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Amba-Alagi düştükten sonra H .. kümet yeni b "itçeyi Kamutaya verdi 

So11ıali ceplıesin.de ileri lıar.eke_ti~ı 
yeniden b~şlam~~s~. ve _Grazıan~nm 

Harrcır üzerı.n.e 1rr !1111esı bekle1ı.ıyor 

Y en.i bütçe iki yii.z on altı ınilyon sekiz 
bin, liradır. Fi1ıa11 Q Bakaııın ın gazetenıize 

yü.z seksell, 
söyledikleri 

Bakanı Fuad Ağralı gazetemize şu 
izahatı ııermi~tir: 

''ardır. Bu fazlanın 6.000.000 lirası arsı 
ulusal durumun istilzam ettiği icablar 
hnsebiylt: milli müdafaamızın takviyesino 
3.500.000 lirası ziraat işlerimizin 1119.h ve 

inkişafının teminine, 1.800.000 lirast 
maaı·ife, 800.000 lirası hastalıklarla mü
cadelenin takviyesi için sıhhiye vekaleti
ne tahsis edilmiştir. 

4mba.Alagi'yi döven İtalyan topçuları 

Londra, 29 (A. A.) - Royter 
bildiriyor: 

Eritre kaynaklarından gelen ha-
berlere gör~ Habeşistanın şim~l k~· 
pısını teıkil eden Amba • Alagı, bu· 
yük bir mukavemetle karşılaşmıyan 
ltalyan kıtalannın eline geçmiştir. 

ltalyanlar, burayı almak için üç 
koldan ilerlemişlerdir. Sağ ve sol ce-

Haşbeılw 

J :\1 nTI:\' lllS 'E 'i 
f. R. ATAY 

Boz.kırm bağrma ilk milli ray, 
ismet lnönü taraf mdan, 922 cu • ı 
muriyet yılının 1 martında arma .. 
ğan edilmiştir. Demiry~l mas~afı 
bir neslin sırtına yükletılmez dıyor
lardı. (Harbı, ve harbta yolsuzlu~ 
ıstırablarım yalnız 1914 - 18 nesh 
çekmiştir.) Bu yüksek firenk işi -
nin idare ve tekniğine türk aklı 
ermez, diyorlardı. (Hür yaşa~ak 
icin türk aklının ermeğe mahkum 
;lduğu işlerin belki en hafifi bu 
idi.) 

Demiryol yalnız milli müda -
faa için değil, hatta ekonomik z~
ruretler için de değil, Anadolu .. -
nun, tarihin hiç bir devrinde vu
cud bulmıyan coğrafi ve milli bir
liğini kurmak için lazımdı. 6 ay 
kar hapsi, veya, üç ay çamur f el
ci, yahud ayda bir posta ile, pa. -
ramparça yaşayan kıtams1 bır 
rnemlekette, ne maddi ne manevi, 
hiç bir birlik esas bulamaz. 922 
de bana Can kaya' da bir bahçe 
satmak istiyen Ankara Efendisi
nin izahlarını dinledikten sonra, 
:meziyetleri hakkında söylenenle -
ri bırakınız, toprağın ölçüsünü bi
le anlamamıstm1. Bazı lehçeler 
lisan farkı denecek kadar ayrı, 
adetler baska biraz zorlasanız 

• 1 • 

tarihi ananeler başka idi. Demır -
Yo!larmm d e v a m l ı m Ü n a • 
s e b e t kurmadığı zamanlarda 
aşağı yukarı her memleket için va
ziyet bu idi. Kavur, şimendiferi, 
1talya ve İtalyan vahdetinin teme
li addetmiştir. 

Ne ise bir harb felaketine da
~a ~ğramak istemiyen, yahud bwöy-
e hır felfıket olursa, onu bagh, 

toplu ve organize bir memleketle 
karşıla:rnak istiyen bu nesil, i~m 
ağızlara kulak vermektense, Is -
met lnönüne para vermeği tercih 
•tıi. 12 yılda 2469 kilometTe de -

(Sonu 5. inci sayla4a) 

nah kolları merkezden daha hızlı ve 
daha ileriye doği-u olarak hareket e
derek bir kıskaç vazifesi görmüşler
dir. Merkez ise doğrudan doğruya 
Amba - Alagi üzerne ilerlemiş ve ni· 
hayet üç bin metre kadar yükseklik
teki bu geçidi ele geçirmiştir. Bu ta· 
arruz bütün hedeflerine vannıştır. 
İtalyan ileri kollan bugün Amba - A· 
laginin bir kaç kilometre g~~·i~de 
Aıangi gölü ve Kuaram ,ehrı ıstıka
metinde bulunmaktadır. 

Yine Eritre kaynaklarından haber 
verildiğine göre, iki İtalyan kolordu
su T embiende bir çevirme hareketi 
yapmaktadırlar. Bu hareketin hedefi, 
Ras Seyyum ve Ras Kassayı bir mu- I 
harebe vermeğe mecbur etmek ve ya
hud bu orduların ufak ufak gruplara 
ayrılmak suretiyle cenubu ~arbide~i 
çetin patika yollarından genye çekıl
mesi neticesini elde etmektir. 

(Baıı 3. üncü •aylada) 

Yeni büdct!nin e.saslarını anlatan Fi. 
namı Bakanı B. Faud Ağralı 

1936 büdçe proje.sini hükümd dün 
Komutaya vermİ§tİr. Yeni büdce pro
jesinin ana çizgileri hakkında Finans 

Japonyada isyan bastırıldı 
Sokaklardaki barikadlar yıkıldı -
Japonya nornıal lıayata kavuştu 

rw-~ 

Japon Genel Kurmayı toplantı halinde 

sükunun yerine geldiğini 

clır: 

anlatmakta· 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

- ·• 1936 senesi bütçesi 216.880.000 
lira olarak hazırlanmış ve Büyük Millet 

meclisine takdim olunmuştur. 1935 se· 
nesi bütçesi 195.000.000 lira idi. Ancak 
6.500.000 lirayı mütecaviz varıdah olan 
buğdayı koruma vergisi ile 3.500.000 li
ı·a tutan hava kuvvetlerine yardım ver
gisi bütçe haricinde idare edildiği içiıı 

bu yeküna dahil değil idi. 1936 senesi 
bütçesinde her iki vergiyi de muvazenei 
umumiye dahiline aldık. Şu hale naza· 

( 

ran 1935 bütçesinin hakiki yekunu 
205.000.000 liradır. 

• 1936 bütcesinde ise 1935 senesine 
nazaran 11.880.000 liralık bir fazlalık 

1936 bütçesiyle yapılan bu zamlar 
varidat menbalarımızın bir kısmında gÖ· 
rünen inkipf ve bau \'ekalet bütçeleria· 
de yapılan tasarruflarla kar!ılannuıtrr.'" 

1936 büdçe projesinin masraf kıs· 

mı §Öy1e tesbit edilmiştir: 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 

2895 711 
400880 

(Sonu 6. mcı saylotla) 

"Ulu~,. un Dil Yazıları 

Menfi anlamı hakkında 
1ıürkç<A i1t~ 

diller 
enıitik indo -- Öı·opf•cıı ve 

ara~ııul a l)i r nıukave 
111 

, 

[İki gündenberi devam eden bu mukayesenin üçüncü •eriıi 
Türkçe "yok'' ve "hayır" kelimeleri ile ilgili menfi •Özleri halı.
kında olacağını euvelce yazmıştık. Bugün de bunların analizi-
ni gösteriyoruz. 1 

.. i\;iincii sı•ri J..·e/imeleı i 1 
Uçünrü seride bulunan Türkçe 

menfi sözleri (yok) ve (hayır) ke
limeleridir ki bundan önce ''Türk
çede menfi anlamlar'' başlığı al
tında çıkan yazılarımızın 8 inci 
sayısında bunların etimolojik şc
kllleri şöyle tespit edilmiştir [1 ). 

(1) (2) (J) 
Yok : ağ -- ay (z) t ok 
Hayır: ah ay (z) ır 

1 

Her iki kelimenin ana kaynağı, 
(Divanü lugat - it - Türk) le bulu-

[J] Bu yazı (Ulu~) un 26-2-1936 
da çıkan ::;ayısındadır. 

nım (av) ve (ay) elemanları il 
(Yakut Dili lugatı) nda görülen 
(ay) kökü olduğunu ve ikisinde 
de (2) numaralı (V. + y) unsur
larının (V. z) yerine geçerek 
menfi anlamı verdiğini izah et
miştik. 

Türk lehçelerinde (yok) keli
mesi (yuk), (yoh), (souh), 
( tuoh), ( syok), ( cuk), ( çuk) ve 
- "I'' elemanının da ilavesiyle -
(çoğul) şekillerini almaktadır. Bu 
şekillerde (k) yerine (h) gelmesi 
doğrudan doğruya kategorik 
bir değişme olduğu gibi. ( y) 
yerine ( ç, c, s) gelmesi de - (y) -

(Sonu 2. inci sayfada) 

Japonyadnki isyan etrafında dün, bi· 
ribirini tutan haberler gelmiştir. Şang· 
haydan gelen Tokyo kaynaklı bir habere 
göre asiler, gece yarısından sonra kışla
larına dönmüşlerdil'. Bundan sonra ge· 
len bir telgrafta, asilerin, hükümet bina

larını işgalleri altında bulundurduğunu 
ve Tokyoya çıkarılmış olan donanma M· 

keriyle. kara askeri arasında bir harb
ten korkulduğunu bildirmekte idi. To~ •. 
yo kaynaklı olan şu habeı·ler Japonyacla 

Basın genel direktörlüğünün 
/otografi sergisi dün açıldı 

KüÇCK N't'ANTLA 

nUYOK UEYLETLER 

Ho(lza ııın 1 ~Ö B. 
'J'au a ~öyleclili1eri . 

Paris, 29 (A. 
A.) - Çekoslovak 

ya başbakanı B. 

Hodza, Temps 
gazetesinin Prag 

muhabirine be -
yanatta buluna
rak, küçük an • • 

tant ekonomik 

konseyi delege • 
lerini Paris ve 

Belgrad'da yap
Lö Tan'a beyanat· tığı görüşmeler 

ta bulunan B. den haberdar et -

llodz.a tiğini söylemiştir. 
B. Hodza. küçük antant ile Roma 

paktını imza etmiş olan devletler ara
sında ekonomik bir anlaşma hazırlamak 
üzere 8. Titüleıko ve B. Stoyadinoviç•h: 1 

(Sonu S. inci sayfada) 

~ 

.. 

'-elal Bayar sergi)li oçar~en, törende 6ufunanfardan Lir grup, il. Vedad Tör açıf söyrevini 
veriyor. sergiyi 11e:unlere bir balrı~ (Yazısı 6. rncı sayfamızdadır) 
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A_1 a- la!!i düştükten sonra.! Dl Ş HABERLER 
Soınali ceplı.esi.n.de ileri lı.areketin. 
yeniden ba.5lanıası ve Grazian~nin 

Harrtır üzeriııe yürümesi beklenıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

o· ğer taraftan Amba • Alaginin 
halyanlara düşmesi, esasen Ras ~ey
yum ve Ras Kassa ordularının ıa§C 
ve levazım nakliyatını daha ziyade 
güçbştirecek mahiyette .bir ~ad~ 
dir. Bazı müşahitlerin dedıklenne go
re, Amba • Alagi tepesinin İtalyan
ların eline geçmesi, İtalyanlara Aşan· 
giden öteye ta Magadalaya kadar yol 
açmaktadır. 

Adis • Ababa bu ana kadar Am· 
ba - Alaginin l~lyanlarm etine d~ş
tüğüne dair hiç bir haber vermenu~ 
tir. 

Eritre kaynaklarından gele1! ton 
haberlere göre, Habeş uke~len bu
gün Amba • Alagiden 40 kılometre 
kadar cenupta Aşangi gölü mmtaka
sında toplanmaktadır. 

"'."' 
Roma, 29 (A. A.) - Askeri me-

Alman -- Fransız 

hafit, Somali cephesinde harekatın 
çok yakında yeniden başlıyacağma 
ihtimal vermektedirler. General Gra
zianinin dört fırkalık kuvveti ile 80 
bombardıman tayyaresi, kendisinin 
Harrara doğru ilerlemesi için yeter 
görülmektedir. 

Mare~al Rudoğliyonun 
bir haberi 

Roma, 29 (A.A.) - Mareıal Badoğ
lio, ikinci Terrıbien muharebesinin kat'i 
bir safhaya girmekte olduğunu ve çe,·· 
rilmi, olan Ras Kassa ile Ras Seyyu· 
mun dunımlannın pek kötü olduğunu 

bildirmiştir. 

t·~iis Dcoı .. ie·d.-n 3) rıldı 
Roma, 29 (A.A.) - Aımara'dan ge· 

len haberlere cöre, habq impara~oru, 
fena vaziyette bulunan ıimaldeki babe~ 
ordularının yardnnma koşmak için taze 
kuvvetlerle Detsie'den hardcet etmiıtir. 

yakınlaşması . ' 

Fransız bası1ıı B .. Hitlerden inanca 
istiyor-İngiliz gazetelerinin. Fransaya 

tavsiyeleri 
Dünkü Pari •- Midi gaz.etui, B. 

nqretmektedir. B. Hitler sözlerin 
ıiddetle tcrvic eylemektedir. 
Bu beyanat,~ bilhassa fran•a ve 
muıtur. 

lı'rau ada: 
Pariı, 29 (A. 

A.) - Havas 
bildiriyor: B. 
Hitler' in &Öyle 

diklerini müsbet 
surette kuvvet -
lendirecek hiç 
bir teklif bulun· 
madığma dip -
lomatik mahfil 

ler dikkat et • 
mişlerdir. B. Hit 
ler birçok defa 
fransızlann gü
ven yerici dost
luğuna hitab et
miş, fakat al - ;;,;;;;;;;;;.,.-,_...--...-,.-:; 
nıanların bu iyi Fransu dostluğun· 
cüman olabile - dan bahseden 
niyetlerine ter . B. Hitler 
cek herhangi bir diplomatik bel -
geyi şimdiye kadar Almanya'ya 
kabul ettirmek mümkün olma -
nuştır. • 

Alman devlet reisinin sözlen 
alman diplomasisinin güttüğü. ga 
velerle güç bağdaşabilmektedır. 

Gazetelere göre: 
"Fuhrer'in sözlerinden şüphe 

etnıek istemeyiz. Fakat ihtiyatlı 
davranmak da vazifemizdir. Al· 
manya ile barışmak mı? E~e~t 
bunu her zamankinden çok ıstı
Yoruz. Fakat hiç kimsenin aleyhi
ne değil ve herkesle beraber • • • " 

Pöti Jurnal 

' • Eğer B. Hitler sulhu arzu e
diyorsa, arsıulusal emniyet teşki • 
latına girsin bunun için yapaca • 
ğı tek bir je~ttir. Karşılıklı yardım 
andlaşmasına iştirak etmek.,, 

Er Nuvel 
" T ealim ederiz ki, B. Hitler 

bizi kandırmak hususunda takdi
re değer bir ısrar göstermektedir. 
Fakat gütmekte olduğu maksatla
~· bilemediğimizden, şimdilik bu 
ışte fayda dan ziyade tehlike gör-
mekteyiz.,, }ur 
. " B. Hitler'in elinde samimiyeti 
ısbat için bir vasıta vardır: fran -
•ı:z: - sovyct anlatmasına o da ka ·• 
tılsın l Ordre ... 

" Bizim zulmümüzden şikayet 
eden B. Hitler ne diye Tuna ve 
Şark Avrupa'ıı anlatmalarına ? 
ka~ar muarızdır.?,, Eko dö Pa!ı 

' B. Mitler ıamimiyetini ne ıle 

Hitler'le yaptığı bir goraımeyi 
de lran•ız • alman yakrnlQfma•ını 

lngiltere'de esaslı yankılar doğur-

temin ediyor ? Memleketindeki 
ıef alete rağmen korkunç suretle 
silahlanmakla mı? Yoksa istilaya 
mahve ve fethe layık gördüğü bü
yük rus milletiyle her türlü anlaş
maya kartı koymakla mı?,, 

Popüler 
" Fransa fU üç şartla yeniden 

müzakereyi düşünebilir : 
1 - Almanya Cenevre'ye dön · 

melidir. 
2 - Yakınlaşma siyasetini ıi -

)ahların azaltılmasına bağlama • 
lıdır. 

3 - Avrupa durumuna tama • 
men riayet etmelidir. 

ôvr 

lııgilterede: 
lngiliz basını B. Hitler'in ıöz • 

lerinden ümidli gözükmektedir: 
118. Hitler'in sözleri, dünyaya 

yeni bir ümid vermiştir. Bu sözler, 
bugün A vrupa'nın arzettiıi kış 
ıahnesinin üstüne düşen bir ilk -
bahar güneıi hüzmesidir • ,, 

Deyli Miror 
" Fransız diplomatik mahfille -

ri çekingen imiş. Fransa'nın harp· 
tan ıonra bu çekingenliği daima 
artmııtır. B. Hitler'in bu defaki 
teklifini tamamen reddetmek gay
ri kabildir. ,, Nev - Kronikl 

Macaristanda: 
Gazeteler 8. Hitler'in beyanatı

.nı çok müsaid karşılamaktadır: 
" B. Hitler'in mülakatı kendisi

nin şimdiye kadar yaptığı en doğ
ru ve en hararetli yaklaşma teşeb-
b .. " d" Pef;.ter Loyd usu ur.,, :r 

'' Fransa arzu ederse alman teh
likesini bir tarafa bırakabilir.,, 

Peşti Hirlap 
"B. Hitler fransa'nın muhay -

yel alman tehlikesine ıon olarak 
nihayet verebileceğini çok açık 
bir suretle bildirmiştir. 

Roıit M aca,.az 

Nöbetçi Eczaneler 
1.3.1936 dan itibaren iki aylık 

gece eczaneler nöbet cetveli 
Pazar Halk eczanesi 
Pazartesi Ankara ,, 
Salı Yeni ,. 

Çartamba Ege ,, 
Perıembe Sebat-Yenitebir eczanesi 
Cuma lıtanbul eczanesi 
Cumartesi Merkez .. 

Jaı)()n isyanı 
lla ~tırıldı 

(BQ§ı 1. inci •aylada) 

Tokyo, 29 (A.A.) - Başbakana ve· 
kalet etmekte olan B. Goto, yeniden iç 
İ§lcri bakanlığı ile mC§gul olmağa baş· 

lamıştır . Şehirde tam bir 11ükün büküm 
sürmektedir. Butün kordonlar kaldırıl
mış, barikadlar yıkılmıştır. Oteller, ga· 
zinalar, mağazalar yeniden kapılarını 

açmışlardır. 

Yarı resmi bir menbadan bildirildi
ğine göre, Sayonci yeni baıbakanın ta· 
yini hakkında fikrini vennek üzere İm· 
parator tarafından Tokyo'ya çağınlmıı· 
tar. 

Tokyo, 29 (A.A.} - Resmen bildiril· 
diğine göre, Japonya saati ile gece ıaat 
2 ye doğru aailerin bütün hareket nok· 
talan ele ıeçmit ve bu suretle hareket 
tamamen nihayetlendirilmiıtir. 

Ordu ile ulusun birliği 
Tokyo, 29 (A.A.) - Yeni kararla 

rın ancak Saionjinin muvaıaletinden 
sonra ittihaz edebileceği resmen bildiril· 
mcktedir. Son kıtaat da gece yanıma 
doğru kıtlalara dönmüılerdir. Fakat ~~ 
hir haıa kıtaatın muhafazası altmdadır. 
Tevkif edilen zabitlerin ne olacağı · e
nüz belli değildir. Bunların kendilerini 
öldürdükleri hakkındaki haber henüz 
reımen teyid edilmemittir. Saray nazm 
Suzukinin ııhi durumu kan verilmesi ne

ticesinde biraz düzelmiıtir. 

Eski tüze bakanı Jakino sağ ve s l 
lirndir. Kendisi, Saito öldürülürken ha· 
zır bulunan bir jandarma tarafından ha· 
berdar edilmiş ve kaçabilmi§tir. Hadise· 
lerin bütün mesuliyetini deruhte etı. :~ 
olan 11iı bakanının bir beyanatına göre. 
en mühim mesele ordunun tesanüdünü 
temin etmek ve mantıki propaganda ile 
İmparatorluğa sadakat tabirinin yanhş 
tehirine mani olmakdır, ulus ve ordunun 
biribirine itimadl olmalı ve birleşmİ? 
kalmalıdır. 

Asi zabitler kendi kendi
lerini öldürdüler 

Tokyo, 29 (A.A.) - Hükümtin emn 
üzerine, isyanın ele ba§ılan olan 18 za· 
bit, rovelverle kendilerini öldürrnüşl'!r· 

dir. 
lsyan tamanıiyle bitmiştir. 

Asiler, grup halinde teslim olmakta· 
dırlar. Bunlardan 390 nı silahlarını tes· 

lim etmişlerdir. 

Gene) kurmay ba§kanı prens Kanin, 

eylüldenberi mekahet denini geçirme" 

üzere bulunmakta olduğu Odawora' dan 

gece yan11 Tokyo'ya dönmüıtür. 

B. Okoda hayattadır. 
Tokyo, 29 (A.A.) - Baıbakan ha· 

yattadır. 

Sanıldığına göre, asiler ikametgahını 
zaptettikleri zaman, başbakan Okada, 
hadiseyi vaktında haber alarak aaklan-

mııtır. 

Bütün gün, asilerin mevcudiyetine 
rağmen, saklı kalımı olan baıbakan per
§embe günü kaçmağa muvaffak olmut· 

tur. 
B. Okada. ouma günü öğleden ıonra, 

B. Goto vaaıtasiyle imparatora istifasını 

vermiıtir. Fakat İmparator, bu İstifayı 

reddebnit ve B. Okada batbakanlıkta 

kahnıtbr. 

Hükümet beyannamesi, başbakanlık 

vekaletinin B. Goto'dan geri alındığını 

bildirmektedir. 
Cuma günü amiral Okada, karı§ık-

hklardan mütevellid ıamimi teessüflerini 

imparatora arzetmiştir. 

Sanıldığına göre asiler, yanhılıka 8. 

Okadarun kayın biraderi olan albay Dcn

go Matsui'yi öldürrnüılerdir. 

Albay Mabui, B. Okada'ya biraz ben· 

zemekte idi. Hükümet kuvvetleri asil ~· 

ria umumi karargahına bu ıabah gir· 

mittir. 

Zecri tedbirler Komitesi, Petrol 
ambargosunu geri mi bırakacak 

Amerikanııı 

faydasız 

dışında 

olduITTı 
amhaı'gonun 

kanaati var 
i tal yanın, Alman yaya yakınlaşmasından korkuluyo~ 

Londra, 29 (A.A.) - Havas ajanıı 
muhabirinden: 

lyi kaynaklardan alınan bazı haber· 
1ere göre martın ikiıinde Cenevre'de top
lanacak olan on sekizler komiteai fU ne
ticelere varacaktır: 

Halihazırda ltaJya'ya karıı petrol am· 
bargosunu tatbik etmek imkinı yoktur. 
Ancak diğer maddeler hakkında zecri 
tedbirler alınıp almamıyacağım incele
mekle yükümlü bir teknik komite kur
mak lazımdır. 

Umumiyetle 5alllldığına ıöre on 1e

kizler komiteıi, petrol teknik komitesi
nin, Amerika'run dıtında ambargo tat
bik ebnenin faydaıızlığı hakkında vere
ceği raporu kaydetmekle iktifa edecek
tir. 

On sekizler, petrol arnbarıoıunun 

tatbik tarihini le.bit etmek itini, vazi
yetin müaaid olacağı bir zamana tehir 

edeceklerdir. 
Buna kar§ı, sıyaaal mahfiller, ko· 

mitenin, yalnız petrol üzerine değil, fa
kat kömür, demir ve çelik gibi daha bat· 
ka ham maddelere de ambargo konmaıı
nı prensib itibariyle kararla§brmı! olan 
6 ikinci teırin 1935 tarihli karann tat· 
bik mcvkiine konmasını takibetmelidir, 
diyorlar. Bu maddeler hakkında da aynı 
tarzda hareket olunmalı, yani ambargo
nun ne suretle ve hang-İ şartlarla tatbik 
edilir olduğunn dair bir rapor haz.ırla· 
mak ile yükümlü bir komite kurulmalı· 

dır. 

Diyorlar ki: Bu türlü hareketten 

melhuz olan faydn, zecri tedbirler hak· 
kındnki mukarreratı devam ettirmekte 
beraber, İtalya ile mevcud gerginliği 
daha ziyade artırmamak olacaktır. 

Bunun ameli neticesi şu olur ki, İngİ· 
liz deniz delegasyonu dilediği ve umda
ğu gibi, bu gecikme yüzünden hasıl o
lacak :ıükunct dolayisiyle İtalya, deniz 
anlaşmasını imzalamamak hususundaki 
kararından belki dönecektir. 

Diplomasi mahfiller İtalyan - alman 
görü~rr.elerine hakiki olmakta11 ziyade 
tabiyevi bir kıymet vermekle beraber, 
ltalya'yı Almanya'ya yakınlaımak set· 
rinden alıkoymak arzusundadırlar. 

1 ttılya Cenevreye delege 
göndcrmiye<:ek 

Roma, 29 (A.A.) - ltalya hükümeti, 
2 martta toplanacak olan tanzim komite-

sine husuıi hiç bir delege göndenniye

cektir. Komitenin meaaiıi, yalnız, daimi 
italyan delegesi 8. Bona-Scoppa tarafın· 

dan takibedilecektir. 

Anwril.·anın bitaraflı -ı 

Vaıington, 29 (A.A.) - Eaki bit;ıraf. 

lık ya.asının hükmü bu gece, gec;.: yan

aında bitecek olduğundan~ B. Runelt, 
yeni yasayı bu akıam imzalayacağım INl
dinniıtir. 

Yeni 1aaayı imularkeıa, oumur reiw
nin, İtalyan • habet davaımda Amerika". 
nın gütmekte olduğu bitaraf .. :1aaada de
vam edeceğine dair bir beyanname .eı· 
rtemeai muhtemeldir. 

B. Edcn'in ,fut"ooiı yol 
Loadra, 29 (A.A.) - Deyli Teles· 

raf diyor ki: 

"İngiltere hükümeti fU neticeye q.r. 

mııtll' ki petrol nakliyatına ambargo koD 

matı, en pratik ve en müeaür çare,i lq· 
kil ebnektedir. Sanıldığına söre, 8. E
den bu noktayı müdafaa edecektir. Bu
nunla beraber eğer milletler cemiyeti da
ha ileri giderse, lngiltere, gerek petrol 
üzerine ve gerek nakil vaııtalan üzeri

ne konacak çifte ambargoJU tatbike ha· 
:ıırdır. Bu hu11usta ilk teklifi yapmaya· 
caklarından, bunun için, 18 ler komite
sinin baıka bir azasının petrol üzerine 
ambargo tatbiki hakkındaki teklifi ileri 
sürrneai İcab etmektedir.". 

İnbriliz l)asıııı 
Deniz konferansından 

umutsuzdur. 
Londra, 2~ (A.A.) - Sabah gRZ& 

teleri, deniz konferansının vereceği neti
celer baklanda çok umudsu:z.durl r. 

Deyli Meyi diyor ki: 

' ' Konferansan verebileceği t ek neti· 

ce, lngiltere ile Amerika arasında harb 

gemilerinin tonilatosu hakkında ve prog· 

ram teatisi hususunda b ir anla,maya Ya· 

rılması olacakbr." 

Morning Post gazetesinin bahri ma· 

habiri ise fU fikirde bulunuyor: 

" Norman Daviı, dün Eden ile yap· 

tığı mülakatta, Amerikanın sabrının tÜ· 

kenmekte olduğunu sarih aurette bildir· 

miştir. Amerikan heyeti murahhasa11 

mahafilinde söylendiğine göre, amerİkRn 

heyeti 15 gün içinde memleketine döne· 

cektir. Zira, Amerika cfkan umumiyesi, 

Avnıpada çıkmaıı muhtemel ıiyaai k 

nşıklıklar sebebiyle bu işin daha zİ)•a dt> 

uzamasına aleyhdar bulunmaktadır ·· 
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Viyana enternasyonal Brukner cemiyeti ha,kanı 

La 1;,-ihiin de Na•yon g1U«te•indc 
mebus ve eski dış bakanlık müsteıa
rı Fransova dö Tesan yazıyor: 

Suriyeyi son günlerde karı§hrmıf 
olan hadiseler ve mandamız altında 
bulunan memleketlerde hali. devam 
etmekte olan kaynaşma, hükümetin 
metodlarını ynkından tetkik etmiye 
ve çok nazik bir vaziyete çare bul
mak usullerini aramaya bizi sevkedi. 
yor. Fransa, Cenevre prensiplerinden 
ilham alarak, kendisine emanet edil
mit olan nufusları terbiye etmek, on
lan iç idarede Üzerlerine daha doğ
rudan doğruya mesuliyetler almala· 
nna imkan verecek bir siyasi inki§&f 
MYİyeaine çıkannak Ye umumi eko
nomiyi inkitaf ettirmek için cömerd 
gayretlerde bulundu. iç kavgalar, 
mahalli rekabetlerin giriftliği ve muh
telif menfaatlerin biribirlerine uy
mazlığı yüzünden teşebbüs rrüçtü. 
Bunun içindir ki bugüne kadar bütün 
arzuları tatmin ebnek ve tezadlı me
yiller arasında iyice hakemlik etmek 
imk&naız oldu. 

Bizim tarafımızdan i9lenmit hiç 
bir bata bulunmadıimı, manda idare· 
aİDİD her zaman mükemmel olduğu
nu, her zamaD ihtiyatlı ve tedbirli 
da-.ranılmıı olduğunu iddia edecek 
delilim... Bununla beraber, franaız 

aıyaaaaı devamlı aurette çok manbki 
olmamıı, mümeuilerimiz her zaman 
her teYİ iyi anlamı§ olmasalar bile, 
bamiai bulunduğumuz halk tarafın

daa da ekaeriya birçok manevralara 
entrikalara, kartı koymalara uira· 
mıtbl'lar. Franaa onları hürriyeti tat· 
bik edecek bir mevkie getirmekten 
baıka bir ıey istemiyor. O, bu manda
yı Milletler Cemiyetinden almıtbr ve 
gayesini hiç bir zaman gözden çıkar. 
mı! değildir. 

Mançester Gardiyen aazetesi, Su
rire karıtıkhklan hakkındaki bir ma· 
kaleainde, fransız hükümetinin yap

bfı uzlaıma tetebbüalerini hatırlat
maktadır. Fransa, bilhaaaa, İngiliz • 
Irak anlatmaaına benzer bir anlapna 
yapmayı ve ancak buna azlıldannın 
konmmaaı hakkmda bir madde ilan· 

.mi teklif etmiıti. Halbuki, ba teklif, 
Sariyeye hakiki bir hükümranlık ver· 
mecliği kaydiyle reddetmiıtir. Man
s~ater Gardiyan diyor ki: "Franaa, 
parlamento haklarınm icrasma ve 
Suriyenin istiklaline müsaade etmez· 
•• hofnadauzluk, komplolar, crevler 
we karqıldıldarla kU'fllatacakbr. Fa· 
kat memlekete erken bir iatiklal •e
recek oluraa, müalüman ve bıriatiyan 
azlıklara yapılacak muameleden ve 
Lattakiye ile Cebel Drüz muhtar böl
gelerinin mukadderatından emin ola
bilirmi ?" 

Mançester Gardiyan, bu suretle, 
1933 sonunda hazırlanmı§ olan Ye 
naayonalistlerin arzularmı .kartılıyan 
anlatma projesine telmih etmektedir. 
Bu anlaşmanın esasları Suriyelilerin 
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en sözü geçen tefleriyle ve bilhassa 
Cemil Mardan beyle mutabık kalına
rak teabit edilmİ§ti. Fakat bu anlat· 
ma, parlamentoya, ancak milliyetçi. 
lerin muhalifleri orada ekseriyette 
bulundukları bir sırada geldi. Bu an-
1. ıanın kazancını mutedillere ver
mek istemıyen aıkınlar, kendi lider
lerinden bazılarının da rızasiyle ha
zırlanmıt olan bir projeyi torpilleme· 
ye muvaffak oldular. 

O zamandanberi, aynı tah&iyetler, 
kendileri iktidara geldikleri takdirde 
anlatmayı taadik etmeyi teklif iç.in 
yüksek komiser B. dö Martel'e mü
messiller göndermekten areri kalmı

yorlar, fakat bu anlan, aynı zaman· 
da, bu projeyi halka kabul edilmez 
ve Suriye için yüz kızarbcı bir vesika 
diye ili.n ~•mekten alıkoym.ıyod Bu 
iki yüzlülük, uzun zamandanberi, 
aıyaaal havayı zehirlemiı ve memle
kette eaefe değer bir gerginlik uyan· 
dırmıttır. 

ltalya _ Habet harbı kanlı bir aaf· 
bayii gi:eJirlenbf>ri milliye• ·il~rin ma· 
nevraları artmı§tır. Suriye muhalefet 
grupları, daha sıkı bir surette te§ki
la tlanmak ve kendilerine daha ihti
lalci bir diaiplin vermek için bundan 
faydalandı. Mısır hadiseleri ve Kahi. 
re ayaklanmaları bütün tarkta derin 
tesirler bıraktı. Milliyetçi tef Hana
no'nun kırkıncı yıldönümü dolayıaiy
le, kanııklık artb ve tiddet tehdidle
ri aarihleıti. 

Şamda, franaız reJımı aleyhine 
propaganda artmaama, imtiyazlı Bel
çika §İrketi tarafından elektriğin tev· 
zii aebeb oldu. Fakat bu münasebet· 
le, baılarında Fahri bey F arudi ve 
avukat Seyfeddin Mammun bulunan 
Şam ileri gelenleri tarafmdan, bütün 
diğer hoınudsuzluk aebeblerinden de 
faydalanıldı. Tahriklerine son ver· 
mek için. yükaek komi•r, bunları ne
zaret albnda iç tehirlere göndermeye 
karar verdi. Aynı zamanda, Haleb 
ve pmda gizli toplanmaların ve 
komplo teıebbüaleriDe merkezlik e
den "Hanano meri'' nin kapablma
amı emretti. 

itte o zamaa vaziyet vahimletti. 
19 .onkinaada, Şamda proteato ma· 
kamında dükkanlar kapandı. Oaiver
aite talebeleri grev yapblar. Cami· 
den çıkıt aıraamda eokakta hadiaeler 
olda. Yavat yaYq, kafalar kızıflYOI' 
ve hareket Hama'a, Hama'ya Ye Ha· 
lebe airayet ediyordu. Sonra, polisle 
çarpıımalar, ayaklanma aalıneleri, 
tramvaylarm tahribi ve askeri kıta

ların İ§e müdahaleai gibi hadiseler 
görüldü. 

Bu ilk karşılaımalar iki gösterici. 
nin ölümüne aebeb oldu, ayıu zaman
da poliaJer, zabitler ve aa.lıı:erler ara
aında da birçok yaralılar Yardı. A· 
yaklanma kurbanlarmm gömülme gü
nü olan 22 aonkanunda, yeni gösteri
ler oldu ve çok §iddetli §artlar altın· 

da sokakların yeniden ayıklanmasına 
giritildi. Arab mahalleainde, asile
rin içine çekildikleri birçok evleri 
kuptmak icabetti. Mebus Şikelli hü
kümet kuvvetleri tarafından tevkif 
edildi. 

Huma ve Hama'da da buna ben· 
zer karıııklıklar oldu. Bu sonuncu 
şehirde, polis birkaç defa haber ver· 
dikten sonra ateı etti ve sokakta ye
di ölü kaldı. Acele çalıpn mahkeme
lerden birçok İnsanlar geçti ve bun
lar birkaç ayla iki aene arasında muh· 
telif cezalara çarpıldılar. Her karıtık
lık yuvası haline gelen yerde örfi ida. 
re ilan edildi. isyan ve bastırma ha
reketlerinin şiddeti hakkında bunlar 
kafi bir fikir verebilir. 

tik hamle bu suretle kırıldı. Fa
kat sükun henüz teessüs etmiş C:eği). 
dir ve karışıklıkların yenilenmemesi 
için çok ihtiyatlı davranmak lazun
dır. 26 sonkanun günü, Şamda, mil
liyetçi komiteler, mandanm ilgası da 
dahil oldu~ halde bütün istedikleri
ni bildiren bir mQhfİrayı yüksek ko
miserliğe verdiler. B. dö Martel, sü
kunı ~eessüs etmedikçe ve halk İ§le
riyle emniyet içinde çalışır bir hale 
gelmedikçe müzakereye gırışmeyi 

reddetti. Başka bir mevzuu tetkike 
ba,lamadan önce kanuna hürmetin 
ilk gözetilecek şart olduğunu bildir

di. 

Şimdi yüksek komiser bu İ§le uğra. 
ııyor. Tüccarlar, bu çok tiddetli buh
ran yüzünden büyük zararlara gir
diler. Mutedil müalüman halk, hıria
tiyan azlıklar gibi • ıahsi arzuları ne 
olursa olsun • mantıki bir tekilde an
latmaya hazırdırlar. Köyler yerinden 
knnıldamamı§tır. Yalnız Şam, Haleb, 
Hama ve Hums gibi merkezler aş

km milliyetçiliğin tesiri altında kal
mı§tır. 1'alebeler arasında hiddet çok 
büyüktür. En ihtilalci unsurların eli
ne geçmemesi İcab eden bir gencliğe 
kartı itidalli davranmak ihtiyatlı ;,jr 
hareket oJur. Tehdidlere boyun ei· 
mek imk;lDaız olsa bile Franaa en na
zik halle de bile liberalizm anane,in
den uzaklafAJDaz. 

Suriye karıııklılıı.ları, büyük harb· 
tan beri. bütün arab ülkelerinde z: 
man zaman infilaklar meydana geti
ren derdle münaaebetlidir. Osmanlı 

imparatorlujunun yıkılıtı aıraaında 

müalüman halka yapılmq olan vaid. 
fer çok atkındı. Muvazeneyi temin 
edecek formül timdiye kadar buluna
madı ve genit bir sükin deweai ge
tirecek le§kilat karulamadı. Geçen 
10Dbaharda ehemiyetli bir hadiM ol
du. Türkiye, lran, Irak ve Afganiatan 
bir kartıhklı anla§ma imzaladılar ve 
Hind sınırlarından Boğaziçi kıyılanna 
kadar uzayan bir müdafaa sistemi 
organize ettiler. Panarab duyguau, 
bu suretle kuvvetli bir gıda aldı. Su. 
riye meselesi, Mısır meselesi gibi, 
meydana gelmekte olan geniş birlik-

beb olan Ali'nin oğlu Muhammed - ibnil · 
Hanifiyya soranlara korkusuzca "sünne kul
lanımn çünkü kadınların hoşuna gitmek is
terim.,, demiştir. 

Kainat hakkında seslerle bir fikir 
verebilen, t!nstrümantal mÜ7.İğin en 
büyük formu olan senfoniye, tamami
le hakim olmak ve ona hulul edebil· 
mel< için, olgun bir ıahsiyet ve tek· 
nik bakımdan her cihetle yetişmiş bir 
sanatkôr olmak gerektir. Bunun i
çindir ki, Bethoven, olgun bir erkek 
yaşında bu lorm'a yanaşmış, Bruk· 
ner ise, bu form'u hükmü altına ala
bilecek bir çağa geldiği :zaman, yaşı, 
kırklar içinde idi. 

Viyanada Simon Sehter'in yanında 
yedi yıl, armoni İle kontrpuan öğren
dikten ve üç yıl da Lin:z de Oto Kits· 
ler'in yanında kompozisyon etüdleri 
yaptıktan sonra, ikı senfoni yazdı. 

Fakat, bunları, "mektep uaz.ileleri,, 
oldukları için, hallun önüne çıkarmak 
istememi§ti. Çünkü, o, kendinden 
sonra geleceklere, yalnız, olgun bir 
eser bırakmak a:zminde idi. 

Oçüncü senfonisini yazdıktan son. 
radır ki, bunu I inci senfonisi diye, 
kamoya verdi. 

Bu ilk senfoni, ateıli bir ralı tafı· 
makta olan inkıliipçı bir eserdir. Hat
ta bu eserin bazı parçaları, armonide, 
cüret bakımından, Riıar Vagncr'in 
olgun devirlerindeki e•erlcrine Je Ü•· 

tündür. ilk defa olarak, 1868 de Lin7.
de h•t~kann dirijanlığı ile çalınmq 
olan birinci senfoni, hiç anlaıılma· 
mııtı. 

Bunun üzerinden çok geçmeden, 
Brukrwr Viyana.)'CI göç etti. Viyano.)'CI 
gelince, uerini, Nlôhiyetli mü.ailr bü

yüklerine göaterdiği 7.CUTlan, bu Hn· 

foninin oalafililt oe sertliiiıulen ürk
müşler, ve kendisine, fantezisini ulu 
orta •alıp koyvermemesi, teamüWen 
inhiraf dmemesi öğüdünü vermi,ler
tlı. 

Brukncr, herhangi bir senfoni.ye, 
yeniden yalıia§mak c:aaretini. lıendin
de görünceye kadar, birkQf yıl W•f
ti. Bu arada, üstad, org-emprovi:&a
törü olarak, Naıui, p,.,.u ve Londra
da, devrinin en biiyijlı Of'6f'MU eye 
dünyalara .)'Cl,,.Jcua bir töler•t h~ı. 

En parlak günlerini ya1adığ1 6a .,_ 
ral•da. 1812 de bitirdiii il inci ..,._ 
loni.ainc kfladL.BİTİnci Nnlonüinde, 
klaaik formları söküp attığı, ve lııtı 

tarualri sllbl'loftınbnat form parrala· 
nnı, kendisinde m.ocrıwl oe .onrodan 
inkital etmif olan •'clinamilı lorın 

prensibi,, ile ezdiği halde, mind ..,._ 
lonUiltde, hıtdi müilt doatlcnıtm 
aö.ziine ..,.,..., ~da ...,._ yola
.,., tatta H la.rrt Mllhdıul H ,..,,. Je 

le büsbütün alakasız değildir. Avra
panm mandalara sahih devletlerin; 
dünyanın bu kısmında medenileıtiri
ci nüfuzlannı muhafaza etmek niye
tinde iseler, tesanüdlü ve makul bir 
tarzda hareket etmek için • zararlı 

kavgalara girİ§ecek yerde • araların· 
da anlapnaları ve yardımlatmaları 
kendi menfaatleri icabıdır. 

mrmis yazn ... ğa baıladı. Parçaların 

sınırlaştırrtmı.. .. ı, adamakıllı tebcı

ruz ı ıtırebilmd. :çin, btr fasılalar 1:.-L
l.m.tı ki, bu sentoni i 1q defa çalındı!: 
•on :.onra, musikişinaslar, esere, ''F u.

sılalar senfonisi" adını taktılar. Üs· 
tad, eseri yeniden elden geçirmek su
retile, fasıla aşırılığını ortadan kal

dırdı. Ruhi bir •ülrun içinde ha.zırlan
mıf ve düşmanlarının kinleri ile u

hirlenmemi.ş bir devrede yaz.ılmıt olan 
eserde, esas temlerinde kahramanlık 
kudretinin ifadeleri eksik olmamakla 
beraber, daha 7.iyade, lirik bir eda 
vardır. 

Birinci partinin esas temi ile ye
dincisininki, tekmil aenfonilerin en te
vettürlüm ve en ahenklisidir. Hü:z.ün
le ba~layarak uzun bir dinamik inki. 
şaltan sonra, sert bir çığıra giriyor, 
ve gitgide, kahramanca bir eda al
malttaJa. 

Biribiri üurine lıurÜlmuı hatlar
dan terekküp eden ikinci tem grupu, 
yulıan AvcutaT.)'Clnın haoaaıyl• solu

yor ve, büyük tehir hayatı içinde üs
tadın yurd acısını ta.şıyor. Oçüncü 
tem grupunda Bah'ın edası ve sürük
leyici haJi vardır. 

ikinci parti, bize kudsilik havası 

lıolılflfıyor; bu partinin orta parça.ı, 
bQftan aıaiı romantik sihriyle dolu
dur. 

Şertso'•unda, köylü eğlencelerinin 
zeuki beliriyor ki, bu trioda Ja de
vam etmektedir. 

Finalde, botl~taki sıra inlıi

.:ıflardan doian, heybetli bir yülr•-

lifle meydana gelen, deu gibi bir e· 
sas tem ortaya çıkıyor ki, aynı fevka

ladelik, dördüncünün finali Üe doku
.zuncunun birinci partisinde de var. 

da. Terenniim 6f'Upu, birinci partide 
olclufa plli, genif bir örgüde uc N· 

vimli dtou melodileri ile yüklüJür. 

Tclunil • ..,., lilırin orijinalifc.UU 
6ö.lermelıte, iumen J• B•tlaOfMll'in 
ecl,,.,. tGpmalıtoıla. 

1173 ildi Vi)ıana serwüi kapanır· 
• .,. iUı tlela iütoılın idare.mtle fG• 

lınrnq oı... aer, f,ğyülı llir ltallı Yıiı

nOllJI e11at tal..,.. talulmUf oldııiu 
la.We, ~ s.lıirli olılarını 

lı..ua..m.Jtt.,. J.&Li 6erİ ~almamq· 

lanlı. Çinini uer. 6ir inlrılôprı tui
,;,a ~._ 

Ham eşyadan alınacak 
• 

resım 

Gümrük tarife kanununun 498 in

ci numaraamm altındaki 2 numaralı 

602, ve 493, 494 lA ve 502 inci nu

mara ve poziayonlarına giren cam ef
yadan 15 matr tarihinden itibaren ta
rifelerde yazılı hadlerin tamamı üzerin
den reaim alınması için gümrüklere 
emir verilmiıtir., 

ninin inkişafında da bu hareket, mahdut bir 
daireyi aşamamı:tır. 

Y QlWlll: Norbert von BISCHOFF 
Türltçeye ~vıren: Bar.._ BELGE 

İşte, çölden çıktıktan için ellerine geçir
dikleri ülkelerin refah ve ihtişamı önünde 
sarsılmağa başlamaları bir taraftan, Mu
hammed'in dinindeki hayat - pesimizmi'ne 
uymak zarureti de diğer taraftan, islami ha
yata malUın olan damgayı vurmuştur: Bu 
dünyadaki işlere karşı iyice lakayt kalmak. 

Bunlar dünyadaki hazin varlıklarının korun
masını Tann'ya havale etmişlerdir ve ken
dileri için herhangi bir harekete geçmeyi, 
"gıda", "libas" ve "mesken" araınayı Tanrı
ya karşı bir emniyetsizlik bir günah saymış
lardır. Bunlar, "yaşanan lahzanın çocuklan
dır. Ne ileriye doğru iti'ye ne geriye doğru 
mazi'ye bakarlar." 

Aşaınamıştır ama, bu şekilde bir misti
ğin bir takım dervişlerin delaletiyle her ta
rafa yayıldığı ve bilhassa Anadolu halkı Ü
.zerinde tesirler yaparak onu dünya işlerinde 
likayıt davranmağa sürüklediği bellidir. Bu 
gibi dervişlerle teması olmıyanlar tizeriude 
aynı tesiri İmam Gazali'nin felsefesi yap
mıştır. Çünkü bu felsefe, daha yumuşatılmış 
bir şekilde, sünni akidelere kanşabitmiştir. 

- -------
·•kadınlarla güzel kokulan, sizin dünyanız
da sevmesini öğrendim - ve dua ederken, 
gözlerim bir lezzet duyar.,, ve meşhur ha -
dislerinden birinde, devesini bağlayıp bes • 
liyecek yerde bunu arkadaşlarına bırakarak 
namaz ve niyaz ile meşgul olanı tenkid et -
miştir. Ve esbab arasında da birçoklarının 
bu dünya işlerine karşı hususi bir alika gös
terdilderi hiç de tenkidkir olmamak şartiy
le nakil tarikiyle bugün malômumuzdur. Bu 
esbabın bazı halleri imani hem de pek çok 
insani idi. Mesela, Abu - Hurraina, kokular 
sürünmesini o kadar severmiş ki, sokaktan 
geçerken, mektebte okuyan çocuklar ders
lerine devam edemezlenniş. Ve adbabası 
Peygamber'in bizzat kendisi olup bir gün 
dirilerek müslümanlan kurtaracak olan ve 
1:.-·t itibarla meşhur Mahdi.nin zuhuruna se · 

Bu dünyadaki hayatı o kadar ciddiye al
makta ona o kadar ehemiyet vermekte ma
na yoktur. Gerçi getirdiği sevinçleri reddey
lemek 1imn değildir. Fakat bunlara bel bağ
lamak da doğru değildir, çünkü yerlerini 
derhal dünyevi ıstırablara bırakabilirler. 
Dünyanın ıstırablan da sevinçleri de de
vamsız ve ehemmiyetsizdir. 

Şüphe yok ki bu gibi düşünceler, kendi 
teolojik ifadelerini hem de doğuda her za
man olduğu gibi mübalegalı bir şekilde bul
makta gecikmemişlerdir. Dünyadaki işlere 
karşı kayıtsızlıktan tam bir ''tevekkül" e, 
doğru ve kısa bir yol gider. Bunu "Mutavak
kilun" un mezheb ve ibadetlerinde görürüz. 

Bunun daha mübalegab bir şeklini islam 
"mutasavvuf" lannda görürüz. Sufi'lik, bü
tün mistisizmler gibi, Tann'ya kavuşup ~ 
nunla bir obnak ister. Bütün dünyalık it
lerden alakasmı keser. Hatta dünyalık ifler 
derken, din'in sünni telakkilerini de bunla
ra ilave eder. Bu ıuretle dünyaya karşı ve 
dünyadaki kaide ve nizamlara karşı kayıtsız 
tık bir nevi düşmanlığa inkılab eder. Öyle ki 
islam mistikleri, dünya ile olan alakalarını 
kestiklerini hem insanlara hem kendilerine 
iyice ispat edebilmek üzere, harici şekilleri
ni, insanlan iğrendirecek "kadar ihmal et
mekte dini ve ahlaki bir değer görürler. 

Bunun bir mübaleğa olduğunda şüphe 
yoktur. Dinlerin tarihinde buna benzer ce
reyanlar mevcud olmakla beraber bu kadar 
garib ve acayibi yoktur. Kaldı ki, islam di-

Hayatın bu şekt1de telakkisi, Türklerin 
yqayıp üzerinde günfimüze kadar tesirleri
ni gösterebilmiştir. Türk. günün değişen hS
diseleri karşısında kayıtsızdır. Kendini sa
ran insan ve eşya aleminin münasebetlerine 
karşı, sakin, onurlu ve kendinden emindir. 
Dünya ahvalinin hercümerci içinde hem ka
yıtsızdır hem de ger~ek bir fazıl ve kemal 
taşır. Daima adde kalan gönlü, onu batı'b 
insandan, kendi küçücük varlığı ile giriştiği 
mücadelede bütün sükun ve huzurunu kay
betmiş olan batı'h insandan ayınr .. Ve Türli, 
batılı'ya karşı, gözle görülecek kadar asil-
dir. · 

(Sonu var) 



L l S fi ART 1936 PAZAR SA Yl A ::: -
''Hakimin medeni hukukun 

;kadrosu icindeki ._. rolii,, 

Hukuk ilmini yayma 
dünkü konferansı çok 

kurumunun 

Bu~betke 

1 'l !\ R l L llt .' ~ E 'l 
(Başı 1. inci sayfada) 

miryolu yaptı. Yabancılardan sa
tın aldığı hatların uzunluğu da 
2977 kilometredir. Nasıl idare et
mekte olduğumuzu da görüyorsu
nuz: Aydın hattı temmuz ayında 
ecnebi elinde iken 74 bin küsur 
yolcu taşırken, türk elinde ağus -
tos yolcuları 113 bin küsura ve ey
lul yolcuları da J 37,287 ye çıktı. 
lzmir'in bu seneki 60 milyon türk 
liralık ihracat mallarının hiç ol -
mazsa dörtte birini bu hat taşı · 
mıştır. Ecnebi trenine bizim mal 
binemezdi. 

Halkevleri yddönürnü, 
memlekette büyük bir 
hayraın halinde kutlandı 

"Hukuku yayma kurumu" tara
fından verdirilen konferanslardan bi
risi daha dünkü 29 ıubat 1936 cu
martesi günü saat 15 de Halkevinin 
büyük salonunda İstanbul üniversite
si medeni hukuk ve Roma hukuku 
profesörü Dr. Anderas B. Schwarz 

taı-afmdan verildi. Konferana, bazı 
vekillerle temyiz mahkemesi azaları, 
§urayı devlet azaları, profesörler, ha
kimlerimiz, avukatlarımız, ıehrimizin 
hukukçuları ve diğer bütün münev
verleri tarafından büyük bir dikkat 
ve alaka ile dinlendi. Avrupada dahi 
otoritesi tanınmı§ olan profesör 
Schwarzın bu salahiyetli konferansı 
şehrimizin fikir hayatında bir hadise 
telakki olunsa yeridir. 

Profesörün fransızca ciarak veı·di
ği konferans, lstanbul üniversite81 me
deni hukuk doçenti B. Dr. Hıfıu Vel
det tarafından ol&un ve akıcı bir ifa

de ile dilimize çevrildi. 
. , 

" ,, 
Profesör Schwarz'ın konferansı

nın mevzuu "hakimin medeni hukuk 
kadrosu içindeki vaziyeti" idi. Kon· 
feransçı hulasatan tunları söyledi: 

"- Bundan on yıl önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından yeni 
medeni kanunun kabulü ve bu auretle 
eski medeni hukukun tamamen orta
dan kaldınlması Avrupada alaka do

ğuran büyük bir hadise olmUftur. 
Türk hakimleri bu yeni inkılapçı va
kıa ile &ayet muazzam ve müıkül va· 
zifeler kar§ısında bulunmaktadır. 
Yani hakimin vazifesi sadece yeni hu

kukun tatbikinden ibaret olmayıp 
bunu yaratıcı bir faaliyetle ilerletmek 
ve memleketin münasebetlerine uy
gun bir hale getirmek ve benimsen
mektir. Bu husuata ne derece çalıııl· 
dığına temyiz mahkemesinin ıimdiye 
kadar neıredilmit olan kararları fA• 

hittir. 

Hukuki hayatı yürüten üç amil, 
yani kanun, mahkemeler içtihadı ve 
hukuk ilmi arasındaki münasebet za. 
manlar içinde değİ§eD bir münase
bettir. llk devirlerde hukukun teka
mülü ekseriyetle mahkemeler içtiha
datı vaaıtasiyle olduğu halde, on do
lıuzuncu asır Avrupa hukuki hayatın. 

da daha ziyade kanun hakim olmağa 
batlamı§tır. Bu suretle takib edilen 
gaye hukukta katiyet ve istikrarın te. 
minidir. Geçen asnn sonuna doğru 

yukarda söylenilen cereyana bir ak· 
aülamel uyanmı§, hakime daha ser· 
best bir mevki vrrilmesi suretile ha· 
Yali ihtiyaçları., daha iyi karıılana· 
cağı fikri ileri sürülmüıtür. Bu huku
ki cereyan ve münakaıalarm devamı 
sırasında İsviçre medeni kanunu doğ• 
du. Bu kanun, mesela alman medeni 
kanununa nazaran hakime daha ser· 
best bir mevki vermektedir. Bunun 
böyle olması bilhassa Türkiyenin bu 
kanunu seçmesindeki isabeti gösterir. 
Zira, türk hakimi serbest içtihadlarİ· 

Tefrika: 12 

entere an • 
geçtı 

le kanunun bo§luklarını doldurarak 
bu kanuna dayanan yeni bir milli hu
kuk meydana getirecektir. 

Kezalik hakim malik olduğu aer. 
bestiden istifade ederek medeni hu
kuku, Türkiyenin bugünkü karakter
lerine, meseli devletçilik sahasındaki 
prensiplehine uyduracaktır. 

Hakimin serbest takdiri hususun
da bilhassa kanunun umumi zabıtala
rının büyük bir ehemiyeti vardır. Bu 
umumi zabıtalar mesela ahlak ve a. 
diba, hüsnü niyete, hakkın suiistima
linin menine, §ahsiyetin himayesine 
ve saireye müteallik kaidelerdir. Bu 
kaideler mahkemelere yeni hukukun 
benimsenmesi imkanını vermektedir
ler. 

Fakat hakimin serbest takdiri de
mek onun keyfi hareketi demek de
ğildir. Hakim kazai kararlar ve ilmi 
içtihadlarla konulan prensiplere da
yanmak mecburiyetindedir. Kararla
ra mümkün mertebe büyük aleniyet 
verilmeli ve bunlar ne§rolunmalıdır . 
Bundan baıka bilhaaaa esbabı muci
balerİ İnceden İnceye ve itina ile İf
lenmİf olmalıdır. Kezalik kararlar 
elastiki olmalı ve İngiliz hukukunda
ki gibi hiç değiıtirmeden mabeyüt
tatbik olmak zaruretinde bulunma
malıdır. Bundan batka hakim karan
nı verirken kamunun sadece lafzına 
bağlanmamalı ve medeni kanunda da 
ifade edilmİ§ olduğu Üzere ruh ve mi. 
maya da kıymet vermelidir. Tarihi 
ve mukayeseli tetkikat da hakimin 
hukuki tatbikte yardımcısıdır. 

Mukuk tedrisatı bir taraftan na
zari olduğu gibi diğer taraftan da 
adli ve pratik tatbikat ile talebeyi 
hukuk mesleğine hazırlamalıdır. 

" " .,, 
Konferansçı konferansını aynen tU 

cümlelerle bitirdi: 
"- Önlernide dera vermekten zevk 

duyduğum türk talebesinin sadece 
taze zeka ile : ilim hırsı ile dolu ol· 
duklannı değil, aynı zamanda onlarm 
bilhassa hukuki iatidad ve kabiliyetle 
muttasıf olduklannı görmekteyim. 
Bu hususta edindiğim tecrübe bana, 
bundan on yıl eve) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edil
mif olan kanuna dayanarak inkİ§afa 
batlayan hukukun bu yolda devamla 
gitıide daha ilmi, idil ve munaıf, 

modern ve müterakki bir hale ve bil
hassa tam mi.nasiyle bir türk huku
ku haline geleceği inancını vermek
tedir.,, 

Sekiz müzik mütehassısı 
getirtiliyor 

Kültür bakanlığı Cunıor başkanlığt 

filarmonik orkestrasında muallimlik yap· 
mak üzere Almanyadan 8 müteha5sı 
getirmeğe karar vermi§tir. Bakanlıkça 

hazırlanan bu mütehassıslara aid isim
siz bir kadro bakanlar meclisince kabul 

c.dilmiştir. 

Hareketsiz vücudda deveran 
başlamıştır. Ray uğrağı nereye git
seniz, orada türk garblıları muhi
tinin genişlemis olduğunu göre • 
ceksiniz. ilk tr~nler hoca, mühen
dis, hekim ve kitab taşıyor. 

Karadenizi bastan başa kuşa
tacak şimal hattı ·haberini yahud 
Palo - Çapakçur - Muş'tan geçe
rek, gölün garb kösesinden Van'a 
~vrılacak olan hat geçeğinin tes
bıt olunduğu havadisini duyduğu
n~zda artık hayret etmemitsiniz
dır. Bu demir hatlar, sağlam ve 
modern şoselerle yurdun her tara
fına kenetlendikten sonra da f&Ş
mıyacaksmız. Ne yapalım, türk 
aklı ve tecrübesi olgunluk hızını 
çabuk aldı: 922 de makine ile na
sıl iplik bükeceğimizi soranlar, 
§İmdi niçin henüz tayyare motörü 
yapmağa b~lamadığrmızı anla
madıklarını söylüyorlar. 

ihtiyaçlarımızın hududsuzluğu 
gibi, milletlerin doymazlığı rea
litesini de kabul etmek lazım. 

1 mart bize tütün rejisinin sa -
tm alındığmı da hatırlatır. 

• F. R. ATAY 

KOÇUK ANTANTLA 

BtlYUK DEVLETLER . 

B. Hooza nm Lö 
Tana öyledikleri 

(Boır l. inci aaylada) 
-'llfdıirnı iliwe etmittir. 

8. Hocfz.. ~ ~ Prq'cla 
eluperler toplandıiı zaman, pbflD&J'• 
küçük antanbn Çet"ÇeYeaİ içinde •• Roma 
ancllaımaıiyle, aralarında Almanya' ela 
lıiulanan diğer devletlerle irtibat halinde 
devam olunacağını aöyJiyerek sözlerine 
nihayet Yermİftİr. 

Yeni çek d11 bakanı 
Prag, 29 (A.A.) - Çoiunluk parti

leri, dı§ İ§leri belcenlığrna Dr. Kamil 
Krofta'nın getirilmesi hakkındaki hükü
met teklifi üzerine mutabık kalmıılardır. 
Bu tayinin bugün )'11pılması beklenmek
tedir. 

Poliste: -
İki arkada ka~gası 

Hasan ve Nureddin adında iki arka
da§ Sanayi caddesindeki odalarında rakı 
içerlerken aralarında çıkan bir münazaa 
neticesinde Nureddin rakı şişesi ile başı
na vurmak suretiyle Hasanı yaralamı§· 
tır. Suçlu yakalanarak adliyeye verilmi§· 

tir. 

Halkcvleri -
nin yıldönümü, 
m e m le ketin 
her tarafında 

co§kun bir he • 
ye can içinde 
kutlanmıştır. 

Hergün al. 
makta olduğu • ,,...,..,,..,_., ... 
muz birçok fo • 

tograflar, halk. 

evleri yıldönü • 
münün milli bir 

bayram halin • 
de yıldan yıla 

intikal ettiğini 

anlatmaktadır, 

B u resimlerin 
birçokla. 
r ı , halkevle • 

rinin kurulu • 

şundan eve) iç • 
timai hayatm 
çok sönük olan 
uzak kazaları • 
mızdan g e 1. 
mektedir. 
Bunların ara • 
sında toplu ha · 
yatın büyü• 
zevkini ancall 
hıı.lkevinin mu . 
bitlerinin en iyi 
yapılan olan 
salonla
rında bulan 
kazaları· 
mı z da var, 
dır. 

Bilhaasa bal _ 

kevine yeni ita• 

vutan kazalan· 

moda törenleı 

çok parlak ol · 

muıtur. Sayısı 

l 3 6 yı bulan 

butiin yar d 
halke•I•· 

rinde yapdua 

kutlama tören • 

lerinin 71lm eti 

gize) giinü o • 

larak y&f&IDAU 

için esaslı .. • 

urlrldar yapd • 
dıimdan, rad • 
yoıar nsıtaııi • 
le Ankarad• 
halkevinin ha • 
zırladığı tö • 
renden bütün 
memleket fay • 
dalanmııtır. 

Reaimleri • 

miz, Aydın, 
Turgutlu. Mu .. 
durnu, Sandık • 
lı, Kula halkev• 
lerinde yapılan 
iÖrenler· 
den birer görü
nü! tür. 

IOPYEKÜN HARB 

rus ve alman milletlerı gibi ciddi bir imtiha
nı geçirmemiş olmalanndan, ve darmada -
ğın edilmeleri için kendilerine hiç bir şey 
yapılmamış olmasındandır. 

ırk bulaşıklığının ve yabancı bir imanın kö
tülüklerini ayırdetmek için gözlerini açmış
tır; Ve nitekim, karımın yaptığı ve bunları, 
eserlerinde büyük bir felsefe teşhisi ile bize 
tanıttığı gibi, kendilerine tarih ve tabiat bil
gisi kitabında, insana ve ulus ruhu eserinde 
bunları görebilmek kabiliyetini vermiştir. 

ya.zan: General Luclendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Topyekun harb 
Fakat, bu da, hıristiyan olduğumuzdan 

değil, hıristiyan akidesinin yüklediği mo -
lozıan üzerinden silkip atmış olan ulus ru
hunun uyanışı, ve bunun almana hita~ ~d.e
rek, kendisini ulusun hayat idamesı 1Çm 
ınücadeleye s~vket:nesinden ileri gelmi~tir. 

Ciddi bir !larb tecrübesi olarak, ulus ru: 
hunun bütün harb müddetince sükut etmesı 
hıristiyanhk akidesinin, ulusı..muza "mem
nun olmıyanJar" ın saldırışlarına karşı ~:>~
lllak için, kenc:lilerine karşı kullanmak ih~
~acmda olduğumuz mukavemeti veren bır 
Jnı~n ?l,.;desi olmadığını, ve zaten, tarzı?.ın 
Yaha.ncıhö-1 da buna elvermediği apaçık gos· 
ter ı"i('tir.ı:::ı 

B 'na rus milleti de ciddi bir örnektir. 
F ... "r ~rristiyan milletler galib gelirlerse, bu, 

Eğer gizli hıristiyan akidesinin yerine, 
başka gizli çılgınlık akideleri konmasına gi
rişilecek olursa, yanlış yola saptırılmış olan 
millet, yağmurdan kaçmlarak doluya tuttu
rulmuş olacaktır. 

Tannenberg zaferi ve alman ordusunun 
tarafımdan güdümü sayesinde, alman ordu 
ve milletinin dört yıllık mukavemeti ve dün
ya harbmdaki ulusal ve öldürücü zaruret -
Jerle, tekmi1 cihandaki tanrıya erişmek za -
ruretleri, alman milletini bir ırk uyanışına 
doğru götürmüştür. 

Irk mirası ve onunla birlikte ulus ruhu, 
şuurumuzda, yeniden ve her zamandan ziya
de bariz bir şekilde canlanmakta, ulus varlı
ğının idamesini aynı zamanda da, ırk uyanı· 
şının tacını giyen kendine has bir tanrı erişi 
ile, tanrının yaşatılmasını istemektedir. 

Bu derin ruh hadisesi, ırk mirasımızda 
payı olan milletlere, tutacakları yolu gös -
termiş, ulusun müsterek manevi ilgilerini. 

Topyekun harb güdümünün temeli bulu
nan ve daima temeli diye kalacak olan bir 
milletin manevi birliği, ırk mirası ile ima
nın bir tekparça haline sokulması ve, ırk 

mirasının biyolojik ve ruhi kanunlariyle, 
onun vasıflarına büyük bir ihtimamla ehe -
miyet verilmesi sayesinde elde edilebilir. 

Bugüne kadar hıristiyan olan şimal mil -
letleri, ırld mirasın, tanrıyı hissetmenin 
tanrıyı tanımaya sevkeden zaruretine uvma
lan suretiyledir ki, el sürülmez bir bir -
liğe varabilirler. Onlann vaziyetleri, japon 
milletinden veya başka millet ırk ve kökle-

rinin vaziyetinden başka türlü değildir. 
Bu, menşe ve mahiyetin ruhunda ve ulus 

ruhunun mahiyet ve tesirleri içinde derin -
den derine saklanan bir hakikattir ki, ulu -
sal birliğ'imizi elimizden almak, in!'anı kö -

leye çeviren yahudi ve papas saltanatı alt· 
na sokmak ve nihayet, birlik bir yaşama cı z
miyle hayatınızın idamesine çalı5mıyacr'• 
bir şekilde, bizi dermansız bir hale getirm ' 
için, hıristiyanlık akidesi, onu bizden g<:s 
betti. 

Her u-k mirasının kendine has tm t<ı' ı 
erişi vardır; nitekim, iapon ulu.;;1 rı•lri,: c:ı 

maJ ırkınmkinden büsbütün bac:;ka< ır < .,,.:n 
için, bizim kanımızı taşıyan miP::t~enn hir -
liği de iapon ulu~wıunk r.~ ;:ere l'lac::ka h=r 
temele dayanmaktadır. 

Mesela, hodbinliği yetiştiren hıristiyan
hk akidesinin bir neticesi olması 13.zımgelen 
ve yumdaşlannın mukaddıaratım ulu orta 
çiğneyip yürüyen liberalist hürriyeti red
ettiği ~ibi. iaoon mi11etinde hüküm süren 
cebri r\t' r~ddt.tmcktedir. 

Karımın eserlerinde izah edildiö-i gibi 
l . b ' 

aman tann ınanışı, ırk mirasının, kendi tar-
mıa. has tann !n~nı~mın, ulusun hayat ida
mes_ı :·e ~~~evı bırhkten doğan mukavemet 
kabıhyetı ıçm olan ehemiyetini isbat etmek
te ve bunlarla, bir ahenğe girmektedir. 

(Sonu var) 
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Basııı genel direktör/ 
/otografi sergisi dün 

•• v •• .., 

gunun 
açıldı 

Yurdun güzelliğini, tarihi çehresini, is ve calısma. .. -> _, 

lıayatını nasıl canlandırHcağımızı bize bv 
sergi öğretmektedir 

Sasın genel direktörluğü tarafmd .n 
hazırlanan " l ürkiye tarih, güzellik ve i~ 
meml keti ' toto sergisi dün saat 15.30 
da ekonomi bakam ve iç bakan vek=L 
Celal Bayar tarafından açılmıştır. 

Jiı-se, o vakıt bir zanaat değil, bir sanat ! tarafından temeli atılan fotograf arşivi· 
adamı olmak sırrına ermiştit·. ni, iç ve dış propaganda bakımlarındar, 

Mesela, içel"ide göreceğiniz fotograi verimi gittikçe artacı.>.k bir sermaye 
lar, mevzu1.m gelişi güzel cama veya fil. plasmanı olaı·ak telakki etmek lizımdır, 

Açış töreninde bakanlar, C. H. P. ge
nel ıekreteri R. Peker, saylavlar, kor 
diplomatik, vekaletler ileri gelenleri ve 
ıeçkin bir kalabalık bulunmuştur. Batın 
ıenel direktörü Vedad Tör serginin ta· 
rihçeıini ıöyle anlatmışbr: 

- ''Sayın Bayanlar, Baylar, 

Sergimizin adı: "Türkiye tarih, gü · 

zellik ve it memleketi" fotograf sergisi
dir. 

Sergi, fotografların menşei itibariyle 
iki parçaya bölünmüştür. Ana parçayı, 
Matbuat Umum müdürlüğünün müte. 
ha1111 fotografçııı tarafından alınmıi be~ 
bini mütecaviz fotograftan seçilme 500 
küsur fotograf, 

llônci parçayı da sergiye ittirak eden 
28 amatör ve profesyonel fatografcmın 
göndennit olduklan 152 fotograf tetkil 

me alınmasının ve oradan da kağıdH 
kopye edilmesinin muhsulü değildir. Oıı
larda, her mevzuun bünyesine ve mahi· 
yetine göre önceden fotografcının zek:i 
objektifinden geçip ibda labol"atuvarında 
terkib edildikten sonra fotograf objek 
tifine havale ediliş vardır ki, tam bir 
"Ar" hadisesiyle karşılaşıyoruz demek· 
tir. 

Bayanlar, Baylar, 
Fotografın, memleketi içeride ve dı · 

şarıda tanıtmak ve sevdirmek hususun · 
daki mühim rolü malumdur. 

Dışarıya fotografla akseden Türkiye, 
çok kerre cumuriyet Türkiye'si değil. 
osmanlı saltanabdır. 

Değişen Türkiye'nin fotografdakı 

1 
çehresini de değiıtirmek vazifemizdir. 

Bu tergi, bu vazifenin if~ına doğnı a· 
tılmıt ilk adımdır. Demicyollarımız, yur· 

Dün resimlerin nraliın Jığı •alonu, Sergieuinin a gördüğü bir 

etmektedir. Bu tqebbüıümüze kartı a· dumuzun bağrına doğru kol, kol ilerle· 
ı•ka gösteren amatör ve profesyonel dikçe, memleketimizde seyahat imkan· 
fotografçılara huzurunuzda tqekkür et· lan artmaktadır. İyi ve güzel fotograf. 
meyi bir borç bilirim. yurddaşı ve yabancıyı memleketi taru-

Bayanlar, Baylar, mağa sevkedecek başlıca amillerdendir. 

Biliyorsunuz ki, fotograf sanatı ile Memleketi ve rejimi her bakımdan İ· 
güzel sanatlar arasında aman:ttz bir mü· çcı·iye ve dı§8nya tanıtma itinde vasıta 
a:adele başlamııtır. olabilecek fotograf, ancak artiatik fotog· 

Fotograf, ke:ıdisini güzel sanatlar ay· 
lesi içine sokmak cehdini gittikçe arttı· 
nyor. Güzel sanatlar ise, ·bu yabancıyı 
kendi aralarına almamak için sıkı bir 
mukavemet gösteriyorlar. 

Fotograf, her sanat gibi, ne zaman 
kullanr<•i:ı malzemenin esiri olursa, o za· 
man basit bir teknik zanaat olmaktan 
kurtulamaz. Fakat ne .zaman foftograf. 
cı, malzemesini estetik bir kompozisyon 
için bir " .. auta" olarak kullanmasını bi-

~ ,, 

rafdır. Fakat, bu ıart da kifi değildir. 
F otograhn, bizim duyuşumuza, bizim 
görüıümüze, bizim inanışımıza göre a

lınmıt olması lazımdır. Bugünkü Anka· 
ra'yı, Bendderesiyle, Dağ mahallesiyle 
gören, ve Anadolu'nun sadece tarklı pi· 
toreskini arayan fotograf, artistik de ol· 
sa, bizim için değersiz ve zararlıdır. 

Bu itibarla, yeni Türkiye'nin iyi V<' 

güzel fotograf ihtiyacıru tatmin edebi' 
mek için, Matbuat umum müdürW 

ra ı ı 
. ..., 

I 

jJ•· • 

~rgicle lcordiplomatilr 

Bugün, 5 bini mütecaviz fotografı ihti· 
va eden aı·şi .imizden albümler, kartpos• 
tallar, levhalar yapmak suretiyle istifa
de edeceğiz. Ve arşivimizi zamanla yerli 
ve yabancı her müracaat sahibini tabnin 
edebiJec .. k bir hale getirmeğe çalışacn· 
ğız. 

Bayanlar, Raylar, 
Sergi saJonuou sağdan başlryarak zi· 

yaret ettiğiniz zaman, sıra.siyle şu grup· 
lara aid tipik resimlerle karşıla,acaksı 
nız: 

Türkiye, tarih, abideler. güzellikler 
ve iklimler memleketidir. 

Ankara, türk yapıcılığının semboliı 

dür. 
Türkiye, çeşidli ziraat 

memleketidir. 
Türkiye, sanayileşiyor. 

mahsulleri 

Türkiye, demir ağlarla örülüyor. 

kalabalık cfoldarmUftu. 

Cumuriyet gençliği çalışıyor." 

ıjı * * 
Türkiyede ilk açılan fotograf sergisi 

hakkında kültür bakanlığı kültür kurulu 
baıkanı B. lbaanın bulduğu ve oıman· 
h İmparatorluğu zamanındaki fotograf 
hakkındaki zihniyetle bugün açılan ser· 
gide görüleçek fotografçılık telakkisi 
arasında kıyaslama imkiıru verecek olan 
enteresan iki vesikayı okuyacağını söy
leyen B. Vedad Tör "Ceridei havadis''· 
in 26 cemaziyÜlevvel 1257 ( 15 aguıtos 
1841) tarihli ve 47 numaralı nüshasın
dan ıu parçalan okudu: 

''Ceridei bavadis'in 26 C. 1257 (15 
ağustos 1841) tarihli ve 47 No: lu nus

hasından: 

Alatı bendeaiyeye ihtiyaç mesaet
.. ıeksizin ve tastihu taksim ile vakıt ge
çirilmeksizin bir mahallin resmimüceı· 
semini almak için Avrupada Daguerre 
dedikleri zat bir alet icad edip Daguer
re'nin basması manasına ( Daguerreoty
pe) tesmiye edilm.it ve mukaddema ki. 
tabı dahi htanbula gelmiş ve tercüme e· 
dilmit olmakla bilenlerin malUınudur. 
Kaldı ki evvela aleti ihdas ettiği naklo· 
lunan Mr. Daguerre bu dafa dahi gene 
fotografya namiyle yani ateş yazması 

ünvaniyle bir alet dahi icad edip bir anı 
gayrnnünkaıeme bir milyona tak:.> o· 
lunup içinden bir kısmı alındığı takdir
de ol müddetin içinde bir mahallin veya 
bir ordunun Jeldİ mücessemi, ibdaı et
tiği kaide iktizasiyle bir levha üstünde 
reımolmuş gözüküyor. Eğer belde ise 
kafi ebniye ve sairesinden başka bağ ve 
bahçesinde olan ağaçların yaprakları 

clabi birer birer fark oluyor imiş ve eğer 
ordu iıe cümle mevcudatından fazla a-

. . 
~apin "Türkiyette •u lar,, ırraprmdan ba köıe 

damlarının lehçelerinde olan kılların 
keyfiyetleri dahi aeçiliyormuı. lıte bu 
madde, garibeialemden ise de henüz ka
idesini me1dana koymamıı olduğundan 
keyfiyeti ameliyesi bilinmiyor İ•e de 
kuvvetielektrikaiye ile olduğu malum
dur. 

Gene Ce.ridei havadiain 8 C. 1258 
(17 temmuz 1842) tarihli ve 95 No:lu 
nüahaamdan: 

Alemin acaibi icadatından olan eıya
nın biri dahi ''Daguerreotype'' dedikleri 
ıeydir. ltbu aleti Fransa hünermenda· 
mndan Mr. Daguerre icadetmekle ana 

niıbetle Daguerreotype teamiye olunmuı· 
tur. Ressamlar bir adamı resmedecekleri 
vakıt onu bir kaç günler kemali sabrı 
sükunİa kar!ılanna oturtup defa bedefa 

naz.ar ederek hayb zahmetli resmeder
ler. Lakin bu aletle resmolunacak oldu
ğu vakıtte güneşte 6 saniyede ve güneı· 
siz vakıtte yanın dakikada o alet vası
tasiyle resmedip bitirirler. Şöyle ki a· 
dam! bir aypa karşısına oturtup dürbin 

vasıtasiyle matlubun resmi, alet olan 
sandığın içindeki bakır levha üzerine 
ınünakis olur. 

Şimdi Mr. Daguerre'in şakirdanın· 

dan Mr. Konıpa lstanbula gelmiştir \ e 

Beyoğluncla Belvü dedikleri "Oaterya''da 
eğleniyor. Bütün gün orada bulunup ic
rayi sanat ediyor. Hususiyle pazar gün
leri saat 9 da başlayıp adam başına 10 ar 

~ kuruşa olarak seyir için gelenlerle izharı 
marifet eyler. Bundan başka istene 
bir adam isterse bir mahal ve iaterse bir 
kaç adam olarak resmini çıkarır. Mal.al 
dediğimiz, faraza Osküdardan lstanb11-
lun görünmesi ve lstanbuldan Osküda· 
nn resmi aeyrolunması gibidir. Bir ada-

Samda 
Yeni bir hadise oldu 
Şam, 29 (A.A.) - Resmi makamla

nn verdiği bir tebliğe göre, dün burada 
yeni bir hadise daha olmuştur. Akşam 
namazından sonra Emeviye camünden 
çıkan halk. polise hücum ederek tatla· 
nuştır. Poliı halle üzerine atef açmış ve 
bıı çarpışmada iki kişi ölmüş ve 9 kişi 
yaralanmışbr. Nihayet tezahürcüler ca· 
miye ilticaya mecbur edilmittir. PoHs, 
camii abloka altında bulundurmaktaclı.r. 

Hükumet yeni büt
çeyi l{amutaya verdi 

(BCl§I 1. inci ıayfada) 
Divanı Muhasebat 593 366 
Batvekalet 1 334 420 
Şurayı devlet 221 260 
istatistik Umum müdürlüğü 321 837 
Diyanet ~i reisliği 
Maliye vekaleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve Kada•ro U. M. 
Gümrük ve lnhiaarlar 
vekaleti 
Dahiliye vekaleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Emniyet ifleri U. M. 
Jandarma U. K. 
Hariciye vekaleti 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
vekaleti 
iskan Umum M. 
Adliye vekaleti 
Maarif veki.leti 
Nafıa veka.leti 
lktıaat vekaleti 
Ziraat vek;.leti 
Milli Müdafaa V. 

610616 
17321114 
46845 205 

1234 770 

5 247659 
4466744 

111398 
4696003 
9354752 
3320480 

5620587 
90000 

8966208 
10858640 
12 550005 
4479150 
8779251 

66562308 
Umumi Yekiin 216882265 

mm ve bir kaç adamın taavirınin Ydt'•i· 

maaı 100 kuruştan 175 kuruta kadar o

lup bir mahal remti 1.25 kuru~ian 1.~JO 
kuruta kadar, cesamete goreaır ve ;.1r. 
Kompa itbıa sanab talih olana taİİüı ~
decek ve iktiza eden aletiru de satac .. "

br. lıte keyfiyetin bu veçbıyıe oı .... .,u 

malum olmak için ilan olundu." 
Şimdi elindeki vesikarun A i.auo·k 

devrinden pek uzak olmıyan bir ma.l\•YC 

aid olduğunu söyliyen baıın gene! dl.ek. 
törü, l>amad Ferid zamanında htanbW
da verilmiş olan 1920 - 13~6 tarihli 
şu fetvayı okudu: 

- Zeydimı.. ... min insan ve aair z.irula 
olan hayvan suretlerini alaküllihal ta•· 
viri şeran haram olur mu, 

- Ekevab: Olur. 
- Bu surette auveri mezkurenin hane 

ve sair mevazide ittihazı tahrimen mek · 
l'Uh olur mu? 

- Elcevab: Olur:· 
8. Tör'ün söylevinden sonra kor· 

delayı kesen Celal Bayar şunlan 

söyledi: 
"- Matbuat umum müdürJüğÜ 

medeni ve güzel eserlerinden birini 
daha verdi. Güzel yurdumuzu sanal• 
kar ellerden canlandıran foto sergİ.Iİ· 
ni açıyorum. Buraya fotograflar gön
deren aanatkilrlarnnıza ve Basın ge
nel direktörlüğüne te~ekk.ürü vazife 

bilirim.,, 
*,.. * 

'.Dün, saat 19 a kadar seı·giyi bii· 
yilk bir kalabalık gezmiştir. Üzerin· 
de esaslı bir dikkat ve değerli bir e
mek harcanmış olan sergi son yıllar 
içinde açılanlar arasında en çok al&. 
ILa gören ve beğenilen sergi olmak va• 

ınflarmı taşıyor. 

T9 IA c. J, 
Atıcılıl\: Fe(lerasvonu 

Talimatııamesi 
Memlekette atıcılığı geiİıjtirmek 

için Türkiye idman Cemiyetleri 
ittifakı tarafından hazırlanan alt· 
ctlık talimatını neşre devam edi • 
yoruz: 

"C" LER 

ikinci devreyi bitir.:nlerden Türki • 
ye atxş birincilikleri müsabakalarına İ~· 
tirak hakkını kazanaır.ıyanlar<lu . Run· 

lara "C tertibi atıcılık şehadetnamesi ve 

bireı· atıcılık bro , '.si., verirr. 

ATIŞ MERKEZiNDEKi SiLAH. T .:'-t· 
HIZA.T VE MALZEME iŞLERi V•:. 

BUNLARIN BAKiMi. 

34 - Her atış merkezinde bulu.. 
nacak silah, teçhizat ve malzemenin 
hwusi bir mahaldt ve muntazam bir 
halde muhafazalarından mıntaka 
spor ba§kanıarı mes'uldür. 

Kaybolan, kırılan veya bakımsız· 

lıktan kötüleşen silah teçhizat ve mal· 
zeme müsebbiplerine ödettirilir. 

35 - Silah, teçhizat ve malzeme 
her talimden ve atıştan sonra atış Öğ· 
retmenleri tarafından atrş üyelel"'nı~ 
temizlettirerek yerlerine koyduru~m-. 

36 - Her sene atışlar için sarfe· 
dilecek cephane ihtiyacı, atış mer· 
kezlerinin gösterecekleri lüzuma gö. 
re federasyon tarafından temin ed!

lir. 
37 - Miadı geçen ve abılar İç.İn 

lizwn görülecek olan talim ve terbi

"T• n atq malzemesi merkez tarafın· 

claıa temİ.ll olDDur. 
(Sonu var) 
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Türki e iş Bankası 
• • 

,fzmir Liman 1şleri 
Müd.. lüğiinde : 

y 
An .. · , d ~ev azım Amırlığı Satıu 

Alma Komi~vonu ilanları 
LAN 

ı. - 8. iDd tüm karargih binaunın elektrik tesisatı 2 mart 936 
taribiue muudif ~ cUnü uat onbirde açık eksiltme sureti· 

le yaptırılacaktır. 
2 - Şartname " btfi AııJrara Levuım Amirliği satın alma ko· 

misyonunda her gün ,SriUür. 
3 - tıbu elektrik tesisatm Jtetfl ı:n lira 45 kuru, olup temina· 

b muvakbtesi 9 Hra 19 kuruştur. 
İsteklilerin bu gibi itlerle ittiıal ettiklerine dair ebliyetname-

leri ile teminatı muvakbte makbuztannı mukdr sGnde komlsyo
n 1 vererek beJli uatte komisvonda hazır bulunmalan. (372) t-ti09 

iLAN 

ı - Askeri furun damının aktarılması 2 mart 936 tarihine mü
aadif pazartesi günü saat on bette pazarlık suretiyle aktattınlacak-
tır. 

2 - Şartname ve lrqfi mUnakuanın yapılacalı Ankara Levanm 
Amlrlllf atm alma bmiayonanda her glln r&'fll8r. 

3 - Ketfi 690 lira 35 kurut olup teminatı muvakkatesi 51 lira 

78 lnınıf tur 
4 - isteklilerin ehliyetname ne teminatı muvakkate makbuzla· 

nnı belli g6n ve uatte kosnisvonumuzı vermeleri. (371) 1--608 

tT .. AN 

Garnizon eratınuı ihtiyaçlarına earfedilmek Uzere açık ekıiltme
ye konulan ubunun mUnakasası 9-3-936 tarihine miludif pazartesi 
pnü saat onbete atılmıttır. 

2 - Eksiltmeye konulan 8000 kilo tabunun tutarı 2800 lira olup 
teminatı muvakkatesi 210 liradır. 

3 - Şamamesi komisyonumuzdan her cün göriililr. tseklilerin 
belli gün ve uatte teminatı maftklcate mald>mlan ile Ankara le
nzmı amlrlili •tm alma komia;onuna ıelmelert (492) ·t-794 

nkara Cümhuriyet fnpat 
• .. nomm irketinden 

Apııdaki itleri görii§i.ib konupnak " karara ballamak IÇID 

30 mart 936 pazartesi günil saat 16 da ti,.tin idare merkul bu· 
luan Ankarada Gilzel tzmir caddesindeki yasıbanealnde billedar· 
lu umumi beyetinin senelik alellde toplantmı yapılacaktır. Şirket 
mubvelttfnln 24 ve 26 mcı maddelerine tevfikan umumi heyete 
sfrmek için asaleten veya vetrıleten yirmi hiueye uhib hiuedar· 
Jum hlaelerlnl toplantı gflnlnden on ıtın evveline kadar firket 
wemesine yudrrmaları ve karşıhğmda girme lrAirt)arı almaları 
ilin oluntn'. 

on°'ulaeak tşle 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının otunmur ve onav

lanmuı. 
2 - 1935 yılı hesabına ait bitınçonun onaylanmuı ve idare mec-

lisinin tebrieal, 
3 - Milratib seçimi, . • . • . 
4 - Eau mukavelenin 12 inci madde.i mucıbince ealdlık ıtıba· 

tiyle açılacak iki üyenin yerlerine dilerlerinln MÇllmeıd, 
5 - Mürakib ve idare meclisi Uyelerhıin ilcretlerinia tayni. 

ı-76Z 

İmar Müdürlüğünden: 
Mubllmmell bedel 

llahallesi sokağı Ada No. Panel No. Lira Ku. 
Jnıuıip Tahtakonak 45 l 40 
Muaöey Mekteb çıkmazı 253 10 • 15 
Yukarda kaydı ıösterilen iki hanf'•:n pazarlık suretile 2. mut 

1936 pazarteei ttünü 118t on bette atılacağmdan taliplerin tmar mil· 
ffrlüfilndeki koınisvon" miiracaatlan. (483) 1-769 

nkara Elektrik .,irketinden : 
Şebeke hadannda yapılacak kontrol ft taml -

rattan ötürü YeDİ§ehlrde tatürk ea&I 1 Oe Bo • 
Blontl arundald bö~ öniim&.aeld l mart 
1936 ~ günü -• 8 den 16 ya kadar eereyan
lllZ kalacağını sayın abonelerlmise Wh1lftris. 

ı-'788 

ANKARA ASLiYE BhtlNCI ettirdiii phidin pbadeti ve b
llUkUk MAHUMESINDEN: nunu medınimn 2' ıncı madde· 
ıo:nkara Posta telgraf ve tele· u P.HS~ibmc:J Yuef olma ı.ninln 
...... ~tını mildtkliitunff pcıllta y;mJ olaıM 4elittirilmea~ 
fın.a~~~rları,ndao Y-' ~ :n-~- iıırlln\IPde temyls JOIVı • 

-n malıbmeınize açJlan ı1- ~ • • ı lblniıı defittirilmesl blliınailı pli o~ U,ero karar verı~ 
....... -..,..u somanıcla da- oldulü ilb 6luııur. 
"•c V aaefin bu busuatl istimi 1-785 

m miH y~ • 
ÇagırılmaRı 

Esas nizamnamemızin 45 inci maddesine tevfikan hiuedatlar u
mumi bey'ed 26 mart 1936 perşembe güııtl uat 16.30 da bankanın 
merkezinde alel'ade olarak toplanacağmdan. .muhterem biuedarla
rmmm muayyen gün ve saatte bu toplantıö huır bulunmaları rica 
olunur. 

Esas nizarnnamemızin 49 uncu maldesi mucibince gerek asaleten. 
gerek vetrıleten 50 hisseye sahih olan hiuedarlar umumi heyete 
iftirak edebilirler. Ancak vekillerin de l_ahsen biuedar ve rey sahibi 
olmaları lbımcbr. 

Hiuedarlar hamil oldaklarr hiue senedlerinin mikdar ve numa
ralarını gösteren bir cetveli mezkQr niıamnaıneniıı 50 inci maddesi 
hükmüne ıöre ve hiuedarlardan birini t,.vkil :uretivle umumi hey•
ete ittirak edecek olanlar dah! mevıdbabs cetftlde -.a merkezi 
idare ve fôbelerimb:den alabilecekleri veklJetnameyi içtima gUniin
den bir hafta evel 'ubelerimize verer.e1r1erdir. 

Müzaker~ Ruznam~ i 
ışaiıda ya7..ılıdır : 

1. İdare mccliıi ve mürakipler raponmun okunmUı 
2. 1935 senesi bilinçosunun tasdiki ve idare meclisinia ibrası 
3. 1935 senesi içinde inhilil -eden idare mecllli ualıfma. ltatii 

hüldbnleripe tevfikan ictare meclisine .ecilerı asanın memuriyetinin 
tatdilri . 

4. Temettiıün tevzi suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti 
5. 1936 unesinde idare meclisi azalanna nritecek ücretin tayinı 
6. 1936 seneli mürakiplerinin seçilmesi 
7. 1935 sene•i mürakiplerine wrile~k UcrP.tifl tAvinf 

t--684 

nkara Ticaret 
~kanlıiuıdan : 

Ticaret kanununun beşinci faslının 41, 42 inci maddelennde 
yazılı ft 43 Onc:tl madde IU'ahatına 15re mecbur oldukları tescil ve 
ilin muamelealni nihayet Uç ay zatfmda ifa ettirmiyen ıirket ve ta· 
drler halrlqnda bnmıwı 38 ve 54 UnCll ınaddelerine tevfikan taki 
bat icra ecllleceği illn olunur. 1-546 

f' murha kanhb Or-
ı '-'"eflijiinden: 

e um 
üdürliiğiinden : 

~rne, Tekirdai. Kırklueli Viliyet merkezlerile kualarmda 
ve Gelibolu'da tapu tahriri yapılacaiından keyfiyet 2613 aayıh 
kanunun 8 inci meddeslne göre nan olunur. ( 460) 1-791 

E kaf mum iidürliiğiiııden : 
• Gökçe otlu mahallelincle latikıaı caddesindeki ikinci vakıf 

apartımanıft' Gçttncil kapu altı llUmara1ı yedi odalı n ber ttlrlil Jam. 
foru havi daire 136 yılı Wrincl tetdn tonnna bdar klra,a 'ftrllmek 
bere on &ltn müddetle .çık artırmaya llonnlmuttar. 

lateklllerln ihale g6nU olll} 1~3-936 ..ıı eüııtl saat 15 p kadar 
135 lira teminatlarlyle beraber aynı apartımanm semüı lıatmcll va· 
ridat "tahsilat MtldlrJBl'm mflrac~r etmelerf. (461) 1-741 

• ---ürlüğiinden 
Ankara Haplı evi eski mBDferitler kı111ıı illtUııe yapılacak ça

tı inpaı • 999 • Hn • 72 • ...,...luk kqifnamell mucibince 1 mart 
936 taıillinden itibaren 16 &in mtlddetle açık ekliltmeye konul· 
muıtur. !1teklllerin yt1sde 7,$ teminatı muvakbte aqell veya 
banka mektuplarile birlikte yevmi ihale olan ıs mart 936 tarih pa
arteli ıtınU saat 15 tıe Aabn cumarlyet mUddel umumitilinde 
mltetekkil komiıyona ve praiti •lamak üsere Cebedde Haplı evi 
mtkltirlitföne mOncutlan Dın olunur (457) 1_ 790 

DUYU GO U 
Şimdiye kadaı binlerce ki§iyi 

zengin etmiştir. 
5. inCi ketide 11 Mut 831 eladır. 

e .O 
ı· dır 

Aynca: 15.000 12.000 t0 .. 000 liralık 
ikr~yelerle zo.oto Urahk bir 

~at~rihr. 

1 - Yenıdcn ya ı1 cak yirmi bir bin be yii.z yirmi lira keşif 
elli Konak Vapur iskelesı eksiltmeye konulmU§tur. 

2 :- ~tme 25 Kart 936 çarpmba giınü saat 16 da lzmır U· 
man ı lerı l>inaıındaki Müdürler ençiımeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat termnat % 7,5 tur. 
4 -:-.. t~teklıler . haleden enubegUn nvel Liman i•leri umu:ıı 

Müdurlugunden dıplomalı mimar veya Mühendi~ olduklarına ve 
yahut bu §erait . h · bir Mühendis veya mimarın ie sonuna ka ar 
devamlı .o~ ıı bapnda bulundurulacağına dair resmı ve mu e
ber ve~k göeterıp enu. yirmi bin liralık bina işi yaptıldannı is
pat etti~n Ye fenni ehlıyet vesikası alcbktan sonra Uç yüz kumt 
mukabilmde pU v ek itme evrakmı ı rlyebılirleı. 

5 ~ Te.klıfler pal arfla yapılacak w dördilncu madd 
gostenl.dıgı gı ıd em zden aldıktan .eeikalarla bırlikte ı 
günu nıhayet saat de Mudürter Encümenine nnlmiş olacalctı 
Enctimen teklif olunan fıatlan kabulde ve ıhalevi yapnuı ta 
tardır. (518) 1- ~ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bayındırlık Dir«> E.~h· 
törlü:?ündt:.n : 

• 

.19 Mart 93 mbe gıınü saat 14,5 da Eıı1ci"•h;rdf' 11 J 
daim~ ~c~n e 6143.11 lira kqıf bedetij Eskisebiı • Çıfte 
f09Clllnln 38 +000 52 750 kıJometreleı; •ruı esaslı tam ratı k • 
alı zarf usuhy e k•ltmeye konulmuıtur. 
Şartname, Ke Grafik Ye ekle11 'lla evrak her zaman B ı 

darlık direktörlüğünde ıöriiJebilir 
Mu ak t tem·nat 1210 lira 74 kuru t~ 

. lsteklil rın Direlrtörltikçe ibraz ettiğ ~kı muvafık gorül 
bır müh~dıı veya fen memurunun isin me uliyetı nnıvesını de 
ubte- ettıgıne datt Nourd n musaddak bı eahhütnameyi. Tıcaı 
odasından matt f yetine aid bir vesikayı. ihaleden enaz aek z gii 
.elivvef 1 Baymcbrl k DirelrtörJügünden aJacaar ehlivet vesılrauiaı tek• 

mektuplar a klemeletj şarttır 
Teklıf mektublarınııı 19 mart 1936 ıünia saat 13.S ga kadar il· 

baylık daimi encümeni 8-kanl~a makbüz mukabihnde ven'mı, 
ohnası lhnndır. ( 495) J-795 

Jandarma (~nel 011111taıd .:ı 
nkard .. ·tın ima 

Kt,m • onnndun: 
1 - Bir !-ncsıne aıtmı, iki hra de&er biçilen aekılenden yuz 

kadar mahruti çadır komutanlık kuragınd 16. 3. 936 pazarte.ı &in 
saat (IS) te kapalı arf n.iltmesiyle sa~ almacaktır. 

2 - tıı. teminatı (465) lıradır lstiyezdere parasız ...,ıname ko
mıeyondu verihr. 

3 - Eailtmeye rmek ttiyenJerın~ ve prtn.....mde 
yazılı belge ve teldıf mektup U'llU en iltme nktinden b r 
-.at evvel komfıyona vermiş olımları. ( 1-79! 

afıa Bakanhğın<Lin.: 
16-3·936 tarıhı de pazarteıi günü saat 

8-irMbp J>emiryollar infut ~ 
...... w ............ ·~ 
334t1 lira muhammen 1ıılill1elJl MM2' _.._ 
me uaali1Je •Ailane,e blaaJmuttur. Bıt •ut1u 
ibeıinde Burhaaiye ~oma cınrmda uncu lrilometre*ld 
F~:= ,.~ntemin olun1c•lrı; 

p!'qJ..--. --.ıtme prtnametıl -.e Nafıa itleri ammt1 
prtnameai 84 bnq mukabilinde Bakanlık iOıtmiryolJar inpat dai
reabadea vnilulektedfr. 

•llYÜllat teminatı ZSU.83 liradır. 
lateldilerla eksiltme tartnameainde y8'rla veakaları ft 2490 No 

lı kammda gGlteriJen diler nraJn yanlanna alarak o cOn &)fili 

saatte mezldlr ekailtme komisyonunda hazu bulunmaları lhımdır. 
(467) ı-792 

Yapı 
.=.:nw1. e~'--en: 

1 - Yapı utaİı oblu için qatıda cins ;, mikdarı 1UiJı .ıtı ı. 
lem malaeme -apk ebiltme ile almacütu 

2 - Bunlara aid ----.. ....-_._ ~ -ıektıiirHllBae ~~,. • .-...... l•uyeııler her ıltn ob1 

27 :=.uC~ bed~ 4657 lira olup ~nci taaimb 3'9 ıra 
4 - e 12 mart 936 n.. mbe ...n • lar ... ı;.1...,.,. ... 1 &-da r-IJC ... nu 1a'1 15 de Anıw.la oka1 -.. - ı.... yapılacaktır. (393) 

Cinsi Alınacak miktar Vahit fıatı 
Kereste 20 m3 3900 K(m)S 
Taı (Ankan) 200 m3 170 g 
Kum 230 m3 190 g 
~la 80008 adet 1600 g (100 i) 
"M"tmento 600 torba 170 1t 
Kireç 40 Ton 2000 K 

VekOn 

Tutan 
, .. 1' 
3400I ~ 
437• k.. 
ıaMIO &. 
ıoıo. K. 

- x. 415700 
t--6'IS 

SiLAH BAŞI 
ANHA MI •A - VICTOR PRANCEN 

I ., . ._. de a ı ı_,n : 
1 - 5·3-936 tarlhlne rutbyan pergembe &iinil uat 15 de Ank • 

n rillyetl blnaanda toplanuı vU!yet daimi endlmeıal oda 
17IOl'I lira 69 }nınıt lrepf bedeli olan Anb.ra • Kıqehlr yol: 
~'teşkil eclen takriben t+3'15Km. tıdbncte Necati bey cad 
.!ıat · lın::':.t.i:;! tayyare meyc!am yolmıun temyel türably; 
ftkbt aı!ı l1 ..... betıon asfalt kaplama lntaab le mu. 
dl • e ti bbul araımda ~cek d&rt senelik m te 
ye =~:U':::' alı ıarf UIUbyle ve 25 &Un mtıddetle ek = 
~ :,.asaaf fQ'.tDame, eblltme tartn~ muka.eıe PTO 
Mtl4irl~~::ı mukabilind Ankara Yillyeti 

~~~~ =.,\::, ~t,qftm. = =yeti Na ra 11!6dftr1i1Jtlnden aı~::~= eMW 
Nt-.dan "•ibl le munkkat ttmfmtt1ut 

pmbe clhıil aaat 14 de kadar ihaleyi cak ol aıtlıilllll~.Mll 
riyasetine verme e•i llzmıdır (285) yapa an c1a 

1
_,.• •!1111\iıl.lı._.~ 



SAYFA 8 ULUS t MART 1936 · 

• 

Boya •iiteabhidi Otto Wober en son mod ı 

dahili dekorasyon niiaıunelerinl nisan başında 

aetiraıek iizere Paris, Berlin ve Virana 
,. gitmiştir. 

New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eylul 1935. 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak" ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud mf.selcler ~unlardır: 

Hak (Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodouloı..ı malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victori:ı Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris
todoulou aleyhinde. 

Sivil (Cfril) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrim; 
Vlahava. 

Birinci TeHin 6, 1928 de mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen Evangelia Papachristoclou
lou'nun sag veya olü oldugunun 
talıkıkile kendi.,inin veya vans
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini: vasiyetna· 
rne bırakmıyan mezkür Evange
lıa Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu
nanistanın Trikala şehrinde ika
met etmis olduğu ve oradan da 
aynı sene itinde Makedonyanın 
Manastır sehı ine merbut vi to
lio'suna gittiği ve mezklır Evan
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldügü iddia edildi-. 
gi; 

Mevzuu ba,u:s mudur l.Jemet
rios Volioti:.'in mezklır Evange-
Jia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
do•llo öldüğü takclirde varisleri
ne Nisan ayının ilk sair günun
de Hillslıorough Kantisinde, 
Manchestcr'de toplanacak Yiik
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
doulou'nun mahkemede bulun -
ması. ve mezkur Evangelia Pa
pachristodoulou'nun ölmüs ol
duğunu ve Sophocles Papachris
todoulou"nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz
edilere k mezkfır Sophocles Pa
pachristodoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim 
edilemiyeceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hususunda e
mir verilmistir. 

Yukardaki izahatın mezkur 
müdür tarafından bu celbname
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
nesir edilmekte olan Manches
ter Union'de ne~ir ettirilmesi, 

Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathimerini" gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu
goslavyanın Belegrad şehrinde 
çıkan "Politika" gazetesinde 

neşir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılması. 

i\lilJJ l\)iıcJat~.a \ t·l,alt-tı 
Saımalına Komi .. , oou 

ilan lan 

l - Körting Ultramar, veyc1 
R. C. A. D-11-2 markalardan ol
mak üzere üç adet radyo açık 
eksiltmeye konmustur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1440 1ira ilk inanç parası 108 li-
ra 

3 - İhale 14-3-936 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayıl! kanunun 2, 
3 maddelerinde istenilen bel · 
geleriyle ihale günü M. M. 
V. satın alına komisyonuna ver-
meleri . (448) 1-710 

BİLİN 
1 - 1000 adet arka çantası 

ve 1000 adet ekmek torbası ka
palı zarfla eksiltmeye konmus
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7400 Iiıa ve ilk inanç parası da 
555 liradır. 

3 - İhalesi 12-3-936 günü sa
at 15 dedir. 

4 - Şratnamesini goı mek is
teyenler her gün saat 15 den 16 
ya kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunun 2. 3 ün
cü maddelerinde istenilen bel
gelerle teminat ve teklif mek · 
tuplarını ihale saatinden bir sa· 
at evel M. M. V. satın alma ko
misyonuna ge lrneleri. ( 450) 

1-712 

BİLİT 

KALDIRIM YOL: Askeri 
furuna yapılacak adi kaldırım 
yol açı.k eksiltmeye konulmus
tur. Keşif bedeli (1661) lira 58 
kuruştur. Keşif. Şartname ve 
projesi bedeli verilerek in:şaat 
şubesinden alınacaktır. İHALE-

Sİ: lO Mart 936 salı gunü saat 
onbirdedir. İlk teminatı: 124 li· 
ıa 62 kurustur. Eksiltmeye gire
cekleı- 2490 sayılı kanunun 2,3 
cü maddelerinde istenen belge· 
!erle birlikte ihale gün ve vak· 
tında M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelsinler. (405) 

1-659 

BİLİN 

1 - 500 adet yün battaniye 
acık eksiltmeye konmustur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
4000 lira ilk inan~ parasr 300 li

radır. 

3 - İhalesi 12- 3-936 günü sa
at 10 dadır. 

4 - Şartnamesini göımek is
teyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 numaralı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde isteni
len belgeleriyle ihale günü M. 
M. Vekaleti satın alma komisyo
nuna vermeleri. (449) 1-711 

ve Türkiyenin Ankara şehrinde Dcmetrios Voliotis'in dava ve-
ve Çankırı Caddesinde çıkan kili. Ve Sophocles l'apachrısto-
Ulus gazetesinde neşir ettiril- doulou malikanesi. 
mesi lazım geldiği ve bu nesri- NL Samue1 A. Margolis: Vic-
yatın üç hafta müddetle muteva- toria Venteroura'nin dava vekili. 
liyen gazetelerde gıkması ve son Posta adresi: Manche:.ter, N. 
neşriyatın (veya ilanın) Nisan H. U. S. A. 
1936. ilk salı gününden 14 gun Baladaki izahat, celbnamenin 
evel nesir edilmiş bulunması ve ihbarnamenin hakiki bir niis-
şantır. hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Katıp Katip 

M. Aloysus J. Connor: Müdür ·· 
"! 

1-789 

Daima sabit daima 
tabii 

Jnvantin 
sac hovaJarı , 

!ngiliz \· k eczanesi labo. 
ratuvaı lıırmdıı hazırlanan Juvan. 
tin saç bovaları muzur vı> zehirli 
marldelerden tamamen ari oluµ 
saçlara tahii rıonklerini bahsed-?r. 
Tuvantin sac boyaları kumral \•e 
siyah olarak iki tabii renk üze· 
rinde tertib erli 1 misti r. 

Gavet tahii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
Jemek hatta denize girmek sure. 
thr!e ele c·knıaz. En ciddi ve em· 
niyetli markadıı Ec:zıını>lı>ın \e 

Depon.uz.ıa ıı iyı Kara 
köy komürü perakende kilo!;ıı 
üç bucuk, toptan üc kurus on 
•ı:ır •dır. Tel: ~79 l 

İ..;•-ı ,, "11 "' •.,. •'·:ıt rlrpn 

HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Dr. Cevad Arif 
Atasaguıı 

:\IWbt,·li oda aram) or 
Ankarada uzun müddet ikamet 

edecek bir ecnebi Bay tercihan 
YEN!ŞEHİR TARAFINDA 
MOBİLYALI BİR VEYA 
İKİ ODA veyahud gene bu 
mikyasta KÜÇÜK BİR APART
MAN kiralamak arzusundadır. 
Cevahl~r mektubla ULUS (78) 

1-800 

:················································ . . . 

. 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e

den Yazı İşleri Müdürü Na· 
suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

~ Ulus Basımevinde basılmıştır. 

••il.••·•···················· ................... ,. .. 

Bayramllklarınızı 

Bizden Tedarik 

Edin 0fl 

SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZARLAIU 

nkara Ht•lectiyt· Reisliği 1 
ilanları 

BİLİT 

1 - Muhammen bedeli 1000 
lira olan Duophil marka istinsah 
makinesinin şartnamesi değiş
tirilmiştir. 

2 - Şartnameyi görmek için 
fen kalemine gelinecektir. 

Anl{ara Defterdarlığından : 
28-2-936 Cuma günü askeri ban kaya temlik suret ile muamele 

yaptıracaklar. 

29-2-936 Cumartesi ,, t• .. 
2-3-936 Pazartesi askeri l den 500 numaraya K 
3-3-936 Salı " 

500 ,, 1000 
" .. 

9-3-936 Pazartesi 1000 ,; 1500 ,, .. 
10-3-936 Salı ,, 1500 ,, 2000 " 

,. 
11-3-936 Carsamba •• 2000 ytıkanya 

12-3-936 Perşembe mülki 1 ,, 500 
" .. 

13-3-936 Cuma ., 500 
" 

1000 
" "' 14-3-936 Cumartesi 1000 yukarıya 

3 - ihale, 13.3.936 carsamba 
günü saat 11 de fen di~ektörlü
ğü odasında açık eksiltme ile ya
pılacaktır. Mütekaidini askeriye ve mülkiye ile eytam ve eramilinin mar: 

4 - Muvakkat teminat 75 li· - mayıs 936 üç aylıklarının yukarda yazılı günlerde verileceğindect 
eshabı istihkakın viHiyet muhasebesine mtiracaatları ilan olunur. 

(475) 1-764 
raclır. (451) 1-713 

İmar ~1ii<liirliiğiindf•n: 
Ada .,arsel Muhammen bcd •[ Kimden istimlak 

edildiği 
Mehmet 
Mehmet 

Mahaliesi Sokağr No No. LİRA 
Ak:.emst:ttin Bendderesi 33 3 50 
A'n:seınsettirı Benddere3i 33 4 50 

Ali krzı Hatice 
Emine 

İnkılab Tahtakonak 45 25 20 
İnkıHih Tahta konak 50 12 15 

Yukarıda kayıtları 
tılaca~ından taliplerin 

c?karrlan evlerin ankazları 2.mart.936 pazartesi günü saat 15 <le bilmüzayede s:ı.-
ımar mü<liirlüğündeki komisyona müracaatları. (380) l-62l 

r 
SİNEMALAR 

YENi ) 

M A R 

BU GÜN BU GECE 

1 E T T A 

lanette Macdonald - Ne/son Eddie 

Güzel mevzuu, ruh okşıyan mü 
zikleriyle seyircilerine çok tatla 

dakikalar yaşatacaktır. 

Uaveten: En yeni dünya habarleri 

KULÜ 
BU GECE 

TARZAN YAMYAMLAR 
ARASINDA 

Büyük fedakarlıklarla meydana 
getirilen korku, dehset ve heye -
can sahneleriyle dolu ve şimdiye 
kadar yösterilen bu tarzdaki fi • 

timlerin şaheseridir denebilir. 


