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H \REKETLERDEL'i SAKlN \CAKf..\RINI \' \DETTll.ER 

Tokyo, 27 (A.A.) - Dünkü hadi
aelerin bundan on bet gün önce tasaı-· 
lanınıt ve tertib edilmi~ olduğu ifşa 
edilmekt~.-fr·. Aske< gizli ve umumı 
bir deneme bile yapmıılardrr. Pek 
yakında bir hükümet darbesi yap>
lacağı haberini almış olan Prens Sai· 
\'Onji, asilc-ı· evine gelmeden Önce ka\• 
mağa muvaffak oln.uştur. 

Yabano devlet eiç li:.:leri hala mu. 

hafaza altındadır. Buralarda hiç bir 
hadise olduğu bildirilmiyor. Sauyın 

Harb yüksek ıurası jandarma ku
mandanlığında toplanmıştı. Bakanlar 
ve yüksek erkan geceyj sarayda ge· 
çirdiler. Bahriye silahendazları, asi
lerin tahkim ederek sığındıkları ma· 
haJleleri kuşatmıılar, etraflarmı di
kenli tellerle çevirmişlerdir. Diğer 

mahallelerde sükunet vardır. 

I m.puratoru n sur<ıyrmfol.-i 

toplantı 
Tokyo, 27 (A.A.) - Buhranın öniı 

AOIMIZ, ANDIMIZOIR 

B. 'I'. iL HAS -----
RE~ ().tl.HJKTAN SONRA 

Ball{an Pak~tı hürosu 
,n!~arada kuruldu 

Balkan and

laşması b a ş • 

lıt'!nlığmı-n bil _ 

fiil doktor Tev

fik Rü;ti Aras 

tarafından de • 

ruhte edilmesi 

Üzerine a n d • 

!aşmanın bü • 

r-"su, İ'gta ti~ü 

mucibince bu • 

rada teşkil 0 _ 

lunmuş ve ~ef • 

Hğine Harici _ f , 
ye üçüncü da _ 

ire şefi Cevad 
Açıkalın ve re

fakatine Dış iş-

Balkan paktı reisli
ğine geç~n B.T.R. 

Aras 

leri bakanlığı memurlarından Faik 

tayin olunmuşlardır. 

Keyfiyet resmen andlaşmaya da
hil meml4iketlere bildirilmiş olduğun-

dan büroyu tamamlamak için bireı· 
memur tayin etmeleri beklenmekte· 
dir. 

28 Şl BA'I l 936 CP,1A 

F5'on haberler ücüncü 

l. saiJıJanuzdadır. 

Heryerde 5 kurut 
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altı milyar lireti ge<;ti 

"I 

Masraf 

Haheslerin elinde --.. i\mba Ala~i dağı 
( :enupta Halleşler 

mukavemet 
İ tal yanlara çeti 11 iti r 

Roma, 27 (A.A.) - 20 hazi
randan beri Afrika harbı için yapı
lan fevkalade masraflar 6170 mil
yon liret tutmaktadır. Bu masraf
lar şöyle taksim edilmektedir: 

Harbiye 2730 milyon, Bahriye 
625 milyon, Hava 850 milyon, Sö
mürge 1800 milyon. 

Geri kalan mıkdar İç ve dıt ba
kanlıkları arasmda taksim edil
rnektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Royter 
Ajansı hususi harb muhabirleri 
bildiriyor: 
Şimal cephesinde henüz hiç bir 

ehemiyetli hareket kaydedilme
mekte ise de, habeş haberlerine 
göre, Ras Mulugeta muharipleri 
Amba-alagi'yi ele geçirmek istiyen 
İtalyan ileri kollarım akamete uğ
ratabilmekteclirler. 

Buna karşı, Eritre kaynakların- . 

~österiyorlar 
dan alman haberlere göre, Amba
alagi'nin İşgali her saat beklenmc-1t

te ve hatta şimdiden işgal edildı~i 

. " 

İngiltere ve Akdeniz 

Devletleri )ıak.l{tn da Ciornale d italia 
hiı· tenkidi 

' Cenupta fiabeşlerin çetm mukaveme

tiyle karşılaşan General Gl"azyam 

· Japon mılitarizmine başka bir Örnek: Bit- piyade alayının 
subayları genç kızlara atış dersi veı·iyorlar 

Roma, 27 (A.A.) - Ciornale d 'ft.-. 
lia gazetesi diyor ki: "lngilterc ile 
Fı·ansa'nın ltalya'ya danışınadan ve on'..\ 
haber vermeden ya.ıtıkları askeri ve 

bahri anlaşmalar 7 sonkanun 1935 fran · 
ı;ız · İtalyan protokolu prensiplerine uy
gun mudur? Fransız • İngiliz Akc' iı 

siyaseti 1 talya için yeni vazİ} etler ve 

yeni meseleler ihdas etmektedir ki, 1 tal
ya bunları çok açık olarak ve soğuk kan· 
!ılıkla tetkik etmiştir ve bunlaı·a adeti 

olan >!nerji ile kııı·şı ko} •• caktır. önünde kımıldamadan duran nöbet· 
çiler, donmuş hissini veriyor. Şehrin 
Üzerine lapa lapa kar yağmaktadır. 

İ ııyuru n sebebi eri nelerdir 't 
Şanghay, 27 (A.A.) - Şuntao ga

zett:sinin yazdığına göre Tokyo isya· 
nının sebebleri şunlardır: 

1. - Minseito partisinin seçimde ka
zanması sebebiyle, Okada kabinesi

nin vaziyetinin sağlamlaşması. 
2. - Mançuri - Siberya ve Mançuri 

• Mogol sınır hadiseleri. 
3. -- Profesör Minobe'nin "impara

torun bir devlet rüknü olduğuna biz
zat ve bizzat devlet olmadığına" da
ir olan akidesine karşı askeri muhit

lerde kızgınlık . 

Bu profesör bundan bir kaç gün 
Önce meçhul bir şahıs tarafından ya· 

ralanmıştır. 

İwvmı ~ee,•sirıdeki ı,·<ıziyl•i 
Tokyo, 27 (A.A.) - Gece yarısı 

•aziyet şöyle idi: 

T ortyo :so1ta-rılaruttİll öiil,qon 
japon as•~lı!ri 

ne geçecek çareleri aı·aştırmak Üzere, 
imparatorun sarayında hususi bir 
meclis toplanmış ve imparatorun hu· 

(Sonır 3. üncü sayfada) 

"lJlus ~" un 
............... _ 

lngıltel'e'nin teşebbüsü pakta karşı · 

dır ve münasebetler sistemini bozmak 

Dil Yazıları 

Menfi anlamı hakkında 
1'ürk.ce ile _, 

dill<~r 

indo -- Öropeeıı ve St•1nitik. 
ara~n1d a hir mul~aye!-;e 

il a~ lo rlr e 11 

Bundan önce bu sütunlarda 
"1'ürkçede menfi anlamı'' başlığı 
altında neşrettiğimiz yazılarda 
Türkçede menfi anlamına delalet 
eden sözleri "Güneş - Dil" teorisi
ne ve ''Türk Analitik Gram~ri'' 
metotlarına göre analiz etmiştik. 
Gerek kelimeye ek olarak yapışan 
"siz, mez, me'' gibi eklerde, ge
rek ayrıca kelime halinde kulla
nılan ''ne, yok, hayır, değil'' söz
lerinde menfi anlamının uzak sa
ha manasiyle bir (V. + z) fone
mine bağlandığı bu analizler ne
ticesinde ortaya çıkmıştır [1]. 

''Güneş - Dil" teorisinin en par
lak verimi, aynı anlamda olarak 
muhtelif dillere ait sanılan keli
melerin etimolojik analizlerinde 
hep aynı elemanlara bağlandığını 
ortaya çıkarmasıdır. 

Menfi anlamlı kelimeler üzerin-

[1] (Ulus) uıı 19-2-1936 dan 
27-2-1936 ya kadar olan sayıların
daki yaıı serisine baktnı~. 

de de bunu tecr.~he etmek üzere, 
şimdi de İndo - Oropeen ve Semi
tik d~~lerd.e .~~~fi anlamı göste
ren sozlerı Guı:ıeş Dil'' miyarı 
na vurarak analız etmek istiyoruz. 

Bu mukayeselere esas olmak ü
zere şu kelime serilerini göz önü
ne alalım [2]. 

Birinci seri: N.e (T.); na, ne 
(Fa.); non, ne, ın (Fr.); nein, 
nicht, un, . ohne ( ~l.); no, not, nor, 
neither (lng.); Anef (Gr.); nôn 
(Lat.). 

. ikinci seri: Me, ma (T.); me, 
hı (Fa.); pas. (F~.); ma, lem, lem
ma (Ar.); mı, mı de, mite (Gr.); 
passus (Lat.). 

Üçüncü seri: Yok, hayır (T.); 
(Sonu 2. inci sayfada) 

[2] Bu serilerde (T.) Türkce 
(Fa.) Farsça, ( Fr.) Fransız~a· 
(Al.) Almanca. (İng.) İngilizce: 
(Gr.) Grekçe, (Lat.) Latince 
(Ar.) Arapça, (Yk.) Yakutça: 
(Çv.) Çuvaşça sözlerinin kısalt
m~sr olarak kullamlmışt,.. 

la kalmıyoı· aynı zamanda Akdeniz'.' 
alakadaı· bulunan devletlerin vaziyet • 
leı·ini ve ananelerini de bozuyor. lngİI· 

tere bir Akdeniz devleti olmamakla be 
raber l talyada hiç kim!H lngilter · 

Akdenizdeki hayati menfaatlerini inkaı 
etmeyi aklından geçirmemiştir. Anrak 
şurası da tabii olmak lazım ~elir ki, hu 
hayati menfaatler lngilterenin denizaşr· 
rı topraklarına giden yollana gaı·antisi
ne inhİşaı etmelidir. Halbuki bugün · ·ı· 

paratoı·luğun hayati menfaatlerinin " 
let meı·kezinin Akdeniz olaı·ak göster
ı·ilmesine şahid oluyoruz. t talya öteden
beri lngilteı-e'nin bütün muhik menf ı· 
atlı;:rinc. riayeti şiar edi"'lmiş olmakla 

beraber İngilter 'yt: bu derece te •\'ÜZ· 

kar ve hiç de haklı olmıya.n hareketin· 
lmrşısıncl boyun eğmez. Nasd ki, ltal· 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

C. H. P. 
Geııyön liurulu diin 

tO]Jlaııarak v~n i 
]{araı'"lar verdi 

C. H. P. Genel Sek,-eterliğindcn: 

Bugün (Dün) haftalık toplan
tısını yapan C. H. P. Genyônkuru
lu parti iç işleriyle meşgul olnm~ 
ve ayrıca a~ağıdaki kararları ver
miştir: 

1 - Türk inkilabmm heyeca
nını yaşatacak bir değerde kuru
lacak olan Ankarada açı1a&:ak dev
rim müzesi önceden yapılması 
icabeden işler üzerinde calışmış·· . . . 
tır. 

2 - Parti, sinema işlerinin ge
nişliği ve sinemadan ve projeksi
yonlu konferanslardan halkevle
rinin faydalanmaları ve kiiltür fi
limlerinin temini işleri prngrama 
sokulmuştur. 

3 - Soy adı kanununun za
manı kısaldığından parti örö-ütle-. ~ 

rıyle halkevleri yurc:ld<-'şların soya-
dı almaları işlerini kolaylashra
cak ve bu yolda gidite hız ~erıe· 
cek tarzda çalış.aca'lda.rdn. 

hakkında. da şayiala1· dönmekte
dir. 

Cenupta, bir müddetten beri 
Ciciga istikametinde bir İtalyan 

( Sonu 3. Üncü sayfada) 

Dün Basbakan İsmet İnönünün 
reisliği alt~nda toplanarak muhte
lif işler üzerinde görüşmeleı·de 
bulunmuş ve bu işlere ait kararlar 
vermiştir. 

Fıl.-nı: 

Geri Kcılınısız 
Türk bayrağı, kış olimpiyaclla

rı bayrak direğinin en sonuna a
sıldığı için, bütün gazetelerimiz: 
isyan ettiler. Bu isyanı uyandıran 
duyguyu takdiT ediyoruz: Türk 
hiç bir §eyde e n s o n r a 
gelmemelidir. Fakat bunun sebeb. 
leri nedir? Hangi sporcumuza so
rarsanız, eğer kendine bırakılsay
dı, meselenin başka şekilalacağını 
söyliyeceğine şüphe yoktur. T ec
rübe eclilmıyen pek az kimse kal
dığını da, biz tarafsızlar, kendi 
hesabımıza hatırlamalıyız. 

Şikayetle biz yalnız değiliz. 
F ransı:z.lar da isyan içindedirler. 
Fakat onla> bu bozgunu ve on
dan alınması gereken dersleri da
ha yüksek bakımdan tahlil etmek
tedirler. Bizim için fikrimiz ne ol-
duğunu sonradan münaka§a et
mek, ve fakat, böyle milli bfr boz. ... 
gundan almacak derslerin nasıl 
ko,,ufıılm~sı Uizımgeldiğini gö.
~e~m~k tfm T emps gazetesinin 
ıkıncı başbetkesini tercüme ediyo. 
ruz: Burada göreceğiniz dü§Ünce-
lerın pek cog~u bize de uy b" . · ar; ıt. 
kısmı :'Jıze aykırı olmasını d t b'i .. k 

1 
a a ı 

gorme cir.ımdır. Bu tercümeyi o.ı 
k?yan~_an~: liberal, antila§ist ve 
clıktatur duşrnanı sağ T empı'Ja 
s?vyet, alman ve italyan gençlikle
rı hakkında duyulan gıbtaya di,,.. 

(Sonu 4. il•u•ii savla4n) 



SAYFA2 

''Antoloji"ye karşı yapılan hü
cumları okuyan bir yabancı, .sanır 
ki bunlar, gerc;ekden "Antoloji' ' ye 
karşı yapılmaktadır. 

Halbuki "Babıali"de kopan gürül
tü, Basın Genel Direktörlüğünün 
çıkardığı "Antoloji" ile ancak dola
yısile alakadardır. Şimdiye kadar 
yazılmış olan otuz küsur yazıyı dik
katle okur~anız, görürsüni.iz ki, bun
L-ırda şairler şairlere, romancrlar ro
mancılara, rejim muhalifleri rejim 
tarnfdarlarına, nesiller nesillere hü
cum etmektedir. 

"Edebiyatı Cedide"den günümü
ze kadar devam eden kavgaların 
anki ruya yahud kabus halinde bir 

rekapitülasyonu yapılmaktadır. Bu
giinkii gürültü ile çünkü, dünün sil-
ile halinde kavgalarını karşılaştı

nrsanız, bugünün laf ve mantık mal-
7.emcsini eski kavgalarda aynen, 
yalnız daha tasnif edilmiş daha yan
yana yahud daha karşı kar ıya ola
rak bulursunuz. 

Bugünkii laf ve mantık malzeme
sindeki karmakarışıklık ise, savru
lan tezyif ve ..istihkarlarm, ayrı nesil
ler namına aynı tarihte yapılmasın
dan ileri gelmektedir. 

Birinin Ahmed Haşim ile bir he
sabı vardır. 

Bir diğerinin Falih Rıfkı ile ya
hud, "Edebiyatı Cedide" cilerin, ken· 
dilerinden sonra gelenlere; yahud, 
mebus olmayanların mebus olabilen
lerle, ynhud, şu megaloman·ın bur
nuna göre bir yeri bir türlü bulama
ması ile bir hesabı vardır. 

Bunlar. kaynaklan ayrı bir alay 
ihtirastır ki, sade "Antoloji" dolayı
ile değil, her vesile ile ve daima en 

kötü şekillerde dışan vururlar. 
Bizde, edebiyat aleminde nezih 

. bir miinakaşanm, seviyeli bir tenki
din yapıldığı nadiren görlilmüştür. 
Ve bu nadir hallerde de, nezahet u
zun sürmemiştir. Ergeç, "Babıali" 
u ulü polemiğin hazin seviyesizliği
ne inmiştir. 

Bu ··sizantinizm'' in sebebi ne
dir! 

Bizce, bu, edebiyat sahasında bir 
otorite'nin bir türlü meydana çıka
mamasından ileri gelmektedir. 

Bu memleketin, Tanzimat'tanberi 
şairi boldur, romancı ve hikayecisi 
hesapsızdır, muharriri istediğiniz ka
dar. Hem içlerinde yüksek "talenf' 
sahipleri bulunduğuna da şüphe yok
tur. Fakat bu memleket, bugüne ka
dar, bir tek biiyük kritik çıkarma· 
mıştır. 

Şairler, romancı ve hikayeciler, 
muharrirler, aynı zamanda kritikler. 
Bu, başka memleketlerde de görül
memiş bir hal değildir. Fakat oralar
da, edebiyatın hem kriteryomları 
hazmolunmu , hem mektepleri, hem 
de kritiği ve kritikte tradisyonu te
e üs etmi tir. 

Bizdeise, bunların hiç biri i tam 
değildir. Bir kere, şu iyi kötü ken
dısine intibak etmiş bulunduğumuz 
Avrupa kültürünün, dünyada her 
milleıe az çok ~art koştuğu gibi, bir 
klasik devrenin bizde mevcud olma
ması, ne kadar havada sallandığımı-
71n bir delilidir. 

Eğer bizde, Divan ve Halk edebi
yatımız da dahil olmak üzere, bugü
ne kadar olan edebi inkişafımızd .. n 
başka Avrupa'nm bütün Avrupa e
debiyatını bilen, aynca da yetiştirici 
bir kabiliyeti olan bir kritik me.,;cud 
olsaydı, 

ne "Antoloji" ye kimlerin girip 
girmiyeceği münakaşa edilir, ne de 
"'Antoloji" nin tenkidi vesilesile 
iiç dört neslin birden birbirine girdiği 
görülürdü. Böylece bir kritik, çok
tan, herkesi yerine oturtmuş olur, 
ve, 

bir çok şairimize: 
- Sen, oğlum, barlar ve maga

zinler için arkılar ve hafif parçalar 
yaz; 

bir çok romancımıza : 
- Sen, oğlum, tramv~yda yahud 

yorucu tren seyahatlarmda okuna
cak romanlar yaz; 

ve bir çoklarına da: 
- Siz manzum yemek listeleri 

yazarak lokantalara satmağa çalışı~ 
nız, derdi. 

Fakat bu kritik nerede~ 
Düşününüz bir kere, bütün türk 

cd,,.biyatmı okuyacak. Bütün batı 

toei 
" , 

klasiklerini ve batı edebiyatını da 
okuyacak. Ondan sonra da, "Babıa
lı'' de para kazanacak. 

Halbuki, 
bu memlekette, ültürün seviyesi 

daha öylesined,r ki, biraz alman e
debi) atı karıştırmış olan fransız e
debiyatı müt hassısını hapteder; 

batı klasiklerinden dem ~mrabi
len, kendinden başknlarmr cahil gös
terebilir; 

hele modern amerikalılar ıle mo
dem ru ları okumuş olan icin, bir 
ti.irk yazısı , ele alınacak bir şey de
gildir. 

Kulaktan kapma malumat, bir 
fransız mecmuasındnki bir makale
den Grek tragediası hakkında azbu
çuk bir kaç e~as edinmek ve bu gibi 
kültiir ve bilgi artıklarile beş on da
ne şifahi münakaşayı bir o kadar da 
yazı c:aha mda karşılaşmayı kendi le
hine kapatmak, madem ki hem şöh
ret edinmeğe hem de geçinip gitme
ğe yetmekteclir, daha fazlasına ne lü
zum var? 

işte, bizde, Dhı:an ed biyatından ve 
onun birer tenkit kaidesi hükmiine 
geçen usullerinden ayrıldık ayrılalı, 
"entelektüel ' in ~·ürüdüğü ve mu
vaffak o1duğu yahud olmadığı yol 
budur. 

Ne çok muhendis yahud doktor 
arkadaş bilirim ki, muntazaman bü
tün fransız yahud alman, yahud İn
giliz muhanirlerini takip ederler. 

Bizde çıkanları okumazlar. Niçin 
okusunlar ki, kendi kültür seviyele
ri, muharrirlerimizin çoğununkinden 
üstündür. 

Ama bu hal bizi nereye götürür? 
Kültürsüzlüğe mi? Keşke. Bu hal bi
zi dosdoğru "kiiltür şarlatanlığı'' na 
götürür. 

Edebiyatçılarımız "Antoloji" ye 
neden girmedik yahud neden fena 
girdik münakaşasını ayyuka çıkara
caklarına bir "Antoloji" ye tekad
düm etmesi lnzim olan ta fiyenin 
şimdiye kadar neden yapılmamış ol
masına cevap arasalar ve türk ede
biyatına , eserleri ile, "seviye", ağır 

" s, n 
(Başı 1. inci sayfada) 

gayr (Ar.); kein (Al.); uhi, ôhi 
(Gr.). 

Dördüncü seri: Siz (T .) ; sans 
( F r.); sine ( Lat.); los (Al.); less 
(lng.); la, bila, len (Ar.). 

BC§inci seri: Değil (T.); Dil 
(Fr. ve Lat.); Without (lng.); U
de, Ute, ud (Gr.). 

Kelimelerin şu seriler halinde 
karşıl~tırılması bile, bu mukaye
senin ne kadar merak verici ol
duğunu göstermeğe kifayet eder. 

Birinci Seri Kelimeleri 

(Ne) kelimesinden bahseder-
ken, bunun garp Türkçesinde 
daha çok soru sözü olarak kulla
nıldığım, ancak bir fikrin iki şık· 
kını birlikte nefiy için başta mü
kerrer bir edat olarak menfi an· 
lamına geldiğini anktmış, şimal 
Türkçelerinde ise önele gibi başa 
gelerek "naduruk, nayduruk, an
div, nigamda'' gibi menfi kelime
ler yarattığını da ayrıca göster
miştik. 

Farsçada her hangi bir sıfatın 
başına yine bu ''na'' öneki getiri
lerek menfisi yapıldığı malumdur: 
" .. el .. .. ,, .b. 
naşa , naseza, nareva... gı ı. 

Fiil sıygalarımn menfisi yapılır

ken bu "na'' nın vokali incelerek 
"ne" olur. "Huda nekerde:r tersem 

. ,, .b. 
neresı... gı ı. 

Görülüyor kı Farsçanın "mi" ve 
une'' si, bizim garp Türkçesinin 
''ne1

' sinden, Yakut Türkçesinin 
"na'' smdan, ÇuvCI§ Türkçesinin 
''ni" sinden ba ka bir ş y değil
dir. 

Fransızcada ıfatların baı tara
fına getiriler k menfi anlamı ve
ren "in" öneki vardır ki ıfatm 
başındaki konson göre baz n 
konsonunu da dei!iştirir: • foc.,.o~ ~ 

• 

ISTANBUL TELEFONLAR!: 
ıA 

Tramvay kazası etrafında 
lıtanbul, 27 - Dünkü tramvay ka • 

zasının olduğu yerde bugün keşif ya -
pıldr. Umumi kanaat firenlcrin bozuk 
olmadığı yolundadır. Araba iki defa 
tamir gönnü~tür ve dün akşam son s~ 
ferini yaparken kaza olmuştur. Ağır ya
ralılar içinde ölen yoktur. iki bacnğı 
kesilen Niyazi tedavi altındadır. Bu ge
ce 11.5 da, yani kazanın olduğu saatte 
veni bir keşif yapılacaktır. 

B. Faik Kurdoğlu gitti 
lıtanbul, 27 - Ekonomi Bakanlığı 

Müsteşnn B. Faik Kurdoğlu bugün 
l.nndra'ya gitti. Sümer Bank Umum 
Müdürü B. Nunıllah Esad hafta sonun· 

da gidecektir. 

Deniz kurtarma idaresi 
lstanbul, 27 - Tahlisiye ve fener

ler idaresinin deniz kurtarma idaresi 
ismi altında birleşeceği söyleniyor. 

B. Hüsnü İstanbula 
gidiyor 

Ekonomi Bakanlığı teftiş heyeti re
is vekili B. Hüsnü bugün lstanbula gİ· 
decektir. B. Hüsnü'nün yolculuğu, tah· 
kikat safhası biten, İstanbul ölçü ve il• 
yarlar ba§müfettişliği işlerinin yeni ta· 
yinlerle aldığı şekli yakından tetkik i!c 

ilgilidir. 

ba§h hareketleri ile de, "itibar" ka
zandırmağa çalışsalar, çok daha iyi 
olur. ( 1) Burhan Belge 

(1) Otorite derken. bütün taze yahud 
yaşlanmış degerlere hL.curn ctmcği ve 
"Babıali" yi içinden kızarmaksrzrn ge
çilmez bir mahaJJe haline getiren pole
rnikçWği kasdctmiyoruz. Otorite, bilgi 
demektir. Bilgi, becerilu;iz konuşabilir. 
Fakat söylediğini cerhedenıezsiniz, çiin 
k ü her sözünün altında bir tam ve te
miz "gerÇ_ek" yatar. 

az la ı 
yable, inoisible, irreprochab-
le [ 3] ... " gibi. 

Bu şekli "Çuvaş" Türkçesinde 
de ''attdio = dokunma" misalin
de aynen görüyoruz. 

Yine Fransızcanın "ni'' menfi 
edatı, tıpkı bizim garp Türkçesi· 
nin "ne'' si gibi, başta bir edat O· 

larak menfi anlamı vermekte ve 
tekerrür de ebnektedir: "je ne 
veux ni cecinicela'' gibi. 
Fransızcada fiillerin şahıs za 

miri ile fiil sıygası arasına gire· 
rek menfi anlamı veren "ne" nin 
yazılışı bizim "ne'' nin tıpkıı;ı ol
duğu gibi, olrnnuştaki vokal farkı 
da mt\him bir değişme değildir. 
Fransızcanın doğrudan doğruya 

kelime olarak menfi anlamında 
kullandığı ''non" sözüne gchnce 
bunda da biribiri ardınca aynı 

konson iki kere gelmekte olduğu
na göre ikincisi (ğ) den değiş
me olarak [ 41 alınırsa kelimP 
' noğ'' olur ki "ne" ile farkı yn). 

mz vokalden ibarettir. 
''Non'' un latincede uzun bir 

( a) ile okunuşu ikinci ( n) nin ( i) 
olduğunu gösterdiği gibi, "ne" nin 
Latince aslı ( nec) olması aa bu 
nun ( neğ) den geldiğine kati bir 
delildir [51. 

[3] Burada kelime (iğ + repro
chable) iken uzatma roliyle (n)
den değişme olan ( ğ) kendisin
den sonraki konsanla birleşmiştir. 

[ 4] Fransız telaffuzunda sonda
ki "n,, !erin adeta bir burun voka
li gibi söylendiği malumdur. 

[S] Dictionnaire etymologique 
de la Iangue lrançaise, par Oscar 
Bloch u W. von Wartburg. 

ERLE 
İrandan Trabzona yapıla

cak nakliyat 
İran Finans Bakanlığı, kuru meyvn 

ihracmda bunların hazırlanış ve amba
lajlarına bakmak üzere bir sosyete ku -
rulması kararını vermiştir. Ayrıca 

Trahzon'a yapılacak nakliyat için de b'ı· 
şirket kurulacağı ve bunun, nakliyat 
Üzerinden alınan resimlerden muaf tu
tulacağı söylenmektooir. 

İstanbul belediyesi 

memurları 

İstanbul belediyesi memurlarından 

bazılarının Ücretten maa§a geçirilme. 

leri hakkında İstanbul belediye mec

lisince kabul edilen cedvel Finans 

bakanlığınca tetkik edilmiş ve Ba

kanlar meclisine sevkedilmek üzere 

ba§bakanlığa verilmİ§tir. 

Poliste: 

Karısının başına sandalye 

vurmuş 

İsmet paşa muhallesinde otu
ran izzet, karı!!mın kapıyı geç aç
ma~ma kızarak başına sandalve 
vurmak suretiyle yaraladığmdan 

yakalanmış ve Adliyeye vel'iİmiş
tir. izzetin o sırada sarhoş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Hırsız Hakkı yakalandı 

lsa oğlu Hakkı adında bir a
dam, Kurtuluş mahallesinde Mu
harremin evine, kapının asma ki
lidini kırmak suretiyle girmiş ve 
bir halı, yorgan, fanila çalmıştır. 

Hakkı polis tarafından yakalan
mıştır. 

AlmancaJil kelime olarak kulla
nılan "nein"' menfi sözünün halk 
arasında ''nce'' olarak söyıcndiği 
malumdur. Bunun l "İm (ne) ile 
birliği göz önündedir. 

Yine almn<.l<"~da isimlerin biqı
na "ohne'' VE: ~ıfatların başına 
- daha kısa olarak - "un" şeklınde 
gelen menfi :,. nekleriııe gelince. 
bunlardan ikin-:isinin birıncider 
kısalma olduğu ve ikisinin de (ne) 
den ibaret bulunduğu görülür. 

Almanca "n;cht" ve İngilizce 
·neither" kelimelerinde menfi sö

züne ba~ka demanlar da karış· 

mıştır. BuııLrd? asıl menfi anla· 
mı veren, "nih'' ve ''nay'' kısımla. 
ndır. Alm<.1.nca~ında sübut ve ta 
t akkuk manaııiv)e bir 't" demam, 
lngilizcesiucle :ae hem sübJl, hem 
de tekanür manalariyle bir ''t'' ve 

Ne [T. ] : 
Na ( Yk.] . . 
An rçv.] . . 
Ni (Çv.] 

Na [Fa.] : 
Ne [Fa.] : 
in [Fr.] : 
Ni [Fr.] . . 
Ne [Fr.] 
Non [Fr.] . . 
Non {Lat.] . . 
Ne in [Al.] . . 
Oh ne [Al.] . 

' 
Un [Al.] . • 
Nicht {Al.] 

Ncither [lng.] . 
t 

No [lng.] . . 
Not [lng.J . . 
Nor [lng.] . . 
Anef {Gr.] 

Bu tablo menfi sözler bakımın
dan ana Türk dilinin birer lehçe
si olmakta, Fars, Fransız, Latin, 
Alman, lngiliz ve Grek dillerinin 
de, Yakutça ve Çuvaşçadan geri 

Almanyada tiftik ithalat 
. permileri ve tüccarlarımı1 

Son hafta, memleketimizin muhtelif 
tiftik piyasalannda büyük işler olmuş 
ve Almanya hesabına mal satın alan fir 
malann hemen hepsi mübayaalarda bıı · 
lunmuşlardır. Almanya'dan birinci sı -
nıf iyi mallara ve oğlak cinsi tiftiklcre 
karşı istek daha fazladır. Fiatların yük
selmesı beklenirken, Almanya fint kont· 
rol dairesinin, bazı ecnebi tüccarların 

tesiri altında kalarak, yalnız bir tücca
ra ithalat permisi vermesi fiatlan c1 'ı· 

şürrneğe başlamıştır. İhracat tacirleri
miz, ithalat permisi almakta zorluğo 

uğradıklannı ve zarar görmekte olduk 
!arını ıöyliycrek şikayet etmişlerdir. 

ilgili makamlar, ihracatımıza fenıı 

tesirler yapan bu müşkülün önüne 
geçmek için laznngelen teşebbüse gi -
rişmişlerdir. 

Ticaret anlaşması için 

Almanyadan heyet 
geliyor 

Almanya ile aramızda 15 nisan 1935 

de İmzalanmış ve J mayıs 1935 de yü • 
.-: .. ı;iğe girmiş olan ticaret anlr -

ması ile kliring anlaşması müddeti ni • 

san sonunda bitmektedir. Bu anlaşma

ları yenilemek üzere iki taraf arasında 

yeniden müzakereler yapılacaktır. Bu

nun için Almanya hükümetinin Anka • 

raya bir heyet göndereceği haber alın-
• 

mıştır. 

ÖLÜM 
Ankara Hukuk talebelerinden Musi· 

ki öğretmen okulu idare iıyan Fahrin'• 

niıa Nümunc hastanesinde vefat etmİ§• 

tir. Cenaze bugün 12 de Hacıbayrama 

getirilecektir. 

bir de "r" elemanı ilave edilmiş· 
tir. 

İngilizcenin ( no) menfi sözü. 
doğrudan doğruya (ne) nin aynı 
olduktan başka Fransızca ve La. .. 
t;nce (non) larm son (n) leri (ğ). 
den değişme olduğunu da teyit 
. der. 

Bu söze tekarriir manasiyle ( r) 
ve tahakkuk manasiyle (t) getiri
İerel< yapılan ( nor) ve (not) söz
ıeri de aslında (no) demektir. 

Grekçe ( anel) kelimesine gelin· 
ce, bunun başındaki uzatma ana 
kökü gösterdiği gibi sonuna gelen 
ve süje gösteren (1) konsonu da 
( v = ğ) formüliyle ( ğ) ye müsa
vidir. 

Bu izahları bir görüşte anlamak 
üzere aşağıda alt alta mukayeseli 
şekilde yazılan etimolojik §ekille
ri gözden geçirmek kafidir: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

eğ 't en + eğ (z) 't" • ..... 

ağ + an + ağ (z) ...... 
""" 

ağ + an + [ağ (z)] + ....... 

iğ + in + iğ (z) ..... + 
ağ -t an + ağ (z) i"' ..... 

eğ + en + eğ (z) + + 
iğ -r in + [iğ (z)] + + 
iğ + in t iğ (z) 1- ' -ı-

e? + <'n ı. eğ (z) !- . 
oğ + on + oğ (z) + 1 + . 
oğ + on + oğ (z) + ' + f 

ağ + 21' + ay (z) .ı- an (ğ) + t 

oh + on + eğ (z) + + 
uğ + un + [uğ (z)] + + 
iğ + in + ih (z) + it + 
ağ + an + ay (z) + at +- er 

oğ + on + oğ (z) + + 
oğ + on + oğ (z) + ot + 
oğ + on + oğ (z) + or + 
ağ ':f' an +· ef (z) + \ + ' 
kalmadığını gösterecek kadar be4 
liğdir (6]. l. N. DiLMEN 

[6] Diğer menli kelime serile
rinin mukayesesine yarm devam 
edece.~iz . . 



SONDA~ iKA: 

aatlik kargaşahl{tan onra Otuz altı 
Tokyo şelııi ııormal hayata lcavuştu 

B hah t bir• kadar 6eZ.n halNrlerd•n, ayaklanma hcidiaea~nin 
" •

0

1 ~~" w G11lcıfılmalıtadır. Ancd, örfi idar.nin ordunun va~ı)I«• 
)'atı1tırı mlf o "6" w. L kontrol alllna alacağı •Ö)llenmekteclir. 
tini kuvvetlendirec•ll1 

"" "amoyu w 6 l l d r Londra japon 
Asiler iual dtikleri yerleri bo,alt':'"ll~ "!. amlıf ar ı hakkında ihtiyaT 

• • 'L • .. yeni kabıncnın 11uru ma.n 
mahlillel'ının lucrıne gore Jh .1•1 .1 L tatbiki dü1ünülen fiJ-

S .. 'le danı1acalıtcr. tı a cı ere ""'" 
prens ayonıı ı 'ld'W' P.kinden bildiriliyor. Kabinenin aağ kalan 
detli tcd birlerden va;ı; eeçı ıgı . • k b. . 
• . . . de 'mdilik gündelik iıleri görecektır. Yenı a ıneyı 
azası ıstıfa etmışse fi .. b k b' ·uayete göre de General 
p K , kuracağı soylenmehte, aı a ır n 

rcns ona nın . ı... L l' kabinesi kuracağı anla· 
A L • Baron Hıranuma'nın uır 11oa ısyon 
nraRı veya 
fılmaktadır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Asilerin kıtla· 
larına dönmeleri için yapılan tekliıferJ 
kabul ettikleri reımeıı haber verilnıel< · 

todir. 
36 saat süren bir karışıklıktan son • 

nı, Tokyo tehri, ba~kaca kanlı. hadise 
olmadan normal hayl\ta dönmi.ıf bulu • 

' 
~~~ . 

Bu sabah Tokyo körfezinde kain Şl• 
bua'ya bir bahriye müfrezesi gelmittir. 
İmparatorun garayında bir harb diva 

nı toplanmıştır. . 
iç bakam, ihtilalciler bakanlık daıre· 

sini boınlttıklanndan, bütün memurla-

r yerli yerine dönmelerini bildirmittir. 
Alınan tedbirler sayesinde kanşık • 

Jık yüzünden borsada spekülasyon ya· 
pılmamıt ve dışarıya ıermaye çıkma • 

ınııtsr. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Teılim olan ih· 
tilalciJerin ne gibi §artları ileri süı 
dükleri henüz belli değildir. lhtilatcie
rin silahlarını teslim ebnekten kaçın· 
dıklar. söylenmektedir. Saraya giden 
General I~shii hükümet ile ihtilalciler 
ara11ndaki görüşmeler hakkında im~
ratorıı malumat vermiştir. 

--------.-·--------
Gfrrültülü görüşmelerden . sonr~ . 

Fransız - Sovyet paktı tasdık edıld_ı 
n ha/talar içinde görüıülen sovyet paktını dun 

Fransız parlamentosu, so l t d daha fazla rey alıp böylece sena· 
H .. k.. t par amen o a 

reye koyacaktı. . u ~me ' d k ve paktın tasdiki iıinde kendisine dü· 
to üzerinde de bır tesır uyan ı~: d l 'vle itimad reyini ileri sürmeği 

l' · ı ıf bulunmUH, o ayısı,, 
ıen mesu ıyetc an am t dün öğleden sonra paktı görüşmeye ba§la. 
kararla§tırmıf ve parlamen ° 
mı§tır. 

Paris, 27 (A.A.) - Parlamento 
öğleden sonra görüşmelere başladığı 

~ ht mebus Düklo zaman sag cena an 

pakt aleyhinde söz söylemitti· Bun· 

d n sonra gene sağ cenahtan Hanrİ· 
yo Eberlayn meselesini tazelemi§ ve 

bazı vesikalar ileri sürmüştür. Bu an· 

radn sol cenah saylavları gürültü J&• 

parak h8 tjbin sözünü seçmitlerdir. Ge· 
ne aağ cenahto.n Kreysel pakt aley• 

hinde söz söylerken gürültü azalmıf
sa da bir aosyalist mebus kürsüye çı· 

kıp partisinin görüıünü anlatmağa 

baılaymca en sağ cenah gürültü yap· 

ınağa baılamıf ve bu gürültü, karga• 

talık o kadar artmıştır ki reis celseyi 
kapabnak zorunda kalmıftlT. 

Celse yeniden açıldığı zaman orta • 
lılı sakinleşmiı boılunuyordu. Radikal • 

Sosyalist mebus Piycr Kot söz alarak 
Kızılordu'nun ve Sovyet hava kuvvet • 
lerinin harb kudretinden bahsetmi,, 

son hava manevralarım anlatmış, fran· 
sız kurmayımn da sovyetlerin kudret -
lerine kani olduğunu ilave etınjştir. 

Daha yirmi kadar hatibin kayıillı 
olmasına rağmen kanun madde madde 
reye konularak celse kapanmıştır. 

Celse saat 18 de yeniden başladığı 
zaman, B. Saro hükümet namına itimat 

meselesini ileri sürmek niyetinde iken 
bir karışıklık neticesinde bunu yapama

mıı olduğunu bildirmiştir. Tasnif neti· 
cesinde parlamentonun 162 reye kar§ı 
352 reyle paktı kabul ettiği anlatıl· 

mııtır. 

Parlamentonun tasdikiyle bu pakt 
hakkında son söz söylenmiş değildir. 
Çünkü pakb senatonun da tasdik e~c
si lazımdır. Senatonun, pakt aleyhınde 

ileri sürülen deliller dolayısiyle, bunu 
görüşmekte acele etmiyeceği ve B. F: .. • 
den Cenevre'den döndükten sonra go· 
rüımelere başhyacağı parlamento mah· 

(illerinde söylenmektedir. 

MANCESTER GUARDİAN'A GÖRE 
.,# 

sv. re - Alnıaııya m ünasehetleri gerf!iıı .. 
İki le .. f da sınırda talıl{iınat rapıyorlar 

Londra, 27 (A.A.) - Manç~s
ter Guardian gazetesi Almanya ıle 
İsviçre arasındaki münasebetlerin 
gittikçe gerğinleştiğini yazmakta
dır. Bu gazete, nazi kurum~~r~~ 
kaldırılması üzerine Alman huku· 
Jneti tarafından yapılan protesto· 
Ya, İsviçre hükümetinin yakında 
vereceği cevabta, alınan tedbirler· 
de ısrar ettiğini bildireceğine şüp
he olmadığım söylemektedir .. 

Aynı gazeteye göre, vazıyet 
§U h ~ d. seferden dolayi vahimleş· 
r i{tir. 

Almanya, şimdiki halde, ls~iç· 
re sınırı boyunca kuvvetli tah~ımat 
yapmaktadır. Almanyanın lsvıçre 
sınırı bölgesine ait askeri toplan
ma noktası Donaoşingendir. 

Almanların tarafında sürekli 
askeri hareket vardır. 

İsviçre hükümeti, karşı tedbir
ler almakta ve şimal sınırını tah
kim etmektedir. Aynı zamanda. 
hava filotillalarının zürih civarın· 
da Ludendorf hava üssü civann
d~ dağılmaları ve bu üssü Isviçre
nin garbine taşınması da düşünül
mektedir. 

L Y A N - H A B 11: , HAR ] 

(Başı 1. inci saylada) çarpışmalar olmaktadır. 
Royter Ajansının Adisababa. 

daki aytarı bildiriyor: 
Habeş hükümeti, İtalyanlar ta

rafından alındığı bir kaç defa bil
dirilen Amba-alagi dağının henüz 
habeşlerin elinde olduğunu bil
dirmektedir. 

DIŞ 
ZECRi TEDBİRLER 

DOLA YISIYLE 

Uç devlete taviz 
verilmiyecek 

Londra, 27 (A.A.) - Lordlar k • 
maraıında bir suale cevab veren dıı b · 
kanlık müstetarı Lord Stanhop, dClnİt· 
tir ki: 

" - Zecri tedbirler dolay11iyle Yu
gosla vyadan baıkaca üç devlet daha ta· 
viz istemiştir. Ancak bunların J.trllya ile 
oln tiı..cari münasebetleri umumi tica -
retlerinin yüzde onunu bulmaktan ' 
uzak olduğu için İngiliz hükümeti Y '' 
goslavya vaziyetinin istisnai bir ıey of.. 
duğu kanaatindedir. Bu üç devlet hak· 
kında fazla bir 'ey söylerniyeceğim .• 

Fakat, bunların Yugoılavya'yay yaıt· 
tığımız muamelenin aynını elde etme • 
lcri ihtimali yoktur ... 

~ısa uı~ ı.ıauerıeı· 
Z. ... uı;k.., ,., , .kallemı azaı>11Hıan 

1 van Pavlof öfmüıtür. * Roma - B. !:nıvıç evelki gün fran 
aız ve ctlamn büyük elçilerini kabul et· 
mittir. 

;;. Briıksel - B. Van Zeland parl · 
mento :l<lg cenah azalarının toplantısın· 
da yeni franınz • Belçika süel anlaşı •. 
sıru müdafaa cdeı·ck Vallon ve Flaman 
ları yatıştıracak aurette parlamentoda 
bcydnatta bulunacağını vadetmiştir. 

:;: uarselon - Katalonya istiklali · 
nin kaldırılması sırasında baysalhğın 

temini için çalışmakta olan hususi po 
lis kurumu kaldırılmıştır. * Londra - Liberal mebus G. Ma 
der Avam Kamarasında kollcktif emni· 
yetin organize edilmesi için arııuh 
bir konferans kurulma11nı teklif etmi~ 
B. Eden bunun bugün tatbiki imkanı 
olmadığını söylemiştir, * Londra - Sovyetlerle İngiltere 
arasında 40 milyonluk ödünç için yapı· 
lan görüımeler fili bir ı. :'!ıaya girmiı· 

tir. * vıırıova - Senato büdceyi ol:!.., 
ğu gibi kabul etmiştir. * Madrid - Bir komünist gan• s; 
umumi grev dolayısiyle yapılacak ol n 

tuahürJerde fransız liderlerini~ 'e bu
lunacağını yazmaktadır. El D · ate ga
zetesi bu liderlerin ispanya iç işlerine 
karışnUtlanru protesto ediyor. * Berlin - Çin'in yeni Berlin Bü
yük Eıçisi B. Hitler'e güven mektubu
nu vermiştir. * Varşova - endüstri, ticaret, zirn 
at ve esnaftan 250 delegenin buluna • 
cağı büyük ekonomile konsey b ~J" 
toplanacaktır. * Belgrad - Parlamentoda büdce 
konuşulurken muhaliflerin çoğu salon· 
dan çıkmışlar ve ancak birkaç muhcılif 
kaımıştır. Kalanlar, fıkırlerıni rnudal~ 
cesaretini gösterdikleri için, çıkanlaı·ı 
takbih etmişlerdir. 

:;; Londra - 8. Grandi dün öğleden 
sonrn B. Edcn'i ziyaret etmiştir. Aınıan 
Büyük Elçıı.ı, B. Grandi'nin gclitindcn 
birkaç cıak:ka önce Dış Bakanlığında 

ayrslmııtır. * .'1cskova - Bir patinaj kaza. 
da yarnlanan merkc · ~ komitesi ge • 
nel sekreteri Aklao'ya ameliyat ya •• Iİ 
üzere İsviçreli bir operatör Mo~kova 

ya gelmiştir. 

:;· Lizbon - Almanva · Por' ' 
"' •nı 3 • 1 Almanya kazanını" tr. 

ları sanıimakta<.. ..JOn bomoaı dı 
manda ir.sanca hiç bir kayıp olma 
mış, yalnız bir kaç katır ölmüştur. 
Tayyareler şimale doğru çekilir 
ken, Dessi-ualdia yolu üzerine de 
bomba atmışlar, fakat ehemiyetli 
bir netice elde edememişlerdir. 

İngiliz hastanesinden bir grup, 
dün Ualdia'dan Koram'a hareket 
etmiştir. Hastane, agır yaralılar 
temamen boşalıncaya kadar Ualdi
a'da kalacaktır. 

laarr u b ..... !dendiği halde, bunun 
lam ter ... i Somali cephesinde mu· 
harebeler olmaktadır. Bundan an· 
l<l.iıhı or ki Ogaden' deki İtalyan i
l~ri hareketi habeşlerin Sidamo'da
lcı mukavemeti tamamen kırılın· 
c~y kadar geçiktirilecektir. Şi~
dı. h'-beş müfrezeleri Sidamo bol· 
Resinde, kargılaştıkları şiddetli ha
va bombardımanlarına rağmen, 
büyük bir mukavemet göstermek
tedirler İki tarafın da ele geçir
t"' k istediği kuyular civarında 

Dessie' den bildirildiğine göre, 
İtalyan tayyareleri tayyare meyda- Habeşi.<etatıa görıd,•rilerı a.~ht•rler. 
nı ile §ehir arasındaki vadiyi tek- Napoli, 27 (A.A.) - Lomhar
rar şiddetli bir surette bombaya 1 dia ve Urania vapurları 270 subay 
tutmuşlardır. Tayyarelerin israrla 4 bin amele ve 300 asker alt>rak 
imparatorun karargahını a•adık- Musavvaya hareket etmi'\tir. 

HABER R 

\ 
\ 

Zecri tedbirler ve petrol ambargosu 

ingilterenin Cenevredeki . vaziyeti ne 
olacak ? -- Onseltlzler hazırlığa başladı 

londra, 27 

(A.A.) - Ha • 
ber alındığına 

göre, kabine • 
oin dünkü top· 
lantısındn, ba • 
kanlar, on se • 
kizler komitesi 
ç o ğunluğunun 

petrol nmbar -
gosu hakkın -
daki görüşünü 

kabul etmesi 
lıakkında B. E
deni hareketin· 
de tamamen 

serbest bırak • 
makta uyuş · 
mu§lardır. Bu • 
nunla beraber, 
kabinenin, pet-

rol ambargosu· 
nu, Amerika -
n ı n istinkiıfı 

dolnyısiyle bu · 
g Ü n tesirsiz 

gördüğü söy • 
1 e n mektedir. 
Bakanlar, zec • 

ri tedbir bnskı· 
s ı n ı arttrr
mak üzere, bu 
voldaki ç a . 

Petrol ambargosu i· 
ıinde kabinenin ser

best bıraktığı 
B Eden 

rıımayn ileride devam edilmemesini 

milletler cemiyetinin prestiji bakımın· 

dnn esefe değer görmüılerdir. Bu ae· 

beble. bıı~ka bir devletin, bilhassa la
veçin işe karııma&ı olmadıkça, on se

kizler komitesinin, vaziyetin gereği· 

ne göre yeni ambargolar konulması· 

nı, daha &0nralara bırakacağı aanıl 

maktadır. 

l n 11ilterc ve petrol ambargosu 
Londra, 27 (A.A.) - Sabah gazc • 

leleri, knbinenin dünkü toplanbgı hıı' 
kında ıcrdiklcri haberlerde, hüküme • 
tin Cenevredc petrol ambargosu te~ 
büsünu üzerine almamak hakkındakı 

kararını muhafaza ettiğini ve bugün 
için B. Eden'in Cenevre için aldığı ta· 
limatın yeni \:ıiç bir unguru ihtiv et • 
mcdiğini bildiriyorlar. 

Morn.ing Post cazetesi. kah" 
petrol ambargosu hakkında mühim r:• 
ruş aynlıkları olduğunu yet.ayor. A~ ... n 

Kamarası azası aruında zecri tcd' · lo
rin ıa tiddetle takibi ve pt.ud terlö 
lazım olduğu kanaati gittikçe rtm •. 
dır. Bu tedbiri rin bırakılması füzu u-
na kani olanlann 
maktadır. 

ym gittikçe 

l vcçin ni) eti nedir? 
Lonura, ~/ (A.A.) - Zecri tedbir 

taraftara parlamento mahfillerinde iddıa 
edilu:ğuıe göre, on sekizler komitcsı • 
nin Cenene' de yapacağı 2 mart toplao· 
tıımda, lavcç, petro!a ambargo konul • 
madığı takdirde, ltalya'ya kartı ~ • .. 
den zecri tedbirler tatbikinJ ısrar .. 
ccktir. uveç projesinin, kömür \'e :1 ın. 

demir :e\ herleri sah!ının ve zecri ted -
bire iıtinık eden milletlerin, liman' 
nı, it .. ıyan geınilmne açık bulun 
malanmn yasak edilmesine dair oldu u 
söylenmektedir. 

On sekizler konıiı&inin 
ıoplantısırıcı lıazırlık 

Cenene. 27 (A.A.) - Zecri 
birler komitesi 2 martta loplanncak. 
tlT. Dq bakanlanndan bir çoklannm 
hazır bulunınnaı temin edilmittir. Ez. 
cüınle B. Eden, ve B. Flanden hazır 

bulunacaklardır. B. Litvinof ve B. 
Titülesko'nun da gelecekleri tahmin 
olunuyor. 

Toplantının on gün kadar sürece· 
ği sanılmaktadır. 

Komite, yalnız mevcud zecri ıed· 
birlerin tatbiki tarzını değil, zecri 
tedbirlerin teımiline aid bütün teklif
leri de gözden geçirecektir. 

Petrol eksperleri komitesinin ra• 

poru komite tarafından azami dik· 
katle incelenecektir. 

Bu rapordan başka, zecri tedbire 
iştirak eden devletlerin limanlannı i. 
talyan tüccar gemilerine kapalı bu
lundurmalarma dair bir teklif de 
mevcuttur. 

Milletle1· cemiyeti mahfilleri, zec
ri tedbirler herhangi tarzda iddet• 
Jendirilmedikçe ve anlaşmazlığa dair 
ehcmiyetli karar verilmedikçe, koma. 
tenin, mesaisine nihayet venniyecegi
ne kanaat getirmişlerdir 

================================================-= 
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( Baıı 1. incı sayfada) 

zurunda yapılan bu toplantıda prens· 
ter, harb danışmanları \'e kabine a· 
zaları bulunmuşlardır. 

Toplantıdan sonra, generaller a· 
ynklananların karargahına giderek 
orayı boşaltmalarını söyJcmiıler, asi· 
ler, militarist temayüllü bir kabine 
kurulursa itaat edeceklerini söyle· 
mckle beraber, halkın hayatını teh· 
tikeye koyabilecek hareketlerden sa 
kınacaklannı \0adetmişlerdir. 

~iikiiıı lıiikiim siirm«>ğe bu~lıyor. 

Tokyo. 27 (A.A.J - Yeni k · '·~n 

gelmesi üzerine Tokyo'da sükun hü . 

kiım surmeğe başlamıştır. isyanı ) 

mış oıan bırinci hrka askerlerınin "'·· . 
yük ı,:r kısmı tlarır.a gınnışl 

Hükumet, orfi idare ilan ctnıı9tir. Res 

men .>ıldırildiğinc göre Y okohama, K 

ley, Usı::ka ve Nagoya da Cld sukun hü 

ku.n ..... ı-.k. dır. f:.g· n bu şehirler 

de hıçıur hadıse olmamıştır Deniz el 

ıre11inıı. bıl •. ırdiğıne göre, bh-inci Vt' 

ıkincı tııo, Y o!,uıukua ,.e fokyo körfc. 

~nin awl.erı korunmasını üzerine almıı 

1 rdıı 1 mpratorun kardeşi Prens, Şi. 

şibu, ougun ı okyo ya gelteektir. lmpa 
rator:.u. ısı arı üzerine eski iç iıleri ba 

kam l.ioto'nun başkan!.·, altındaki ka -

bine. yt:ni bir hükümet kuruluncaya ka· 
dar mcvkiinde kalacaktır. 

Örfi idare kaldırılmadı 
Tokyo, 27 (A.A.) - Tokyo'dn du. 

rum yava, yavaş yatışmaktadır. Bu . 

nunla beraber henüz örfi idare kaldınl
mnmııhr. Tokyo garnizon mevki 
mandanlığına General Kaşii tayin edil· 
miştir. 

Devlet meclisi, Mikado'nun başkan

lığında gizli görü~melerine devam et • 

mektedir. Finans Bakanından mada 

tün oakanlar 'rüşmclerd ulunımıt· 
lardır. 

Sıyasai mehfiller yeni kabinenin .. 
rın (cuma günü) kurulabileceğini u .ı

yorlar. 

bilcı· yerlerini teı·lw btı§lu~lar 
1 okyo, 27 (A.A.) - As .ı mukıs-

vcmet gostermeden teslim olmağa b • 

ıır bulundukları o>ıldırılıyor. Bu a' 

kışlalanna dönmelerine izin verH-'!ai 
ihtim.ı.ı vardır. 

Bu bah, butün devlet binalnn ve 

bankaı .. ı, gece Tokyo·yc. gelen efrad 

tarafından sıkı bir muhafaza altJ .. ~adır. 

B :ıkaıat her zamankı gibi çdmıı iae 

de, Tokyo ve Y okohama ve ('saka boıo. 

salan kapalıdır. Muvakkat kabine aza. 
sı saray civlln'ındaki dairelerde ,:ı 

geçinnışierdir. Yeni hükümetin lmnıl. 

mnsına kadar orada kalacaklardır. 
Yeni kabinenin cuma gün_ 

bileceği umuluyor. 

Londra, 27 (A.A.) _ Şangha~t1;ın 
gelen JUPOD haberlerine söre, Uiler 

mevki1erini tam bİJ' sükun içinde tc 

' ~ 'arnışlıoıl'dır. Kıtalarla aralanrda pıw 
pış:r.a olması i!-timali vardn-. 
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2.000.000 Halk.evinde k.on1ite 
seçimleri 

Fı 1.-r": 

Geri f(alnızsız 
23 şubattaki halkevleri töre

ninde bulundunuz mu? Bulunma
mak bahtsızlığına uğradımzsa, 
Recep Pekerin çok önemli söyle
vini gazetede okudunuz mu? 
Bundan da mahrum kaldınızsa, 
size acırım. Yeni Tür ki yenin ye
ni hayat yolundaki çalışışlarım, 
türk gençliğinin bu çalışmalara 
katılışlarını görmek, bilmek, öğ
renmek, yurdunu seven her türk 
için büyük bir ödevdir. 

Bu ödevi, nasıl olursa olsun, ka
çırmak, acınacak şey doğrusu. 

Recep Peker, halkevlerinin 
dördüncü yılına girişini kutlar
ken, ı 03 halkevine, bu yıl, daha o
tuz üçünün l: ... tıldığını da müjde
ledi. Hem geçen yılların işlerile, 
hem de bu yeni açılışlarla, haklı 
olarak övündü. 

Kemalizm ülküsünün meşale
sini taşıyan halkevleri, geçen yıl, 
iki milyondan fazla türkün çalış
masına saha olmuştur. 

Böyle en ulusal bir kurumun ha
yatiyle sıkı sıkıya alakalı olan bir 
şefin göğsü kabarmasın mı? Yü
reği coşmasın mı? Yurdunu içten 
seven herhangi bir türk bile, bu ö 
vünmeye, bu coşmaya ortak olma
ya can atar. 

İki milyon .... Dört heceli iki 
kelime. Söylemesi dile çok kolay 
geliyor. Birden bir milyona kadar 
saymak için bir adamın ömrü ye- ' 
tişmez. Biı meydana toplanmış 
birkaç bin kişinin bile gösterdiği 
geniş çevreyi bir göz önüne geti
rirseniz, iki milyondan fazla hal
kın alacağı manzara karşısında 
şaşırır kalırsınız. Bu iki milyon 
kişi bir günde, bir yerde değil, bir 
yıl içinde, 103 halkevinde toplan
mış, ulusal hayatın her türlü gö
rünüşlerile ilgilenmiş, her biri 
kendine düşen çalışma payını yap 
mıştır. 

Bu çalışmaların bir ömeğmı 
Ankara Halkevi bize, üç saatin i-

•çinde gösterdi. Receb Pekerin ıç 
ten alkışlanan söylevinden, Nafi 
Kansunun bize rakamların bela
gatini sivrilten sözlerinden sonra, 
genç müzik profesörümüz Adna
nın Halkevinde, yalnız başına ye
tiştirdiği (koro) gençleri, müzik
le birlikte birkaç parça yaptılar. 
Bunların hepsi alkışlandı; fakat 
armonize edilen (Zile türküsü), 
koridorlara kadar hıncahınç dol
muş olan halkın, gök gürültüsünü 
andıran alkışlarile karşılandı. 

Bu, bana. öteılenheri inandıgım 
bir hakikati, bir kere daha göster
di: Halk türküJt-ri, garh teknıgiy
le ı•staca ve du , ~ulu, larak armo
nize edilince, en yüksek bir yürek 
coşkunluğuyla dinleniyor. 

. Adnan, değerli, sevimli bir 
·genç müzik ustasıdır ; yetiştirme

ğe uğrastığı gençler, kendisini çok 
içten sev;yorlar. Bir öğretmen İ· 
çin, bundan büyük şeref olur mu? 

Tefrika: No. 24 

Bir müzıkçi iÇ;in, halkın böyle de
rin alkışlarile karşılanan besteler 
yaratmak, en doğru bir mükafat 
değil midir? 

Sonra cumur başkanlığı filar
monik orkestrası, çok beğendiği
miz genç türk bestecisi Hasan Fe
ridin birkaç parçasını çaldı. (Pre
lüd) ünü, bir kere de Musiki Mu
allim mektebindeki halk konser
lerinden birinde dinlemiştim. 

Genç bestecilerimizden, de· 
ğerli muallimlerimizden Ulvi Ce
=na 1 ile Necil Kazımın müzik par
çalarını derin bir ilgi ve coşkun
lukla dinledik. Oh! yürüyoruz, 
türk müziğine açılan yeni yol, bu 
gençlere bakınca, sonsuz umudlar
le dolu görünüyor. 

Ankara halkevi bu yıl bize, gü
zel bir sürpr:z yaptı. Bu sürprizi 
ondan hPkleırıeğe hakkımız vok 
tu. Ankara halkevinin bir sinema 
stüdyosu olmadığını biliyorduk. 
Onun dökümanter bir film yapa
bileceğini düşünemezdik. Fakat 
işte, bu beklemediğimiz, düşün
mediğimiz şey olmuş, Ankara hal
kevi, bize kendi eseri olarak bir 
dökümanter film göstermiştir. 

Stüdyosuz, oyuncak nevinden 
aletlerle yapılan, müzikle senkroni
ze edilen hu dokuz yüz metrelik 
dökümanter film, kırk dakika için
de bize, Ankara halkevinin bütün 
çalışma şubelerinin nasrl işlediği
ni göstermiş, bir yandan içimiz
de derin bir ilgi uyandırırken, ö
te yandan "türkün gücü her şeye 
yeter.,, sözünün doğruluğunu gös
termiştir. 

Ya o, en sonraki. Muallim Mu
allamn yarattığı çiçekler, kelebek
ler feerisi ne idi? Ne idi o sahne
nin dekorları? Neydi o çiçeklerin, 
kelebeklerin güzellikleri? Ne idi 
o Butterfly bestesi ile yürüyen, 
süzülen, eğilen, kıvrılan, oynayan 
çiçekler ve kelebekler? İnsan, 
kendini hakikat olmuş bir perı 
masah içindP yaşıyor, sanıyordu. 

Bize üç güzellik, coşkunluk 

saati yaşat-.ıc:ı' için. r&lkevi genç
leri, günlerce, haf tal arca, belki ay
larca çalıştılar, didindiler: yorul
dular, terlediler: uykusuz geceler 
geçirdiler. Ve bunlar, hiç bir mad
di menfaat karşılığı olarak yapıl
madı. Onlarr canlandıran yalnız 

türklü'i Hlküsü, yalnız halkevi ü
yeliğinin verdiği vicdani zevktir. 

Ankar:l halkevi başkanı Fcnd 
Celal, ne kadar övünse haklıdır; 

Halkevleri, türk gençliğinin, 

bütün ülkülü çalışmalarına geniş 
bir saha olmuştur. Onlardan çok 
daha geniş, çok daha parlak so
nuçlar bekliyebiliriz. 

Kazım Nami DURU 

Dün akşam Halkevinde dil, edebi -
yat, tarih, sosyal yardım, köycülük ko· 
miteleri iki yıllık toplantılarını yapmış
lar ve bu iki yıl içinde ne suretle çalı~· 
tıklarım komitelerine izah ve rapo. , , 
tetkik edilerek gayet samimi, canlı ko 
nuşmalar yapılmış netıcedc seçimleı-ı: 

geçilmiştir. Bu seçimleri yapımı olan 
komitelere seçilen arkadaşli'.nn isimle· 
rini yazıyoruz. 

DİL, TARiH, EDEBiYAT 
KOMİTESi 

Hıfzı Oğuz »<.kata - Sanayi Umum 
Müdürlüğünde, Enver Behnan Şapol • 
yo - Öğretmen ve Dl\lharrir, Hnlil İb
rahim - Şurayı Devlet azalanndan, 
Münir Müeyyed Bekman - Matbuat 
Umum Müdürlüğünden, Şeref - Hu -
kuk taıcbesinden. 

SOSYAL YARDIM KOMiTESi 
Doktor Rağıp Tüzün, Doktor Fat -

ına - Edirne Saylavı, Doktor Süreyya 
Asım, Bayan Behiye Uluöz, Ihsan Ka· 
rabatur. 

9'ÖYCÜLÜK KOMiTESİ 
Doktor Celal Puyan, Doktor Ahm"'rl 

Remzi Gönenç, Bayan Saffet Denği -
Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde do· 
çent, Bahadır Düfgeroğlu - Hukuk ta 
lebesinden, Kerim Ömer Çağlar - Kim· 
yager ve doçent. 

Bugün de saat 18 de Göstf'rİt, Ar, 
Müze v Sergi komiteleri seçimleri ya· 

pılacaktır. 

Mif! ANKARA 
. . 
! - Ulus - un fran .. ızca haftalık i : ! 
•• ~ ııiishası ~.· 

ANKARA i l 
ı 

İ nın 102 inci sayısı çıktı ~ 

i Bu s(ıyırun ba§lıca yazıları ~ 
ı i §Un/ardır: f 

i B. Falih Rıfkı Atayın bir başyazm : 
~:.: Halkevlerinin yıldönümü ve B. J 

Receb Pekerin nutku : 
• lktrsad Bakanı B. Celal Baya- i 
ı ! i rın endüstri planımız hakkındaki ! 
i nutku i i Haftanın tarihi, ·:~ 
i Sömürgecilik, 
J Medeni kanunumuzun yıldö- İ 

·::::;:.· nümü, !::·! 
Türk inkılabı tarihi, 
Ticaret anla,malarımız. 

i Edebi parçalar: İ 
ı_;: Aydmhk (Yusuf Nazir) ve ita •• i 
:. Ekonomik luıberler: l: 

Ceviz ihracatımız, 
i Ege mıntakasmda ekonomik ! 
i durum. i i ! • Haftalık hikaye.. ı 

i Haftanın resim ve karikatür- J 
~:. leri ve il&... j 
• Sayısı 5 kunıt 1 
·············--·· .. ··-····--·············· .. ········· 

sı, ancak bu iki göçebelik esasının birleşmiş 
olmasiyle kabili izahtır. 

(Başı 1. İnci sayfada) 

kat etmecerini tavsiye ederiz. Biz 
dahi bir devrim gencliği yaratmak 
ihtiyacındayız. Böyle gcncliklcrin 
nasıl varla~makta o:.' . ğunu, bil
akis uzun senelerdenberi artık 
inkılabçı olmıyan T emps düşünü
şünden daha bCUJka türlü takib et
mek ::z:onı altındayız. 

F. R. ATAY 
Kış olimpıyad oyunları tasnifinde, 

memleketimizin - Le Temps hususi 
aytarının da d ün bildirdiği gibi an
cak tam manasiyle liste sonund a gel
mİ§ olduğu bir vakıadır. Bu netice, bu 
defa yapılmı§ olan nevinden millet
lerarasr ihtısas karşılaşmalarında, 

Fransanın, büyük dünya memleket
lerinin çoğu tarafından, hem de bu. 
yük bir farkla çok gerilerde bırakıl· 
mı§ olduğunu göstermektedir Bu hu
susta, spor zihniyetine tamamiyle zıd 
olacak bir kırgınlık ızhar etmemek
le beraber ou kadar sarih bir madun· 
luktan müteessir olmak ve hatta 
kaygulanmak yersiz değildir, ve bu 
heaab h tasından İcab eden faydalı 

ders de çıkarılmak gerektir. 

Şüphesiz, bu son senelerde, spor 
terbiyesinin, Fransa'da, büyük ve 
hatta çok büyük ilerlemelere erit -
mi§ olduğu kabul edilmelidir. Gencli
ğimizin bugün müıahede edilebilen 
fizik kaliteleri ile geçen neslinkiler 
arasında yapılacak hiç bir kıyaslama 
yoktur. 1900 den ve hele harbtanbe
ri~ dev adonlariyle ilerlenmittir, ve 
bu bakımdan han::anmıt olan gıtyret
leri tanımazlık ebnek haksızlık olur. 
Fakat bu gayretler, gereken ne kol-

lektif karaktere, ne de medeni karak
tere büründü; birçok bakımlardan, 

bizde bütün milli muvaffakiyetlere 
büyük engel olan bu ferdci manzara· 
aını muhafaza etti. Disiplin yokluğu ve 
bilhassa iyman yokluğu yüzünden ak· 
aadı ve aksıyor. Adale terbiyeai, O• 

nun zaruri tamamlayıcısı olan ve Al· 
manya, ltalya ve Rusya gibi batka 
memleketlerce aon noktaya kadar 
ileri götürülen kafa ve kalb terbiye_ 
siyle kafi derecede beraber yÜrüme
di. 

Şüphesiz, bizim gibi hür bir mem
leket, gencliğin bedeni ve ahlaki te
tekkülü bakımından, saydığımız 

''mutlakıyetçi'' memleketlerde rağbet 
gören usullere ba§vuramazdı. Asker
lettirilmit, pek kudretli sıyasal orga
nizasyonların mengenesi içinde hapa. 
edilmi, olan, rus, alman, İtalyan genç
likleri i,e veya talime gider gibi spo
ra gidiyorlar; biz franıız gencliğine 
bu örneği tekfif etmekten çekinece· 
iiz. Fakat, ne fransız ananesinde 
mevcud olan, ne fransız zihniyetine 
uyan korporalizm usulü aleyhinde 
hüküm verirken, bu gene kıtalarını 

canlandıran kudretli kollektif zihni
yete, milli heyecana, münaka§a gö

türmez idealizme de hürmet ebneli- ı 
yiz. Birçok büyÜk yabancı devletle· 
rin tatbik ettikleri şekildeki sporda, 

, 
kelimenın etımolojik manasiylc bir 
nevi din karşılığı, ) Ani en guzel re
korları elde etmiye imkan veren kalb
ıerm anlaşı.ınsı ve samimi birliği var• 
dır ki bunıarı;ız bütün rekorlar bey• 
hudc olur. Bu genclikler, fizik id
manlara yalnı z. d ısiplinle çah§mıyoı·

lnr, ona ihtirasla kendilerini vcriyor
hır, onda yaşamak zevklerini, vata 
nın taliine güvenlerini, bu talii daha 
emin ve daha ihtiıamlı yapmak ar
zularını göstermek fırsatını da bulu
yorlar. 

Ne yazık ki bütün bunlar, bizde 
hiç yoktur. idari bakımdan beden 
terbiyesi vazifesiyle mükellef olmı

yan (bu İ§, bilindiği gibi Sıhat Ba
kanlığına dÜ§er) milli terbiye, buna 
manen gerektiği ehemiyeti vermiyor. 

Bu bakanlık çoğun vatan ideoloji
leriyle karı§brılan resmi sıyasal mis. 
tıkleri müdafaa e tmek ve kuvvetlen· 

dirmek gayretiyle, gencliğin kafasın

da, bilhassa ( fesadlarla parçalanan 

demokrasimize her zamandan fazla 

lüzumlu) bir müşterek idealin teşek

külüne pek müsaid olan spor saha

sında, etrafında kollektiflik hissinin 
gelip kristalize olacağı bu medeni te

melli kıymetleri bakim kılmayı hiç 
umurlamıyor. 

Ufuksuz bir materyalizm ve içi 

bombot bir ideolojinin iki başlı tehli· 

kesiyle tehdid edilen fransız ge.ncli

ği -ıayet hükümet kuvvetleri ciddi su

rette istiyecek olurlarsa - ihtiyari di

sipline, vazifeleri onu artırmak olan 

bunca ilk mekteb öğretmenlerinin 

bütün kuvvetleriyle aleyhinde çalıt

tıkları - vatan diifüncesi hatırlatıl. 

mak suretiyle - uyandırılması müm

kün olan ıuurlu heyecana pek çabuk 

kendilerini vereceklerdir. Her sahada 

olduğu gibi spor sahasında da, hiç 

bir zor ve ukeri usul kullanıJmadan, 

onlarda heyecan, menfaatsiz hareket 

kültü, gayretin faziletine inanma, 

gene olmak - fransız olmak - gururu 

beslenmek suretiyle, kadın ve erkek 

gene franıızlardan istenilen İn -

sanlar meydana getirilebilir. Bu sa

yede bize pek çabuk olimpiyad ıe

refleri ve üstelik daha birçok §eref

ler de gelebilirdi. 

Nişan 
Olü Halid Banazgan kızı ve ma

nifatura tüccarı B. Arifin küçük hem

ıireleri Bayan Kamile ile Milli Mü

dafaa vekaleti müsteşarlık hakimi 

Tevfik Sayımın niıan töreni 27 §Ubat 

1936 perıembe günü akşamı B. Ari

fin Samanpazarmdaki evlerinde ya

pılmııtır. Yeni nişanlılara sağlıklar 

dileriz. 

bir azlığın kendi hususi müesseseleri vaziye
tine sokmaktadır. 

Ya%an: Norbert von Blf\Cl!OFF 

Fakat Osmanlı padişahlarının göçebe 
asıllarını ispat eden en büyük delil, asılları
nı hiç bir meşru vesikaya istinad ettirmek, 
umumiyetle de, herhangi bir tarihi tradisyo
na bağlanmak lüzumunu görmemeleridir. 

adına fethedeceği bütün dünyanın sahibidir. 
Ondan sonra gelecekler için de böyledir. 
Hep, Muhammet adına aynı ödevi yerine 
getireceklerinden bu iş için bir meşruiyet 
esası aramak yalnız fuzuli bir iş değil bir kü
fürdür de .. 

"Emir--ül-Müminin" ise, bu zaferi ile ö
vünmez, kendinden önce o eyalette olan ni
.zama istinad etmez, hasmını yenmiş olmak
tan mistik bir kuvvet payı çıkarmaz ve o za
mana kadar fethedip belki de elden çıkar
dığı bir alay memleketin adını sayıp dök
mez. Adına yalnız ufak bir unvan ilave eder. 
Bir unvan ki, Batı'nın herhangi bir hüküm
darı onu kendi adına takamaz. Cünkii onun 
için zafer de mukadder olabilir bozgun da. 
Fakat peygamberin halifesi için böyle bir 
mahzur tasavvur edilemez, çünkü bu unva
nın mesuliyetini, kendisi gibi kendinden 
sonra gelen de üzerine alacaktır. Unvanın 
herhangi bir tekzihe uğramaması islam ide
alizmi tarafından emniyet altına alınmıştır. 
Bütün bunlardan başka da, unvan, gıöçebe 
ve cengaver soyun şefi için adeta bir vesika 
ve berat mahiyetindedir. Bu unvan, ' 'Gazi" 

Türkçeye çevıren ., BF.tGE 
----~ --

Yalnız şunu da so) ı.; c111u ki Osmanlılara 
göçebelikten kalma pol itik görüşlerini mu
hafaza ettiren amil, devletlerini müslüman 
teokrasisine tasıtmak zarureti olmuştur. 

Çünkü bu teokrasi, tarihin bir devresinden 
sonra, artık hayata intibak edememiş ve ha
dise' r.rin emrettiği oportünizme uyamamış
tır. 

Tarihin o devri halbuki, Osmanlılardan, 
daha girift, daha organik bir devletin kurul
masını beklemiştir. 

Demek oluyor ki, Osmanlı devletini öl
düren hastalığın sebebi, getirdikleri devlet 
yasasının göçebece olmasında ve buna ken
disi dahi göçebe ruhundan müteessir İslam 
dininin ilave edilmiş olmasında aranmalı

dır. Çünkü hayat cemiyetlerden başka şey
ler isterken, Osmanlı yasasının yaşamaz bir 
hale gelmiş kaidelerinde en son zamanlara 
kadar hic bir değisikliğin yapılmamış olma-

Her şeyi tarih içinde düşünen ba
tıda halbuki, hükümranlığı tradis -
yon ve meşrutiyete istinad ettirmek, hiç bir 
hükümranlığın müstağni kalamıyacağı bir 
asalet beratıdır. İhtilal idareleri bile, ikti
darı ele aldıkları günün ertesinde, kendi asa
let şecerelerini dikmeye çabalarlar. Batı'lı 
krallar, başlarında, fethettikleri bütün mem
leketlerin taçlarını toplarlar. Bu taçlar, meş
ru hükümranlığın mistik sembolleridir. Bun
lar, hakimiyet'in devamlılığını ve meşruiye
tini temsil ederler. Muzaffer kral, kendine 
bağladığı ülkeyi, eski politik benliğinden 
dilediği kadar uzaklaştırabilir hatta ondan 
hiç bir hakka sahih olmıyan bir eyalet ya
par? Fakat, taç, hakimiyet'in her zaman için 
esrarlı bir kaynağı ve meydanda bir belge
sidir. Ve kralın alnına dokunan her taç, o
nun kudretine ilave edilmiş bir kudrettir. 

Halife - sultan için ise, böyle değildir. O, 
cihhngir bir göçebe soyun önderi ve bütün 
müminlerin başıdır ve bu itibarla, İslamlık 

Bir padişah, yeni topraklar f ethettimi, 
cihan ölçüsündeki misyonunu yerine getir
miş ve kendinden önceki caiz olmıyan duru
mu değiştirerek onun yerine doğru olan bir 
durumu koymuş demektir. Fethettiği ülke
nin bütün sembolleri, tacı, tahtı, adı, bay
rakları, armaları, küfrü temsil eden işaret
lerdir ki, bunların değil muhafazası, güne
şin önünde gecenin cekilmesi gibi, ortadan 
kalkması lazımdır. p 

Ortadan kaldırılan, haksız olandır. Or
ganik, politik ve kültürel fonksyonlanndan 
tecrid edilen bir eyalet, uzvi hiç bir esas gö
zetilmeksizin, olduğu gibi, padişahın diğer 
eyaletlerine ilave edilmektedir. İdaresi de 
türk askerine ve türk memuruna bırakılmak
tadır. Bir eyaletin topraklan fazla tenhalaştı 
yahud fazla tahrib gördü mü, oraya türk mu
hacir yerleştirilmektedir. 

Gelenlerle beraber ''hak dini" ve "hak 
yasası" da gelmekte ve eyaletin eski dini ile 
eski yasasını, müsamaha ile muamele gören 

unvanıdır [l]. (Sonu var) 

[J J " Gaz.i" unvanını Bischoff "ebedi muzaf
fer'' diye tercüme ctmiftir. Bu kelime etrafında 
yürüttüğü uz.un mütalealar, muharririn kelime
lere baz.en hadiselerden ziyade ehemiyct verd:_ 
ğini ve buna göre hükümlere varmakton Ç<'hin· 
mediğini gösteriyor. 
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CENÇLİK PARK 
Bütün Türkiyede eşsiz kalacak olan 

büyük esere nisanda başlanıyor 
Bunlar Opera meydanı, iatasyon me1• 

danı ve Kamutayın alt köşesindeki 

yuvarlak istikametindedir. 

lncesu mecrası temizlenecek, ,.e 

üzeri kapanacaktır. 

Filitre istasyonundan 40 milimet

relik borularla saniyede 150 litre a 

kacak su getirilecektir. Bunun için lOCl 

bin lira ayrılmıştır. Meydanda büyük 

bir havuz vardır. Üzerinde bir ada· 

cık bulunan havuzda motör ve san. 

dallar bulunacak ve ayrıca adaya iki 

de köprü yapılacaktır. Havuzun O-

İstasyona giderken, stadyomun 

karşısına rastlayan sabaya, gençlik 

parkı yapılacağını bundan önce yaz· 

rnı~ ve plan hakkında izahat vermit

tik.Hükümet merkezinin baymdrrlı
ğını artıracak ve §ehri güzelleştire· 
cek olan bu parkın inşasına karşılık 
olmak üzere Kamutay da 600 bin li

ı-aya yakın bir tahsisat kabul etmişti. 
Parkın planları Bayındırlık bakanlığı 
taratından hazırlanmıştır. Planda şim· 

diki itfaiye meydanının bulunduğu 
yeı', Opera meyJanıdır. Burada ve 

bu az daha genişletilmesi düşünülen 
ıstasyon meydanında birer abide di· 

K.ılıTiesi ihtimali vardır. Plan yapılır· 
kc n bu iki abide Kamutayın köşesin· 
deki yuvarlaktan Çankayaya doğru 
ikinci biı· hat, mihver olarak alınmış 
ve p;..rk sahası buna göre hazırlan
mıştır. 

pera meydanr tarafmda 6 eti aılanı- i 

( 

Yapı i~ine bir ay sonra baılanıla· 
cak ve iki yılda bitirilecektir. Eldeki 

tahsısa ta göre hazırlanan programda 

bu )il yapılacak işler şunlardır: 

Etrafın tahdidi, tesviyei turabiye. 

~eliler, havuzlar, lnceauyun düzel· 

tihnesi, ser kısmı ve yolların kaba kıs· 
mıdır. 

Birçok küçük medhallerden batka 

parka üç esash yoldan &'irilecektir. 

• 

nın ağzından sular akacaktır. Orta• 

daki fıskiyeden suyun 30-40 metre 

fışkıracağı hesap edilmittir. 

Parkta, gül bahçesi, kahve ve gazi

nolar, Ankara ikliminde yaşayabilecef. 

lc• ış far için bahçe, açık hava halk ti:ı 

su, çocuk bahçesi, labirent, yÜzme haYD

zu, atlılar için 2200 metre uzunluğundat 

gezi yolu, yüzme havuzu bulunacaktır. 

Bu sahaya isabet eden kımısdaki a· 

ğaçlar ba§ka yerlere kaldınlmaia ~· 

lanmıştır. Pek yakında, bugün T. f. C.I. 

umumi merkezinin itıali albnda bulu • 
·lln tek bina da yıkılacakbr. 

İnşaatın bitmesiyle güzel Ankara
mız bir eğlence ve dinlenme yeri da
ha kazanmıf olacaktır. 

~ 

ULUS 

1'.. C • NAFIA VI KAli.T. 

AN JKAR}t. 

Yukarda: Yapılacak gençlik parkının 

umwni vaziyetini gösteren plan. Aıa· 

iıJa pltindaki havuzla ortasındaki fıs· 

'İ.)lenin görünüşü ve ağaçlarla 

bezenmiş güzel bir kısım 

r r, 

SAYFA s 

ANTON BRUKNEk 
YAZAN: PROFESÖR MAKS OVER 

Viyana enternasyonal Brukner cemiyeti batkanı 
il . . 

ESERLERi: 

Bugün, biz ve bütün mü~ik alemi 
biliyoruz ki, bu 11. ilktefl'in 1896 ta· 
rihi, tekmil müzik tmihüade en çok 
hatulanmaia cleieri olan günlerclen 
biridir. Şöhret, üstadın ömrünün aon 
yıllarını ayJınlatmlf olmakla hera• 
ber, aanatının büyiiklüiü, on beı yİr· 
mi yıl aonra, genif çevenlerin ıuuru· 
na girebildi; yığınların ıuuruna ise, 
ancak, önümüzdeki yıllar içinde gir· 

meai lazımdır 

Tabiat ve tanrı gibi iki büyük kud
ret, tekmil mii3dk tekamülünde, hiç 
bir 2'aman, Brulıner'in se'I clün)'aaın
dalıi kada.,. kuvvetle ifadesini hula· 
mamı§tır. 

Bethoven, sanatın, mukcıdderatını 
kendi tayin etmek hakkr için, müca
dele etti. O, zamana kadar, arıstok· 

rmnİn bir im•ı;yaz;ı hcılindP. olan ınÜ· 
ziie, demokratik aanat damgasını Vu· 
ran inkılabçıdır. O tarihten itibarc n, 
kıymetlerin meydana geliıini, .)lalnu 
aanatkôrın nıbjektif duyguları tayin 
etmektedir; yokaa, çorbacının arzusu 
değil. 

Bethovenden sonra, d..ıhice çallf
mcılarının bir verimi olarak müziğe 

yepyeni aınırlar açan adam, Brukner· 
dir. Bruknenn sanatı, iç rr.ahiyetı me
tafiziktir; o,, yeni müzik Üdadları a
rasında miatikçiclir. Brukner, ister ki
lise müziği, iaterse senfoni ya.zsın, ına

teriyalist bir ruhla yaıayan koca bir 
alemin ortasında, lani dünyanın üs
tünde olan bir mane.:•i düny-ıdan ha
ber getiriyor. 

Onun, hayatındaki tekmil eseri, 
imanın, yüksek bir manevi tekamül 
imanına kendini vermesini ifade et
mektedir. Bruhnerin sanatında, ken
dini çeviren, yamaçlarını azametli 
duruşlarile süsliyen kiliu ve mana•
tırların bulundukları Avusturya Alp. 
larının, yüksek kilise hallerinin, genç 
Brukner'in kemanıyla katıldıiJ k.ÖY· 
lülerin danslarının, kiliae meranmi i· 
le birlikte neşe dolu )'Qfayl§IGTının ~
leri vardır. 

Bütün bunlar, Brukner: senfoni· 
sinde, etraflarına, Avusturya yurclu
nun bahar kokularını aaçan ve teren· 
nüm eden dütünceler halini almakta 
dırlar. 

Brukner'e has olan cuo verim sa· 
hası, Rişar Vagner'in, sırf enstrüman
tal olan formların hacimlerinin daha 
ziyade büyültülemiyeceği fik rini güJ. 
m esine rağmen, hiç gözünü yurrma 

d an serıfoni)•i enstrümantal fo rm esa. 
sr üzerinde kurmasıdır. Fak at bımu 
yapark en d e, formel olarak Bethove· 
ni '•~mamı~h.·. 

. ?•. klasik fo,.mları yı!up atmamış, 
bılakıs genişletmiştir. ltk parti, (Kla· 
sik sen fonilerden farklı olarak) da-

ima, elıspoziaiyonun hitam grupları, 
yalnu bir irtibat parçaaı laUmetini 
gören bir geçid olarak kalmayan ve, 
aonraJan inkifal etmek üare ehemi
yetli ve müstalril bir t~ halini alan 
aonat lorma oartlır. 

Birinci, ikinci, ÜÇÜR\-Q muvmanla· 
rın topundaki oe lauausi,Jld, Brulıner 

aenlonilerinin alı partilerindeki .,, •• 
po•iaiyon, üç temden, 31ahucl ela t~m 
gruplarından terekküb etmektedir. 

Bunlardan birinciıi, çok kere, yi. 
iitlik, kuJsilik havcuı iPnde, ruhani 
bir karakterde; ikincüi, Aalıiki bir 
"terennüm temi,. ; üçüncüaii iac, lıla
ı.ik ü11tadın, devlefn1e dereceaini bu
lan, enerji dolu mücadeleciliğini ;. 
iade etmf!lkteclir. 

Brukner'in 1863 de yaptığı ilk 

F - moll aenfoniai, melıteb için hıuır· 

lanan bir ders karakterini lGfURalı· 

tadır. Bu basılmamıf senfoni ile clo

kuzuncu aenfoni arcuındalti fark, 

Bethoven'in birinci 11e doku~ncu aen· 

foniııi araaındaki farktan çok daha bÜ· 

yüktür. Bütün bunlarda düstur zincir· 

leri kendini huaettirmektedir. Çok 

geçmeden, Bruknerin çehrellinde Vag· 
ner'in sanah belirdi. 

Onun, Önceden hisaettiği, fakat bir 

türlü ağzından çıkarmak cesaretini 

gösteremediği, yeni bir ses ôlemi önü

ne çıkmıf duruyor, eskiden kalma le· 

orilerin zincirleri büyük bir gürültü 

içinde kopuyor ve Brukner, D _ moll • 

mes (1864) ai ile bi~t karfımıza 

çıkıyor. 

Bugün " birinci,, adını verdiğimiz 

C • moll senfoni, daha 1866 da haki

ki büyük Brukner olarak karıımızda

dır. 

Ne mesde ue ne de senfonide, doğ

rudan doğruya "Tanhoy zer" in nağ· 
melerine rastlanılmıyordu. Halbuki, 
her iki eserinde de, henüz o sıralarda 
meydanda olmayan " Parsilal" den 
11öze çarpan ben2'erlikler gösterilcbil. 
mİffi. Bu da, Vagner ile Brukner a
roaındaki ruhi alahayı göstermeğe ye. 
ter mahiyettedir. 

Subay ve işyarlara 
Açılış günündenberi bulundu w 

Ankara ' 'KARAMÜRSEL satış ma~~ 
zası ve t erzihanesi,, nden 1 • 12 _ 935 
tarihinde tarnanıen alakamı kestim. B 
ıüddet içinde mezkur mağaza ile her~ 

hangi bir anlaşmazlığı olan muhterem 

suba: ve işyarlann "Karaoğlan'da, 
Taksı sokağında No 5 de açtığım t erzi 
atölyesine t~riflcrini dilerim. 

FEHMİ 



rA 6 

Japonyadaki isyan hareketinin yankıları 

ULUS 

harb bozgunu sonunda vaziyetin ne 
olabileceğini kestiı·mek ç.ok kolaydır. 
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İngiltere ve Akdeniz 

lzvestia gazetesi diyor ki 
Son hadiselerin manası. lıer, jap on bakanının, kararını wbanca 

tehdidi altında almak zorrında olduğudur. 

Böyle bir rejimin, Japonya ile o
lan çapratık meseleleri sulhçu konuş• 
malarla halletmek istiyen şulhçu dev· 
letler için ne derece gÜçlüklor doğur· 
makta olduğu üzerinde fazla ısrara 
lüzumu yoktur. Son Tokyo hadiselerin
den çıkan acıklı mana, şudur ki, l:tu· 
gün J aponyada her japon bakanı, a· 
lacağı kararları, '}a!rağma dayanmı~ 

bia· tabancantn tehd;di altında almak 
mecburiyetinde hulunmaktadrr .,, 

Devletleri hakl{ında Ciornale d İtalia 
gazetesinin şiddetli bir tenkidi 

( Baıı l. ıncı şaytada) tadili ile başlaması pek tabiidir. fıan -
sa'nın Akdenizde yaptığı bahri anlat • 
malar ve Avrupa'da milletler cemiyi!tİ 

dış1nda ltalya'ya basmane olarak akdet
tiği diğer askeri anlatmalar umumiyet
le fransız • İtalyan münaseuetleri Ü,;e -
rinde ve hele 7 sonkanun 1935 anla :<\· 
ları üzerinde müessir olmamazlık ede-

Mo.kova, 27 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriror: lzveatiya gazete.sinde Kari 
Radek son japon hadiselerini tehir e· 
den bir yazısında diyor ki~ 

"Japonyadaki gizli aıskeri faşist 

kurumlar rahat surette faaliyetlerine 
devam edebilirler. Çünkü, tethişçi 

komplolardan dolayı mahkeme önü
ne çıkan suçlular her defasında ufak 
bir ceza ile kurtulmakta, fakat buna 
kal'fl almlarına vatanııeverlik çelengi 
konmaktadır. 

hareketine geçirdi. 26 tubat hadise· 
leri japon imparatorluğu içinde sıya
sal neticeler doğurabilecek mahiyet· 
teki çarpışmanın inkitaf mda yeni biı· 
safha teşkil etmektedir. Japon impa · 
ratoru, askerlerine yalnız imparatoı·· 
Juğun uzak parçalarında veyahud il~ 
hak edilmiş kmmlarmda değil, fakat 
devlet merkezinde dahi hükmünü ge· 

çirememektedir. Şimdi "Asya'ya nİ· 
zam koyacak olan unsur" feodal ve 
faşist bir anarşi manzarası göstermek 

* * ~: 
Japonyadaki askeri isyan, tabii o· 

larak, bütün dünyada derin akisler 
uyandırmıştır. Başlıca başşehirlerde 

bu isyana aid olarak söylenen ı.ıe ya· 
ulanları kı~aca alıyoruz;: 

yasız bir Tuna anlatması olamaz, Akde· 
niz devleti olnuyan bir hükümetin tek
lifi ile diğer herhangi bir Avrupa devk 
tinden ziyade Akdeniz devleti olan ltal
yaya karşı da Akdenizde bir askeri ve 
bahri kombinezon yapılamaz ve buna 
müsamah<" edilemez. 

Fmmm da: 

Bundan dolayı bunun ltalya'daki ak
sülamellnin İtalyan münasebetler· · •ı 

ve Mongolistanı alacak olan bir as· 
ken devlet kurmak İAtiyorlardı. 

me~ ... 

lıalya Stre~a sıyasasuw bu.~lı 1111? 

Roma, 27 (A.A.) - Havas A
jansı muhabiri bildiriyor: 

Bakanlara kurşun atmak Japon
yada en tehlikesiz ve çok yapılan bir 
spor haline gelmiştir. Komplocuların 
aon hareketlerini hazırhyan, fa~ist te· 
mayüllü teflerin seçim dolayısiyle yap
tddarı kötü hesablardır. Bunlar aı;ke
ri gençliği, seçimde a)acaklar1 büyük 
muvaffakiyetle avutmuşlardır. Bu şef
ler, seçimde "Seyukai'' parti ... iyle bir· 
leıtiler. Halbuki bu parti seçimde bü
yük bir muvaffakiyetsizHğe uğradı. 

tedir. Gelecek için büyük bir ehemi· 
yeti vardır. Çünkü, mevcud olan ş<:y. 
vaziyet daha güçleştikçe ve daha kr· 

Ga7.eteler, isyanın vahim mahiye 
tinden büyük ba~lıklarla bahsetmek. 
tedirler . .Basın ihtilalcilerin muvaffak 
olacaklarını pek ummamakla bea·a· 
ber, oldukı.u·ı takC.:irde uzak doğuda 
ihtilatlar çıkmasından ve bu ihtiJatJa 
rın Avrupaya da yayılmasından kork 
tukları anla~ılmaktadır. 

Birlf:•§ik I>evletlerde: 
Hi\ diseler dolayısiyle hükümet mah· 

fiUeıinin azçok kaygulandıklan görül-

Rejimin en yüksek şahsiyetle
rinin Stresa sıyasasına samimi ve 
derin bir surette bağlı kaldıkları 
muhakkak gibidir. Bu sıyasası, an· 
cak, şimdiki sıyasal sond..ıjların, 
ltalyaya, Strasayı imza eden dev
le-tlerden, hele fransız dostluğun
dan artık hiç bir ümid kalmadığı 
kanaatini verdiği takdirde terk 
etmeğe razı olacakları söylenmek
tedir. İtalya, ancak Lehistanm da 
iştirak halinde filen alman dostlu
ğuna dönecek gibi görünmiyor. 
Yani. bu "yedek" sıyasa henüz ol
gunlaşmaktan 117.aktır .. Şurası açık• 
tır ki, zecri tedbirler komitesi zec
ri tedbirleri şiddetlendirdiği tak
dirde, bu karar, İtalyanın arsıulu
sal durumlarının yeniden gözden 
geçirilmesini gerektirecektir. 

rıttıkça aym derecede buhranh bır 
hale gelecek oJan derin bir tezaddır 

Japon finans mahfilleri çok iyi surec 
te bilmektedir ki, dışardan büyük 

mektedir. Bu mahfiller vaziyetin ay • 
dmlanmasmı bekliyerek fikirlerini yü • 
rühnekten kaçınıyorlar. 

Aad ehemiyetli olan mesele, bu 
muvaffakiyetsizliğin alelade seçim 
kombinezonları neticesi olarak değil, 
fakat halkın antimilitarist ve antİ· 
fatiat düşüncelerinin gittikçe artması 
neticesi olarak ortaya çıkmasıdır. 

mikdarda istikrazlar yapmadıkça, 

Jilponya ciddi bir harbı devam etti 

remez. Arsıulusal kapital ise, bh·kaç 
gün sonra vatan haini sayılabilecek 

ve subayların brovnigleri karşısın

da her şeyleri ellerinden alınabile

cek gruplara para vermeden Önce U· 

zıın uzadıya düşünecektıı 

lrıgiltere '<1": 
Resmi olmayan fakat japon işi-e

rinde ihtisas ı;ahibi olan mahfiller, 

genç subayların çalışmalarına son ay· 
lar içinde üç defa darbe vurulmuş ol
masından dolayı son hadiseler çıkmış· 
tır. Aynı mahfillerin söylediklerine 
göre asiler bugünkü sıyasal sistemi 
ortadan kaldırmak, endüstri şefleri· 
nin hakimiyetlerini tahdid edip zira
a tçilerin hakimiyetini kurmak, Çini 

Dıi işler müsteşarı B. Filips vaziye
ti o deniz konferansı için zararh olaca • 

ğıru sanmamakta, hatta bunun Japı.,n • 

yanın lngiltere ve Amerika ile olan de

niz anlaşmazlıklarını halle yaramaSt ih

timali olduğunu söylemektedir. 

Öte taraftan, Japonyada uzun za • 

man oturmuş olan senatör Tomaa öl • 

dürme metodunu gerek Amerika'nın, 

gerek Japonya'nın tel'in edeceğini söy

lemiştir. 
Seçimler neticesinde duyulan inki. 

sar, komplocuları hemen bir şiddet 

Eğer bugün japon askeri mahfil
leri kendi dahili anl.:ı.~mazhkların· si. 
lilhla temizlemeğe kalkarlarsa, bir 

İzınir 
Türk. 

,.,, 
ı·am,-ay 

Anoı1iın 

ve Elek.b~ik 
Sirke tinden ., 

Şirketimiz hissedaran heyeti umumiyesinin 31_ Mart 
1936 tarihine müsadif sah günü saat 11 de şirketin Izmir
de Bahribabadaki idare merkezinde alelade olarak içti
maa davet olunduğu ilan olunur. 

En az yirmi hisse senedatına malik olup içtimada ha
zır bulunmak arzusunda olan hissedararun hamil bulun
duktan hisse senetlerini isbu ilan tarihinden itibaren en 
geç on gün içinde şirketin inerkez idaresine veya bir Ban· 
kaya tevdi etmiş bulunmaları ve hisse senedatını müdde
ti kanuniyesi zarfında tevdi etmiş olduklarım mübeyyin 
bir krta ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - İdare Meclisinin ve hesaplan tetkike memur mu

rakıp raporlarının okunması. 
2 - 1935 hesap senesi bilançosu ile kar ve zarar hesa

bının tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibrsaı. 
3 - İdare Meclisi azası adedinin tesbiti azalardan ba

zılarının yeniden intihabı idare meclisi azaları huzur hak
lannm tesbiti. 

4 - 1936 senesi için hesapları tetkike memur bir mu-
rakıp tayin ve murakabe ücretini tesbit etmek. 1-759 

Ankara Cünıhuı'İyet inşaat Türli 
Anonim Sirk.etinden 

' Aşağıdaki işleri görüşüb konuşmak ve karara bağlamak ıçın 
30 mart 936 pazartesi günü saat 16 da şirketin idare merkezi bu
luna.-ı Ankarada Güzel İzmir caddesindeki yazıhanesinde hissedar
lar umumi heyetinin senelik alelade toplantısı yapılacaktır. Şirket 
mukavelesinin 24 ve 26 ıncı maddelerine tevfikan umumi heyete 
girmek için asaleten veya vekaleten yirmi hisseye sahib hissedar
ların hisselerini toplantı gününden on gün evveline kadar sirket 
veznesine yazdırmaları ve kar;;ılığında girme kağrtları almaları 
i!~n olunur. 

1 - İdare 
lanması, 

l{oııusulacak: isler 
~ ' 

meclisi ve mi.irakip raporlarının okunması ve on av-

2 - 1935 yılı hesabına ait bilanconun onaylanması ve idare mec· 
lisinin tebriesi, 

3 - Mürakib seçimi, 
4 - Esas mukavelenin 12 inci maddesi mucibince eskilik itiba· 

riyle açılacak iki üyenin yerlerine diğerlerinin seçilmesi, 

Ank.ara Bö)t»e Sanat Oliulıı 
~ 

1 )i rel{törlüğündeıı : 
Okulumuz talebeleri için cins ve evsafı aşağıda yazılı 95 takım 

nümunesi vechile dıs elbise yaptırılacaktır. İstekli olanların nü
mune ve sartnamesini görmek i.ızere hergün okul idaresine ve eksilt· 
meye gireceklerin de bu i e ait teminat mektuplarıyla birlikte 16.3. 
1936 tarihine rastlayan pazartf' si günü saat 15 de Kültür Bakanlı
ğında Okullar Sağısmanhğınd,lkİ satın alma komisyonuna gdmc
leri. (477) 

Cinsi Mikdarı 

95 takım 
Fiatı Tutarı 

2090 lira 
1-765 

Pey akçe::.i 
157 lira Dış elbise 22 liradan 

Cinsi 

Sabun 

Ai .Kara Levazun Anurıığı ~atın 

A ima Korrı1~vonu ilanları 
İLAN 

Muhammen B. İlk teminatı 
Lira ku 
37 50 

Beyaz peynir 

Miktarı 
kilo 
1250 

600 

Lira 
500 
300 22 50 

60 00 

Kırıkkale askeri ::ıan'at mektepleri ihtiyacı olan yukarda cinıi ve 
miktarları yazılı iki kalem erzak 17 mart 936 sah günü saat 14:17 
ye kadar açık t'k:>iltme suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin mu· 
hammen bedellerine mukabil hizalarında gösterilen ilk teminatla
rmı Kmkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gün ve saatte okul satın alma komisyonuna gelmeleri (466) 1-755 

İLAN 

l - İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için otuz ton 
zeytin yağı 16 mart 1936 pazartesi günü saat on beş buçukta İstan
bulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 6500 liradır. İlk teminatı 1237 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikaları ile tekliflerini "hale saatinden bir saat evel vermeleri. 

(478) 1-766 

REVU Esaatı 
eo senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 

Kontörler, Kronograflar 

Spor eaatferl 

Bıfltca aaatçl1erde satılır. 

RIZA TEVFiK. Saat Tloanıthaneal, Ankara, Bankalar Cad. 8 

Kuru/ 

"SÜNGERCİLİK'' 
TÜRK ANONİM ŞiRKETiN

DEN: 

Şirketiınzin hissedarlar umu
mi heyetinin 1936 senes; mart a
yının 20 sine tesadüf cuma 
günü saat 10 da adi surette top
lanmaya daveti kararlaştırılmış 
olduğundan esas mukavelename 
miz mucibince en az (40) hiı.::.e 
ye malik olan hissedaı ların mez· 
kur gün ve saatte şirketin Gala. 
tada Sümer Bank binasındaki 
merkezine gelmeleri ve toplan
ma tarihine tekaddüm eden on 
gün içinde malik olduktan his· 
se senetlerini Sümer Banka ve· 
ya İş bankasına yatırarak ala
cakları makbuzları şirkete tevdi 
eylernderi ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1 · 1935 vılr muıımele ve he-

sabları hakkında idare meclisi ve 
müra.kip raporlarının okunması 

2 - Mezkll! yıla aid bilinç.:> ve 
ldir ve zarar hesaplarının tasdik 
ve kabulü i1e idare meclisı aza
larının ibrası, 

3 Temettüün sureti tevzii 
hakkında idare meclisince vapt· 
lan teklifin tetkiki; 

4 • İdare meclisi azalarına aid 
huzur haklarının tayin ve tesbi· 
ti, 

5 - Şirket murahhas azasının 

sureti istihdamı hakkmda karar 
ittihazı. 

6 • Müddeti biten mürakıpıiğe 
münasibinin tayini ile ücr ... tinın 
tesbiti, 

7 1935 senesi mürakip ücı .ti
nin tesbiti.'' 

1-768 

5 - Mürakib ve idare meclisi üyelerinin ücretlerinin tayni. 
1-762 

lstaobul deniz levazımı Satın alma komisyonundan: 

Mikdarı Cinsı Tahmin bedeli Muvakkat teminat Pazarlık BliYUK PİY ANG()SU 
Kğ. Lira kuruş Lira Kuruş gün ve saati 

11,000 Kösele 17050 00 1278 75 10 Mart 936 14 
6,000 Vaketa 11400 00 855 00 10 ,. 936 14 

Yukarda yazılı kösele ve vaketa yazılı günde pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini görmek için hergün ve pazarlık için yazılı mu
vakkat teminat mektup veya makbuzlariyle Kasımpaşadaki komis· 
yon başkanlığına müracaat olunması. (473) 1-763 

ZAYİ I Sular idaresinden aldığcın 7. 
9.935 tarih ve 753/854 No. lu 
makbuzu zayi eyledim. Hükmü 
yoktur. Asım 

l-771 

Satılık Apartman 
Çıkrıkçılar yokı..,unda ! 1iisaid 

şeraitte bir apartımaı satılıktır. 
Kınacı han işevi Tel:3714 

t-71S 

Şimdiye kad3t binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keside t 1 Mart 936 dadır. 

Büyük ikran1iye 35.00C 
lıiradır 

Ayrıca: 15.000. 12.000 lO 000 liralık 
ikramiyelerle 20.Q(l O liralık bir 

mükafat vardır. 



"··:· .\T} ~:c_:"L. 
•as A!: il& 

ıs 

Harbiye okulu K. hğı odan : 
1 _ Bu sene Harbiye okuluna ve As. Hakim ve Muallim sını

fına Milli Müdafaa vekaletinin göstereceği nisbetiçinde t~rk tale· 
l>e kayıt ve kabul olunacaktır. Kayid ve kabul şartlan aşagidadır'. 

A) Liselerden olgunluk imtihanı ~ererek mezun ~~anlar Harbı· 
ye okuluna girebilirler. Bunlardan bır sene sonra .~racaat eden· 
ler imtihansız, iki veya daha ziyade sene ~on~a murac~a! edenler 
As. liselerden birine olgunluk (bakalorya) !mtıhanına tabı t~tulur
lar. Lise mezunlarından gayri, sınrf ve ih~ısas ~k~lları ve lıse!ere 
muadil oldukları kültür bakanlığınca tasdık edılm.ş ?lan ~kal~ı~et 
ve ecnebi okulJarından mezun olan Türk talebe As. lıselenn bınn
de olgunluk imtihanı geçirmedi~çe ve Türk diline tam vakıf olma-
dıkça harbiye okuluna kabul edılmezler. . 

B) Ana vatan dışından okula girmek istiyen Türk,,talebn~~de 
As. liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri Turk . dılıne 
vakıf ve Türk tabiiyetinde olmaları tazı~Jır_. Olmıyanla~ bır se~e 
zarfında Türk tabiiyetine geçeceğine daır hır senet verırler. (Bu 
sene zarfında tabiiyetini değiştirmivenler olursa okula masrafı 
kendilerinden alınarak okuldan çıkar lırlar.) . . 

C) İstekliler (16) yasrnı hitirmiş ve (23) yaşına henuz gımıe· 

rniş olmak.) · 1 k • · 
D) üniversitede okurken As. Hakim ve muallım oma ı~tı:en_ 

talebeden birinci srnıfa girmek istivenlerin en yukarı (22) ıkıncı 
sınıfa (23) üçüncü sınrfa (24) yaşlarım bitirmiş olmal~rı .. lazrmdıı_. 

E) Vücudunun tcşekkülatı ve sıhhatı (tan:: t~sekkullu ~eyctı 
sıhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her ıklımde faal hızmete 
müsait bulunmak. . .. 

F) Ahlak ve seciyesi ve aılesi~in ~.iç bir fena hah ve fena şoh· 
retler sahibi olmadığına dair vesaık goste~mek. (İ.cab~nd~. Okul K. 
lığınca muhtelif kanallarla vapılacak tahkıkat ne~ıcesı musbet ~~k· 
tığı takdirde okula kayıt ve }tabul olunur. Me~fı zuhurunda . ıse 
kabul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta hıc bır hak talebınde 
bulunamazlar). 

2 _ B' · · maddedeki şartları haiz ola dardan İstanbulda bu-
lunanlar ~;;n~ne Mart başından Temmuz nihayetine -~dar doğru
dan doğruya harbiy~ okulu K. lrğına ve İstanbul harıcınde bul~· 
nanlar l;>ulundukları yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlık 
şubesi baskanhğına en geç Temmuz nihayetinde Ha~biye okulun 
da bulunacak veçhile istida ile mür:caat ederler. lstıdalarrna aşa· 
ğıda yazılı kağıt ve vesikalarını baglarlar .. 

a) Nufus tezkeresi veya musaddak. suretı. . 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhbıye tarafından m~sadd.ak sıh· 

hat ve aşı vesikaları (aşı vesikaları olmıyanlara ask rı hekımlerce 
aşı yaptırılır.) . 

c) Mezun bulundugu okulun şehadetnamesı ve okulun verecegı 
resmi hüsnühal kağıdı. 

d) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar. nızamlar 
ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini ~atık velisini!1 _ve 
kendisinin birer teahhüd senedi. sar'alı. uyku halınde gezer, sı~ık 
li, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıklarına daır 
taliplerin velilerinin teabhütnameleri. . 

Bu gibi hastalıklardan birile okula gırmezden e' el mal~l. oldu 
ğu bilahare anlaşılan talebe o.kuldan c_ıı<arıl!r; ye o talebe ıçın sar 
fedilen bütün masraflar v~lisıne tazmın ettırılır. (352) t-584 

To~ya ~l~div~sind4~11: 
ı - Tosya kasabasının Elektrik tesisatı Naha Vekaletince mu· 

saddak proje ve şartnamesi mucibince kapalı zarf ile veniden ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu tesisat 3 kısma ayrılmıştı~. . . . 
Birinci kısım: Kanal. su mehaz tertıbatı, su köşku. cebrı boru 

mesnetlerı, alt kanal tesvıyesı. santral binası, 
makina temelleri. ve muhavvile merkezi binası 
ve bunların teterrüatının tesıs ve inşası. 

İkinci kısım: 108 beygir kuvvetinde françis türbin. cebri bo
ru ve bunların bilcümle teferrüat ve montaıı. 

Üçüncü kısım: Santral binasına ve muhavvile merkezine ait teç· 
hizat ile havai hat ve yer altı kablosu. yalnız a
ğaç direkler hariç olmak üzer~ ş~beke ve bun· 
tarın bütün teferrüatile montajları. 

3 - Bunlardan birinci kısmın keşif bedeli ( 5827,5) ıkinci kıs· 
mın (7300) üçüncü kısmın (27446) liradır. . . 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksıltme şartnam~lerı. 
B - Mukavele projeleri. C - Fenni sartnaıneler, D - Proıe ve 
planlar, E - Keşifnameıeı ve teferrüatı. . 

5 - İstekliler bu evrakı Tosya 1:>elediyesinde gôrebıleceklen 
gıbi bedeli mukabilinde f stanbulda Taksimde istiklal apartımanın
da elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Eksiltme 12 ŞUBAT 936 tarihinden itibaren ( 45) gün o
lup eksil~ 27 MART 936 tarihine milsadif cuma saat 15 de Tos
ya belediye binasında yapılacaktır. 

.. 7 - Eksiltmeye girehilmek için taliplerin. keşif ~dellerını~ 
Yüzde yedi buçuğu nisbetindf" muvakkat temınat akçesı yatırma 
ları veya 2490 No. kanunun tarifatt dairesınde bir Bıınka. ~e~ub~ 
Yahut sair teminat g6stermeleri ve simdiye kadar bu gı~ı ışl_erı 
Yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterır vesıka 
ibraz eylemeleri ve bunlaı bir şirketi temsil edivorlarsıı musaddak 
9 ekSletname ve mukayyet bulundukları ticaret odası veya mahke· 
lllesinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

. Fenni ehliyet vesikasının Nafıadan istihsali için eksıltme gü· 
nunden en az 8 gün evel müracaat lazımdır. 

8 - Teklif mektuplan 6 cı maddede yazılı saatten ~ir saat vel 
belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderılecek ~e~· 
tupların nihayet mezkOr saate kadar gelmis ve dış zarfının muhuı 
ınurnu ile kapatılmış olması şarttır. . . 

t - İtbu tesisatın heveti umumiyesı için verılecek teklıfler da· 
bi kabul olunur. hü· 
. ıo - Teklif mektuplarının 2490 No. kanunun tarifatrna v 

kiimlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. 
1-568 

Ankara Okullar Sayışmanlığı Ko-
nıisyonu Başkanlığından : 

.. Gazi Eğitim Enstitüsüne 100 ila 120 ton yerli gazh~ne kokA kö
lllurü alınacaktır. Beher ton kömürün muhammen bedeh 30 lira ve 
leıniııatı (270) liradır. Şartnamesini gö~k istiyeı;ıler o~ullar sa -
Jı§!nanlrğrna müracaat edebilirler. İhalesı açık eksıltme ıle 9.3. 936 
Pazartesi günü saat 15 de okullar sayıfmanlığında yapılacaktır. 

(422) 1--689 

Bahke ·ir tlhaylığıııd an: 
Ayvalık • Burhaniye yolunun O • 11 190 kilometreleri arasında 

~ bedeli keşfi (lS146) lira (94) kurut olan kısmımn kapalı zarf 
llauliyle eksiltme günü olan c; ıubat 936 giinünde istekli çıkmamıt 
0~ufundan ayni şerait dairesinde bir a~ zarfın~ puar~kla verilme· 
•ııe karar •erilmiıtir. Eksiltmeye girebılmek içın bedelı kepin %7,5 
~ (1136) lira (3) kuru§ muvakkat teminat vennesi ve burulan 
-111ta ._ M~ri...,'• u&ıo.a•dl"-• &ir 'B.ökdir nafıa mGdUrUiğünden 
ta•rtft,;.1' • :"'ft ~-: •·~ :5~·- . ı ~ı2 1 ve11b gO.termesi lbundır. (382) -u 

§&@ 

l Sıhhat ve lctimai Muavenet vekaletj 

tskin Umum l\tlüdürlüğünden: 
1 - İskan umum müdürlüğünce cins ve mrkdarı ve fenni şera

iti ayrı ayrı tesbit cdileen tiplerd~ Trakyadaki göçmenler için on 
bin pulluk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık bu şubatın 28 inci cuma gilnü saat on beşte mhat 
vekaletinde müsteşarlık daire inde toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. 

3 - İstekliler buna aid §_artnameleri Ankarada iskin umum 
mUdUrlUğünden ve İstanbul, tzm r, Çanakkale isldn müdürlükle· 
riyle Kocaeli valiliğinden alabilirler. 

4 - İstekl~ler şartnamedeki ş~rait dairesinde ve muayyen giln 
ve saatte komısyona müraca t etmetidır. (345) 1-571 

Posta T. T. İ~taııhul Telefon 
l)ir~ktörlü~ünden: 

Muhammen bedelı C. t F. 85.:ı64 lira olan muhtelif cins ve eb' • 
atta 46 kalem kurşunlu te1ef n k blosu, 2 kalem deniz kablosu ve 
5 kalem de:ıiz kablo ek kutusu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesı 31-3-936 sah gıinu saa t 15 de İstanbul tahtakale Tele
fon Direktörlüğünde yapılacaktı Şartnamesi 200 kuruş mukabilin
de mezkur Direktörlük Lenızım Dairesinden alınabilir. Muvakkat 
teminat 5519 liradır. Zarflar yukarda yazılı günde saat 14 e kadaı 
mübayaa komisyonuna makb 2 m abili verilmis olmalıdır. 

(823) 1-587 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Saman pazarında ha kat p sokağında 8 numarada nazif ve üs

küdarda şeb camisinde kiıçiık okuşta 24 numaralı evde Hulusiye. 
Adilenin aleyhinize ikame ettiği istihkak davasında gelip bir 

defide bulunmanız veya hır ve j} göndermenit için 2 şubat 936 
tarihli Ulus gazetesi ile yapılan ilanen tebliğat üzerine gelmedigi· 
niz veya bir vekilde göndermedığiniz görülmekle verilen gıyap 
kararının yine usuliin 141 ine maddesine göre ilan yoliyle icrası
na karar verılmekle muhakeme talik tarihi olan 23-3-936 tarihi saat 
9,30 da bulunmanız veya bır vekil ~öndermeniz aksi halde muha
kemeye kabul olunmıvar.a ~mı 20 gitn müddetle ilanen tebli~ olu-
nur. 1-740 

1 

SAYFA 1 

HAS KALMIN 
Baş· Diş- Romatizma-Gri pe karşı emsalsizdir. 
Mavi eıikeıli kutudaki ljA SKAUt1N'i isteyiniz. 

Milli Müdafaa Ve kiil~ti 

-
'1 

Deniz Merkez Satınalm::> Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli yUzbin beşyüz lira olan üçyüz fon 

benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 9 • Ma t. 
93f pazartsi günü saat on üç buçukta Ankarada Mil i Müdafaa Ve
kileti binasında vapılacaktır. 

2 - 503 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenledn h r 
~Un, Münakasasrna gireceklerin de 9 - Mart - 936 güniı saat 13,5 e 
(6275) liralık teminat mektupları ve 2490 numara ı kanunun ah ~. 
mı dahilinde vesikalarile komisyona müracaatları 

3 - Zarflar 9 · Mart 936 ~nil sa.ıt 13 e kadar Komisvona v • 
rilmis bulunacakt t (363) 1-..1)14 

Ank.ara ll~f t~rdarlıih ndaıı : 
28-2-936 Cuma gunti asken ban kaya 

yaptıracaklar 

.. 
temlik 

•• 

s.uetile 

,. 

mua!T'e e 

" 29-2-936 
2-3-936 
3-3-936 
9-3-936 

Curnartesı 
Pazartesi 
Sah 
Pazarte&ı 

San 
Carsam a 

asken l den 500 numaraya K. 

10-3-936 
11-3-936 

.. 

,. 

500 .• 
1000 •• 
1500 •• 
2000 

J2-3·936 Perşembe mülkı 1 " 
13-3-936 Cuma 500 ,, 

1000 
1500 
2000 
'ut· rıva 

500 
1000 

14..3-936 Cumartesi .. 1000 , \ karıya 

.. .. .. .. 

.. 
Mütekaidini a keriye ve mülkiye ile eytam v o.ramilinin mart 

- mavıs 936 üç aylıklarının yukarda vazıh günl rde verilece~inde 
eshabı istihkalnn vılavet muhasebesine miirataatl ,., ~ rı olunur 

(475) 1--54 

( '.umıır.haş.~:uıh'!ı Filarmonik Or- P. T. T. 8. 
k~~trH!ıi'I .,tJ-flu .. '1nıl,..n: 

ve (~vazını 
Miiıliirliiö·i1111 11>n : 

Orkestra kadrosunda acık r>lan yerlere atanmak üzere Piyano. 
Keman. Viyola. Viyolonsel. Kontrbas. Flüt, Obuva. Klarnet, Fage 
Korno. Tromnet, Trombon. Tıtba. Alto. Saksafon. Tenor Saksafon. 
Akoetlh•on. Caz baterisi sazları calanfarın. 7.3.935 cumartesi ~ünii 
saat 10 dan 17 ve kadar fstna ıul Galatasarav Lisesinde sınavları 
vapılar.ai!:ınd::ın bu sazları cok ivi bir surette calabilen Artistlerin 
kendi Pnsttirümanları ile h;rlik~e smav ktı'11isvonuna birer dilekce 
ile hasvıırm::ıları (142) 1-29fi 

( , . 
.,.azı E,!itim En--titii~ü 

1 li rrk teirlii~i ılflt--n • 
l - Gazi Eğitim En .. titüsü talebelerme mektelı<leki niimuneye 

gör e 150 ila 160 takım elbıse vap taÇJlktır. 
2 - Numunesi veçhile dıktirilecek elhisenin kumaşı mektebe 

ve ·~ matı: mesi müteahhide 8'lt o ımtk URtt beher takım elbisenin 
tahmin dikiş ve malzeme bedeli (11\ liradır. 

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

Dir ktörJüğüne bas vurabilirler 
S - İhalesi açık eksiltme suretiyle 2-3-93c pazartesi güniı saat 

15 de Mektepler Muhasebecili inde vapılacaktır . Teminat saat 
(2> ve kadar Mektepler Muhasebeciliği veznesine vatırılmıs bulu-
na~aktır. ( 348) 1-578 

l\filli Miidaf aa Ve kal~ti 
Deniz Merkez SatınaJr-- Komisyonundan: 

1 - Tahmin edfün IJedelı yüz kırk bin :ira olan üçyilzelli Ton 
Benzın kapalı zarfla münakasaya konmustur. Miinakasa 9 . Mart . 
}36 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Milli \füdfaa Vekaleti bi· 
nil'i nda vapılacakt?r. 

2 - Yedi lira bedel mukabilinde ~artnamesini almak isteyen]:· 
nr. her gıin münakasasma gireceklerin de 9 - Mart 936 günü saat 
15 cıe (7350) liralık teminat nekt 1pları ve 2490 numaralı kanunun 
abk~mı dahilinde vesikalaril~ komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 9 · Mart · 936 e-ünü saat 14 e kadar komisyona ve· 
rilnıı« bıılunacaktrr. (362) 1-613 

1\'lilli l\liirla f ·ıa 
Deniz merkez satınalma komisyonundan 

• l ::- '!3.?n_ı:in edilen bı.:deli 90_.000 lira olan 5000 Ton Veleş Kar· 
d~f 0komunınun kapalı zarfla muna~asa~ı 2 • Mart • 936 pazartesi 
gunu saat 14 te Mıllf M~d.afaa V ~aletı hinasmda yapılacaktır. 

.2 - 450 .kuru~ mukabıh~d~ verılen sartnamesini almak istiyen 
lerın her gun munakasaya ıstırak edeceklerin de yevmi mezkurde 
5750 ~iralık teminat mektupları ve '2490 numaralı kanuna göre bel
gelerıle kumisyona müracaat rı 

3 - Zarflar 2 • Mart • 936 unu azami saat 13 e kadar komis-
vona verilmicı h11hınacaktır (325) t-SS9 

Evkaf llmnm liidürliiiiind~n : 
Ankarada Bozkurt mahaJl sinde kabristan sokağında 72 ada 25 

P~:selde kayıtlı 359 metre ura bar arsanın mülkiyeti 15 gün 
muddetle açık artırmaya k • .,nmu t r Muhammen bedeli 718 lira ve 
muvakkat teminatı 54 liradır. Artırma 12-3-936 perşembe günil saat 
ı.~ ~ ~e ikinci vakrf apart~anın alt katında Evkaf Varidat MildilT'· 
lug~n~e yapılacaktır. İstıy~n ~.her ~n bu müdüriyette tapu se· 
nedını ve satış şartlarını gor bı r f !;teklilerin gününde müracaat· 
lan. ( 437) t - 703 

Jandarma f;.-n~I Komutanlıi!ı An
kara Sabnalma Komisy•lnundan= 

1 - Eldeki vasıflanna &J C 1500) kilo Eğer sabunu eksılt· 
meye konulmuştur. Eksiltm c:· 29- -936 cumartesi giınil saat (10) 
da Ankarada Jandarma G el Komu n ğı kur - nda satmalma 
komisyonunda vapılacaktır 

2 - (1500) kilosuna (7 ra de 
puasu olarak komisyondan nabiliı 

3 - Ebiltme pazarlığro g"rmek 
nıfluk teminat mektubu ile · 

• lan. (321) 

bi art namesi 

1 yen e n (56) ra (25) ku
t nda kom·sy na baş vurma-
1-557 

İdare lhtiyacı olan 100 ton 4 m m kutrunda ga vanizli dem r 
tel kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştuı. Eksiltme ı--3-936 tar • 
hinde ve saat onbeste Ankarada P. T. T. Umum Müdürlügünd 
toplanacak komisvonda yapılacaktır. 

100 Ton telin muhammen de· eri ( 13500) liradır. 
Talipler (1013) liradan ıbaret teminatlarını idaremiz veznesıne 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektuplarını ve şartnamede yazılı belge erle tek.lif mek· 
tuplarrnı ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mez~ ı 
tarihe tesadüf eden salı giıniı saat 14 e kadar söziı geçen komisyon 
reisliğine vereceklerdir. 
Şartnameler Ankarada L vazım Müdiıılü~ü ile İstanbulda Le· 

vazım Aynivat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

İnhisarlar 

(462) 1-754 

lJmum 
Müdürliiğiiden : 

- Sıvasta yaptırılacak 15.500 lira 71 kuruş ke,if bedelli ffuz 
ambarı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 10 Mart 1936 sah günü saat 11 de Kabatqta İn
hisarlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1162 lira 55 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az beş gün evvel İnhisarlar inşaat 

Şubesine gelerek diplomalı Mimar ve Mühendis olduklarını ve 
evvelce 10000 liralrk veni resmi bina yapmış olduklarını mukave
le ve kabul raporu ile isbat ettikten ve ehliyet vesikası aldık· 
tan sonra 76 kuruş mukabilinoe keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 10 a ka
dar komisyon Reisine makbuz mukabilinde nrilmiş olmalıdır. 

(937) 1-695 

ANKAR. İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUÔUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Arıkaranın So fa· 
sol köyünün Pamuklağı mevkıinde vaki ve tapunun K. evvel 341 
tarih ve 132-124 numaralarında kayıtlı biri 2 diğeri 4 dönüm< en 
ibaret olan ikı bağ yeri açık artırmaya çıkarılacaktır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bağ yeri şarkan Muhtar, garben 
Cemal. Şimalen ve garl:ıen borçlular 124 numaralı kısım dört do
nüm. 132 numaralı kısım iki dönümdür. 124 numaralı bağ 300 lir . 
132 numaralı bağa da 100 lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış pesin para ile olmak üzere 30-3-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıs 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler t kdir edtlm' olan yukarıdaki muhammen kıymetin 
yüzde 7 , .i gu nisbetir le pey akçesi veya milli l>ir bankanın teminat 
mektubı· ile kanunen teminat olarak kabul edile ı hazin .. tahvillerı 
getireceklerdir. 

5 - Satış guniı artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç dafa nida ettirildikten sonra mezktlr gUnUn 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır • 

6 - İşbu tarihdeki artırmada tekilf edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 sini bulmadığı takdirde 14-4-36 tarihine müsadif 
salı günil saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve fkincl artırmalarda ihale' btdeli ihaleyi miltea· 
lrib verilmediği takdirde l\zerin eihale edilenia talebi Uzerine lhale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme
si için yedi giln kadar mehil verilecektir. :hbu müddet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirdt ihale bozulacak ve bu tarihten 
evet en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa ra11 
ılup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ıhale farkı birinci talihten tahsil edilmek 6-eıe bu talibe ihale e
dilecektir Teklifi veçhile almata ruı olmusa gayri menldU yeni
den on beş günlük ikinci artırmaya çıkarıl~ en çok artıran ta· 
libine ihale edilecektir. 

8 - H r iki artırmada da gayri menkfil talibine ihale edi ı dikte 
ta~u har~iyle de!laliye resmi mUtteriye ve ihale tarihine kadar olan 
muteralcim vergı ve resim ise borçluya aiddir. 
. 9. - B~rçlu ve alacakhlarla diğer alikadatlarm bu gayri mcııldll 
uzenndekı haklarmı ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iıldi
alarını evrakı mü.sb~teleriyle 20 gün içinde dairemize bilclimı eri 
lazımdır._ '!-ksi takdırde baklan tapu siciliyle sabit olmacbkça a• 
tış bedelının p~lagtırıtmuından hariç tutulacaklardır 

10 :- A~rrmaya iıtink edecekler 20-3-936 taribind~ 935/108 nu, 
mara ~ dairemı~deld yerinde berkeae açık 1nıJundurulan ! rtıa 
namemızi okuyabılırler. t-737 



Kiralık \ M. M. !' Deniz .me~ez satuıj 
Yenifehirde 1J 111.ühliift mer- alma Komısyonu Riyasetinden : 

kezinin kartı tbtau1lcla. aıfalt 1 - Tahmin edilen bedeli 42000 lira olan zo ton kalayın pazar-
cadde mefiü'de kaloriferli ve hkla münabSHı 12 Mart 936 tarihine müaadif perşembe ~ü aa-

her türlü koırforlu 49 1 numa- at 14 de Ankara MilU Müdafaa vekileti binasında yapılacaktır. 
nh Foto a~cla. kiralık 2 - 210 kurut bedel ınU:kabilinde §81'tnamesini almak iatiyenle-
daireler vardır. Kapıcıya milra- rin her giin. Münakalaya igtirak edeuklerin de 3150 liralık temi-
cut Telefon !002 ve 2002 nat mektuba ve 2490 numaralı kanun ahkimı dahilinde belgeleri 

' " .. • • ftZ 
bastahkları mütebanısı 

Raif (;örün 
Sabık Eal,;ışebiı askeri has. 

tueai aiS• llıekimi 
Babkpazarı Çıkı:nkplar ye> 
kutu ılt ba9mda .W jandar· 

ma komutanlıla bi1'89md• 
No.-. 

Oileden sonra il >\arını 
hbal--

der>t> 

ile yevmi me.zkdrda komisyona müracaatları. (470) 1-757 

Tarsus Belediye inden : 
... , lira keıif bedelli, üç muhtelif mevkide yapılacak elektrik 

santr 11 ile tehir ıebekeai plin ve projeleri 2490 aayrlı artırma ve 
eksiltme kanununun hiikibnlet\ daireainde '"20" gün müddetle açık 

itmeye kontılmuttur. :ihalesi 936 1eneai Martının ikinci pazar· 
teaı gllnil ııaat 15 de encümen önünde yapılacaktır. Şartname örnelc-
1 inin parasız olarak belediyemizden aranılması ilan olunur. 

(391) 1--639 

imar iidürliiğünden : 
Ada Parsel Muhammen beki 
No. No. Lira ltu. 
45 27 80 
4$ -26 40 

Meliie:~ heyeti umumiJre 
i~mama davet 

AnKara --.ucat fabrikası T. A. Şirketi alelade his. 
aedaran heJ.tti umumiyesi aşağıda yazılı ruznamei m-. 
kerata dahillMıJıanan mevad hakkında görüşmek ve karar 
ittihaz etmek ilZM 2&-3-936 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 11 de Tirkiye lş Bankası Umumi Müdürlük hi;I; 
nasında içtima edetft:tir. 

Ruznamei üzak rat 

6 - 1"936 senesi mürakiplcrinin sccilmesı ve iıcrctlcn-
nin tayini. 1-760 

Askeri Fabrikalar Umwn Mudürluğt 
S~tTn 1' 1m :;t K n rnico:v on11 n;nlan 

MOTEAHHİT NAM VE HE$ABINA 
100 ADET R1LYAL1 YATAK 

Talmıin edilen bedeli (ıaoo) lira olaa yukarıda miktarı ve cin
li yudı malzeme A•keri Pabriklar Umum 'Müdürlüi!i satmabna Ko
misyonunca 8 NiUn 936 laadlıin4e ~ güDii IMt 14 te Açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şarvı&m« parasız olaralc konıieyondaft 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan. (210) lira ve·2490 numara
lı kanununun 2. ve 3. mad i~teı indeki ~i)de nte"-1cur f(iin ve saatte 
komisyona muracaatbm. ( 416) 

Devlet Demiryollart ve Jımanları umum 
mntiilrliliü satınalma ··~mi~voı·u1 il2nları 

M M. V, Deniz merkez abn 
omi yonuııdan: 

ı .,.,.. Tahmin edilen bedeli l26QOO lir• olan 12000 ton rekompo
ze k&liflrU kapalı sarfla .ON"-ya .Jromnu,tur. 

2 - lıfiinalı:ua 14 mart 93Cf tülbine a&sadif cıımarteai saat ıo 
ela yapılacaktır. 

3 - (630) kurut mukabibnde ~ ahna1' iatiyenlerin 
her gün. milnakuaya iftirak ecleoe~erin de (7550) Urabk teminat 
mektuplarile yem mukftrda A~ il, ltl. Vetcaıeti binasın
da utm alma k~una kanuni hl'laeterile m&ltacaattan. 

4 - Zarflar ımlnakpıaclan .-.1 bir IUt evveli)M: kadar komi•· 
:rou vedliDit bulunacaktır. (469) 1-756 

lara büyük fı 

nası ra ilac ı Kullanma 
Beykoz Kundurası 

AL9 
SÜMER BAnK YfDLİ MALLAQ PAZAD' 'İ 

NafıaHakanlığmdan: · 
K ıu·umes· ·ıan 

~ 

1~ j ii 
~e:~ 

Kelilec:Ck: Oıniaalart . .., 
:ısc Z< 

$5640 585 

5$981 390 
49394 390 

69360 788; 

f SfiO 

7. itıei pard 

Dr. t t

Nasır itaa 

En eıki nasırları bile pek kısa 
bir .zamanda tamamen ve köldln 
den çıbnr. 

Umumi deposu· lngiluı Kan· 
zuk ec•aneai, her. ec:za.nede bulu 
nur, ciddi v.e müeuir bk naarr 
ilicıcb • 

ı-··--·-·--······ .. --···-·--·····ı 
ı ...::ııiy;::ı:;.," A ";:;"" 1 
1 u ..... i ~-b idare .. i 
I d• İalli fjıen Müd6rii Na· ı 
1 ..ı.i l\A.YDARr 
ı i : : 
i ÇaWt c.449ıı eiocrnndo : 

j Ulu a..,. ......... boaılmıthr ı 
: ! : ........... ~ ......................... .. 

77476 50 

96727 70 6086-39 484 
8799950 564998 ~ 

74'778G8 498890 374 

34<l 

ı - 23 forma tahmin ol~ ~ ~ llaarif 
1500 adet baskısı puarb'İtla elialftrilele ~ltnıftlh 

2 - Tahmin olunan bedel 920 tırachr. aultmefe fftitak 
cekler % 7,5 muvakkat teminat verecek~ 

3 - Ekailtme 13 Mart 930 g6ı\I Gen.el Plrektkl~J~ 
calı olan komisyonda IUt 14 .ıe •~· Buııa llt jufDaliıle 1roe 
mtsvon tcAtit>Jitinden iatenebilir. (434) 1-701 

Türk Ticaret 
Meclisinnden : 

On yedinci senelik hissedarlar umumi 
topiantısı davetnamesi 

Adapazarı Ttirk Tıcaret Bankası Hialdalan t1tDilml ~ 
senelik toplantılı 30 mart 1936 puarteii pbal uat ıe ela ~ 
Iııldar caddetinde Banb Merkeziııde 'yapdacaktir: S.. ~ 

tenamenin muaddtl 24 tine maddesi mucibil'lce ittir8J: ~ • 
tar olaiı bınedatlann 26 ıncı madedeye tınfilıııaa -.ı;:u~jnı. 
-den liakal ıki hafta evvel duhtıliye ~ almalan Vie
kiıterin de hiuedarlardan olman ~ 

Hisaedarlann duhuliye varablı almak Ü e e 8....U: Merlre ı· 
ne veya ıuWJerine mütacaadarııu dılenz 

MiiMkere Ruzname i 
l - 1935 1enesi muane1'tma ait idare M«lili •e ~ hıe

yeti raporlarmm okunması 
Z - 19$5 sendi bilinSo"l ve kir ve zarar hetaplarmm tetlPk ft 

tasdiki ve tdan Meclilinin ibra&> 
a - t.tifa edenlerin yenae İdare MedWnce aeçilell uanm tasdi

ki ve milddetlen bitenlerin yerme aza intibahı. 
4 - 1935 aeaesi müraJdp iictetlennin tayını ve yea:hllm iki m6-

rakip intlhabL 1-79 

Mahallesi 


