. :;• ·' el 
komustur. ..... 

FRANSA - BELÇiKA SÜEL ANLAŞMASI 

hakkındaki Belçik.a sii bak~am. aulaşma 
görüşüııü anlabyor 

larınm müdafaasını teahbüd etmektediı·. 
Fakat abnacak tedbirler hakiki hal 

ERLER 
Japonya'da askeri blrlsyaa çalı.ti 

İç ııal"an1 B. Goto ha~bakanlık vazifesini Ü:ı..erine aldı 
(Bası 1. inci sayfada) 

direktörlüğünü işgaJ etmiştir. Bir ı>1Üt 

reze c...:şhakanın evine gitmiş ve bı>~ba 
kan öldüı·iılmüştür. ihtilalciler p';k ı\ 
mukavemete maruz kalmışlardır. D 
sonra .aşkmlıkların başladığı anla~ılmah 
ta ise Je bu hususta emin hiç bir haheı 

alınamamıştır. 

Mançuriden Pekin'e gelen haberler~ 
göre, hükümet darbesi hiç bir sur~ • 
imparatoru istihdaf etmemektedir. lbti 
Jalcileı-. imparatora sadık olduklarını bil· 
dirmişlerdir. Öldürülenlerden Amiral S<1· 
ito, memleket sıyasasmda mühim bir .-o' 
oynamış ve Çin' deki cezri emperyalist 
sıyasada itidal derpiş etmişti. Finans 
kanı Takahaşı süel masraflann artırıl· 
masına muhalif telakki edil"' '·te idi 
Hadise, sabahleyin, üçüncü alay npura 
binm~ İçin yola çıktığı 2811lan, vuku 
bulmuştur. Yolda, yüzbatı Nonoka'nın 
kumandasındaki kuvvetli müfrezeler, 
hareket emrine karşı gelerek darbeyi 
yapmışlardır. 

12 bin kişiden mürekkeb olan · 
ratorun muhafız kıtaabnın iıyanı baı· 
hnnak için emir aldığı bildirilmekte/ 

Ôl.düriilenler kimlerdir? 
Tokyo, 26 (A.A.) - Sü bakanlığı 

resmen tebliğ etmiştir: 

Bu sabah saat beşte, genç zabit) 
mürekkeb gruplar, aşağıdaki yerlere bas
kın yapmışlardır: 

1. - Başbakan Amiral Okada'nm e

vine. Başbakan öldürülmüştür. 

2. - Tüze bakanı Amiral Saito'nun 

evine. bakan ölmüştür. 

3. - Süel talim ve terbiye dairesj 
başkanı general Vatanabe'nin evine. " ·• 
k- ölmüştür. 

4. - Eski tüze bakanı Nakino'"lun e
vine. Eski bakan kayıpbr. 

5 . ......: Saray mareşalı Suxuki'nin evi
ne. Suzuki ağır yaralıdır. 

6. - Finans bakam Takahaşi'nin ·c· 

vine. f akahaşı yaralıdır. 
Asabi gazetesi arhk intişar edemiye-

t •• et' .: ır. 

Genç zabitler, bazı eski bakanlar 
kapitalistleri, memurlan ve parti lider
lerini de ortadan kaldınnak istiyorlar. 
Tokyo kıtaatı ıükun ve asayişi muhafa· 

za etmektedir. 

Pren• Saionj ve saray ekonomi mü
şaviri lkki'nin sağ ve salim olduklan bil

dirilmiıtir. 

Şanghay, 26 (A.A.)-Tokyodan g~ 
son telgraflara göre, hükümet ~ 

yete hakimdir. Bazı haberler iç bakanı 
B. G"to'nun da ölenler arasında bulun 

ımıauıuuıım ıımwıı11rımı11111H1111ıımıımtn1 ımıııuıııııımmırınıııııımım ııımn e 

Japon militari%11Ünden bir örnek: Genç kPlar •az. malıeleri 
ve halil makineli tüfelrfer hakltında der• alıyorlar 

duğunu bildirmekte iıe de, •on alrnan 
telgraflarda bundan babıedilmemekte

dil'. 

Londra, 26 (A.A.) - Japon büyük 
el,iliği, iç bakam B. Coto'nun, amiral 

Okada'mn yerine başbak.anbk vazifesi
ni deruhte ettiğini bildirmİJtİr. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Deniz bak 

B. Eden'in nutku 
hakkında bir tavzih 
Londra. 26 (A.A.) - Salahi· 

yetli kaynaklardan bildirildiğine 
göre 8. Eden dış sıyasa hakkında 
avam kamarasındaki beyannatm· 
da kollektif emniyet ve çemberle
me arasında fark gözetmek lazım 
geldiğini umumi olarak söylemit
tir. 

Bazı yabancı memleketlerde 
nutkun hu kısmı Almanya lehinde 
bir hareket olarak tefsir edildiği 
görülmektedir. Böyle bir şey varit 
değildir. Almanya. ötedenberi k · ' 
lektif emniyetin bir çemberleme 
den baska bir şey olmadığı kanaa· 
trndadrr. Halbuki lngiltere bu nok 
tai nazarda değildir. Ve Alman· 
yanın da hu kollektif emniyete 
girmesi çok arzu edltmPktetl1r 

ırı tarıııfandan reunen yapdaa bir tef.·· • 
göre, ıükun ve nizamın mabafuuıı için 
birinci filo Tokyoya ve ikinci filo .. 0-
saka'ya doğru hareket etmittir. TokJ o 

banliyöaünde \,ulu.nan Y olrusu'da• de

niz müfrneleri gelmi,tir. 

Londra, 26 (A.A.) - Royter ajansı· 
nın haber aldığına göre Oaaka banası 
tatil olunmuştur. 

Yeni Suriye kabinesi be
yannamesini bildirdi 
Şam. 26 (A.A.) - Yeni SurİJ'e ka· 

binesi, ba1laDg1çtanberi aanıldıtı gi· 

bi, gazetelere nrdiği tebliğde, ken. 

disinin bir iğreti merhale kabinesi ol• 
duğunu bildirmiıtir. Kabine. yeai se
çimi yapacak ve Suriyede parlaı 'ln• 
ter bayatı açacaktır. Buadan bafka, 
hükümet, Fransa ile Suriye araamda 
iki devlet arasmda yapdaa andlapna
lar gibi bir andla§ına imsa11 içia ko
nusmalara girifecektir. 

Fevkalade komiserin tebliiinde 

bildirildiği gibi aah günü otuz mev
kuf salıverilmiştir. Aynca yeni tahli-

yeler beklenilmektedir. Seçimde tam 
serbestlik verilec:eğinden nasyonalist 
unsurlar, hükümeti İ§İade rahat bı· 

rakma ktadırlar. 

~~~~----------·~------------~~~-
Zecri tedbirler kaldırılmadıkça 

ftnl"~ hie hir anlaşın ava ~mivecekıni~ 
Milano, 26 (A.A.) - Şimali 

ltalya gazeteleri, B. Eden'in avam 
kamarasındaki nutkunu şiddetle 
tenkit etmektedirler. 

"Korriere della sera" diyor ki: 

mesi insana cidden tuhaf bir hıs 
vermektedir.,, 

"Gazzetta del popolo'' diyor ki: Brüksel, 26 (A.A.J - Sü bakr 
Dö.-ez, "Nasyon Belj,, gaztesine gö 

derdiği bir mektubta, Fransa • Belçika 
•iiel mukavelesiyle kurmayların · · 
hakkındaki görütünü bir kerre daha : 'ı 
etmektedir: 

şartlar: bağlıdır. Cenub smarını ..ı

kim etmek ve oraya garnizon ilave etr 

mevzuu babs deği1dir. 

jr-Iuk:uk timini Yav· 1 
1 ma l(urumurnın 1 

k i -
~ i 

"Eski müttefik bir devlet dış işleri 
bakanının dost bir millete karş1 
tatbik olunan yavaş yavaş boğma 
hareketinin iyi neticeler vermek 
te old1•;;•,n11 hoşnuc:l1ukt~ ~q d1T 

"Zecri tedbirler kaldınlmadıkca 
İtalya hiç bir i!te hiç bir anl&flll~
ya girmiyecektir. Eler zecri ted
birler kuvvetlendirilse. ltalya ken
dini bütün eski taahhütlerinden o-
tomatik bir surette sıynlmıt aa.ya
ca l<:ttr ... Bu anlaşmamn ııyasal şumulü şu· 

dur: 

Belçika Franaaya yalnız Cenevre 
Paktı ve Lokaroo --!llaımasıyla baf 
dil'. 1920 süel mukavelesi sadece tatbik 
teclhirit::rini tanzim eden bir anlaş"" 
B. Flanden de bunu teyid etmiştir. 

Anfo.fmanm süel ıumulüne gelince:, 
1920 de göz önünde tutulan tcd' · r 

4.ugün arbk bahsolamaz. Şartları artık 
avni de~ildir. Gerçi B0 lcika bütün · 

B. Hodza Viyanaya 
gidiyor 

Viyana, 26 (A.A.) - Rayh
P<>at gazetesinin aldığı malUınata 
göre, Çekoslovakya başbakan. B. 
Hodza, bir müddetdanberi bil<li
rilen Viyana seyahatını maıt ayı
nın !Ik onbeşi için:le yap..ıc.Jktır. 

Aynı ga~ete, Avusturya baı.~ha· 
kant B. Şuşıı1g"in roartm on be~İn· 
de 8. Gömhüş~i ~iyaret tçin Buda
~teye gidece~:ni Je l,\ldinuek-
. ·~ir "' 

Bruksel siyasi "Dahfillerinde bu 

yanal, bahiı mevzuu olan anlaşma l
k•-da başbyan görüşmeler için m · 

bir una .... r olarak görülmektedir. iki · 
kümetin, bu mukavelenin feshini iıtiyen 

leri hiç olmazsa telden tatmin etmekle 
beraber aynİ zamanda kurmayların süel 

işbirliğini de muhafazaya imkan vere ;\ 

bir hal tarzı bulacaklan sandmaktadır 

Tatbikatta ise, hiç bir ıey değişmiş .:ıı 

mıyacaktır. 

B. Eden Alman Büyüv 
Elçisiyle görüştü 

Londra, 26 (A.~.) - Eden bugün 
alman büyük elçisiyle bir saat süren 

bir konuşmada bulunınu§tur. Eden bu 
konu1ma sırasında Fransanrn bir tek. 

lifini bi!dirmiştir. Fransa şimdiki in 
gili;ı; - alman deniz anlaımaınnı bir 
zeyl olmak üzere deniz konferansı ka 

rarlarını ihfr.ra eden diğer bir ingili:ı 
- alman deniz anlaşmaıırnm imzasını 

teklif etmektedir. 

~ ı:ı ı; Ankara radyosunda- s 
i ~ 

~ ki konferans 1 
ğ e 
1 serisinde ~ 
6 § 

1 Bu akşam 19,30 da 1 
s i 
ıg Avukat ğ 

İ Zühdü C. VELlBEŞE ; 
1 tarafından 1 
E VASiYET E! 

1 Mevzuu üzerinde verilecektir 1 
1 nuııınıııııı•uıııııııııııııııııımııııııtı1 llllllillltHllllllUHllllllllilllllllUMllllOlllUllllllll~ ~ 

1,eş~likür 
Sevgili anamızın ölümü dola

yısiyle acılarımızı paylaşmak in 
celiğini gösteren ve cenaze töreni· 
ne gelen sayın büyüklerimize ar , 
kadaşlarımıza ve aile dostlarımı 
za sonsuz sükranlarcmızı ve min 
netlerit,..,izi sunarız. 

Tayyare cemiyeti müfettişi 
Halil Sökmensüer ve ailesi 

Emniyet işleri umum miidü
rü Şükrü Söknıensüer ve ai
lesi 

~~~-------------.. ......... ________ ~~~ 
tTAl.YAN HAHE8 HAHRT .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~-

.!.\mba Alaı?inin düşmesi yakın 
(Başı 1. mcı sayfada) 

varında Mengu~sto ismindeki ha 
beş subayı kendi eliyle ve silah 
mermisiyle bir italyan bombardı· 
man tayyaresi di.işürmeğe muvaf · 
fak olmuştur. Bu tayyarede bulu 
nan üç kic;i ölmüştür. Esasen Men 
guestn ? c;on kan· '-ı başka bir 
ita!yan tayyaresi daha düşürmüş 
tü. Hah"' !erin bildirdiklerine gö
re, muh"rebenin başladığından 
beri simdive kadar Halyanlar ba
beş toprr.1:-l~rında 17 tayyare kay
bE>~rnişlerdir. 

lt;ılyan hatları gerilerinde ya
pılan son akına giran habeş mu· 
hariplerinin bildirdiğine göre, A· 
.foa civarındaki ufak tayyare ka· 
rarP,ahı ··~'l"lrnuhr. 7;,.,. inmefe 

mecbur edilen bir İtalyan tayyare· 
.>i ateş almış, bu ateş orada bulu
nan 4 tayyareye de bulasarak ni
hayetinde 5 tayyarenin h~p"i. yok. 
olmuştur. 

Dessie'nin timal ve prkmclaki 
köylerin bombordımanı fazlalat
maktadır. 

I tal yanlar da sulh tetebbüslerini 
ookzib ediyorlar 

Roma, 26 (AA.) - Londrada bu
lunmakta olan bir italJua devlet •· 
dammm habeı • İtalyan anı ..... ı.. 
ğına IOD vermek için incills hikiıae 
tine bir plan verilmesine halru hi
kümeti tuafındmı m.,_. ellt•il 
hakkmald ba.,_._ kad elank W.. 
zib olUIHllakta .... 



SAYFA 4 

Kısa Dış 
* Bulgaristanda bir takım tevkifler 

yaptırıldığı haberi, bulgar ajansı tara

fmdan tekzib olunmaktadır. 
* lsveçin cenubundaki Roden kale

ünde ıalgın halinde grib başlamıı ve ;; 
di kiti ölmüştür. * Yeni bir İngiliz deniz altı gemiıi 
daha denize indirilmiştir. 1520 tonluk o
lan bu geminin süratı 15 mildir. 

* Polonya iç bakanı diyet mecJisinde 
Y&"diği bir nutukta, bazı sağcı ve solcu 

unaurlann ekonomik buhrandan fayd:ı'a· 
narak memlekette kargaşalık çıkarmağa 
yeltendiklerini, hükümetin bu iki gru
pun faaliyetini büyiik bir şiddetle önli

yec:eğini biJdirmiftir. 
* Çindeld Sansi vilayetinin komü

nistJerin tehdidi altında bulunduğu ha
beri teyid olunmaktadır. 

* Vaıingtondaki Meksika büyük el
çisi, bükümetinin Panamerikan konfe

ransımı memnuniyetle gireceğini dıı İf· 
leri bakanlığına bir nota ile bildirmittir. 

* lngilterenin munzam deniz büt
çeüyle yaptıracağı yedi süperde.troyer 
çok modern olacaktır. Bımlarda andl~ 
malann izin verdiği en ağır toplar ve 
torpil makineleriyle cibazlandmlacak n 

ıüratleri 35 buçuk mili ziyadesiyle geçe

cektir. * Bulgariıtanda 19 mayis 1934 hü
lriimet darbesini yapan askeri cemiyetin 

eski azası ve kendisine ölüm cezası veri

len Votçef'in yalanlan olan bir taknn 

eski subaylar tevkif edilmiştir. 

aber er 
:!: Memel'de alman partileri geçen 

devr<!yc göre iki fazlasiyle 48 azalık ka
zanmışlardır. 

* 6 ikinci teşrin 1916 da ruslar tara· 
fından batırılan denizaltı gemisinde ··•':!ıı 
13 alman ve neferi, Varnada büyük tÖ· 

renle gömülmüıtür. Bu denizaltı gemisi 
iki sendik bir çalışmadan sonra yüzdü 
rülmü~ ve tayfaların cesedleri çıkarıl 
mıştır. 

* İngiliz kabinesi haftalık mutad 
toplantısını yaparak B. Eden'in 18 ler 
komitesinde takınacağı tavn görüıtüğiı 

bildirilmektedir. 

* dulgariıta.n polisinin, aıkeri mah· 
keme tarafından mahkôm edilenlerin 
dostlarının hidi1e çıkarmamalan için 
altr yedek subayı iğreti olarak tevkif et· 

mittir. 

* B. Eden pazar günü öğleden aon 

ra Cenevreye hareket edecektir. 

* B. Muaolini bugün müatepr B. 
Riçi'yi kabul etmiı ve mumaileyhten 
Almanyadaki ikameti hakkında izah
lar almıttır. 

* Nankin bükümeti nezdindeki 
yeni japon büyÜk elçisi Şanghay'a 
varmışta. 

* Avam kamarasmda Japonya 

hadiseleri hakkında bir suale cevab 
veren B. Eden Japonya bankasmm 
işleri tatil ettiğini söyledikten sonra 
bilinen tafsilatı venniıtir. 

ULUS 

e uduklar 

YENİ FRANSIZ POLİTİKASI· 
'J ribün deş Na.ayan gazetesinde Pi

yer Dominik yazıyor: 
Her politikada, faaliyet prensip 

ve esaslarını göz önünde tutınak İcab 
eder. Diplomatik ve devlet adammm 
her şeyi açıkça söylieymiyeceği kabul 
edılmelidir. Diplomat bazen gizle
mek yoluna sapar ve devlet adamı 

kamoyunu kollamak zorundadır. 
Fransanm istinad ettiği prensipler 

sulh ve koltektif emniyetin bölünmez· 
fiği prensipidir. Sulh bölünemez, çün
kü dünyanın herhangi bir tarafmda 
ihlal edildiği zaman, kavga umumi
leşebileceği için, her taraf tehtik~ al~ 
tındadır. Ve emniyet kollektif oamll• 
lıdır, Öyle ki, bir devlet, batka taraf· 
ta. diğerlerinin yardımına ko,ma vı te
ahbüt ederken, baJkalarınm da k<:D· 

di yardımına koşacaklarına gü.ene 
bilsin 

lşte Fransa, politikasına temel ola
rak bu prenaipleri kabul ebniştir n 
bunları kabulde yalnız değildir. fa. 
kat herkes bu eaaalan kıııl>ul etmis de· 
ğilrlir. 

CENEVRELILER VE DlCERLEki 

d;y.,.· gorunuyor. Ote yandan, Birle
şik d•~v1etler, kend kabuğu11~ -;ekil 
miştir. Bu şartlar içinde, Fransa an· 
cak prensipleri ilan etmek, fakat on· 
lara hürmet ederken, vakıaları da he-• 
saba katınaktan başka türlü hareket 
edemezdi. 

imdi ortada bazı vakıalar vardır: 
ltalyan · habeş harbı, İtalyanın zec· 
~i tedbirlere karşı ayaklanması, Al· 
manyanm silahlanması ve Sovyet 
Rusyaya karıı tehdidler; Japonyanın 
taarnn:cu politikaın. 

ıA~EKETt. GEÇMEK LÜZUMU 
Bir müdaet, Fransa, harekete gec, 

mese de olur sandı. Japonya uzaktır 
tlE'nHİyordu, ltalya - Habeş harbı bir 
sömürge kavgasıdır ve bölgesel bir 
iltir, Alman} aya gelince, onunla biı 

yakınlaşma vapmak imkanına inanı · 

lıyordu. 

her ikisi de Fransa ve Sovyet Rusya 
ilf' mutabıktır .ar. 

MUHAFAZAKAR 
BiRLEŞMESİ 

UNSURLARIN 

Bayramda galatasaraylı boksörler geliyor 

Evvela §urasmı göz önünde t-..ttnıo· 
hyız ki, bir taarruz halinde mıidaha 
le etıneye muktedir pek az millet vat 
dır. Mesela biç kimse bir Peru veya 
Meksika ordu.wnun yardımını dutun· 
memi§tİr. Pratik olarak, mesele. mu· 
ay 7en bir mikdar devletlerin elinde 
olaraktır. Bunlardan birinci safta ye· 
di devltt vardır: lngiltere, Fransa, 
Rusya, Almanya, ltalya, Birleşik dev
letler, Japonya. Bunlara, daha az 
kuvvetli fakat aksiyonları ihma ı edi· 
lir '1 lmıyan bir mikdar kuvvetleri da 
he ilave etmek lazımda: Evvela Po
lonya. sonra küçük anla,manın iiç 
devleti, Balkan anlaşması ve bilhaan 
bu anlaşmanın askeı:i batı olan TiSr
kiye. Geri kalanlannm kıymeti ikir.· 
ci derecededir. 

Fakat Japonya ne kadar uzak O· 

lursa olsun, hareketlerinin akisleri 
Avrupaya kadar gelmektedir; ltalya· 
Habeş harbı da, zecri tedbirler ve 
pE>trol ambargosu d"' ı ·ısiyle, A vru
~aya da ıirayet etmek tehlikesini gÖ•· 
feriyor; nihayet, Almanya bir yakın· 
la~mayı istiyor ve kabul ediyorsa, bu 
nu ancak garb sınırmda istiyor ve 
saf .-rkta e llerini serbest bulundur
m11.k makaadiyle. Bütün bunlar, Fran· 
sayı, yeter•iz Teya bozuk olan kollek· 
tif sistemin yerine bir seri anlaşma ve 
ittifaklar tesisi suretiyle harekete geç· 
miye sevketti. 

Bu muhafazakar unsurların birle§• 
mesi demektir. Çünkü İngiltere de ta
bii buraya dahildir. Ne İngiltere, ne 
Fransa, ne Sovyet Rusya, ne de kü
çük anlaşmanın veya Balkan anlaş
ması devletlerinden hiç biri, kom,u
larından bir feY istiyor değildir. Bu
rada Anısturya hat1ra gelir. Avua

turya hiç de revizyonist değildir ve 

bir yandan prens Ştaremberg, bir 
yandan resmi mümessiller bunu açık
lamışlardır: Or.~ar memleketin mut. 
lak istiklalini istiyorlar; hiç bir sın1r 
hakkında hiç bir şikayetleri yoktur. 
Avusturya da iştirak ederse, hakiki 
bir Tuna birliği teşekkül edebilir. 0-
te yandan. lngiltere ve Fransanın 
dostça tazyikleri, belki Bulgaristanın 
gÜLÜn birinde Balkan anlaımaama 

girmesini intaç edecek kadar sarih o
laeakhr. Gerçi Bulgaristanla Maca, 
ristan gibi, muhafazakar bir unsur 
cfo~ilse de, öyle tek başına kalm.-k
taıhr ki fran51z - İngiliz tarafını tut· 
mak kendi menfaati icabıdır. Avus
tutya küçük anlaşmaya yakla,ır'a 

Macaristan için de vaziyet aynı o1a
<"nk tır. 

Felaket ;turadadır ki yedi büvük 
mille~ ten üçü Cenevreci, üçü Cenp-ı•re 
aleyhtarı ve biri bitaraftır. Çi.inkii. 
hususiyle bizi meıgul eden bir A vru· 
pa savaşı halinde Birleıik devletler 
yerinden knmldamıyacakllr, bizim 
ondan bütün istiyebileceğimiz deniz
lere hakim olan kuvvetleri rahat bı· 
rakmasıdrr. 

FRANSIZ POLiTiKASI VE VAKIA
LAR. 

FRANSA VE MOSKOV A 

Bunun için, ilk iş, bir Fran112 • 
Sovyet anlaşması yapmaktı. Polonya 
Alır.anyaya yaklatmış göründüğü ve 
i Jmanyanın Moıkova ile münasebet
leri gerginleşmiı olduğu için bu an
latma çok daha lüzumlu bir hale gel
mişti. Bu anlaşma, Fransız - Leh bai
larmm kopması demek olmıyacaktı. 
Şüphesiz ki Polonya, Alman - Rus 
kavgasının savaş meydanı haline gel
mek istemediği için, bu anlaşmaya i9-
tirak etıniyecekti, fakat Fransız - Sov
yet uzlaşması, Polonyanın bize mu
halif olması takdirinde de bütün kuv. 
veliyle mer'i olabilecekti; ve Polonya 
bizim tarafımızda kaldığı takdirde 
ise. Rmya. hiç olmazsa, mane•İ •e 
ekonomik yoldan Polonyayı gerisin. 
den emin b ir Taziyette bulunduracak
b. 

REViZYONiST UNSURLAR 

Ne yazık ki, bu muhafazakar bir· 
lii7n karşısında, kudretli revizyor;cu 
•·nsurlar dikilmektedir. Hareket sa. 
hası Asyacla tahdid edilmiş olan JR
ponya, politikası çok kararsız v2 gene 
Jiplomasisi çok ihtiyatsız olan P )lon
ya bir kenara bn-akılasa, Macarı:.lar.ı 
ve Bulgaristan ihmal edilse bile, Al· 
manya ve batta ltalya adamakılh he
saba katılmak lazımdır. 

ltalya, şimdilik Habeşistanda meş
guldür, fakat petrol üzerine ambar
go hususunda en küçük tehdid, veya 
daha fenası abloka, onu Akdenizde 
ve hatta Avrupada harekete geçirebi· 
lir ve herhalde Almanyaya çok yak· 
laJbrabilir. Almanyaya gelince. bu 
devlet Ren'in yeniden askerlettiril. 
mesi qini fransız • sovyet pakbnın 

ta.dikine bağlamak uter görünüyor. 

NETiCE 

Netice: Almanyayı silahlanmak· 
tan menetmek için yapılan gayretler 
'>op. çıkb. 

Haber aldığımıza göre, Galata -
:saray boksörleri şehrimize gelerek 
(Ankara Boks, ve Ankara Gücü) 
ile bayramın üçüncü ve beşinci gün
leri olmak üzere iki çarpışma yapa -
calclardrr. 

ilk defa iki şehir çarpışmasını tem· 
ederek ankaralılara iyi bir spor güm. 
yaşatacaklardır. Sporun ""~ heye
canlı şubelerinden hiri olan boksu, 
ilerletmek için yapılan bu teşebbüs -
leri memnuniyeti~ karşılarız. 

Fransız politikası bu ıuretle pren. 
siplerden n . .k.ıalara geçmiye mecbur 
kalmaktada. Eğer bütün devletler, 
ltollektif emniyet hususunda kendi 
görü9'ine iştirak etmit olaalaı-dı, Fran 
sa. f,•t"ike halinde mütter.-k birlik 
fiknr.e dayanarak rahat edebilirdi. 
fakat hal böyle değildir. JaP'>nya ve 
Alm.EJnya, mutlak milli bakinuyetleri 
•e Ferdi müdafaa bakkındaiı; ear 
fikirlerine döndüler ve ltalya da geçen 
seınedı nberi onların miııalini •.-kib e 

ikinci nokta, Fransanm küçük an
laşnıa ve Balkan dnletleriyle birli· 
ğini kuyyetfendirmekti. Oçüncüsü de 
bu devletleri ve küçük anlaşmayı Sov· 

1 

yet Rusyaya yakınlaştırmaktı. Fran- l 
sız diplomuiai böylece bir Çek - Sov- ı 

yet anlaşması imzalatmıya muvaffak \ 
oldu, sonra Sovyet Rusya, Beaarabya· ı 

dan vaz geçtiği için, zemin bir Rus· 

Romen anlaımasma müaaid hale &'eL 
di. Bugün küçük anlaıma ve Balkan 
anlaşması birjbirine dayanıyorlar ve 

ltalyayı, barba •İrmekten menet-
1ek için yapılan gayretler netice ver
ledi. Tıpkı harbı durdurmak için 
ıarcannuı olan gayretler gibi. Al
nanyanın yeniden silahlanması deh
ıtetli nisbetler alıyor: Renani'nin ye
.ıiden askerleştirilmesi resmen değil
se bile pratik olarak hemen tamam
:anınış gibidir; ıu halde, revizyoncu 
dalga kar"smda felakete mani ola-

Galatasaraym yetiştirdiği Küçük 
Kemal, Fahri, İsmail, Kler, Süheyl, 
Danyal, Talat, ve Melih ·gibi ele -
manlannı göndermekle Ankara· da 

Resmimiz galataaarayb boksörler-

le kartılaşacak olan Ankara boka ku· 
lübünden Salih ve Hilmi ile Ankıııra 

<~ücünden Bekirj gösteriyor. 

Tefrika: i 1 

TOPVE ÜN 
Yazan: General Ludendorf 

Türhceye çeviren: Hikmet TUNA 

Çünkü, bu esastar, ınıllete mensub her 
.. erdin, tekmil varlığ1nı, hayat telakkisinı, 
kendisinin milJete int;bak seklini, ve ciddi 
an gelince, kendi varlığının idamesi için mu
cadele edecek olan .bir millete, manevi bir
liğin, ne suretle elde edilt>rek korunacağını 
tayin etmektedir. 

Bu esaslı araştırmanın verdiği ilk netice, 
hususiyetlerini gaı;bederek ko11ektifleştir
dikleri milletlerin iizerinde, kendi cihan cu
rnurluklarım kum1ak icin, yahudi ile Roma
nın, giriştikleri mücadelede. hıristiyanhk 
akidesinin en elverişli bir proJr ganda aki 
desinden başka bir şey olmadf ğımn, tesbit 
edilmis olmasıdır. 

Mukaddes kitabta, Yahudilerin ulusal 
tanrıları ve hıristiyanlann cihan tanrısı 
Y ehova'nm, güzide yahudi milletine, millet
lere ta ha l·üm etmeleri icin verdi.ğ-i direktif-
1er ve, hu gayeye vanl""'k ır·n g .. cterdiği vol
lar, apaçık olaraı{ tesbit "' il.,,iı:;tir Vi. a nı 

rl" ;f1"'ri, Rom.ı'<laki P n::ı rı:ı naoas ha-

kimiyetini başarabilmek için, itahi bir emir 
diye kullanmakatdır. Bu direktifleri, yaşa
mak azminde olan ve kendilerine muhalif 
bulunan milletlere karşı kolayca tatbik ede
bilmek için, hıristiyanlık akidesi, hıristiyan
m, her türlü u1usa1 ve ırki duygusunu sil;., 
süpürüyor ve aynı zamanda da, Y ehova'mn 
emirlerini yeryü..,.iinde eda etmemesinden 
ötürü. ebedi cehennem azabına mahkum e
~rnmediği takdirrle, fani dünyadaki hayatı
nın rnan~sr diye. bu direktifleri yerine getir
menin hir mükafatı olarak cenne+te eb"'dl ve 
rnesud bir hayat gösteriyor. Bu suretle de, 
hıri-;tivanm vervüzündeki varlığı. cennette
ki ehedi havata veya cehennem azabına bir 
intikal ~eklinden haska bir şey olmıyor. 

Cennet ve cehennem hakkındaki akide
leı, hrristiyanı son derece horlbin yapıyor; 
cünkü bu akidelere göre o. ve valmz o. kısa 
bir fani varhktan sonra, cennette veya ce
hennemde. ehedi hayat gecirmekte ve bu 
ebedi havatın nimet ve yahut dehşetlerini 
tat-ııaktadu. 

Yehova'nm mümessilleri olan p:nasJar, 
hu istiyanhk akidesiyle, her hıristiyana, cen
nete girebilmesi için ne yapması veya cehen
neme vuvarlanmaması için nelerden cekin
mesi lazımgcldiğini göstenn°kte ve böyle
likle, ona, ulus icindeki kardeşlerinin mane-

vi dünyasından ayrılmış bir halde, ayn bir 
hayat sürdürmektedir. Bu gibi insanlar, ken
di ulusları arasından kurtarılıp, kolayca "ne
cata" vardırılırlar. Böyle "halas" olmuşlar 
ise, kendilerini, can ve gönülden, papasın 
güdümüne bırakmaları lazımdır. Cennet u
mudu ile cehennem korkusunun da, zaten 
zoru, budur. Bu da yetmiyor. Bu gibi kim
selerin, tamamiyle dermansız ve mukave
metsiz olmaları gerektir. Onun için, hıristi
yanlık akidesi, ona, kendisi hakkında, tan· 
rının, ayrı ayrı her ~eyi tayin etmekte oldu
ğunu öğretm ·ktedir. 

Bundan dolayıdır ki, harb başladığı za
man. barba girişmiş ve biribirlerinin karsr
larına, düşman diye. dik;lmiş olan milletl~r, 
kendilerini, yahudi ve papas saltanatı altı
na sokmak istiyen, aynı tanrıdan, aynı Ye
hova'dan. zafer dilendiler. 

Hıristiyan, payına düşen musibetten 
ötürü, nasıl Y ehova'ya bilhassa müteşekkir 
olması lazımsa, - çünkü, ne kadar büyük o
lursa o nisbette de, bu musibeti. Y ehova'nın 
kenciisine karşı olan fevkaJade bir sevgi te
zahürü diye telakki etmesi gerektir - kaybe
dilmiş olan bir harbın korkunç sefaletinden 
ötürü de, Yehova'ya teşekkür etmesi 157.rm
dır. Çünkü, hıristiyanm iymanınca, Yehova, 
ona ve mensub o1cluğu ulnsa, böyle bir mu-

sibeti, kendilerini selamete çıkarmak ıçın 
bilhassa tesiri dokunsun diye vermekteclir. 

Böylelikle, bu akidenin neticesiyle, ulu
sal hürriyet azmı.1in istediği şeyler arasında· 
ki içinden çıkılmaz tez .. rl1an aklı almıy~n 
hıristiyan tanrıya erismek sahasında düşün
cesiz ve iradesiz bir hale sokulmuş oluyor. 

Ondan sonradır ki, o, papas elinde ve do
layısiyle Yuda ile Romanın avcunda, uysal, 
müdafaasız ve düşünce fukarası bir alet ha
lini alır; ayrıca vapılan telkinlerle, her ta
rafa, hatta kendi milleti ve baska mi1letler 
aleyhinde de sevkedi1ebilir. İşte, gene bun
dan sonradır ki. hıristiyan akidesi, vazifesi
ni yapmiş olur. 

Dünya harbmda. hıristiyan milletlerin, 
"memnun olmıyanlar" m tesiriyle devrilmiş 
olmaları, anc.,1• bu suretle izah edilebilir. 
Topyekun harbm zarureti icinde ulusal yı
kımın - ve hele yahudi ile Roma böyle bir 
yıkımı isteyince - sebebi. hıric;tiyanhk akide
si, ve bu akideve göre hayata verilmiş ol
masıdır. 

Birçoklarının. yalnız adlariyle alman ol
r~· larımı raö-men. rli.inva harhmda, bizler de 
biı hıristiyan millet idik ve bu harbta, hü
yüı, işler ba§ardık. 

(Sorın var) 
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Ya.zan: Katrin Memlild Türkçeye çeoiren: N. B. 

VJ. 
Oh 1 Bertha kocuını seviyordu. 

Elbette onu - bu çeşidi müstesna ~
larak - her türlü sevmişti. Bu aevgı
sinin başka cins bir şey olduğunu da 
anlamıştı. Buna dair kaç kere. koca: 
siyle birlikte münakaşa etmışlerdı. 
Başlangıçta, kendini o kadar soiı;tk 
duymaktan çok üzülmüş, sonra, ~ır
kaç zaman geçince, artık ehemıyet 
vermeınifti. Biribirine Wfl pek açık 
yürekli, iki iyi arkada§ oJmUJlardı. 
Bu onlann modem olmalarınm en 
nıiinasib ıekli idi. 

Fakat ıimdi atqli, çok atqli se-
viyordu. Bu kelime, alevler içinde 
kıvranan vücuduna ıstırab veriyor
du. Bu saadet duygusunun sonu bu 
mu idi) Şayet öyle iee ... 

Mistere Norman K.inght: 

- Eksiğimizi bilirainiz. dedi: ~
atin ve tirenin esiriyiz. Hampeted de 
<>turuyoruz. Güzel bir gece geçirdik. 

Bertha: 
- Hole kadar geleyim, dedi. Bu

rada bulunmanızdan öyle memnu
num ki! fakat 80n tireni çakırmama
lısınız; pek tatsız bir §eY olur değil 
mi) 

Harry beğudı: 
- Hareketinizden önce bir viski 

içiniz. 
- Hayır, teşekkür ederim dos

tum. 
Bu söz üzerine Bertha, şimdi 

içinde bulunduğu halin bütün mev
cudiyetini onlardan ayırdığını his-
8ederek, merdiven başından bağırdı: 

- Bonıuvar, güle güle ... 
Salona döndüğü vakit ötekiler 

de kalkıyorlardı. 
- ... O halde yolun bir kısmını 

benim takli ile ... 
- Deminki korkunç tecrübeden 

eonra yalnız başıma bapa bir vası
tayı akla getirmemek isterim. 

- Tam sokağın kötesindeki du
rakta bir takli bulabilirsiniz. Birkaç 
lldmı yürümek yeter ... 

- Pek güzel. Mantomu giyeyim. 
Mil F ulton hole doiru yürüdü 

ve Bertha ar':umdan gitmeğe hazır
lanırken Harry, adeta onu itercesine 

·k09tu. 

- Ben yardnn ederim. 
Bertha kocasının deminki neza

ketsizliğini tamir etmek istediğini an
ladı. Ah o ne acayip bir çocuk, hep 
hislerine bağlı bir çocuktu 1 

Eddie ile Bertha, atqin batında 
Yalnız kaldılar. 

ealı kadar kuv.etli aeddia kurulmaaı 
zamanı celmiftir. 

Tabiidir ki. ltalyan - Mabet harbı· 
nın hal suretine bailanmew her za· 

inan umulabilir; yukarda zikredilen 
... dar içinde bir fran11z • alman 
aalatmaaı beklenebilir; A nupa dıtı 

•e ltilhaaaa aömürseler piyualannm 
~Giden letkilatl•n••N içia bir ... 
tıe1n taaarlanabilir; fakat A,,....paam 

ealhçu unaurlannm emniyeti, yukar· 

da bahai geçen müdafaa anlapD&ian· 
lhn akdini cerektinnektedir. Ba un· 
_.lamı batlıca bet taneli fUDlardD": 
laailtere, Fruıaa, Sovyet R1Uya, kii· 
Pik anlaıma ve Balkan anl&flD&aı. 

Bu münaaebetle, framız • insiliz 
lalllAfiDaaınm otuz fU kadar aene ÖD· 

Ceki bir naika ile hafladajmı itaret 
etnıeliyiz; Franuz • So.yet anlqma• 
•• eaki bir formüle döeittiir •• biz 
harbtaa heri küçük anlaımanm müt· 
lefilriyiz. Franaa, gÖrÜDÜfe rağmen, 
de•arnlı bir dq politikaya aahibtir. 

Eddie yav8'Ç8: 
- Bilmem Dick'in °Tabldot,, adın

daki yeni ıürini gördünüz mü) de
di. Mükemmel bir ıeyl Son antoloji
de var. Acaba aldınız mıydı) Size 
göstennek isterdim. Şiir, güzelliği in
kir edilemiyecek fÖyle bir DU1rala 
başlıyor: Neden her zaman domates 
çorban~ 

Bertha: 
- Evet, diyerek salonun kapııı 

kal'flsmdaki muaya doğru ilerledi 
ve Eddie de, sessizce kayarak, onu 
takib etti. Bertha kitabı alıp ona ver
di. Ne biri ve ne de öteki hiç gürül
tü etmemitlerdi. 

Eddie kitabın sayıfalannı çevirir
ken Bertha ba§mı hole doğru dön
dürdü. Ve gördü ... Harry arkau dö
nük, bap eğik olan Mis Fulton'un 
mantoaunu tutuyordu. Sonra, man
to ile beraber eUerini de Miiin o
muzlarına koyarak yüzünü tiddetle 
kendine doğru çevirdi. Ağzında: 
"Size tapıyorum" aözleri tekillet -
ti, ve Mis F ulton, ay lflğı gibi par
maklarını Harry'nin yanaklanna do
kundurdu ve uyuklayıcı gülümseyi
tiyle gülümaedi. Harry"nin burun de
likleri titredi, "yann ... " diye mınl
danırkcn dudaklan bir takallusla kıv
nldı, ve, Mis F ulton kapaklan inen 
gözleriyle: "'Evet" dedi. 

Eddie: 
- lıte, dedi, neden her zaman 

domates çorbuı) Bunun doğrulu
ğunda öyle bir derinlik var ki 1 hil
eetmiyormusunuz: domate1 çorbuı 
öyle ahıtığımız, bildiğimiz bir te)'

dir kit.. 
Harry' nin holden gelen eeei töyle 

diyordu: 
- Yahut İltenenİz, telefon ede

rek kapıya kadar bir takli retirte
yim. 

Mil Fulton: 
- Hayır, :t.ahmet etmeyidiz, di

yerek Bertha ya doğru ilerledi ve o
na ince parmaklarnu uz.attı. 

- Allaha mmarladdt, çok tefek-
kür ederim. 

Bertha: 
- Güle güle, dedi. 
Mia F ulton parmakJannı hemen 

çekmedi. 
- Sizin o hariku18de armud a

ğacınız ... diye mmldandı. 
Ve eonra, çekilip gitti. Eddie de, 

kül rengi diti kedinin arkaaıııra gi
den kara kedi gı"bi, onu takib etti. 

Harry mübaleğalı bir soğuk kan
lılıkla bağırdı : 

- Kapılan kapayun. 
. .. O sizin harikulade annud ağa

cıruz ... armud ... ağacınız ... 

Bertha, balkon kapısına doğru 
kottu. 

- Şimdi ne olacak~ 
Fakat armud ağacı her zaman

kinden daha harikulAde, her vak.itki 
gibi çiçekler içinde ve her vakitki 
gibi sakindi. 

SON 

Kurban Bayramı 
Diyanet işleri reisliğinden 

Zilhicce ayının birinci günü 24 
tubat 936 pazartesi oldujundan 
4 mart 1938 çarıamba günü Kur
ban Bayramı olduğu ilan olunur. 

Bayram namazı S:ı. 6 D. 49 

ULUS 

1 'lı. 1. ~. 1. 
Abcılık Federasyoııu . 

Talimatnamesi 
Memlekette atıcılığı geliftir

mek i,in Türkiye idman Cemiyet
leri lttilalıı taralından laa:z.ırlanan 
atıcdık talimatını nqre devam e
diyoruz: 

24 - Her atıı merkezinde bu •lif· 
lara yarar atıı poligonları yaptırdın· 
cıya kadar varaa tehir içinde; yok 
aa ,ehre en yakın ııenarcla atıf neı-· 

kea n mahı\11 o1mak ÜZef'- abt yet
leri yaptınhr. Ve allılar bu yerlerde 
yapıbr. Abt yerlerinin atıılara ve a
bt emniyetine uygun olmaaı lizua-
dar. 
NIŞANCI iŞARETLERi, A ncıLIK 

ŞEHADETN AMELERI VE 
BROVELERl 

26 - Birinci deweye mahauı ti
fekte c.cemi at ş sınıfı vazifelerini ya
pıp ikinci devreye geçenlere bu aım· 
fa mahaus madeni nİf&DCI if&l'etl•i 
tapmak hakkı verilir. 

26 - ikinci devrede birinci .. fha-
7a mahaua tüfekle 1Ula atıf ND1fı va· 
zifelerini ataa en iyi aifaacılara bu 
...ufm nitancı itaretini taımak hak
kı verilir. 

27 - ikinci devre ikinci .. fhaya 
mahaua tüfekle keakia nipncı mufı 
vazifelerini yapanlara da keakin nİ· 
tancı itaretini taıımak baldın verilir. 

28 - Usta ımıflanna mahaaa ve
rilecek nitancı itantleri aükdan; bu 
abtlara iftiralı ....._.. ytizcle ona
dur. Acemi .. keakia aif&Dc.• 1111m 
•azifelerini tartlarma u7s• abınla 
7apanlarm hep.U.. acemi ve blkin 
nifancı itareti verilir. 

29 - Nit&Dcı ifaretİ kazanan; bir 
JUkan ıınıf niıancı itafttinİ takar· 

30 - Her nitancı ipreti için abt 
öğretmeni tarafmdan bir nif&llCı te-

hadetnameai tanzim edilir; bu teha· 
detname federaayonca tasdik ettirile
rek nitancı itaretini kazanana verilir. 

31 - Nitancı itaretleri tehadet· 
namelerile birlikte törenle sahipleri· 
.. verilir. 

32 - .hdaci el...-. İkİllcİ •fhaya 
mahaua h....U abflar da muvaffak 
ol-lara atq merkezleri tarafından 

temip ve tedarik edilecek apor Ye mÜ
•baka atq hediyeleri mükafat ola· 
ralı Yerilir. Ve bu mükafatlar alan· 
larm abf W.el..m. itaret olanar. 

23 - ikinci clevreJi ma.affakıyet. 
le Wtirealer A. 8. C. clereceleriae a7· ........ 

(A) LAR 

lkiaci -~ hitireal•den .. iyi 
llitıMtlara ,__...,_ taraf.dan 
ppbnlacak Tir~ •lif birincilikle
ri ~ aranıhual abf· 
lan ittirak h•ldrmı kazananlarda". 

.............. ,. twb"bi abedık teha-
•tna=aıi ,,. lairer siimüt abcıhlc 
.,_ o...i" ..-ilir. 

,.B" LER 

Türkiye atıf Wrincililderi llliİlalla -

bluma anıahual atqlara ittirak hak
lam luıuM'NJ'anlanbr. Bun)... "l 

tertilti abalık tehadetnameai ve ltirer 
1trou ababk llroveai" •erilir. 

(Sonu •ar) 

SAYFA!; 

Bir nıiizik delwsı: 

ANTON BRUKNER 
YAZAN: PROFESÖR MAKS OVER 

Viyana enternuyonal Brukner cemiyeti bqkanı 

Curnur Başkanlığı filarmonik orkestramız geçen ay büyük avus
turyah kompozitör A. Brukner'in dördüncü senfonisini büyük bir 
muvaffakiyetle ve Türkiyede ilk defa olarak çalmıştı. Önümüzdeki 
pazar günü orkestramız aynı kompozitörün ikinci senfonisini türk 
halkına tanıtacaktır. Bu münasebetle tanınmış avusturyah müzik mü
nakkidi Maks Aver'in, Ulus okurları için yazmış olduğu bir makaleyi 
neşrediyoruz: 

Ankara lilarmonİ.11 orlıcdra.uun, 

ilk defa olGTak, onan, iV İİncİİ ( ro
mantik) Nnloni.ini fGlmcuı ü,, Aoa. 
far)'Gnın .on büyülı aenloıti ...,_,,ön 
Anton llnılıner,, canlı hir lelıônaiil 
s~mefde olan tiirlı nudiJı IMl)'Gfula 
da sirmif olu)'Or. Bu ~ 9" p.lilen 
saye, tiirlı rniisi.lı do.ıloruaa, BraJı

ner'in yaradıcı ve dehalı )'İİc• fQlui· 
yetini tanıtmak, onun eaerlerini an· 
latmaktr. 

HAYATI: 

Anton Bralmer,, 4 •JIÜll JBU M 
Lin2 phri )'Olıınlannda AluleW' Je 
(yulıan AuuaturJIG), bir lıöy hocaı· 
nın ~ocalu olaralı din)'OJIG plmiftir. 
ilk :rniisilı deralerini, ba6cuınclan alan 
• .,, pcalıte, masilı ütidadı, hadi
ni çok erkenden göatermif, dalta '°"" 
r.._.. üe, yukarı AIMlillar""'o, S.n 
Fllni,,.,.Jalıi m•flasr A.,._ıi...,. .-. 
lı olan K.oralda, Koro N7'eJficiler a. 
rcıancı alaaclıfı ~, ba UtiJaıfı 
hlli olmıqta iti, Scıı Flori)IGn'ın, le11-
f,alade orıtu do kendiainin m~ 
yefİfnM.uaJe miieuir oblu. llüüı lto
caaına )IGrdım etmek ÜMre yetiıtiril
rnİf olan Brukner'iıa )'Oı., ltencliaini, 
Wiıadh"6 aJınJa lıüpik bir köye .,,.,.. 
hrclı. K.öy halkı, büyük bir iatidad O· 

lan bu hoca orijinalini anlamalı ita· 
6iliyetinJe defilcliler. 

Bir yolunu bularalı, lıeıulini, Sen 
Floriyan'a hoca oloralı llOlılettirme· 
fe mu11allalı oldu; orada. ora falmo· 

yı, üatadlılı derecelİne plıardılıtan 

aonra, 1855 de, büyülı kiliaenin org'
pm IHUile.UU aloralır, LJıg ,.hrincle ,,.,...,,.. 

Lôt.'M, Vi)'GllGllUI plt , .. .,._ 
1R1f miü teoricüi S.laı.r'iıt icl.,..ai 
.,,.,.,, •• rniisik IJilsUini ..... hir ... 
rette etüd ebnefe ...,,_,., lri lifi de,, 
pcr1aJı 6ir İfftfİIMal .,.,.,..,, v;,ıan. 

J.onHroutwww- Wtirdi. 
lmtilaan bittilrten .,.,.., imtilam1 

ltomuyonuna 6aflıanlılı eden metil• 
diri;.. H ..... lı, .,,,,,,.,_, 8ralrner 
lüi #ntile.. efnwl;7ffi.,, demİflİ. 

8nılıner, Lina ,.1arin4e, tİ)'Clfro 

orlıatra ,.,i Oto ICWler' den, lorm w 
pratilt ....ıriimantuon der.ıeri al
dı. O aralarda idi lri, eowla J' anlao7-
1Wrden IHqlayoralı, lıendi berinde 
en derin dinini 6ıralıan N ona, lıen
düini ••ayandU'an ... ,,, adını Nrdifi, 
büyük alman M11atkôrı Rİfllr Vq. 
ner'in müJIİfİ ile lanlflı. 

F eulıalôıle ..,,.,., laJıat laeniia p

qlr denecelı 6ir )IGffa yetİfrnİf olan 
8rulıner, kendi de bedelemelı ceaa-

relİnİ 11öaterdi. Daha 1869 da,, Nanai, 
Paria oe Londracla ornu bir dünya 
iistaJı olaralt allrtflanryortlu 4nccık, 

anayurd topraklanndo, ,.hülin di
kenli locını lıazanmak için, or• virta
o.zu olarak kendine yapılan parlalı 

lelılilleri reddetti. 
DaJaa O 2'/lmGlllGT, 

11 /len OT6fU de• 
fil, bir batelıônm." diyor H bu au
retle, lı...,,i oerimine dojnı yürüme· 
fe .zorlayan, içiıadeki çoinJIG U)'Uyor· 
du. 

Lin.z'de koro Jeli olarak, "Cerman 
el.ay.'' illt. ,ibi 6U yıiın lıoro eserleri 
beateledikten aonra tenltidcilenn dik· 
ır.tferirti 8ralınn"iıt iiserine toplayan 
f'll6ani Jıoroı.r oe 6irltflf leme kiliae ...,_,...,.w .. o,.._,,.,.,., 6ir erlıelt JIClflllG 11ir
Jilden aonradır ki, kenJini ..,./aniye 
....,.,... Falıaı, •nlo11i ıeklinin lılôailı 

prp.,.aiıU •eniflefen,, on,.., biiabü
tün yeni laraı, o devirdeki aal4ilaiyelli 
Viyona fenlıidcilerinin çalı çetin İli· 

ra.lan ile lıarpl'lfh. 
8arnnıla, ltendisinin en büyülı ıa

hrap deori, loltat aynı :&amanda tip, 
.. ,,a1ı .. 1r _., wrirni bafladı. 

ili. ünci aenloniyi, Braltner, bü· 
yölı bir aaygı hal edili RıfGr V ag
ner' •ithal etti; böylelikle, laenüa mÜ

naAta,o laalütJe oı .. 4'Mt.inin, oçılrtan 
opfo ,.,..,,.. tattw. 

Dewiıt RifGT Vqner'in pefinı bı· 
rokmcıyan fenlıidcileri, men#ur '"An•· 
lel.tl mesilıin atlım oerdilıleri Brult
nere çullcınddar. 

Y anllf lanınmıf, yanlıf anlaplmrf, 
mu.atarip ve bitkin bir halde, plt acı 
çeken Brukner, uerimlerini #el~e ui• 
ratmadı. 

Brukner, talebeleri olan clinjan Ni • 
lıif .,. Fr.,.. Ş.U,'ın birer birer .ala• 
,..,,_ plrardıfı, 9 •nloni H•l•l•ınif
tir. 

Onan aanatı, aonra.lan anlGJllnırı· 
hr. Bu böyle olınalılcı hrahr, Brulı· 
ner, lııirpl aoler •oincinİn taJım 
tattı. F aJıat .....,_ _, bü~lı za
ferini, lı•düimlen aenra .. ı.nı.r ya

ıadılGT. 
Omniniin ...,. ....,_._ • .salairi •ir '°" taJıdirla ... •örtlii. 
1891 tle, Vi,..a iniNraite.U.d• 

fahri dolıtor aaNnmı aldı; İnlJNl'"a

tonın biuat •öfdne taAfıiı, Frauu• 
.,. Jo•I nİfanmı oLIL Ve nihayet, 
laendüine Bel11ederede imparalor aa
ra~da, laa,,.,,,.,. .,,,_,..,.. sefirtliii 
bir ilıamets&la oerildi. 

Alır, lıalp ıoe m lalUlalılıları, lıa

ltu1 laôlti ifliycn 6a lıurıwtli M•naı 
fii'tiirclü. l l illttcpİll 1896 da Anlon 
Brulıner öldü. 

ANKARA RADYOSU 
19,30 
19,45 
20.05 

Hukuk ilmi yaynru 
Hafif müzik 
Karpiç lokantasından na
kil (orkestra) 

20,30 Ajans haberleri 
20,40 Ankarapalas orkestralı. 

ISTANBUL RADYO~l 1 

1 7 ,- inkılap dersi. Üniversite· 
den nakil. Hikmet Bavlfr. 

18,- Opera musikisi (plak) 
19,- Haberler 
19, 15 Muhtelif plaklar 
20,- Sıhhi konferans 
20,30 Stüdyo orkestralar.• 
21,30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajan

ınnm gazetelere mahsus havadis ser- . 
viai verilecektir. 

.... 
•f5$11~ ~1Ylıusuzluktan kıvranan lfoirlilcrin bitmu ttllcenmez dılekleri 

-.nı en Salih ı 4 • • • • 
tr1'5i g . ge mez, her I' o adan clntrlilikleıı gittikçe kuvvet azalır 

Ta~hih 
un ın~n yoreun arg n, ftTç bfr fCY rapamamak halsfzli~ıle kalkar: 

Bromural ·Knou .. 
bu felilıeıten kurtulmalı lı 
lerı yatıştırır .:.L ıç ~ uıta.nılacak ilaçtır. Asla urarı rokı11111 sıı r 

ve -•n t s m bır uyku da\ et edef\ 

L m r mr)I ta 1 ı P• 
<' u~ rr r rrçclc e uı ,.. 

Kııoll A.-0., kım~ evı 11 add 
t f 1 rıkaları, Lud\\ igshafen SIRhin 

Gazetemizin 22 2 1936 tarih 
ve 5234 sayısının altıncı ıayf aaı
nm dördüncü ve bqir · .. ütünla
nnda (Konya Ahali) Bankuına 
&!t çıkan ilinda heyeti umumiye
nın toplanma günü 25 3 1938ola
~ iken sehven 22 3 1936 olarak 
~nhşar etmiş olduğundan yanlıtlı· 
ga mahal kalmamak üzere tashih 
olunur. 



• 

SAYFA .& 

Çubuğun su seviyesi 
100 rakımını buldu 

Çabuk, Ankaranın güzel mesirelerinden biri olmaktadır 

Ankaramn su ihtiyacını temin eden Çubuk barajında, mevsim do
layuiyle su mikdarı çok artmıt ve suyun yüksekliği 100 rakımını geç· 
mittir. Bu, toplanan ıu mikdarmm 10 milyon metre mikabını buldu
ğunu gösterir. Barajın tamamen dolma.sına ancak 2,5 metrelik bir yük 
seklik kalmıttır. Suyun bu bolluğu An karanın bu yıl susuzluktan hiç 
sıkıntı çekmiyeceğini ve Çubuğun sıcak yaz günlerinde çok rağbet 
gören bir gezek olacağını anlatmaktadır. 
Kamutayın bu sene kabul ettiği tahsisat ile Etlik ve Keçiörene de 

ıu isalesi yapılmasının tahakkuk etmesi, Barajın bu yıl dolgun sevi
yede olmasından yap.Can istifadeyi fazlalaştıracaktır. 

Belli başlı birer büyük semt halini alan Keçiören ve Etlik de bu 
yıl suya kavuştuğu gibi, Baraj 200 bin nufuslu olan Ankarada nufus 
başına günde 200 litre su verebilerektir. 

M.emlo&eııe HULUS,. 
Adapazarıııda tür] ii ha) ın<lırlık: işleri 
Adapazarı, (Hususij - Beled,ye· 

m.i.a ıubat devresi toplantılarını bi
tirdi. Bu toplantılarda en ehemiyetli 
i§, türk Ticaret bankası ile be
lediye arasındaki elektrik anlaşmazhgı 
meselesi olmu§tur. Neticede Nafıa veka
letinia bu hususda verdiği karara göre 
baaka ile belediye arasında evelce kuru· 
lan limited şirketin tasfiyesi ve muvak· 
katen gene ayni bankaya aid demir-ah· 
§AP malzeme fabrikasından ceryan satın 
alınması için banka ile bir anlaşmayı. 
vanlmaaı hazırlıklarına başlanmıştır. 

Limited şirketin tasfiyesi için be
lediye meclisinin seçtiği iki aza, bu şir
ketin işlerindeki incelemelerini yapmı~
lardır, esaslı tasfiye konuşmalan için 
banka merkezinden gele<:ek heyet bek
lenmektedir. 

Senelerdenberi memleketin müzmin 
ve müziç bir derdi olan bu işin bu dafa 
kat'i olarak halli ve elektrik işinin doğ· 
rudan doğruya belediyeye geçmesi kuv
vetle umuluyor. 

Su işi: 
Sapanca gölünden kapalı yol He şe

hir yakınındaki makine dairesine su ge-
• 

tirilmesi ve şehirde bir su kulesi yapıl· 

ması ve makineleı'.İn düzeltilmesi, suyun 

tasfiyesi projelerinin hazll'lanması bir su 

mütehaasmna ihale ediJmişti. Son gün· 

lerde suyun javelizasyonuna aid proje 

verilmit ve tasdik için ilgili makamlara 

gönderilmİ§tİr. Bu proje tasdik olunur >· 

lunmaz derhal tatbikine batlanaçaktu-. 

Bu iş baıarılınc:a ıehrin içmekte .>lduğu 
, su temiz bir ıu olacakbr. 

ı~ark biiyültüWyor: 
Adapazarmı ortasından ikiye bölea 

ve güzel bir bulvar husule getiren tirin 
parkımızm büyümesi için, huıuıi idare
ye aid olup bu okuma devresinde yıkıl
ma tehlikesinden tahliye ettirilen Alibey 
mektebi ve önündeki dükkalarmın bede
li karşılığında ve üç senede ödenmek 
şartiyle hususi idare tarafından beledi· 
yeye devrine aid anlaşma, geçeni 
ıehrimize geldiğini yazdığım vali • · 
mid Oksay ile belediye reisimiz A. Aba~ 
sıyanık arasında noterlikte imzalanmış
tır. 

Gene bu maksad için mektebin ya• 
nmda ve Ziraat bankasına aid arsanın 
da belediyece takdir olunan fiatla sahi· 

.maıına Ziraat bankası genel müdürlü
ğünden bura koluna emir verilmiştir. 

Bu arsanın bedeli haziranda ödenerek 
tapusu alınacak ve istasyon yolu baş· ·ı · 

dan emniyet memurluğuna kadar olan 
kmm da park büyültülmüş ola~ktır. 

Mezarlık: 

Şehirde mezarlık itinin bir an ~ ~ • 

yoluna konulması gerek olduğunu ya· 

kından hiseden belediyemiz, Yorgalar'· 

da yeni bir mezarlık kuramk için orada 

bulunan küçük mezarlığm yakınında 

18 dönüm yer satın alınarak 25 dönüm

lük bir arazi Üzerinde tehir mezarlığını 

kurmak hazırlığına girişmiıtir. 936 büt

çesiyle birlikte projesi belediye me~:ai· 

nn nisan toplanbsrna kadar yetiıtirilc· 

rek yapı mevsiminde bu mezarbk İ§İne 
baflanmıı olacakbr. 

ULUS 

Antep -
Eti 

Gaziantet., (hususi muhabirimiz yazı· 
y«:) - Gu.iantebe 12 kilometre mes::ı.
fedeki Dülük ve 50 kilometre garbin
deki Cabahöyük mevkileri vaktiyle (Mi 

laddan 800 • 1000 sene evel) Etilere 
bükümet merkezliği yapını§ büyük şe· 
hirlercli. Etiler Suriyeye inerlerken Ak· 
sıa ve Karasu vadilerinde Zencirli, Sak· 
ça.gö:z, Maraş ve Hacıbeğlide kıralbk 

kurmuılardı. Bunlar Cabahöyüğün ya. 

kininde olan Sakçagözün ahalisi diger 

lerinden daha kalabalıkb. Sakçag~z v~ 

Zencirli iki istikamette de yol uğrağı 
bulunan büyük şehirlerdi. 

Zaman zaman tek tük asar çıktığıru 

gören Gazianteb Saylavı B. Ömer Asnn 

\ksoy işe önem vererek teşebbüse giriş· 
.üı ve iJk defa bura Amerikan kolejin-

deki Carlea Sandera'in bir kitab yazdı
ğını öğrenerek Mister lael,.tden bunu 

istemiıtir. Mister lsely bu riaaleyi ver· 
melde kalmamıt aynı zamanda bu mev· 
zu üzerinde dikkati calib diier bir kitah 
hediye etmiıtir. 

The Hitite Empire yani Hitit impara 
torluğu adını taııyan bu kitab 1930 la· 

rihinde Liverpol darülfünw-.. müderrİ• · 

terinden asarı atika müteıbaasısı John 

Garstang tarafından yazdmıştır. Bu 
zat 1911 de Ayintabda tetkikte bulun
muş ve hafriyat neticesi ele geçirdiğ; 

asarın fotograflaruu olarak bu asara 
nakletmek imkamm bulamadığı için Ü· 

zerlerini örterek bırakmıı ve reıimlerint 

kitaba dereetmiştir. 
Hadiseyi §U suretle eğreqen Aksoy 

Kıralın culan avmdan güzel 

bir kabartma 

valiliie haber vermİ§ ve yapılan le: ız ı 

sonunda sözü geçen asar meydana Ç ı.~

mıştır. 

Profesörun tetkiklerile bı.ılunmasına 
sebeb şudur: Profesör Berlindeki Vor• 
derasiat müzesini gezeı·ken 9771 numa· 
rada kayıdlı kıralın arslan avı manzara· 
sına rastlamış ve bunun otuz beş sene 
Sakçagöz muhtarının konağında bL 
narak getirildiğini öğrenmiş. Bu taı üç 
parçadır. Kıral ve k:.ıvvet); bir ihtima e 
kahini bir arabaya çift ko~muşlar, birı ~i 

sürüyor, diğeri ok çekiyor. Diğer tar,\'· 
lan resimde görüldüğü gibi olan bu ı .; 

taştan anlamıştır ki, Sıı.kçagöz yak-mnl'n 

bir kıralın sarayı vardır. Nitekim bıı ih· 
timal tahakkuk ediyor. Pı-ofesör Jan 
Garstonı yaptırdığı kazıdan umduğu ne· 
ticeyi alıyor. 

Dölük mevkiinin yakınında da kıy· • 

metli t=serlel' bulunmuştur. Halen lö

lük'e yakın Sam köyünde mukaddes :n· 

yılan dtvarh bir ba\"UZ vardır. lçind 1-:i 

balıklara da halk ilişmez. Burada bir ta

rafı kırılmış olarak bulunan abide · 

lük jübiterine aid olduğu anla!ılrnıtbr. 

llah bir elinde yıldırım ıenbolüı diğu 

elinde iki ağızlı bir balta tuttuğu halde 
bir öküz üzerine tasvir edilmektedir. Bu 
ilah Etilerin fn-tma tanrısı olup Teşıiıp 

adını taJır. 

Keklik tepede bir tarah yazılı diğcı i 
tenüplü bir heykel bulunmuş olduğu gİ· 
bi Gaziantebe bağlı F evzipaşa yakrmn· 

L
ı daki Zincirlide de bir çok kıymetli eser· 

ler bulunmu§tur. 
..,. ~ ... -:. 

d "$"' v~ ·~ 

Son ırosılartla balmtan .raerıer yepyeni ue çolı zengindir. 



UL ı.. _ 

Ankara Beledi ye Reisliği İlanları 
iLAN 

\ 

Sıhhat ve lctimai Muavenet vekaleti 

lskin Umum l\lüdürlüifiııdeu: 
ı - Yenişehirde 1164 üncü adanın 3 sayılı paraeJ~nde Tekirdaiı 

sz.ylavı Faik Öztürke aid arsa ile şuyulandmJan belediye malı (201) 
M> yer açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1005) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7 5.38) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını görmek isteyenler her gün muhasebe. 

Ye gelebilirler. 
5 - fhaıe 9.3.936 pazartesi günü saat on beşde muhasebede yapı· 

lacaktll'. (387) 1--627 

HUSUSİ OTOMOBİL KULLANANLARLA DUTUN ŞOFÖR
LERE: 

14.1.936 tarihli Yüksek Vekıller Hey'eti kararına tevfikan resmi, 
huausi ve taksi otomobillerıyle kamyonlar şehir içinde azami 40 
kilometre sür'atle gidebilirler Bu slir'atı geçen ıoförlerden para 
cezası alınacağı gibi sür'atli gitmeyi adet edenlerin ellerinden eh· 
liyetnameleri istirdad olunarak c:;oförlük yapmaları men'edilecek· 
tir. 1-iSl 

1 - lüin umum müdürlüğünce cins ve mıkdarı ve fenni tera
iti ayrı ayn tesbit edileen tiplerde Trakyadaki göçmenler için on 
bin pulluk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Puarlık bu şubatın 28 inci cuma günü saat on beşte aahat 
•ekiletinde müsteşarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. 

3 - İstekliler buna aid şartnameleri Ankarada iıkin umum 
müdürlüğünden ve İstanbul, İzmir, Çanakkale iskan müdürlükle
riyle Kocaeli valili~inden alabilirler. 

4 - İstekliler şartnamedeki şerait dairesinde ve muayyen gün 
ve saatte komisvona müracaat etmelidir. (345) t-571 

Ankara 1"'ieuret o,Iası 
~ndau: 

(:umur 
Başliaıılı- OrkPstra~1 

Başkanlı~ Filaı·nıonik 
ş,~fliiinden: 

Odamız k•ngrası ikincı ict maını 29·2-936 Cumartesi giınü saat 
14 de akd ece -inden al k arların teşrifleri rica olunur. 

.. 1 - 679 

Aı ıKdı a Levazım Anurhğı Sawı 

Alma Komisyonu ilan lan 1 
1 - Askeri konakta yaptır acak olan elektrik tesisatı 10 mart 935 

tanhıne müsadif salı giınü saat on birde açık eksiltme suretiyle yap· 
tınlac°'ktır. 

2 - Şartname ve keşfı komisyonumuzda her gun göriıli.ır. 
3 - Keşfi 164 lira 3 S kuruş olup teminatı muvakkatesi 12 lira 

33 kuruştur. 
4 - Açık eksiltme iştirak edeceklerin ehliyetname ve teminatı mu· 

vakkate makbuzları ile Ankara levazım amirliği satın alma komis 
vonuna ~lmeleri. (377} 1-619 

tLAN 
l - Ankara techi tat anbann· 

~ yapılacak olan elektrik tesisatı 
29 şubat 93f tarihine müsadif cu
ruartesi günü saat 1 l de açılr elı:· 
sıltme suretivle ;ap"lnlacalrtır. 

2 - Eksiltme Ankara leva· 
z m amırliiYi satın alma komisyo
nur-rfa yarırlııC':ıktır. Sart •. ame <1e 
1t s i me?1cür komisyonda her gı.i'1 
~ ·~ükbilir. 

3 - Keşf, ı 42 Jira 80 kuru~ 
oh o t mirıat. muvakkatesi 10 li
a 1 kurustur. 

4 - fst klilerin belh gitn ve 
~ te t rninatı mrvakkate mak· 

bu 1 rı ile komisyonumuza geJ-
rneJ i. ( 333) 1-549 

İLAN 
1 - Garnizon eratınm ihtiya 

cma sarfedilmek üzere 8000 kilo 
sabun 28.2.936 tarihine müsadif 
cuma giınti saat onbeşte açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara leva· 
zım amirliği satın alma komisyo
nunda vaprlacaktır. Şartnamesı 
m,.. ..... .,r kömisvon,la her ~ün gö
Tiı l<ebilir. 

3 - Münakasaya konulan sa 
bun tutarı 2800 lirıı olun teminatı 
.nuvakka~,.si 21 O liradır. 

4 - f c;tck1i1 Tin belli gün ve 
saatte tt-minatJ .... uvııılr~tf! malc 
buzları iJ,. ko nisyonumuza gel-
meleri. (331) 1-548 

fLAN 

1 - Denizli garnizonundaki kıtaatm ihtiyacı olan 123000 kilo 
kuru otla 125000 kilo yulaf kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
du 

2 - İhalesi 20-3-936 cuma günü saat 14 de satın alma komisyo
n nda yap lacaktır. 

3 - Yulafın muvakkat teminatı 750 lira ve kuru otun 692 liradır. 
4 - Teminaın ihaleden önce maliye veznuine verilnüt olması 

\l'e teklif mektuplarının kanunda yazr!ı formüle uygun bulunması 
lazımdır. 

. 5 - Şartname he. gün Ankara levazım amirliği satın alma ko· 
nu yonu ıle İstanbul ve Denizli satın alma komisyonlarında görülür. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat on ıiç buçukta komisyona 
-.erilmiş bulunacaktır. (455) 1-734 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
nıüdürli;Cfü satrnalma 1,,...misyonu ilanlan 

ti.AN 
M hammen bedeh 17500 lira olan 250 ton mazot 10 - 3 - 936 sa

~ tunü 5aat 15,30 da kapalı zarf usuliı ile Ankarada idare binasın· 
satın alınacalrtır. 

Bu ıte girmek iatiyenlenn 1312,5 liralık muvakkat teminat ile 
~unun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14.30 a 

adar k · von reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parası% olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 

lia • da tesellüm ve Sevk m dürt· w "nden almabi!ir. (418) 
J--688 I-

f LAN 

M h mmen d Ii 8274, ~5 lir olan 55165 kilo muhtelif perçin f
1 

1 26 Mart 1936 per m günü s:ıat ıs 30 da kapalı zarf usulü 
e Anka da idare binasında satın al nacaktır. 

k B e girmek istiyenlerin 620.61 liralık muvakkat teminat ile 
lr a~unun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 

ar Komisyon Reisligine ve~eleri lazımdır. 
Ji Ş rtname1er parnsız olarak. Ankarad:ı Malzeme dairesinde ve 

aydarpasada tesellüm ve Sevk Mürlurlilğünden dağıtılmaktadır. 
(427) 1-698 

İLAN 
JI Muhammen bedclı 77500 Iıra oJan lokomotif yedekleri 9.4.936 
.,~r m e gunu saat ıs da kapalı zarf uwı.a ile Aakanda idare 

tnasrnda satın Jın c kt r. 
1r Bu işe girmek istjvenlenn 5125 liralık muvakkattenünat ile 
ı.:~unun tayın ettigi vesıka an ve tekliflerini aynı pn saat 14,30 a 
r r k nı on Rci lı : e vermeleri lazımdır. Şartnameler 385 ko-
d I'nde Ank r ve Haydarpaşa veznelerinde satrhnakta-

r ( 1--693 

İLAN 

n e elleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yir
ıt m ka 10 Nisan 1936 cuma ~nü saat 15,30 da kapa· 
ile A karada idare binasında satın almacaktır. 

irmek istiyenlerin 4125 liralık muvaldat teminat ile 
:.ı t in ettiği vuiblan Te te~lflnini aynı ton •" 14,30 a 

r Korniıyon Reislifinıe vermeltti !lnmdrr. 
}f Ş rtnameler parasız olarak. Ankarada Malzeme qircsinde ve 

rpaşada teseJJüm ve Sevk Mildilrlil~ilnden dağıtılmaktadır. 
(394) 1-696 

Filarmonık orkestrası için 150 ton yerlı kok kömürü alınacakt~r. 
Şartnameyi görmek istiyenleı her gün Milzik Öğretmen okulu Dı 
rektörlüğüne müracaat. İhale açık eksiltıne ile yapılacaktır. Pazar· 
lığa gireceklerin 28 · 2 936 cuma günü saat l!i de yüzde yedi b~çuk 
teminat akçeleriyle Kültür Bakanlığı OkLlllar •tınalma komısy~· 
nuna ~Jmeleri lazımdır. ( 317) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedel 
Yerli lrnk ıso ton 30 lira 9el'4e• tonu 
Tutarı Tentinet akceısi ı:ü.pie.,.ved~ buçuk 
4500 Liri' 337,5 Lira 

f-S39 

J\k.~aray Azmi Milli 
Tiirk Anonim Şirketi İdare 

1\ıleeli~inılen : 
Şirketimiz umumi heyet senelik toplantısını martın 30 uncu pa· 

zartesi günü saat 15 te Ankarada Ziraat Bankası İdare merkezi bi -
nasında yapacaktır. Hissedarların hamil oldukları hiue senetlerini, 
her yerde Ziraat Bankalarına tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
varakası makamına kaim olmak üzere alacakları makbuzlarla vukar· 
da yazılı gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur. 

l\1üzak~rat ruznamesi aşağıda 
yazılıdır: 

1 - 935 senesi mumelatı hakkında fdare Me--lisi ve murakib ra· 
porlarmın okunması. 

2 - 935 senesi bilançosiyle kar ve zarar hesabının tasdiki ve 
İdare Meclisi azasının ibrası. 

3 - Müddetleri biten ve iatifa eden ualarm yerine yeniden aza 
intihabı, 

4 - 936 senesi için bir murakip bir de yedek murakip intihabı 
ve 935 senesi murakip ücretinn tayini. 1-714 

Kiralık Daire ve Odalar 
Ankranın en şereflı mevkii olaı. Yenişebirde Havuzbaşı civarında 

Atatürk Bulvarı üzerinde yeni inşa edilen kutlu apartman her türlü 
konforu haiz bir binadır. 

Mart ibtidasından itibaren talipl,.rine toptan veya 1<at kat ve ya. 
hut oda oda kiraya veril'!cektir. 

Talip olanların kiralayacakları yeri görmek üzere apartman kapı· 
cısma ve kira mukavelesi aktedilmek ve şartlarını öğrenmek ftzere 
tş Bankası nı"rkt"•İnn• talrit servisine müracaat etmeleri 1-669 

Kiralık Hane 
Yenişt:hirde Selinik caddesinde kiin dokuz odalı bahçeli ve oto 

mobil garajını havi biı hane kiralıktır. 
Taliplerin iş Bankası mf'rkezinde takip servisine müracaaatları. 

1-670 

\filli Müdafaa V..-kal~ti 

Deniz merkez satınalma komisyonundar 
1 - Tahmin edilen bedeli 416,000 lira olan 8000 ton mazotun ka· 

pah autla münakua11 28 - ıubat • 936 cuma gilnü saat 14 de Anka· 
rada Milli Müdafaa Vekileti binasında yapılacaktır. 

2 - 2080 kur~ş mukabil~n~e verilen §artnamcsini almak istiyen· 
lerln her gün, munakasaya ı,tırak edeceklerin de yevmi me kilrda 
20,390 liralık teminat mektuplan ve 2490 numaralı kanuna n: aran 
belgeleriyle komisyona müracaatları. z 

3 - Zarflar 28 • ıubat - 936 günü azami saat 13 e kadar komisyo-
na vPri1 ... ic hn1ıınıtcalttrr. '324) 1-541 

Ankara şehri 
l<;me Su komisyonundan: 

l - Ankara şehri dahilinde bir kısım su boruau d · • · • 
dö~necek su borularile sair malzemenin tedariki kapaoşemel fsı 1

'
1

1'!1e 
eksıltme k •• 1_....... ı zar uıu ı e 

ye on-~·-· 
2 - Bu işin keşif bedeli 97206 lira 72 lrul'Uftur. 

. 3 .- İstekliler bu işe aid fenni ve münakasa prtnamclerini pra. 
ıeJermi, mukavele projeıini, boru tedarikine aid Jisteleri ve ıalr ev 
~ 5 lira mukabilinde Ankaradan içme su komisyonu muhasebe: 
sınden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 9.3.1936 tarihine rastlayan pazartesi 
günü aaat on be,te Ankarada Anafartalar caddeaindeld v ebbl K :=.nmm 3 6ncii katında İçme su komisyonu dairesinde ya;! 

5 - T~ldif mektupları ihale tarihi olan 9.3.1936 puartesi giinÔ 
saa~ ~n dörde kadar Ankarada İçme su komisyonuna makb 
bbılıııde verjlmif. bulunacaktır. uz mu.. 

G - .fsteldilerin ffbu eksiltmeye iştirak edebilmeli i in (6111) 
ffra muvaltbt teriifnatla eksiltme fartn".Ulleainde azıld i 
bu .'!öi itleri yaptıklannr g8sterir tasdikli fenni ~hli :t 1n~:!~ 
lennı teklif mektuplarile birlikte vereceklerdir. (l 14) y l-2l~ 

SAYFA 7 

\ istatistik Genel Direktörliiğü 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - 1936 ikinci Unun ayından itibaren 1936 biri:ıcik.: ~un so· 
kadar butmlacak olan barid ticaret aylık istaisiklerinin ka· 

palı zarf uaulil ile eksiltmesine talip zuhur etJnediği için pazar!"·· 
la eksiltme yapılacaktır. 

2 - Bir senenik 437 forma ve 12.673 ilra bedel tahmin olunnıuş-

3 - Eksiltme 13 - mart - J936 cuma gunü aaat 14 de un.um mu -
dürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Pazarlığa iştirak edecekler 3 7,S mu•akkat temi at ~ere • 
celderdir. 

5 - Eser Ankarad:ı bastırılacaktır. (410) 1-6 .i 

Kayseri lilli lkbsat Banka~ı 
idare He ·.-tindt~n : 

Bankamız Heyeti Umumiyesi Martın 27 ıncı cuma gunü saat 
dörtte Kayseri Ticaret Odası salonunda içtıma edileceginılen ı • 
umum hissedaranın malfımu olmalı: üzere ılan ve ruznamci mu • 
kerat zire dercolunur. 

1 - Mclisi idare ve mürakip raporlarının okunması 
2 - 935 senesi bilançosunun tetkik ve tasdiki ile meclisi ıd r • 

nin ibrası 
3 - Temettüün tevzii. 
4 - Müddeti hitam bulan üc a?.alık ir;., intihan irrnc::ı 1-., ' 

Aııkara \' ilav~ti l~m11İ\Pt 
J • 

i\1iiı~iirl~·ünı PD : 
Cinsi Beherinin tahmin teminatı Eks;tlme giınu 
40 çift edilen kıymeti 
çizme Ura kuruş Lıra kurus 1 G-3-936 p.vartt>•ı uııiı 

15 00 45 00 saat 1 S de 
Yukarda cins ve mi'tdarı yazılı süvari pcıılis memurlaı • icın 

imal edilecek çizmenin maddeleri karşısııı<la gösterilen güncl,. cık 
artırma ve eksiltme ile ihalesi yapılacaktır fst klilerin t min t 
makbuzları ve yahut banka mektubu ile bio;Hkte o giin v s atte 
direktörlükte müte!leskkil komisyona eelme1 rf. (4'i6) 1-73'i 

Evkaf Umunı ~liidiirlüiüııdPn : 
Gökçe oğlu mahallesinde lstiklal cadde ındekı ikinci va f 

apartımanın üçüncü kapu altı numaralı yedi odalı ve her tıirliı kon• 
foru havi daire 936 yılı birinci te,rin sonuna kadar kiraya verılmek 
üzere on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin ihale günü olan 10-3-936 sah giınü saat 15 şe k.ad r 
135 lira tenünatlariyle beraber aynı apartımanın zemin katında v -
Tidat ve tahsilat Müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 461) 1-741 

Yapı U. tası Okulıı Direktc)rlii
ğüııden: 

1 - Yapı ustası okulu için aşağıda cins ve mikdarı yazılı altı ka· 
lem malzeme açık eksiltme ile alınacakur. 

2 - Bunlara aid şartnameyi görmek istiyenler her giın okul di· 
rektörlüğüne ba'vurabilirleı. 

3 - Muhammen bedeli 4657 lira olup birinci teminatı 349 lira 
27 kuru~tur. 

4 - İhale 12 mart 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada okul
lar sağışmanhğında yapılacaktır. (393) 

Cinsi Alınacak mıktar Vahit fiatı 
Kereste 20 m3 3900 K(m)3 
Taş (Ankara) 200 m3 170 K 
Kum 230 m3 190 K 

Tutarı 

78000 K. 
34000 K. 
43700 K • 

Tuğla 80000 adet 1600 K (100 i ) 128000 K. 
102000 K. 

80000 K. 
465700 

1-673 

Çimento 600 torba 170 K 
Kireç 40 Ton 2000 K 

Yekuu 

Heybeli ada deniz harb mektebi: 
ve lisesi komutanlıimdan: 

Okulumuz revirinin sıhat ve temizlik islerine bakmak Uzere 40 
lira üc~etle ~plomalı bir hasta bakıcı kadın alınacaktır. 

Getıreceğı evrak şunlardır. 
A - Nufua kafıdı 
B - Mahalli polisten musaddak hüsnühal kağıdı 
C - Saflık bakanlığından muaaddak diploma 
D - Calrştı2-ı yerlerden bonservisler. 
E - Okuldan göstetilecek şerait altında asgari ikı .... ne müd

detle çalışacağına dair noterden tasdikli teabhüdname. 
. ~ot - İstekliler okulca sıhhi muayeneye tutulacaktır. İstek· 
~lerın J>Uardan başka her gün Heybeliadadaki okul komutanlı-
grna muracaatlan. (lOıt) 1-745 

MıHı 1\!udataa Vekaleti Satm Alına 

Komisyonu ilan1an 
300 Tane direklik demir potrel 
273 Km. &alvanbli demir tel 

2250 Tane müccrrit fincan 
2250 Tane dil& fillcaıı demiri 
364 Tane takazhk korniyer demiri 

• Ykarıda cins ve. mıkdarı yazılı bet kalem m~re malze~eai
n.ın kapalı zarfına ıstekli çıkmadılmdan yeniden kapalı zarfla ek
sıJtme!e konmu!tur. Hepsinin tutan (7175) imadır. Evsaf ve fart. 
namesı _pa~a~~z olarak ~li;ndeıı alınacaktır. :tlaalui: 13/niaan 936 
pazarts~ gunu saat on birdedir. İlk teminatı: sal Ura 12 ku tur 
. Eksıltmeye girecekler 2490 ayılı bmmuaı 2. 3 cU mad~ i' d 
ıstenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektupların h ~r n e 
lar ihal .aaatin..a- • ı avı zarf. 

e . uÇU en çeç bir saat eneline kadar M. M. v 
alma komısyonuna veraınler. c447) · satın 

BILtT l-733 

1 - Hepsine biçilen eder alt
mıı bin lira olaa bir milyon ta
ne muhtelif renkte makara kapa. 
lı zarfla eksiltmeye konulmuı· 

tur. 

2 - İhale.pi t~ mart 936 p;uar
teıi günü saat 11 dedir. 

3 - tık inanç parası -t250 Ji. 
radır. 

4 - Şartnameai 300 kuru a M. 
M.. V. Sa. AL Ko. dan veril r. 
. 5 - Eksi1-ye girecekler ilk 
ınanç paraaı mektup veya m k· 
buılarile bslunun 2 ve 3 ü il 
~ddtlerlııde yazılı belıelr le 
.birlı'kte teklif mektuplarını ilhl• 
le sa.atından blr saat evel M \t. 
V. satm alma ko. na vcrmelcpi. 

(2001 1-144 
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' Ankara subemizi ziyaret ediniz. 
Bankalar c~ddesi No: 45 

TÜRK PHİLIPS 
LİMİTED ŞİRKETİ 

lstanbul - Galata, Frenkyan han. 
Telgraf: FHİLİPS-IST AN BUL 

Kozlıı J{(imür İsleri 1'iirli: Anoniın 
' Sirlieti lli-;sf-'daran llr~Yeti . 

muıniyc~ini J)avt"'t 

İdare Meclisi Riyasetinden: 
Şirketimizın 1935 senesine ait alelade hey'eti umumiye içtirı:aı 

27 Mart 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Ank?rada ~ıı
ketin merkezi olan Türkiye İş Bankası hinasında aktedılccektır. 

Ruzııaınei l\lüzak:crat 
ı - 1935 senesine ait meclisi idare ve mürakip raporlarının kı-

raat ve tasvibi, . . 
2 _ 1935 senesi biHinçosunun ve karuzarar ve faızı . muh.as~s 

hesaplarının tetkik ve kabulile meclisi idarenin ve mıirakıplerın ıb
rası ve temettüiın sureti tevzii. 

3 - Müddeti hitam bulan meclisi idare a.ıa\arının yerine inti-
hap icrası. 

4 - 1936 senesi murakiplerinin tayini, 
5 - 1936 senesi alelade heyeti umumiyesine kadar muteber ol: 

mak üzere meclisi idare azalarının hakkı huzurları:yle 1936 senesı 
mürak:p ücretlerinin tesbiti hususlarından ibarettir. . 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sahıbı 
rey olan hissedarlarımızın asaleten ~ey~ vekale.ten ~çt.imada haz~r 
bulunmaları ve bunlardan hamıline aıt hısse sahıplerının laakal bır 
hafta evvel şirket merkezine hisselerıni tevdi ile mukabilinde 
rey pusula ı almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 

1-746 Meclisi İdare 

l\tilli l{ca~Üran~ '] iirk Anoniın 
Sirkt~t in,l<·n: .. 

Sirketimizin 1935 senesi alelade hissedarlar umumi heyeti aşa
gıd~ yazılı maddeler hakkında gorüsmek ve karar ittiha~ .etn:ıek 
üzere 14 mart 1936 cumartesi günü saat 11 de Ankarada furkıye 
İş bankası genel müdürlüğü binasında toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesi mucibince uı:numi heyete. i.ştirak 
edecek olan hissedarların hamil bulundukları hısse senedlerın ı veya 
bunu müsbit vesikaları toplantıdan bir hafta evci. Ankarada Tü;
kiye İş bankasına. 1stanbulda Türkiye hanında şırket muamel~t 
merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartları almaları la
zımdır. Hissedarların muayyen saat ve günde Ankarada bulunma
ları ilan olunur. 

Goı·üşüJecek işler : 
ı. - İdare meclisi raporunun okunması. 
2. - Bilanço ve kar zarar hesabının okunması. 
3. - Murakibler raporunun okunması. 
4. - Yukarıdaki maddelerde yazılı evrak ve vesaikin okunma

sını müteakib bu hususta ve temettüUn tevzii hakkında müzakere 
icrasiyle karar ittihazı ve idare meclisi azasıyla murakiblerin ve 
müdürler heyetinin ibrası. 

S. - Şirketin esas mukavelenamesinin 24 üncü maddesi mucibin
ce müddetle ri biten idare meclisi azalarının yerine yenilerinin se
çilmesi. 

6. - Mu rakib seçimi. 
7. - İdare meclisi azasının gerek kendi namlarına ve gerek ba:ı-

ka şirketlerin idare meclisi azası veya müdürü sıfatiyle şirketi - \ 
mizle muamele yapabilmelerine müsaade itası. 

8. - İdare mecliıiyle murakiblerin 1936 senesi hakkr huzur 
ve tahsisatının tesbiti. t-749 

Kiralık 
Yenişehirde Hildliahmer mer

kezinin karşı sırasında. asfalt 
cadde Uzerinde kaloriferli ve 

her türlü konforlu 49 1 numa
ralı Foto apartımanında kiralık 
daireler vardır. Kapıcıya müra
caat Telefon 3002 ve 2002 

l)aiına ~eııç 

dainıa aiiz~I 
~ 

KANZUK 
Balsanıiıı kr•~nıi 

ULUS S \Yı 

HALİS YÜnDürt 
Ellı senelik bir mazıye nahk 

ve a\•nı..·anrn 'ıeı tarafınr! ak. 
dir kazanmıs ;; el'ık krernıdu 
Cildı ızin : ullik ve • P 1 • ,.,, 

daim~ mllhafaza t'deı B<ll :ımın 
kremı mem lel,C'tirr.111tı '·il ı me 
hafiltn<ft> rağbet görmii" ' ıiı 
kreırdir Çilleri ve hun•sııkları 
izall" "'clere1' tene fevk::ıl'idc hıı 
ca?.• •,.,.,., •ı Ruhniiv<ı1 ko 
kusu tle ,, rır:ı öhı et ı:ı •:>tımı 

tır R !samın kremı ( ti f"f ku 
nı• ,· nini:zin rnıif ta?elı{!ı 
ni. riloini,.in ~., •. , tH'l\P••ıı· ı:ın 

cak krem R"l"'lm:rı ile m · rlan~ 
cık<ıra~ılirsıniz Rir oC'f Ralsa 
min ku lan-;ıı bııska krem ı.-111la 
namaz T df1'11T'ıs itrıv:ıt ma2'aza 
!arı ·'t' ··. "l. .. r7;;ı t'\ '•rinrle 

İYİ ÜTO TUTAR. 

j SÜM_ER BA"I 
YERLi "ALLAR P 

lıın 

l\.(i1niiı·ii isleri 1"ürk 
' Anoııiın SirJietiııden .. 

Alelade heyeti uml1miye içtimaı: 
Şirketımızin 1935 senesine ait alelade heyeti umumiye içtimaı 

27 Mart 1936 tarihine müsadif cuma günü saat onda Ankarada şir
ketin merkezi olan Tiirkive İs Bankası hinasıncla aktedilecektir. 

il uznamt'İ l\1 iizakerat 
1 - 1935 senesine ait meclisi idare ve miırakip raporlarının kı

raat ve tasvibi. 
2 - 1935 senesi bilancosunun ve karuzarar hesabı ve faizi mu

hass.:.s ve hissei menfaat· hesaplarınınJetkik ve kabulile meclisi 
idarenın ve murakiplerin ibrası ve temettüün sureti tevzii, 

3 - Nizamnamei esasinin 12 inci maddesi mucibince müddeti 
hitam bulan azaların yerine intihap icraSl, 

4 - 1936 senesi murakiplerinin tayini, 
5 - 1935 hesap senesi alelade hey'eti umumiyesine kadar mu

teber ol'llak iizere Meclisi idare azalarının hakkı huzurlarile 1936 
senesi murakip ücretlerinın tesbiti. 

Ticaret kanununa ve esas ınukavelenamemize tevfikan sahıbı 
rey olan hissedarla:-ımızın dsaıeten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin hissele
rini laakal bir hafta evvel şirket merkezine tevdi ile mukabilinde 
rey pusulası almaları liızııımı rıca ve ilan olunur. 

1--747 Meclisi İdare 

ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA MEMURLUÔUNDAN · 

Ankara idarei hususiyesine 60 lira borcu için namına tanzim kı
lınan ödeme emri arkasına yazılan me!\ruhatta ikametgahının meç
hul olduğu anla ılan Ankarada kooperatif caddesinde kebapçı Ah
medin tarihi ilandan itibaren 20 gı.in zarfında dairemizin 935-56<>3 
No. lu dosyasına müracaatla boıcuna itiraz etmesi ve yahut mal 
beyanında bulunması icap eder müddeti mezküre geçtikten soııı a 
borcu ka1Jul etmis afülile hakkında muamele yapılacağından te"lıg 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur: 

Depon.uzda n iyı Kar 
köy kömürü perakende kilosı 
iiç buçuk, toptaıı iic kurus o 
·ı ıra<lır. Tel : :!791 

f st~c;von ..., '· •k:ıt <lf'n· 

1-739 

BAHCE MERAKLILARINA 

Her aradığınız çam, Avrup 
ulleri, yemiş ağaçları. salon \'<' 

;ilikleri, bahı.e yeşillikleri ve s:.ı 

ire ve saire OrtaKöydc, Ankar" 
)dhçesinde hulabilirsiniz. Kaca 
l:ığLımuzu isteyenlere gönden · 
voruz. VASIL 

Ankara i_kiıu·i l\f ıııtak:a 1 apu 
Si.-il l\luhaf ızlığıudan : 

Ankaranın Kalaba köyü hududu dahilinde Büyiı'• yazı mevkiin
de doğusu Kahraman oğlu Ali batısı Şallı oğlu Mehmet kuzeyı 
İmam oğlu Süleyman güneyi yol ile çevrili 12 dönüm mıkdarmda 
bulunan tarlanın senetsiz olarak murisleri Hüseyin kızı Şerifeden 
tevarüs suretiyle tasarruflarında olduğundan bahisle Yakup oğlu 
Mehmet ve Mehmet evladı Halime, Emine, Hasan ve Osman nam
larına tnpu almak istediklerinden 936 yılı mrat ayının 10-3-936 gü
nü mahallinde tahkikat ve tetkikat yapılacağından bu tarlanın 
mülkiyetiyle alakalı olanların ellerindeki belgeleriyle muayyen 
günde mahallinde bulunacak keşif memuruna ve yahud Ankara İkin
ci mıntaka atpu sicil muhafızlığına baş vurmaları. (472) 1-750 

'"t\nkara Birinc·i 1\1ıntaka 'fapu 
Si(•İ 1 ~111hafızlı~1ndan : .. 

Kavaklı derede kain 7 dönüm 3 evlek 50 arşın ölçüsündeki ba
ğın 3888 hissede 765 hissesinin 5/8 payının malikleri bulunan Arif 
karısı Adile ve çocukları Sabahat ve Melahat ve Fevzi adlarına 
Kayıtlı olan ağustos 341 - defterinin 32/67 numarasına (işarı ahire 
kadar biy--ve ferağ muamelesinin icra olunmaması sulh mahke
sinin 21-12-926 tarih ve 1491 numaralı müzekkeresi ile hacız 
edilmiştir.) diye bir meşruhat verildiği görülmüş ve mal sahihle
rinin dileği üzerine keyfiyet Ankara ikinci sulh hukuk mahke
mesinden sonılarak bu hacizin vaz'ı hakkında mahkemede bir do -
ya bulunmadığı bildirilmiş ve alakadarlar da 2004 sayılı icra ve 
iflas kanunun muvakkat maddesinin dördüncü bendine dayanarak 
bu haczin kendiliğinden kalktığından bahs ile tapu kayıdındakı 
me-ıruhatın fekkini istemi~lerdir. Mahiyeti anlaşılamıyan bu hac
zin üzerinden on sene geçmiş olduğundan ilan tarihnden itibaren 
bir ay içinde hak sahihlerinin idaremize müracaat ederek haczin 
mahiyetini isbat ve tevsik etmediği takdirde vuku bulan kanuni 
t:ıleb dairesinde tapu kaydına verilen meııruhatın hükümsüz adde-
ı·• r c'Ti il:tn olunur. (465) 1-744 

Bayanlara büyük fıı· at 

derecede tenzilat yapıl-

1-738 

: ....................... ·························: 
: . 
: İmtiyaz sahibi ve Başmu- ~ SiNEMALAR 
~ harriri Falih Rıfkı ATAY ~ i . 
: Umumi neşriyatı idare e- ~ 

: den Yazı işleri Müdürü Na- E 

: suhi BAYDAR . 
. . . Çankırı caddesi civarında 1 

Ulus Basımevinde basılmıftıt'. ~ . 
················••8•••1 ....................... · 

( YENi 
BU GÜN BU GECE 

Neşeli mevzuu, tatlı müzikleri. eğ
lenceli sahnelerile seyircilerini bü

yük bir alaka ile sürükliyen 
emsalsiz bir eser 

Gönül Oyunları 
Ge .. "gt:: Alexendr-Adolf Wohlboock 

Renate MullPr 

BU GECE 
f KULüPj 

LÜKRE.S BORJİYA 

Fransız rejisörü Abel Can ·m çe\ ir
diği muaz;ı:am mizansenli tarihi eı;er 

Canlandıranlar: 

Edwige Feuiller - Gnbrirl Cahrio 


