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Son haberler üçüncii 
sayf amızdadır 

Heryerde 5 kuruş 

Boğazlar. hakkındaki notamızdan sonra Filistinde vaziyet ağırlaşıyor 

Elen başbakanı, talebimizin tasuib edildiğini söyledi Yeniden kanlı çar pışmalar oldu • Bir 
yahudi mahallesi yan dı · Resmi makamlar 

çol~ şiddetli ted birler alacaklar 
lngilterenin, Lozan ı imzalıyanlarla da mştıktan sonra 

t~lehimizi gözden geçirmiye hazır olduğu haber veriliyor 
Atina, 21 (A.A.) - Anadolu Ajan

ıın n huıuıi muhabiri bildiriyor: 

Baıbakan B. Metakaaı, Yunaniıta • 
n n türk notaıı ha~kında naaıl bir taYll' 
talıınacağ na dıair yabancı muhabirler 
ta:-afından ıora!an afuale tevab vererek, 
Yunaniıtana Tüı kiyenin dilejini tu -

vib eylediğini, bu bunıtaki resmi c:na
bın b lki bugün verileceğini aöylemİf • 
tir. 

Batbakan Belgrad' da toplanacak olaa 
Balkan antanb konıeynin konaqmala. 
nnda bizzat hazır bulunacağmı bildir • 
mittir. 

Londra, 21 (A.A.) - Havas ajan -
ıı bildiriyor: Salahiyetli mahfiller, in • 
siliz hülriimetinin, J.oğazlann yeniden 
aıkriettirilmeai hakkındaki türk tale. 
lııinin sözden seçirilmeainde pdülecek 

aaul baluinde berbaqi ltir teklif il.-i 
ıiinnek niyetinde olmadıinu lııilclir • 

melrteclir. Bu mahfiller, iqilis büküme
tinin, Lozan andlapMAuu ~ 
la danıttıktan aoma yapılacak teklifle• 
ri sözden seçirmefe hazır oldujuau ili
ve eylemektedirler. 

Gündelilc 

DUNYAYI DiNLEDiKTEN 
SORA 

N.A.KOCOKA 
Türk notunon dUdya dfitlnc. 

sinde yaptıiı tesiri on gündenberi 
gazete sütunlarında merakla takib 
ediyoruz. Her memleketin gazete
leri bu tarihi mevzu üstünde ulu
sal dütünüşlerini bir daha göster· 
meğe ve anlatmağa imkan buldu
lar. Bütün bu görüt ve dütünüıle
ri bir araya toplıyacak olursak 
hemen hepsinin türk iddi11sma hak 
verdiklerini aevinçle görürüz. 
"A.rgontlar" aeferinden beri dün
yanm muhtelif tarihi devirlerinde 
ıoıyal ve ekonomik prtlarm bat
ka baıka olmalarma rağmen bo
iazl~r meselesi daima tarihin göi
sünde dünyanın en önemli sivasl 
meselelerinden birisi olarak dur
muatur. 

Boöazlar meselesi en had ve me
raklı d•vrini geçen asU"da geçir
mitti. Eğer ihtiyar ve hasta İmpa· 
ratl)• luk çok Zllvıf ve cılız olma
aavdı, ihti"'al ki He.noto'nun de
diği gibi, dünya milletleri kendi 
menfaatlerini korumak için bu 
mesele etrafında bu kadar teha· 
lük ıöstermezlerdi. Çarlık R111ya
ıınm on sekizinci aaırd11.n batlı· 
yan Akdeniz' e inmek ihtirasına 
kartı Avrupa milletleri boiazlarm 
ppalı olması etrafmda birle•it
ler ve bunu 1840 da bir devletler 
hukuku kaidesi olarak tesbit et
miılerdi. 1856 Pariı muahedesin
de de teyid edilen bu preq.sipten 
kurnıl"'ak için bütün Çl'rbim kı•d 
reti "Gorçakorun'' tahsiyetinde 
toplanmq idi. 

Eıki bir yugoılav bakanının Ro
ğtular meıelesi hakkında 

bir makalesi 
Bela-rad, 21 (A.A.) - Eıki bak.n

lardan B. Minoaavioviç Politika gaze • 

teainde boiular hakkındaki türk aota
ıma dair bir makale netretmektedir. 
Mllldılrir boiazlar meaeleıinin bir ta • 
ribçeaini yapbktan sonra diyor ki: 

'' - Yeni Türkiye çok net we çek 
açık ı.ir nzi:ret talctnmıttll'. Türkiye, 
boiazlar hakkındaki tahdit ka)'lllan • 
Din kaldınlmaıım istemektedir. Fakat, 
• katakteriıtik olan nokta, Türkiyenin 
tablHlı olchaiu dürüıt usuldür. Bu uıul, 
öteki devlederin, imza eden büküaıe.tle
ri haberdar etmek lüzumunu bile hiı -
aetmiyerek andlatmalan çiiaemeı.i:r • 

r·-·······································-········· .. : f'" H. P. Kamutayı 
1 grupunııın 

f toplantıoı 
: . . 

C. H. Parti
si Kamu· 
tay Grupu• 
idare Heyeti 
Baıkanlı· 

: iından: 

1 

C. H. IParti-
ei Kama• 
tay GrUpu 
dün öile
d en sonra 

! Dr. Cem a 1 
: Tuncanın 
baıkanlı
iında toplandı. 

Dıt lıleri Bakanı Dr. T ev
fik Rüttü Aru genel sıyaaal 

1 durum hakkında partiye izahat i 
d

. • 
ver ı. : 

• .: ...... ................................................ : 
MiLLETLER CEIHIYETI 

KONSEYiNDE 

B. Suad Davaz 
beyanatta bulundu 
HtJKtJMETIMIZ TOPLULUK. 
LA ALINACAK BVTUN K ~-

KARLARA iŞTiRAK EDECEK 

Cenevre, 21 
(A.A.) - Hu· 
ıaaui muhabi • 
rimizden: Tür
kiyenin Pariı 

elçin B. Suad 
Davaz milletler 
cemiyeti konse
yinin dünkü 
toplantumda •• 
taiıdaki beya • 
natta bulunmllf-
tur: 

"- Kome:re B. Saad Daoaa Bu eau A. vrupa bantı için o ka
dar lüzumlu görülmüatü ki 1871 
de Pruıya zaferinin Avrupa mu
vazenesinde yaptıfı tesirden isti
fade etmek hevesine düşen (Gor
pkof) un arzulan Londra konfe-1 
rammda suya düşmüştü. Berlin' de 
kabal edilen bu umde onları çok 
sıkmıştı. 1905 de rus • japon mu
harebesi esnasında çekilen zor! ık
lar ve huşusiyle Potemkin zırhlı 
.h" disesi dolayııiyJe boiazlar me
telen çarlar hükümeti için umud 
~ilmedik bir noktadan yeniden 
•hemiyte kazanıyordu. Genel aa-

te•di •tmit olduiu raporda. 13 ler 
komiteai aa:rm baıkanı, milletler ce• 
miyeti konseyinin 13 ilkkanun kara

riyle kendisine tevdi ettiği uzlaşma 

itinin vannrı olduğu neticeleri vazıh 
bir tekilde bildinn"ıtir. Raporun gös-

(S... •. - ..,, .. , 

termekte olduiu gibi, m "lletler cemi
yeti genel sekreteriyle birlikte çah 
ıan baıka~ muhasım taraftan va
kmla tırmak, muharebeyi derhal dur• 
durmak ve pakt kadrosu içinde ıulh 
baılangıç konuşmalarına baılaml\k 

huuaunda büyük sayretler aarfet· 

Sona 4. lincü saylaJa) 

le ve anruluaal anpjmanlanndan vaz 
seçmeleri ile tezat tetkil etmektedir. 
Bu devletlerin tam tenine hareket et • 
melde olan Türkiye. imza eden bükü• 

(Sona 3. üncii .,ylada) 

Balkan antantıııda 
buhran yo,.. 

ATINA AJANSI, VR 4DINl'NIN 
H \BERi l YALANLIYOR. 

Atina, 21 ( A.A.) - Atina a
jana bildiriyor: 

Balkan antanhntla bir buhran 
mevcud oldafa Wkında VraJi
ni gazetesinde ,11ıan haber Hlôlai
yetli kaynaktan kesin olarak ya· 
lanlanmaktaJır. 

Yunan hükü.meti, -boğazların 
taltkimine dair olan türk tale6i 
ltaklnnda balkan antcmh i,imle 
aynlılılar meocud olduğıınu gö• 
teren h ·~ bir bilgiye malik değil
dir. 

''Ulus,. un 

Kutlüate haı: ro meydanı 

Kahire, 21 (A.A.) - Filiıtinde va
ziyet daha vahimleımiıtir. Dolatan 

fa)'İalara göre, binlerce tezahürcil a

rap, Hayfa, Telaviv, Kuduı gibi bat· 
lıca Filiatin tehirlerindeki yahudilife 
kartı tiddetli bir hücum yapacaklar
dır. Filiatin reaıni makamlan bu gece 
bir konferans akdetmitler ve çok fid
detli tedbirler almaia karar vermit· 

Dil Yazıları 

lerdir. Britanya yükıek komiserliği
nin emri üzerine Hayfa. Telaviv •• 
Kudüae yardımcı gönderilmittir. 

Tel - Aviv yahu,fi malıaUe•İ 
yandı 

Kahire, 21 (A.A.) - Filiatiaclea 
gelen haberler karsqalıklar e ...... 
da 19 kitinin öldiiiüni ve 130 kiti
nin yaralandıfmı bildirmektedir. Tel
aviv yabadi mahallesi yanmııbr. 
Kudüı cİYarmda binlerce arap kö:r• 

lüıü toplanmaktadrr. Britan:ra :riik· 
sek komiaeri örfi idarenin miidclebis 

(Sona ıf. ünci -~ada) 

Çokluk Bakanlar meclisinde 
Anlat· n kelimelerin «Güneş . Dil> 

esaslarına göre analizi 
Bak•nlar Meclisi dün Bqllaba la

met lnönünün reialiii albnda toplam -
rak muhtelif iti• üzerinde söripnıler
de ltulunmuı ve bu itlere ai.t __.... 
venniıtir. \'il. 

AŞIRI 

Türkçede "çokluk" anlatan söz. 
ler arasınd• bir de "aıırı" keli
mesi vardır. Bu kelime "tlfmalı" 
sözünün aslı olan "Of" kökünden 
gelir. Etimolojik tekli fudur: 

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

( ağ + aş + ır + ığ ) 
( ı) Ağ: Hareket anlamına ana 

köktür. 
(2) Aı: Uzakça bir aaha anla

miyle ana kök manasmı üzerine a
lan ikinci derece prensipal bir 
köktür. 

( Ai + af - aitlf) sözünde ana 
kök kendisini takip eden eleman
la birleşerek (af) tekli vücuda ge
lir ki "oldukça uzak bir saha üze. 
rinde hareket" anlamını verir. 
"Afl"ai'' sösünden anlatılan ma
na da budur. 

( 3) lr: Bu uzakça sahada hare
ketin tekarrür ve temerküzünü 
ifade eder. 

(4) il: Kelimeyi tamamlıyan 
ve iıimlendiren ektir. 

Sonekin okunmaz ( i) si de dü
ıerek kelime bu~~ü fonetik ve 
morfolojik pklını almıı olur: 
AŞIRI. 

( A,ın): Oldukça uzak sahada 
bir hareketin tekarrür ve temerkü
zünün adı demek olur. 

( A11n) kelimesinin eldeki lti
gatlerde yazılı manaları ıunlar
dır: 

"1. Hadden mütecaviz, pek zi. 
••yatle olan, pek, çok, ziyade, haJ-
1'Jen elzun: af'" der cede cesur; 
••a. Bir ıeyin öte.inde bulanan, 
••maveraJa olan: deniz arın yer; 
"3. Birini atlayıp diğerini k:ıllan-
11,,,.Jtla .,,.Jıi olan, birer laaıla ile 

"vıılıu bulan laıla ile, lcuılalı: 
" .. " [1] gun Clfıra, ev aıın • 

Bu manaların hangiıini ele al
(Sona 2. inci aaylada) 

[1] Şemsettin Sami: Kamusu 
Türk1, cilt: 1, sahile: 36. 

Habeş askerleri 
müdafaa i~in 

Büki-eş elçimiz dün gitti 
Birkaç zamandanberi mezunea pıla

rimizde bulunan B~ elçimiz B. Ham. 
dullah Supbi Tannöver dünkü trenle 
ve lıtanbul yoluyla memuriyeti mahal
line hareket etmiıtir. 

Adisababa yı 
mevzi aldılar 

Negüs büyük ınilitarda asker topladı 
•.• VE iT AL YANLARIN DESSI E iLE MUVASALASINI KES
MECE ÇALIŞACAK. -CENl RT SASS\BANEH ITALYAN -
LAKIN EUNE GEÇI't. - tT A LYAN UMUI\11 KARARGAHI 

DESSIE'YE TAŞJ Dl. 

Lonclra, 21 (A.A.) - En aon alı
nan haberlere göre, habet krtalan İ· 
tal:ranl•nn Adiaababa üzerine yiirii
:rüflerini dtırdurmak için meTZi al
mıı ~ulunmaktaJır. Ote taraftan im
paratorun da Deaaie ile İtalyan muv !l• 
aalef erini aennek için dailarda ehe· 
miyetli kuvvetler tahtid ettiti bildi-

rilmektedir. 
ltalyan hava kunetleri Adiaaba· 

banm timalinde Selaae b::>lgeıini ıid· 
detle bombardıman etmektedir. 

SaHabaneh itcılyanforın el"nde 
Ogadende general Craziani ileri 

hareketlerine devam ederek Saaaba· 
(Sonu 3. üııcu aay#ada) 

AtliaababaJaki Kopt kiliaea önündert geçen faabeı mahar' ' 



SAYFA 2 

l arı - $zyasal 

• • 
sız seçımı 

Fransa. şu günlerqe en ehemiyet
li ve en tarihi secimlerinden birini 
yapıyor. 1932 de yaptığı da daha az 
ehemiyetli ve daha az tarihi değildi. 
Çünkü o zaman da, dalgaları her ta
rafı tehdit eden azgın bir ekonomik 
frrtmanm ortasında, fransız gemisi
ni arızasız yürütmek icab edivordu. 

Fakat bu seferki secimin İransız 
milletine yüklediği mesuliyet, eşi an
cak 1 789 günlerinde rastlanacak ka
dar büytikti1r. 

Fransa, ekonomik krizden cıka
marrııştır. 

Fransa, Versailles' sız yaşam<1nm 
im1~:nlarmı aramağa mecburdur. 

Fransa. Etyopya, Ren meseleleri
ni halletmiye mecburdur. 

Fransa, yeni Avrupa barışı ile ye
ni Avrupa savaşından birinden biri
n i· getinnek istidadında olan h.adise
ler önünde karar verecek ve bu ka
rariyfe ya yeni banşı~ ya yeni savaşı 
reddedecek belli başlı memleketler
den biridir. 

fç politika bakımından iee, 
Millet menfaati. -' devlet otorite

si - ferdin hak ve mesuliyet gibi, §İm
diye kadar fransız kamoyu ile politi
u hayatında bir türlü muamele gö
rememiş ve mütemadiyen hıfz'a sev
kolunmuş ola n davaların , artık bek
liyecek vakti ve dermanı kalmamış
tır. . , ,, 

Geçen seçim, F ransanın idaresini, 
filen radikal - sosyalistlerin eline ver
mişti. 

Bu parti, Doumergue kahinesine 
kadar, hükümetleri kendi firması al
tında teşkil e tti. Doumerğue kabine
.sinden sonra ise, hükümetlerin teşek
külünü kon trol etti ve bunları diledi
ği kadar tu tarak , dilediği zaman ve 
dakikada düşürdü. Doun erğue kabi
nesinin kendisi ise, bilindiği gibi, 
Staviski iskanda1mdan ve 6 subat 
h adiseierindcn sonra gelmiş ve Mar
silya faciasmdan az sonra, düşmüş
tür. 

Radikal - sosyalizm, birinci devre
de yani hiikümetleri kendi firması 
altında teşkil ederken, krizi önliye
cek kararlan almaktan cekindi, cün
ki.i popülaritesini kaybebnelcten.kork
tu. Nitekim, bu kararlar,., Doumer
ğue kabinesi ile bunu takib eden ka
binelere verdinniştir. Öyle ki. bu se
ferki seçim propn.P:andası esnasında, 
~opüler olmıyan kararların hesabını 
kendisi değil. başka partiler vermek
tedir. 

Gene birinci devre esnasında, ra
dikal - sosyalizm, fransız - sovyet 
paktını hazırladı. Fakat bunun da 
yapılmasrm Ye mesuliyetini Doumer
ğue Yabinesi (Barthou) ile bundan 
cıonra gelen kabinelere havale etti. 

Bu suretle, F ransanm bu en mü
him partisi, 1932 seçim devreaini ya 
doğrudan doğruya , yahud bilvasıta 
kontrol etmiş; dışarıda sovyet - fran 
sız paktı, içeride decrets - lois'lar gi
bi liizumlu gördüğü işleri "Milli bir
lik" hükümetlerine yaptmmş ; s«ğın 
ligue' lerini kanunun dairesi içine sok
mağa muvaffak olmuş ve bunu hat
ta Lava! gibi fransız politikasını İtal
ya ile ittifak, Almanya ile anlaşma
ya do~ru süriiklemek istiyen kurnaz 
bir politikacıya yaptırdıktan sonra, 
dizginleri Sarraut kabinesinin şahsın
da yeniden kendi eline almıştır. 

Öyle ki 1932 seçim devresini a
çan da, kapayan da, radika l - sosya
list partisi olmuştur. 

. Buna göre, bu seçimi de bu parti
nın kazanması kuvvetle beklenebilir. 

1932 de, Kartel vardı. Yani se .. 
çim üzerinde, radikal - aosyalistİerle 
federe sosyali.itler birbirlerini tutma
Y_• ~zerlerine almıtlardı. Her iki par
tının muvaffak olmasını, bu anlat
matemin etmişti. 

Bu sefer Kartel'in yerini "Ha lk 
cephesi'' almı~tır. 

. Kartel, seçim tekniği bakımından 
bır anlaşma idi. Politik bir platformu 
olmadığı giui, sola doğru, ancak so
syalistlere kadar uzanabilmişti. 

~u sefer halbuki, "Ha lk cephesi" 
fasızme ka 1· 'k b" l · . rşı po ıtı ır an aşmayı 
tcmsı~ etmel~tedir. Bundan başka, so
la dogru, en radikal parti olan komü-

nistleri dahi içine almış bulunmak
tadır. 

Demek ki, bu seferki secimde, so
la doğru temerküz, hem tam, hem 
de c;ok daha politik, hatta idelojiktir. 

Bu sefer okunan seçim beyanna
melerinde, bütün sollar, "Fransa ban
kası'' ve "Fransa'yı ellerinde tutan 
200 aile" aleyhine adeta "Concen
trique" bir hücuma geçmişlerdir. 

Sağa gelince, bariz bir "Bozgun'' 
manzarası göstermektedir. Mesela 
T ardieu gibi bir lider, meclis haya
tını terketmiştir. Parlamentoculuğun 
iHa·Hnı, buna sebep göstermektedir. 
Fa1mt sollar, buna kısaca : "Çünkü 
parlamentoculuğun T ardieu .gibi a
damlara alet olacağı zamanlar geç
miştir" cevabını vermektedir. 

Salların temerküzünü kuvvetli kı
lan bir nokta da, .. Halk cephesi" nin 
kuvvetli taraftarlarından Daladier' -
in, Herriot'nun yerine parti başkanı 
seçilmiş olınam:br. Daladier, 6 şu
bat'ta iransız faşizminin düşürdüğü 
adamdır. Pierre Cot gibi arkadaşları 
ile, partisinin sol ve genç kanadını 
tem.sil etmekteCir. Ve Fransa'nm bil
hassa ekonomik. baknndan bir çok 
esaslı reformlara muhtaç okluğu ka
naatindedir. 

,, ,, 

Eğer, bu seferki fransız seçımı 
hakkında ve yukandaki sebeplere 
dayanarak. bir tahmin yapmak caiz
se, bu seçimin "Halk cephesi" nin 
büyük bir muvaffakıyeti ile netice
leneceğini beklemek. doğru olur. 

Geçen seçim devresinde, hükümet 
ve o torite, sağ ile sol arasında buca
ladı. Mihver rolünü oynayan radikal 
partisi, açıkça sol olan bir politika 
yürütemedi. Ancak , rey adedini ve 
kontrolu elinde tuttuğu için, mute
dil sağlar ile iç meselelerde (mesela 
frangın müdafaası prensipini) bir pa
zarlığa girişerek kendi dış politika
sını empoze edebildi. 

Bu sefer halbuki, sol, hem teknik 
hem politik temerküzünü, daha se
çim yapr1madan önce temin etmis bu
lunuyor. Binaenaleyh gelecek ay F
ransa'mn, artık sol bir Fransa olması 
l·uvvetle muhtemeldir. 

Yazımızı bitirmeden önce bir nok
tayı daha işaret edelim. Bu seferki 
sol temerküz hareketi bir de her renk
telci solların birbirlerine karşı giriş
tikleri ehemiyelli tavizler bakımın
dan şayanı dikkattir: 

Bu temerküzün sağ cenahını tem
sil eden radikal partisi, gerçi " F ran
sa bankası" gibi zorlu bir müessese
ye hiicum etmekte ve onun artık iş
lerine karışmak zamanının geldiğini 
ilan etmektedir. Ama, buna mukabil 
ayni sol temerküzün sol cenahını teş
kil eden komünist partisi, ortaya 
"T . 1 l" b' amamıy e nasyona ır program-
la r.ıkmıstır. 

Bu ek, bu aef erki temerküz hare
ketinin cok esaslı bir surette hazır~ 
lanmış alduğunu gösterse gerektir. 

Burhan BELGE 

Yüz köy arasında 

telefon 
KMtam.onu. 21 (A.A.) - Merkez 

kazasına ait yüz köye telefon tesisa
b yapılması için köy büdcelerine tah
sisat koydurulmu~ ve münakasaya çı· 
karılmı~tır. Ayrıca dört merkezde de 
santral yapılacaktu·. 

Havala r çok iyi g itmektedir. Mey
velerin ve ekinlerin ba~langıç vazi
yeti çok iyidir. Önümüzde ki yılda b e
r eketin çok olacağı umulmakta. halk 
sevinç içinde bulunmaktadır. 

Aydında ışık söndürme 
tecrübesi 

Aydm. 21 (A.A.) - Bu gece Ay
dm şehrinde hava taarnazuna kartı •· 
.şıkları ıöndürme denemesi yapddı. 

Saat 20.30 dan 21.30 a kadar süren 
bir denemede sokak qıklarından bir 
kısmı aöndürülmüı ve ıehrin güvenli
ğine yetecek kadan maakelenmiftir. 
Yüksek yerlerden yapılan gözetleme

lerde bu İJin tam bir muvaffakiyetle 
başarıldığı anlaşrlmıştır. 

1 

U L U S 

il 

IST AN BUL TELEFONLARI : 

eni yedek 
subaylarımız 

lstanbul, 21 -Türkiye yedek subay 
okulunun sekizfoci devresini bitiren iki 
bine yakın gence ba ün törenle diplo • 
maları verildi. Törenden önce yeni ye. 
dek subaylarımrz Taksime giderek Cu • 
muriyet abidesine bir çelenk koydular. 

B. Fon der Porten 
İzmire gidiyor 

lstanbul, 21 - Ebnomi Bakaohğı 
baş danışmanı B. Fon der Por ten liman 
işleri umura müdürü B. Raufi M anyas. 
la b irlikte l zmir limaıu hakkında tetkik
ler yapmak üzere cumartesi günü hare
ket edecektir. 

İngiliz eski muharibleri 
Çanakkaleyi ziyaret 

edecekler 
İstanbul, 21 - Mayısın 12 ve 13 Ün· 

cü günü in~iliz esk i mllbaribleri Çanak. 
kalede İngiliz ordularına baş k'2mll11 -
danlık eden Generalle birlikte Ç.makka
Jede ölen ingilz askerlerinin mezarları
nı ziyaret edecekler, bu veıile ile türk 
askerlerinin mezarlarına da ~elenk ko • 
yacaklardır. 

* lstanbul, 21 - Edir~de kurulan 
hı>.pisevine l stanbuldt\n g;n-:leritecek 
maLk1 mlar için hazırH'.~ar ba1ladr. 

"UJ ıı ~,, un 
( S ct§t 1 . inci sayfada) 

aak yukarıda gösterilen genel an
lama uyduğunu kola yhkla g örü

rüz: 
1. "A~ırı derecede cesur', s5-

zHnde olduP.:u gibi, çokluk. ziya
delik, fazlalık anlamında, cesaret 
denil:m harel·etin merkezd"'n mu
hite Joeru hadd'nden fazla bir sa
ha ,., l"r"' c yayıldıoı m;tnMı vardır. 

il. "Deniz a .. ırı" gibi bir §evin 
öt~sinde anlamında da, d':!ni"l de
uilen s"hannı öte tarafına dll"ru 
J."U"eketin yayılması manası belli
dir. 

ili. "\.ü,n aeı:n" gibi iki p.:i~nde 
bir y?.nılma anh•mı11d"' d"• hare
ketin birer p.ünlük daireyi a~arak 
m,.h~te yayılması manası kendini 
gö,.•eri.r. 

G!irüli.ivor ki "a1ırı'' ko:-limesinin 
~ lizinden cıkan genPI an1 ~'ll. 
kpJ;rnenin J-;•tün manalarını ku
ca~lamaktadrr. 

Aşçı 

Not: 1. - ( A.-,) kelimesinin hat
kabir manası da (yenecek nesn~) 

1 • • 
d ir. Bu manayı venneK ıçın ana 
kökü "gıda' anlamiyle almak ka... 
fidir. Bu halde (ağa§ = aJ) olduk
ça geniş bir gıda deınek olur. Bq. 
na süie veva objeye delalet eden 
bir (ığ) daha getirilerek ( Cl§ı~) o
lur ve kelimeyi tama01lıyan ikinci 
bir (ığ) da ~elince. birinci (ğ), 
bir ( ç) ye tahavvül eder. Böylece 
( a~ + ığ + ığ = a1çı) ol~u k! ~e-
mek pişiren adamlara verılen ısım-
dir. 

'A.saiiı 
Not: 2. - ( A;) k~lime~inin bir 

b 
,, "" ,, .. ... 

aska m<'nası d'\. a~agı sozun-
de • görü ldürü gibi - "yukarı" nın 
zıddı olan alt taraf anlamıdır. Or
ho'l Ya7.ıtlarmdııı. bt• 111nlamla (as) 
kelimesi kullanılır. Yine bu (as)· 
m ba.-ka bir şekli. olan (İi•) sözü 
- "üst" kelimesinde oldu~ p,ibi -
yukarı t a raf anlamına gelir. Bu da 
Orhon Yazıtlarında (üz) ile ifade 
ed~tmistir. 

Sem~ntik fonksiyonlar h1'kmun· 
da n biribirinin aynı olan ( s, s, z) 
konson)l'.rivle kııru1an bu kelime
lerden (üs) ve (üz) yukarı, (as) 
ve ( a.~ ) a,ağı manalarına gelince. 
sathi bir görü111, bu tez9.drn ya vo· 
kallerden geldiğine, yahut bir ke-

• İspanyol 
verili 

cumcır ı·e s 
aras da 

İspanya cumuriyetinin ilanının yıl 
dönümü dolayısiyle Atatürk ile is
panya cumur baıkanı vekili arasında 
aşağulaki telgraflar teati olunm~ştur: 

fsp anyol miHetinin bu ulusal bay
ramı gününde Ekselansınıza en kalbi 
tebriklerimi ve ge rek şahsi saadetleri 
r,erek İspanyanın tealisi hakkında sa
numi temen. ... fü~rimi bildiririm. 

K. Atatürk 
Ekselansınızın gön der mek lutfun

da bulunduğu tebriklere çok sa m imi 
surette teıekkür eder ve bu vesile ile 
~hasi aaadetleri ile Türkiyenin tealisi 
hakkında en hararetli temennilerimi 
tekrar eylerim . 

Diego Marlin'ı!z Barrio• 

Belediyemizin 
masraf büdcesi 

Belediye mediıi dünkü toplanbsın
da masraf bü~eainj de k\\bul ederek 
936 büdçesinin müzakeresini tauıamla • 
mışbr. Yeni büdçenin ana çizgleri hak
kında yarınki nüshamızda tafaüat vere.
ceğiz . 

* lstanbul, 21 - Ekonomi Bak&nh· 
ğına bağlı deniz müesşeselerinin birleş. 
tirileceği ve bir deniz bar.k3sı lcıru!a -
cağı hal;krnda bw.·ıtı:la haberler vardır. 

limede iki zıt mananın toplnadığı
na h ükmeder. 
"Güneı - Dü" teorisi, bu muam

mayı da pe ·olaylıkla ve büyük 
bir vuzuh ile halletmektedir: 

01dllkça uzak bir sahoı ifade e
den ( • , •, z) ve benzerlerinin bu 
.s '1a anlamı iki yolda tefsir edile
birr: 

f. Merkezd0 n mu !te I·adar her 
sahaya yaygın olarak anlamın nü
fu7. ve tesirinin artma!lı manası: 

il . .Merkezci en u.'?aJrta kelan an
lamdan ana süje ve objenin uzak 
krı 1ması manası. 

İ'.?te ek konsonlara biri~ci an
b.m verildiği za..,..an. "asma'', 
"iist'', "üzere".. gibi hareketin 
merkezden m"hite kade.r yayıldı
ğı ve yüksekldPH manasına dela
ı~t eden kelimeler kurulm!.•.s olur. 
Bilakis ikinci anlam verild;C7j za
m an "a'!ağı'', "asra", uaz!ık" gibi 
ana sii~e ve obienin uzağında ka
lan anla"J l:u if ;ı1 de olunur. 

Avm h:al (al) eleme-.mnda da 
vardr .. : b t1 elemanla da hem yu
karı. h•m de a~a?!ı a"bmlarına ge
len kelimeler kurulabilir. 

B~ı noktayı izah için, burada iki 
örnek gösterelim: 

1. (Vıt) ve ( cqağı) l;elimeleri: 
Bunların etimolojik tekilleri 

şöyledir: 
(1) (2) (3) (4) 

Üst : ( üğ + üs + üt + . ) 
Aşa~ı: ( ağ + aş + ağ + ığ ) 
(1) Üğ, ağ: Her ik i kelimed~ 

de yükseklik anlaıniyle ana kök
tür. 

(2) 1. Ü•: Oldukça uzak bir ıa· 
ha gösteren ektir. Burada bu uzak 
s~ha anlamı, ana kökteki yüksek
li1t manasının merkezden ba~lıva
rak ( •) mmtakasma kad~r olan 
bütün sahalara nafiz olduğunu 
gösterir. Böylece yükseklik mana
sı yaypm bir vw•at alır. 

il. Aş: Bu da u.zakça bir saha 
gösteren ektir. Fakat bu ra da uzak 
saba anlamı, ana kökteki yüksek
lik manasının merkezden uzakla!!
h"'mı anlatarak, menfi manada 
tefsir olunu r. Böylece yük sekfüHn 
menfisi ola n alçaklık ve aşağılık 
anlamları kurulur. 

(3) I. Üst: (Üğ + üs = üğüs 
= üs) ke limesinin anlattığı ya y-

\ 

) 

İzmir, 21 (A.A.) - Fransanın r.n . 
letlcr Cemiyetictleki sosyoloji :ve terbi· 
ye dele'.;esi Rad·k,,I Sosyalist partisin • 
<len M;:ı.:am r. alatera S-l!ier b~rz.~-in
de Bayan S':-peus o'c!.ığu ha!de :ehri -
r.ıize ge'miştir. E,,.e Pa~as otelincb ken .. 
cii:erine hı:susi bir <!aire ayrılan Madam 
M.."l!atera, hfik:im~ti:nizin misafiri ola • 
c::ık ve d5rt gü:ı lzmir'dc ka'acakbr. iz. 
m:r'dzn sonra letanh:ıl'a g:decrk ve ora• 
~:ı"l A~';ara'ya ve Bursa'ya gi<lerck.tet. 
kilaer ya aa!ktır. 

Halkcvinc hit~ik 1000 ki~ilil{ 
bil' salon yapılıyor 

Niğde. 21 (A.A.) - Halkevine 
ek lenen sa lonun teme! alma töreni 
yÜzlerce h alkm i~tirakile bugün ya .. 

pılmrştll'. Bin k;şilik salonun y akmda 
biteceği sandmaktadır. Tötetıde bulu .. 
n anlar her işte olduğu gibi halkevle• 
rinin açrlmasında da ilham kaynağı 
olan Atatiirke ve bütün büyiil[let"iml
ze 'sonsuz aaygılannı gÖStermİJlet"dir. 

İzmir liınan idaresinin 
hesabları 

İzmir liman idal'esinin eski hesap°• ' 
larmı Finans bakanlığı namına tetkilC 
etmek üzere liman mürakiplerindeQ 
Talat ve Finanı bakanbğr nakid işle-o 
ri direktörlüğünden Nusret ba :ak..
lzmire hareket etmitlerdir. 

gın ve geniş yüksekliğin olmuf 
olduğunu gösterir. Bu izah, aynı 
zamanda - arapça. denilen· (üs). 
ve (esas) kelimelerinin de mana· 
sım tefsir etmiş olur. 

il. Ağ: (ağ+ a§ = ağaı= aş)' 
kelimesindeki merkezden uzali 
kalmış, yani menfi yükseklik, da• 
ha açığı asağılık anlam.mı bir sü
je veya objeye bağlıyan eleman-
~~ 1 

( 4) I ğ: ( Aıağ) kelimesini ta.
m.,, mlıyan ve isimlendiren ektir. 

l.te hu analiz. rolleri bir olan 
( e, ı) elemanlarının iki ayrı izah: 
yoliyle nasıl biribirine zıt görünen 
iki manavı ifadeye yaradığım göt• 
termektedir. 
il. ( . .f..li) ve (Alt) kelimeleri : 

Bu i~i kelimenin etimolojik te• , 
killeri de şunlardır : 

(1) ( 2) (3 ) 
A.1i : ( ağ + al + iğ ) 
A lt: ( ağ + al + at ) 

( 1) Ağ: Her iki kelimede de 
yü' seklik a nlamiyle ana köktür. 

(2 ) Al: B ir inci kelimede ana 
kök anlamının en geniş sahaya ka~ 
da r yayılmış olduğunu göstererek 
en şamil ve mutlak bir yüksekli. 
mımasına d f"lalet eder. 

ikinci kelimede ise. ana kökün 
yükseklik anlamı merkezinden en. 
uzak olan bir sahada kalmq ol .. 
du~ndan zayıf1am1ş ve bina4!ma• 
leyh kelimenin delaleti yübeklilC 
değil, onun zıddı olan alt taraf 
manasına kaynnttır. . 

(3) 1. /ğ: Süje veya obje $!ÖS

teren elemandır. Bununla (Ali). 
kelimesi kurulmuş olur ki en §a .. 
mil ve mutlak bir yükseklik ken .. 
disinde bulunan süje veya objenin 
adıdır. 

Görülüvor ki ara pça denilen 
(al) ve (ali) kelimeleriyle üreme
lerinin manalan a ncak Türk Dil 
teorisiyle izah edilebilmektedir. 

il. At: Mananın yapılmış oldu~ 
ğunu anlatan ektir. Böylece ( al.t) 
kelimesi ele (üst) ün zıddı olan, 
yani bir yükseklik mefhumunun 
ana sü ie veya obied en çok genİf 
ve uzak bir sahada kahşmı aın1a-
tan bir k elime olmuş olur. 

işte bu örnel::ler (üst), ( alt), 
(aşağı) .•• g ibi ke limeleri ve aynı 
seslerden mürekkep görünen söz· 
lerde zıt cıanalann yerletmeaini 
izah~ kifayet eder, tanırız. 

. l. N. DiLMEN 
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B. Eden Avam kaınarasında boğazlar 
meselesi lıakkında beyanatta bulundu 
İngiltere talebimizin haklr olduğunu teslim ediyor 

Londra, 21 (A.A.) - Avam ka
marasının öğleden sonraki toplantı· 

sında hükümet bir takrrn istizahlara 
cevab vermiştir. 

Cenevreden hemen dönmüş olan B. 
Eden, Boğazlar meselesi hakkında 

11 nisan tarihli türk notasını hatırlat
mış ve demi~tir ki: 

"- Büyük Britanya hükümeti, 16 
nisan tarihli cevabınd~ Türkiye dış 

bakanının mevzuubahs tadilin Ça· 

naklıaleye aid askeri hükümlere ;n·· 
hisar ettiğine dair İngiliz büyÜk elçi· 
sine verdiği teminatı kaydetmiştir. 

Jngiliz hükümetinin teferrüat etra· 

fında bir vaziyet almadan önce do
minionlara danışması lazım geldiğini, 
çünkü Çanakkale mukavelesinin bü
tün imparatorluk namına imza edil
miş olduğunu bildirmiştir. 

Bundan dolayı Britanya hükümeti 
bu mesele hakkında her türlü beya-

natı sonraya bırakmak mecburiyetin
dedir. Bununla beraber Britanya hü-

kümeti, Türkiyenin konuşmalar tale
bine hakkı olduğunu teslim eder. Bi
naenaleyh bütün alakalı hükümetlerle 

elverişli bir tarihte ileri sürülen mese
leler hakkında görüşmelere girişece

ğini bildirmiştir. 

Manda altındalri yerler için 
sömürgeler hakanı izahlar 

ingiliz 
verdi 

Londra, 21 (A.A.) - Avam Kama
raımda manda altındaki yerler hakkın. 
da muhtelif mebuslar tarafından yapı -
lan istizahlara cevab veren sömürgeler 
bakam B. Tomaı demiştir ki: 

" - Avam Kamarasına ve bütün 
dünyaya şunu anlatmak isterim: 

1. - Eğer yabancı bir memleket, 
Almanya veya başka biri manda altm -
daki topraklar hakkında bizim istifade 
ettiğimiz hususlardan aynen istifade et
mediklerini iddia edecek olurlarsa doğ
ru söylememiş olurlar. Almanya ve 
öteki bütün memleketlerin bunu anla -
malannı istiyorum. 

2. - Biz, bu toprakları adalet daire
sinde idare ettik ve bu toprakların yer -
lileri • ki şimdi bunlardan biz mesulüz 
idaremizi sevmektedirler. 

3. - Eğer mandaların nakli mese. 
lesi ortaya atılacak olursa • şimdiye ka. 
dar böyle bir istek vaki olmamıştır. 

bunun hakkında biz tek başımıza bir 
karar veremeyiz. Çünkü şunu hatırlat

mak lazımdır ki, A vusturalya, yeni Ze
landa ve Cenubi Afrikanın da manda al
tında topraklan vardır. Binaenaleyh Bri. 
tanya hükümeti, bütün imparatorluğun 
mandalar altındaki toprakları meselesini 

olduğu gibi gözden geçirildiği takdirde 
dir ki, kendi mandalarrndan her hangi 
brini terkebnek meseleı.ini gözden ge
çirebilir. Bundan başka mandalar mese

lesi F arnsa ve Belçikayı da alakalandı -
rır. Sonra bu toprakların yerlileri mese

lesi de vardır. Bunların da menfaatları 
gözönünde bulundurulmalıdır ve onla
rın da reyleri sorulmalıdır. 

Bu mesele hakkındaki İngiliz bükü • 
•ıetinin sıyasasr şudur: 

Herhangi bir millet bu meseleyi or · 
taya atarsa, hal ve şartları gözden ge -
!,-irmek hükümetin vazifesidir . ., 

İngiltereniri yeni yıl biidcesi 
Londra, 21 (A.A.) - Avam 

kamarası paskalya tatilinden son
raki ilk celsesi maliye bakanının 
büdçe hakkında yapacağı beyana
ta ayrılmıştı. 

Finans bakam Nevit Çember
leyn, gelir fazlalığının iki milyon 
900 bin sterling tuttuğunu ehemi
yetle kaydettikten sonra umumi 
borçların da 55 buçuk milyon a
zaldığını ve bundan başka 20 mil
yon sterling silahlanma için mu· 
azzam tahsisat verildiğini söyle
miştir. 

1936 • 37 büdçesi masraf 737 
milyon 900 bin sterling gelirde 
776 milyon 600 bin sterling tah
min edilmiştir ki, muhammen büt
çe açığı hemen hemen 21 milyon 
500 bin sterlingdir. 

Finans bakanı vergi kaçakçılı
ğına engel olmak için bir kanun 
projesi verileceğini bildirmiş ve 
bu kanunun bilhassa vergiden kaç-

mak için paralarını yabancı mem
leketlerde yatıranları istihdaf ey
lediğini söylemiştir. 

Mevcud gümrük tarifeleri on 
sene müddetle uzaltılmaktadır. 

Silahlanma masrafları gelecek 
beş seneye bölünmektedir. Eğer 
bir anlaşma yapılmazsa, askeri 
masraflar azami dereceyi bula
caktır. ileride bu masraflarm bir 
kısmı istikrazlarla kapatılacakhr. 

lfobe.5 Jrn,.bı ~·ii.ziü1de11 

yapı/cm mw~raffar 

Londra, 21 (A.A.) - Avam 
kamarasında İtalyan - habeş an.aş
mazlığı yüzünden İngilterenin de
niz, hava ve karada aldığı tedbir
lerin kaça mal olduğu hakkmd:l.ki 
suale cevah veren maliye bakanlı
ğı müsteşarı, hu babtaki munzam 
tahsisat layihasında 21 marta ka
dar 7 mHyon sterling derp;ş edil
miş olduğunu söylemi~tir. 

İngilte11·enin Almanyadan suali 

r\l~:--'~'1ya nın eski sömürgeleri lıakkıncla 
fikriııi açıli~a söylemesi istenecek~ 

Londra, 21 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre, İngilterenin Almanyaya ve
recegı sual varakası, Ber!ine 
fransız seçimlerinden sonra gön
derilecektir. Çünkü Loııclra resmi 
mahfilleri lüzumsuz bir aceleyle 
har .. ket etmek istememektedir. 

İnailiz sualler :nin vuzuhla ka-., 
Jeme alma.cağı ve Almanyanın 
Avrupa ve eski alman sömürgele
ri hakkm~aki maksatlarına dair 
aç·~ cevablar isteyeceği söylen
me' :.edir. 

Suallere bir de m11htrra ilave 
edilmesi iht;ma!i vardır. Bu muh
tıra fransız ve alman planlarının 
telifi ve 8. Hitler tarafından tek-

lif edilen saldırmazlık paktları
nın nizamname ve karşılıklı yar
dım prensiplerine uydurulması yo
lunda bir İngiliz teklifini ihtiva 
edecektir. 

İyi haber alan mahfiller İngil
terenin esaslı hedefininı Almanva 
ile iki taraflı saldırmazlık paktla
rı imza edecek olan devletlerin, 
imza etmiyen bir devlete kar~ı Al
manya tarafından tecavüz vuku
unda bitaraf kalamamaları oldu
ğunu söylemektedirler. 

İngiliz muhtırasındaki hakim 
fikir şudur: 

"Nizamname mecburiyetleri 
saldırmazlık paktlerine hakim ol
malıdır.,, 

ULUS 

DIŞ 

Boğazlar hakliındak 
i notamızdan sonra 

(Başı 1. inci sayfada) 

metlere dostça bir şekilde başvurarak 

onları görüşmelere çağırmaktadıı-. 

Bu çağrı, alman ve Avusturya hare
ketlerini takip ebnekte ise de onu bu 
hareketler kalagorisine sokmak imkan • 
sızdır. Çünkü boğazlar meselesi yeni bir 
mesele olmayıp, ani bir şekilde vukubul
muş değildir. Dış işleri bakanı Doktor 
Tevfik Rüştü Aras arsıulusal toplantı -
larda bu meseleyi bir çok kerre mevzuu 
bahsetmi~tiı·. 

Avrupanın şimdiki vaziyeti ve ber 
taı·afta vuk..ı bulan ani ve kati hareket -
ler kaı·şısında Türkyeyi. dostça vasıta. 
larla, taarruz ihtimallerine karşı müda · 
faasız olan topraklannı korumaya sevk
etmiştir. Bunu yaparken Türkiye, de • 
niz ticaretinin tam serbestisi için lazım 
gden b~itün garantileri vermeği unut
mamıştn. 

Belgrad'dan geçtiği sırada Dr. Rüş
tü Aras, yakında bu haksızlığın tamir 
edilmesini istiyeceğini ihsas etmiş ve 
ilk önce komşu ve alakalı memleketleri 
haberdar edeceğini ilave etmiştir. Türk 
notası yollandıktan sonra, Paris ve 
Londra kamoyunun notayı elverişli bir 
şekilde karşılamış olduğu kaydedilmiş. 

tir. Bu iyi bir başlangıçtır. Dört büyük 
devletin delegeleri yakında türk delege
leri le toplanacak ve boğazlara tatbik e
dilecek yeni hükümleri görüşeceklerdir. 
Bu toplantılardan sonra ürkiyenın da • 
davasını kazanacağı şimdiden kestirile
biliı-. Türkiyenin bütün dostları da böy
le bir neticeyi dilemektedirler. " 

B. I~"'ranl{len Buyyon 
Bir seçim toplan tısında 

dayak yedi 
Paris, 21 (A.A.) - Sene Mar

nde kilin · 'Mo'' şehrinde yapı

lan bir seçim toplantısında, kcmü
nistlerden mürekkep bir grup sa
londa silah olarak kullanılabile
cek eşyaları kaparak tribüne sal
dırmış ve programını izah etmek
te olan radikal müstakil belediye 
reisine hücunı etmiştir. Bunun ü
zerine ç.etin bir boğu~ma başla· 
mıştır. Saylav Franklen Buyyon 
yüzüne bir yumruk yemiş, fakat 
kendisine hücum edeni alt ederek 
onu adam akıllı dövmüş ve kanlar 
içinde salonu terke mecbur etmiş
tir. Boğu;anlar birbirlerini masa 
ayakları ve iskemlelerle yarala
mışlardır. Nihay:t. P;>lis işe karış
mış ve bir çok kışıyı yaka1amış
tır. T op!antı dağıtılnu~tır. 

~·-·~ 

~J1ısır çöllerinde 
Kaybolan alnıau elçisi 

hnlunama<lı 

Kahire, 21 (A.A.) - Bütün araştır. 
malar ve her türlü gayretlere rağmen 
bir kaç gündür çölJe kaybolan Alman
yanın Kahire elçisi B. Fon Stohrer hala 
bulunamamıştır. Fon Stohrerin vaziye
tinin gayet vahim olduğu tahmin edil _ 
mektedir. Zira, yanında çok az m;ktar
da su mevcud idi. Halb:ıki izi kaybola

lr dört rr:in ol~~tur. 

• 

BE 
MİLLETLER CEIVIİYETİNİN BİR TEBLiGi 

«Zecri tedbirler İtalyanın ticaretine 
darhe indirmis ve mali m ütlıis l1ir 

' ' vasıtalarını 
Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti ac:kreteriiği kısa bir tet:>l:ğ nnş -
retmiştir. Bunda zecri tedbirler ile meş
gul olan eksperler komitesinin ba sabah 
M. Vestman (lsveç) İn reisliği altında 
toplanmış olduğu bildirilmektedir. Bu 
tebliğe göre, B. Vaskonçellos, tanz;m 

komitesi tarafından alınmış olan tedbir. 
)erin tesirli olduğunu çünkü bu tedbir
lerin İtalyan ticaretine müthiş bir darbe 
indirmi~ ve onun harbı idare etmek için 
zaruri olan mali vasıtalarını azaltmış bu. 
lunduğunu ehemiyetle kaydetmiştir. Bu
nun Üzerine komite a4ağıdaki meselele
ri gözden geçinneğe başlamıştır. 

1 - Zecri tedbirlerin tatbikına · mü
teallik olarak hükümetlerden alınmıt 
olan yeni bilgiler. 

2 - İtalya ve İtalyan sömürgeleri 
ile yapmakta oldukları ticaret hakkın • 
da muhtelif hükümetlere gönderilmiş 
olan suallerin cevablarmın tetkiki. 

azal tmıslır » 
' 

Cenevre, 21 (A.A.) - M. Vas!con
sellos, 18 ler komitesine gönlermiş ol. 
duğ;.ı bir mektupta bu komitenin şimdi
ki halde toplanmağa çağrılmasını mev
simsiz olacağrru bildirmektedir. Muma
ileyh komiteyi milletler cemiyeti kanse. 
yinin yakında yapacağı toplantı zama • 
nında toplanmağa çağırmak fikrindedir. 

MeJ;~i!w milletler cemiyetiw/,," 
ayrılacak mı? 

Meks~ko, 21 (A.A.) - Parlamento 
daimi encümeninin, Mekıika'nrn Millet
ler Cemiyetinden ayrılması hakkında 
yarın karar vermesi ihtimali vardrr. 

Delegeler döniiyorl,ır 
Paris, 21 (A.A.) - Bay Eden tay • 

yare ile Londra'ya gitm,tir. Dük ve 

Düşes dö Kent aynı tayyare ile hareket 
etmişlerdir. B. Pol Bonkur da bu aabah 
Paris'e hareket ebniştir. 

Habes ..... askerleri 
miidafaa icin 

Adisababa yı 
mevzi aldılar 

(Başı 1. inci sayfada) 

neh'i İşgal ettiği bildiriliyor. 

JI 

ltalyanlarm, ilan ettiklerinin hila
fına olarak faşizmin yıldönümünde 

Adisababaya girmeye muvaffak ola
madıklarını gören halk küçük kafile
fer hal;mle tekrar şehre dönmeye 
başlamıştır. Bunlar, yakın olmayan 

bir tehlike önünde kaçmış olmaktan 

dolayı bir az utanmış gözüküyorlar. 

Bir lıabeş bas1.-ım mı? 
Henüz resmen teyid edilmemiş bir 

habere göre, bir habeş müfrezesi Des
sie civarındaki tayyar meydanına ge
celeyin dağdan inerek baskın yapmış 
ve nöbetçileri öldürdükten som·a ora
da bulunan 17 tayyareye ateş vere
nle tamamiyle yakmıştır. 

Cenubdal.·i italyan ileri luırı•la·Iİ. 
Cenuptaki italyan ordusu nezdin

de bulunan Royter muhabirinin gön • 
derdiği bir telgrafa göre, kuvayi kül
liyeye muvazi olarak şimale doğru 

ilerliyen libyalılar kolu Birküt'ün 70 
kilometre ötesinde bulunan Sagag'ı 
işgal etmiş ve bu suretle habeşlerin 

Sasabaneh'deki sağ cenahının muka
'emetini kati olarak kırmıştır. Bu şe-
1-!ı İtalyanların eline düşmüştür. Lib
yalılar kolu ileri hareketine devam 

etmektedir. 
Habebler bu kolun dümdarlarına Bir

kut civarında bir mukabil taarruzda b:ı
lunmuşlardrr. Söylendiğine göt·e bu mu

kabil taarl'Uz, ağır zayiatla püskürtül • 
müştür. Libyahlar koluna karşı duran 
habeş kuvvetleri yirmi bin kadaı· sanıL 
maktadır. 

İtalyanlar geçen hafta Caimgobo 
muharebesinde ölü ve yaralı olarak 700 
asker ve 13 subay zayiat verdiklerini 
halbuki habeşlerin iki bin kadar zayiatı 
olduğunu söylemektedirler. 

Bir bombardmwtt 
Adisababa, 21 (A.A.) - "Royter'' 

dün İtalyan tayyare!eri Cali'nin merbı:i 

olan Magalo'yu bombardıman etmişler 
ve dört kulubeyi yıkmışlardır. İki kadıa 
ölmüştür. 

Buraya gelen bir habere göre, ital .. 
yanlar, Dessie yolu Üzerinde ve Adisa.. 
baba'dan 160 kilometre uzakta buhman 
ŞoJameda'ya henüz varmannşlardır. 

Habeş lıii.kilmeıinin tekzibleri 
Adisababa, 21 (A.A.) - Adiaababa

da dıvaralra hükümet tarafından yapıt" 
tınlan tebliğlerde İtalyanların işgal et -
tikleı·i iddiasının tersine olarak hükiime. 
tin Siolameda, Ankober, Puorrailu, Ha. 
uaş, Harrar, Afdem, Ciciga ve Sasnabur 
şehirleriyle muntazaman telsiz muha -
berelerinde bulunduğu bildirilmektedir .. 

Şehir halkının hemen hemen üçte bi· 
ri son günlerde şehirden gitmiştir. Ya .. 
hancıların hepsi elçilklerine sığınmışlar
dır. r ngiliz elçiliği etrafında kazdan p.
perler ve konulan tel Örgülerle bir müı. 
tahkem mevkie benzemektedir. 

İ t<ıl)·an umumi. karargalıı 
Dessie'de 

Asmara, 21 (A.A.) - İtalyan umu
mi karargahı Makalleden Dessieye ta• 
şrnmıştıı·. Mareşal Badoglio Dessie'ye 
tayyare ile gelmiş ve tayyare meyda. 
nından İtalyan konsoloshığu binasına 

kadar habeş imparatorunun ele geçiril
miş olan lüks otomobili ile gi~iştir. 

Hcıll.- Adisababa'dan /;açnwğa 
devam edi)·or 

Adisababa, 21 (A.A.)-Halkın hicreti 
bütün gece devam ebniştir. Şehir bombot 
gibidir. Binlerle yabancı geceyi İngilte
re elçiliği binasının yanı ba§ındaki park
ta geçirmişlerdir. Şehirde kalan pek az 

halk şimdi artık italyanların gelmesini 
beklemektedirler. 

Adisababa şimalinde bir 
harb başladı 

Adisababa, 21 (A.A.) - Royter bil
diriyor: Adisababa şimalinde şiddetli 

bir muharebe vuku buldi..!i•ı ~veri• 
!:yor. !' ~f11:iac yck~ur. 

ltal;yan umumi· karargahının fa§ındığı Dessie şehrinin tayyareden alınml§ bir resmi 

• 



SAYFA 4 -
istin de vaziyet ağırlaş yo 

Yen.den l<.anlı çarpışma ar oldu · Bir 
esi V' n ·Resmi ~anılar • ya ıu ı ma 

co ~ tedbirler alacaklar 
~ 

(Başı 1. inci sayfada) 
olarak mt haf aza edilm sine karar 
vermiştiı.-. Kudüs, Yafa ve Telaviv so
kaklannda asker kıtaları devriye gez
mektedir. Dükkanlar kapalıdır. 

Yahudi milli §iİTast boyuna toplan
ma halindedir, araplar, arap menfa· 
a•' rinin müdafaası için hususi fJir ko
mite kurmu§lardw. 

lliıdiselerin sebebi ncClfr? 

Eyi haber alan mahfillerin st>yle· 
diğ:ne göre lsrael Hassan isminde bir 
yahudinin öldürülmesi bu hadiselerin 
asıl sebebidir. Bu klltilden sonra ya· 
pılan şiddetli tezahürler esnasında 

polis baysallığı yeniden kurmak Ü· 

zere işe karışmış ve bu sırada iki arap 
ölmü~tür. 

Araplar bu iki kişinini ölümünü 
..., yahudiler taraf'mdan yapdmı, bir mu
. kabele bilmisil saymışlardır. Yahudi
. ler iae bunların poliı tarafmdan öldü· 
rüldüğünü söylemektedirler. 

' Vaziyet gerginliğini muhafaza e-

diyor. 

Yahudilerin ekonomik maka bele -

de bulunmağa karar veı·dikleri bildi
riliyor. 

Kudüs, 21 (A.A.) - Yafa ve Tda" 
"iv ıel-~irleri sınır! rmda dün yeni k<>· 
rı~ıkhklar olmu-;tur. Beş kişi ölmüş, 

yirmi bir kişi ağır yalanmış ve bunla
nn on üçü hastaneye kaldadmrştır. 
Kudüsten Havfaya giden yol kapah
drr. Telaviv Kudüs hattında işleye~ 

tren, Samleh yah:ımnda ta§a tutulmuş
tur. Kudüs ve Hayfada sükünet var
dır, dükkar.Jar kapalıdır. 

Hndi.1eler 1ıakkında lf r ıeMii! 
Londra, 21 (A.A.) - Filistin Ya

hudi ajansı, bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğde Filistinde bir takmı 

karga~abklar vuku bulmuş olduğaııll 
dair olan haberlerin mübalağalı ol· 
du~u bildirHnıektedir. Aynı tebliğ, 
Telavivde evlerin ateşe verilmiş oldu
ğu ve Kudüsün binlerce arap köylü
sünün tehdidi altında bulunduğu ba
berlerini de tekzib etmektedir. Teb· 
Hğde, netice olarak yalnız Yafada ba· 
21 hadiseler çıkmış ve orada.A başka 
hiç bir yerde bir gfuıa vuku.al çikma 
mış olduğu ilave edilmektedir. 

•• İngiliz 

lruvvetli 
bakanı Sll 

ordu istiyor 

linglil,an kilisesinin B. Dufkuper, 
yard m,ını istedi 

Londra, 21 (A.A.) - Vatan
daşlan muntazam orduya gönül
lü olaralt yazılmaya teşvik için 
yaptığı bir hitabede, sü bakanı B. 
Dufk per askerliğe engel olan ce
reyanları sidddle tenkit etmiş ve 
Av pa vaziyetinin 1914 den da
ha ehemiyetli olduğunu anlaca
rak ezcümle şunları söylemiştir: 

"- Vaziyet o kad r tehlikeli
<lirı ve bizi o deroce ilgilendirmek
tedir ki, bütün milletimiz bunu id
rak ettiği takdirde bu, yalnız bi
zim i~in değil, fakat dü ya için de 
bir kazanç olacaktır. Büyilk bir 
harb ba gö&tetdiği takdirde bö~
le bir afetin dı~ındn kalmak hu
.susundaki şanslarımız bugün es
l<is" nd~n azdır. Hadiseleri karşı-

4 

3 
s:z;! çccuğu düşündü

r~c'3k haftanın 

baş angıcı dır .. 

dan görmek ve mesuliyetle:imizi 
yüklenmek mecburiyetind~yiz. 

Munta:.z:am ordumuz 21 tabur
dan mütesekkildir ve bu kuvvet 
1914 de kinden azdır. Bu ordunun 
mevcud düşünülmüş olan mikdar
dan 12,000 kişi eksiktir. Avmpa 
ordumuz 1914 de 312.000 kişilik 
idi. Halbuki bugün bu mikdar, 
kağıt üzerinde 182.000 dir. 

Kiliseden istenenler 
Londra, 21 (A.A.) - Dün ak

şam Birminghamda bir söylev ve
ren sü bakanı B. Dufkuperı asker· 
liğe aleyhtar vaziyetlerini bırak
malıuını ve lngilterenin evlatla
nndan asker olarak İstifadeye 
muhtaç olduğunu idrak etmelerini 
Anglikan kilisesi şeflerinden rica 
etmiştir. Sü bakanı demi;tir ki: 

" - Milletler Cemiyeti bir buh· 
ran devresi geçirmektedir. Mil
letler Cemiyetinin zaafı, aza olan 
devletlerin kuvvet kullanmak hu
susunda kafi derecede hazır olma
dıklarından ileri gelmektedir. Bir 
dünya sulhuna inananlar bu sulhu 
kort"mak vazifesiyle mükelleftir
ler. Kilise, gençleri orduya gönill
lü yazılmaya tewik ederek kendi
sine dü§en vazifeyi yapmalıdır.,, 

ULUS 

ROMA'NIN KURUJ .. UŞl l N 

2690 iNCi YILDÜNtJl\W 

B. Mıısolini bir 
n tul\: ve .. d_i 

Roma, 21 (A.A.) - B. Musolini 
saat 11,30 da Palazzo Venezia'mn bal
konundan, saraym öniintle birik:!n hal
ka, Romanın kunılu§unun 2633 ıncı yıL 
dönümü dolayısiyle bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

,. - Bugün mü~terek zafcı·imizi ve 
müşterek sayimizi k.ıtluyor.ız. Güç bir 
yolculuktan sonra karşnmzda limaa gö
rünüyor. Beraberimizde Roma kuvveti
ni adaletim ve medeniyetini götürüyo • 
ruz." 

Şehir donamnı§.br. 

Bu sabah saat 9 da, Musolini, Roma 
merkez hastanesinin Malarya şubesini, 
ondan sonra da Tila boyunca ilerliye -
cek olan büyük yolun inşaatının açılıt 
törenini yapmışbr. 

Kısa Dış Haberler 
* Prag - B. Osten Çemberleyn, ya

nında karısı ve oğlu olduğ<.ı halde, dün 
Sezimovo • Usti köyiiıae ı:clmiş ve ora.. 
da Cumur Reisi B. Beneı'i ıayfiyeşİn -
de ziyaret eylemiı:tir. Çemberleyn ak • 
şama doğru Prag'a varmrşbr. 

* l.:.ondra - Morning Post gazete • 
ıi, donanma biritıci Lot Sir Monsell
İn yakında kabineden çekaMağini •e 
yeriııe Sir Sannıel 1-lor'un gelec:eğini 
yazıyor. 

* Viyana - Başbakan B. Şuşnig 
Avusturya devleti hakkında bir konfe _ 
rans vermek için dün akşam Milaoo'ya 
hareket etmiştir. 

* Bükreı - Dahiliye bııkıınlığı, 
Madam Lupeacu alcyhirıe bir suikast 
keşfedildiğine dair yabancı mem!eket -
lerde Ç!kan şayiaları tekzib eden bir 
tebliğ neşretmiştir. 

* Varşova - &lç.ka ba~bakanı B. 
Van Zeeland ya cumartesi ve yaaut pa
zar günü Varşovayı ziyaret edecektir. 

* Moskova - Sovyetler birliği mer
kezi icra komitesi, kazaklarm kızıl 

orduda h:%metleri hakkında evvelce 

mevcut olnn tahdidatı kaldırmııttır. 

Bundan mahkeme karariyle hak!arm· 
dan mahrum edilmiş olanlar müstes
nadır. 

* Oran - l'ayya.reci Amy Molli
aon dün Londradan gelerek aaat 16 
da Laseniada karaya inmittir. Saat 
17 de Colombeşar'e hareket etmi, o
lup orada tayyareıini Londradan ge· 
tirilen parçalarla tamir edecektir. 

* Hsingking • Mançuko • - Dört 
kişi divanıharbe verilmiş ve vatan 
hainliği, casusluk ve komplodan suç
lu olarak idam edilmişlerdir. Bunlar 
şimali Hsingan vilayeti valisi general 
Lingsheng, şimali Hsungan vilayet kı-

taları kurmay reisi general Fuling, 

vilayet sıyasal kalem şefi M. Şund ve 

general Lt1ngaheng'in katibi M. Vai
linglaidir. lki mogol memur daha ay
nı suçlarla on beş ve on iki sene ha. 
pis cezasına mahkUın olmuşlardır. 

MİLLETLER CEMİYETİ 

KONSEYİNDE 

• 

he ya 
s 
a 

ad Dava'.l 
aJıulnu 

HiJKÜM ETİMİZ TOPLULU.E'" -
LA ALIN \CAK BtJTU~ KA

RARLAR\ iŞTİRAK ED~CEK 
(Başı 1. inci sayfada) 

miştir. 13 fer komitesi muhte:-em baş
kanı ve bu müşkül iş e kendis"ne ynr· 
dnn eden milletler cemiyeti genel sf'k
referi B. Avenolun bu husus~ sarfct· 
ekleri gayretleri burada sitcıyi.şle kay. 
detme e borçlu l:ıulunuyorum. Bu 
münasebetle, muhterem meslekt<4~1a
nmmın noklai nazarına i'tirak ede
rek harp hattı hıı.rekeıleri hakkında 
and)aşmalar ahlcam1na l<arıs uygun
suz olarak herhangi bir ~elcilJe ve her• 
hangi bir harbde gayri İnsani usulle
rin ne kadar şayanı takbih olduiunu 
kaydetmek isterim. 

lngiliz ve fransız mümesaillerinin 
sözleı·ine İştirak eder ve hükürneti· 
min, toph:ılulda ahna<:ak bütiin kaa;ar· 
lara iştirak edeceğini bildiririm.,, 

Paris Biiyiih Elçimizin temasları 
Cenevre, 21 (A.A.) - Türkiyenio 

P aris büyük e!ci!li B. Suad Da.va% dün 
BB. Eden, Pol Bonkur ve Potemkin 

ile a ... un uzadı~·· ve ayrı ayn görü~
mü~tür. 

Evelki gün de B. Titülesko kendi· 
&İni ziyaret etmi,tir. 

Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti genel ıe!creteri B. Avenol 
Türk.iyenin Pariı Büyük e ç· si B. Su
r.ıd Da1razr bı;ıgün öğle yemeğine ça
ğırmıştır. 

----·----
Polonya da siyasi 

buhran 
V;ırı:ova, 21 (A.A.) - "Havas ajan

sı bildiriyor: "Gazeta PoL.ka" n.m hü

k iimete karşı yaptığı şiddetli hareket 

gizli buhran doğurmuş ve C'1D1Ur re· 

isi Mosiki'nin ınüdahalesi bu buhra· 
nın hemen patlak vel'mesine engel ol· 
muştur. Göründüğüne !!Öre M. Moa"ki. 
millet Pilsudskinin 12/ 5 tarihinde Ö

lümünün yıldönümünü yaprnağa ha
zırlanırken onun halefleri arasında 

bir anla~mazlık çıkmasma engel ol
mak istemiştir. 

Lvov, 21 (A.A.) - Kısmi mahiyet· 

tetki protesto grevi sükun içinde de

vam etmektedir. Hiç bir tezahür ol

mamıştır. Su, gaz, elektrik ve telefon 

normal surette i~1emektedir. Öğle üs
tü tramvay İşçileri, i~ almak Üz~re 

müracaat etmitlerdir. Mıntakanın di· 

ğer §ehirlerinde de grevler çıkarmak 

teşebbüsü tamamen akim kalmr~tır. 

Var§ova, 21 (A.A.) - Sıhhi sebeb· 
lerden dolayı geçen pazar günü Bu-

dapeşteyi zıiyaretini geciktirmit olan 

başbal:an B. Koscialltovski, Budapeş· 

leye çar~amba günü hareket edecek
tir. 

22 N!SAN lSJG ÇA Ş '\I :DA 

H all~evinde 
Azerbaycanlılar 

•• •• gunu 
D-J.n saat 18 de azerbaycanlı kar• 

de~lerimiz ankaralılara güzel bir mü
zamere verdiler. Salon saat 18 de ta
mamen dolmuştu, Azeı·baycaıırn eski 
mebuslarından ve ilim adamlarından 
B. Mehmed Sadık Azerbaycanın kül
tüı.-ü, ed~biyntı ' 'e şair!eri hakkmda 
bir konferans verdi. Derin b'r alaka 
uyandıran ba konferansta, B. Meh· 
med Sadık, çek eski devirlerde öz 
türkçe, yalnız kelimeleri türkçe deeil, 
bütün anlamiy!e fürkçe yazmış bulu
nan ş.airlerin eserlerinden bazı par
çalarmı okuyarak onlan bize tanıttı: 

Azeri türk şairlerinden Şükiıhi, 

Kansi Mehmed Bakır Hallali, Ye eser• 
leri hakkında mümkün olduğu ~dar 

dinleyicileri aydm attı; orijinal tab· 
lillerile bu şairlerin eserlerindeki Ö· 

nemli noktalara. işaretler koydu. 

B. Mehmed Sadık muasır azwi türk 
edeb~yalmm, tesirlerinden, karakte
ristik noktalarından bahsettikten son• 

ra U1u Atatürke bütün türk dünyası• 
nm saygılarını sundu ve kendini ta .. 
kib edecek olan pı·ogramı s5yledikten 
scnra sözlerine nioayef verdi. 

Konferanstan sonra, azerbaycanh 
gençlerden kurulmuş bir saz heyeti• 
ni sahnede gördük.. Bunlardan hep_ 
bir ağızdan şamlı şarkısını dinledik4 
Saz ve şarkı ile beraber azeri kostü"' 
mü giymiş bulunan Me!uned Ali Şam .. 
lıyı oynadı. Bunu diğer arkadaş1arr 

bnail Gökceker ve Latif Aküzüm de 

katı~lılar. 

Oynudan sonra azeri genç ıair Ali 
"Meçhul asker'' adlı giizel bir tiirini ; 
Baku şivesiyle okudu. ve f?k alkıılan• 
dı, bunu B. Nareddiniıı "Gurbet gÜ• 

verı:ini" ıüri takib etti. ; 

Şiirlerden so:ıra Atatürk marşı ıaz-1 
la beraber söylendi ve azeri a:ençler 
de oynadılar. Bunu koro halinde söy .. 
lenen "Tebriz1

' ve dağlar farkısı ta• 

kib etti. 

Bun an sonra ~ e ımed Sadık bü· 

tün dinleyicilere ve Halkevi arkadaş• 
larına teo;;<:?~dr.fü·lcrini bildirdi ve Ulu 
Atatürke bütün azerbaycanhların 

sa:r'!ılarmı sundu, 

Müsamere bu suretle bitti. 

----·----
Arsıulusal İzmir f uvarr 

pavyonları 
lzmirde 350 bin metre murabbaı 

saha üzerine tarh ve tanzim edilmekte 

olrua Kültür Parkı içinde yeniden kurul. 

makta OOın arsıulusal lzmir fuvarı, 100 

bin metre murabbarna yapılacaktır. Ge.. 
çen yıl bu saha 35 bin metre murabbt 

idi. Bu s.:ıretle fuvarda ge;en seneki 

yer s:kıntısı bertaraf edilmiştir. Ecnebi 
mütsııeselerden yer kirası alrnm·yacak
tJ.r. Sergiye iştirtk edecek yerli frnıa-

lar için de geçen yıla nazaran % 50 
tenzilat yapılacaktır. Fuvar konı:tesi 

kendi hesabına P"'"yon yapl!racak ve 
bunları çok ucuz bir bedelle lü-aya •e • 
recektir. 

Tefrll{a: No: 69 garb kültürü olmaktan çıkmış, artık dün
ya kültürü kısaca ve hiç bir geografik hudud 
tanımakstım, sadece "ktiltür" olmuştur. 

tür lapasrnın mukadder olması demek de
ğildir. Bilakis ve her şeyden önce, Asya mil
letlerine aid hususiyetlerin işlenmesi ve 
meydana çıkması demektir. 

acılara iştirak etmenin ilk şartıdır. 
Anadolu'daki halkın daha büyük savaşın 

başlangıcında, vahdetli bir millet teşkil et
mekten ne kadar uzak olduğunu ve on bin
lerce yıllık bir tarihin Anadolu nufusunu na
sıl karmakarışık bir hale getirmiş olduğunu 
kitabnmzın başında anlatmışttk. Milletler 
carsısı İstanbul ile Dc<{u Trakyasma gelin
~e, buradaki vaziyet, Türk unsurunun Ana
dolu1 dakinden de fazla aleyhinde idi. Bu ırk
lardan ve ırk artıklarından, on beş sene için· 
de, vahdetli ve kendi varlığına inanan bir 
millet meydana çıkmıştır. Sanılmasın ki, 
dava bununla tamam olmustur. Milletle§rne 

Yazan: IVorbert von B/SCHOFF 
Türhçeye çevır~n: Burhan BELGE .. _ _..:... ___ _ 

Bu iki meseleden hiç birisi, Türk mille
tinin eski hayat telakkisi ile halledilemezdi. 
Millet fikri ite modem teknik. garb dünya
sının çocuklarıdır ve islam dünyasına tama· 
men yabancıdır. Bunlar garb medeniyeti çer
çevesinden ayn ayn koparılarak şark cemi· 
yetinin içine iki yabancı unsur olarak nak· 
ledilemezdL Böyle sathi bir nakil neticesin· 
de, garb varlığının iki esas kategorisi olan 
millet fikri ve modem teknik, bütün "dina· 
ınizm" terini mutlaka kaybedeceklerdi. Ve 
naki'clen sonra, her ikisinin de, Türkiyeye 
an,...,1< enkazı getirilmiş olacaktı. 

Her ikisi de, kocaman birer ağaç olmuş
tur. Kaldınhp bir başka toprağa ekilmeleri, 
imkansızdır. Meker ki, bunlarla beraber, 
bunl..,rm kök salıp hayat emdikleri garb kül
ti."ri'niin toprağı beraber nakledilmiş olsun. 
Ç .. n1t:i garb kültürü, yirminci asırda, artık 

Mil1et ile tenik'i kabul demek. bu kültür'ü 
kabul etmek demektir. Türk milleti, bu iki
sini almak isterse, bu kültilre girecek ve son 
yıllarında her ehemiyetli hayat bahsinde ta~ 
mamiyle aksi bir istikamet almış olan islam 
kültüründen çıkacaktır. İster millet ister 
teknik parçasını se~mek istesin9 Türk mille
tini bu iki yolun her ildsi de, hep aynı nok· 
taya çıkarmaktadır: Garb kültürü camiası
nın içine girmek lüzumu. Davanın gerek 
manevt gerek ise teknik şartlarım yerine ge
tirmek, işte Ga.zi ile onun neslini bekliyen 
vazife budur. Türk milletinin inşa davası, 
bu vazifenin içindedir. 

Hadisenin ancak böyle bir inkişaf seyri 
takib edebileceğini, bize, onun yalnız Tür
kiye'de bu tarzda cereyan etmesi değil, bü
tün Asya milletleri için, bunun şimdilik far. 
kında olsunlar veya olmasınlar, mukadder 
olm::ısı ispat etmektedir. 

Fakat Asya milletleri için aym şeyin mu
kadder o1ması demek, sentimental bir gö
rüşle, bütün eski Asya kültürlerinin eriye
rek tatsrz ve yeknasak bir beynelmilel kül-

Satıhta yürüyen bir biribirine benzeme
ğe mukabil, derinde, Asya milletlerinin fark
lılaşması hadisesi inkişaf edecektir. Bugün, 
islam dünyasında, tıpkı Avrupa devletleri
nin doğuşuna benziyen bir hareket mevcud
dur. Eski ümmet birliği parçalanarak yeni 
millet başkalığı onun yerini almaktadır. Fa
kat yeni doğan milletlerin bu biribirleriyle 
ve biribirlerine karşı kımıldamşlarr, yeni ve 
herkesi biribirine birleştirici bir yeni dünya 
kültürünün doğum ağrılarından başka bir 
şey değildir. 

Bugün Asyanın feda edip attığı, eski din
darlrk dünyasının sembolleridir, din iymanı 
içindeki huzur ve istirahattır. Asyanm ara
yıp elde ettiği ise, dünya kültürünün ve dün
ya saltanatının kaynakları ve insanlığın ati
sini hazırlamakta olan acılarla ıstırablara 
katılmak arzusudur. Asya milletleri biliyor
lar ki, milli varlıklarında yatan hususiyet
leri işlemek, milli kuvvetlerini inkişaf ettir
mek ve milletin millet olması davasının em
rine vermek, dünyayı dünya yapacak olan 

' ~ 
hadisesi, öyle ucu bucağı olan bir şey de.ın-
dir. Millet o varlıktır ki, her gelen nesil o
nun çehresini kendine göre yontar ve onun 
ruhuna nüfuz ederek yeni arzularmt yerine 
getirmeğe çalı~ır. 

Şurası yalnız hiç şüphe götürmez ki, 1914 
ile 1934 arasındaki muazzam deği!:meler göz 
önünde bulundurulunca, Türk halkı gerek 
zihniyet gerek bünyesi itibariyle öyle vah
detti bir milli manzara arzetmektedir kii 
Türk milli devletinin vücud bulmasına, da .. 
ha simdiden tamamlanmış nc>.-ı;ariyle baka-1 
biliriz. (Sonu var) 



1'i)ulıo hi;~esi: 

lkevi ıde: 
Epiy zamandır sahne 

faaliyeti ffÖrtermiyen 
Halkevi ten.sil kolu .1i

h yet Hü leci'yi sahne-
~ ye koydu, dö~J·n~ü 

t ms lin te n k b !u-

nabildiğ;m eaerı kesif bjr hııJlr 

kütlesi ile birlikte candan al -
kı'llachm. Hülleci, mevzu ve sey· 
ri itibariyle (fars) nevindendir. 
Kiprokosu ve sahne darbeleriyle vod
vil tipi de göstermektedir. Sahne tek· 
nii:ine ve realiteye uymıyan yerleri, 
hatta sarkan ve aksayan sahneleri 
yok değildir. Eserin fars nevinden ol· 
ması bütün bu kusurlan örtmektedir. 

Esasen müe!lifinin de itiraf ettiği 
ıreçhile eser yalnız halkı giildünnek 
'Ye eğlendirmek kasdiyle yazılm!ştır 
ve biç bir iddiası "yoktur. Bu cephe· 
den bakarsak Hülleci; güz.el, müteca· 
nis, seyyal üslubiyle cidden muvaffak 
ve bilhassa mahalli rengi tam ifade 
eden ve her zaman ayakta durabile
cek bir eserdir. Fazla olarak Hülle· 
ci'nin halkı eğlendirmekle bearber 
bir de dü~ündüren tarafı vardır ki 
bu nokta cidden üzerinde durulmağa 
değer: 

Dini, menfaatlerine alet eden yo
bazların aile rabıtalariyle nasıl oy· 
nadıklarmı. aile ocaklarmı kendi ke· 
yiflerine göre nasıl yıkıp yaptıklarını 
eserde bütün çıplaklığiyle görmek 
kabildir. Tarihe karışmış veya karı,. 
mamış i~timai yaralarımı:n deşen hu 
gibi eserlere tiyatro kütüphanemizin 
ihti.,ac.ı o kadar çok ki.. Hülleci'ye 
milli kütüphanemi:r:de mutena bir 
mevki vermekte k.o.tiyen teredcüd et

memeliyiz. 

Tem.~le gelince: 
Güzel tertib edilmiş cidden orıJı · 

nal bir dekor içinde, (ufak tefek ha· 
talarma rağmen) temiz denebilecek 
ziya oyunlariyle Halkt"vİ çocukları 

Hülleci'yi amatörce deiHI hemen he· 
men 11.ktörre canlllndırdılar. 

Sekizinci'de Nebile'nin annesi ro
lünü oynıyan Bayan Nirrar H"lleci'de 
Rukiye rolünü oynuyordu. Sahneye 
ikinci defa olarak çılt n bu gençteki 
is idadı bilhassa fonetik ve deklam!!S 

yon inceliğini ve tabii!iğini takdir et· 
mek lazım. Türk sahnesinde bu ka
dar güzel ve tabii konu~an sana kaT 
görmedim desem müb,leğa ebniş ol· 

mam. 
Melek rolünde Kadriye saf, te~İ:ı: 

bir kafes arkası kadınını büyük bir 
mtı"a ffakrvctle canhndrrdı. 

Adile Dudu cidden enfesti. Fazla 
bir :,ey söylcmiyece[!irn: enfes. 

Zehra rolünü oynryan Dilfüruz 

Tefrika: No: 40 
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ıru~ci. ,r.: cnn..le rol a
ite!~- 'ilttr &."t' pr-

1 slcn bir :rahnr. 

ati j~:n b5 ük ümidler \•.ıdediyor. 

Hilmı'yi (Hü'leci) eserin güç bir ka
rakterini B. Mesud büyük bir gayret 
ve -;empati ile sonuna kadar aksat

mad::ın götürdü. 
Hafız Halil rolünü oynıyan Bay 

Fethi'dc büyük bir komedi istidadı 

seziliyor. Kendis:?'lden daha güzel da

ha muvaffak tipler bekliyebiliriz. 
Bay Nüı:het küçücük rolünü (hlT

sız parti'!{) mükemmel oynadı. Sa
matyalı demirci çınğı şivesiyle, a
hen ,...ile gözümiizde canlandı. 

Şerif roliinü oynıyan arkadaş ba
zen ifrat ve bazen tefrite kaçarak 
eserin sevrinde ahenksizlik husule 

ge!İriyordu. Sahnede mübaleğanın 

da yeri ve derecesi olduğunu husu
siyle sahnede ölçüsüz hiç bir hareket 
yapılamıyac!\ğrnı unutmamak lazım
dır. Bu kıymetli arkadaş biraz itida
le rücu ederse müellifin arzu ettiği 

hilekar, çaplan mahalle çocuğunu 

pekala canlandırabilir. 

imam, aç gözfü, ve biitün mana
siyle tam bir yobazdı. Bay Ekremi 

tebrik ederiz. 
Molla rolünde Bay Karni kıyafeti 

ve evzaı ile pek iyi idi. 
Bunların hepsin;n fevk;nde sahne

de hııl 'ki trr c~iz bir türkce dinle
dik ki bence en büym• kazanç hı·dur. 

*"~* 

İzmit orta mekteb tale
beleri Adapazarmda 
İzmit orta mektebinden altmq ta

lebe, müdür ve hocalariyle birlikte 
Adapazarrna gelmişler, burad"\ orta 
mektebde misafir kalmışlardır. Mi>a
firlere, ha'kevinde bir çay verilmiş, 

k:>mşu iki şehir kii]tür a!akadarlan ta_ 

ruştırılmış, güzel konuşmalar ya9ılmış-

tn·. . 
Adapazarı orta mek~ehi, lzmit!i mi

safir'erine Adapazarımn görül::ctk yer
lerini, bu arada Adapazarı bez fabr:k"1llı, 
Arabuıdenin ve Nasrullahın ipek fahri 
ka:arını, meşhur çarklarını gezdirmişler· 

dir. Pazar günü de spor alanındaki A<la 
idman yurdu voleybol sahasında iki 
mc:kleb voleybolcu!an b:r voleybol maçr 

yapmı~ lardır. 
İzmit orta m ktf'bi muar!im ve ta!e_ 

heleri, iki gün k11ldıklan Adapazarındııki 
gezilerinden çok memnun kalmışlar ve 

ULUS 

Anadolu, Beşiktaş, 
Galatasaray 

Ankara kulüblerile 
karşıla~mak üzere 

geliyorlar 
HUGÜN AN DOLU - ALTIN 
ORD KAR~LAŞIYOR!,AR 

Önümüzdeki hafta i~İnde Ankara
mız heyecanlı ıpar günleri yaşıyacaktır. 
Haber aldığımıza göre, lstanb:.ılan üç ta
nmru1ş takımı ş_ebrimiz kulübleri tara
fından Arıkaraya davet eılilmişlerdir. 
Bu takımlar ulu.sal egemenlik, bir 1118YU 

ve cumartesi. pazar tatillerinden istifade 
ederek ku!üblerimizle karşdaşacak1ardır. 
Bu üç k:.ılüb, Anadolu, Beşikta, ve Ga
latasaraydır. Burada, Altın Ordu, Aa.. 
kcu-a Gücü, Çar.kaya, Gençler Birliği 
ve Muharız Gücü ile maç yapacaklardır. 

Anadolulular dün ıehrimize gel
mi~lerdir. Bu.gün ilk maçlarını saat 17 
de, Ankara gücü alanında Altmordu 
ile yapacaklardır. Beşiktaşın bu sa· 
bah şehrimize gelmesi beklenmekte
dir. 

Anadolu fstanbuYun en eski ku
lüplerinden biridir. Parlak bir mazisi 
vardır. Senelerce birincilikte, Fener
bahçe, Galatasaray ve diğer kulüp
lerle boy ö\çüşınü~tü. Umumi harbta 
hir arabk ikinci kümeye diişen Ana
dolu, az za.nıan sonar, es!d mevkiini 
tekrar kazanr.:ııştır. Bu yıl Jik maçla
rında Vefa, Süleymaniye ve Beyko
zu yenmiştir. Gec:;en pazar da Ga'ata· 
saraya ancak 3-4 mağrap o!mu~tur. 

Burada, Halid, Ahmed, ~ükrü. 
Gündüz, Liva, Memduh, Zeki, Salih, 
Şevket, Mustafa. K~nandan mürek
kep bir taknn çıkaracakları söylen
me etedir. 

Altmordu da hu pazar Gençler 
Birliğine karşı çıkhğı kadro ile oyna· 
yacakhr. 

iki genç takrmdan bize güzel bir 
zaç göstermelerini isteri2. 

Ar >adarlar tarafından tesbit edilen 
m:ı; günlerini sırasiyle yaz:yoruz: 

22 nisan çnrş:mıba: - Albn Ord.a • 
Anadolu 

23 nisan - perşembe: - Muhafız 
Gücü - Beş •kta!f 

25 nisan cumartesi: - Çacl..--a,Jra. A· 
na dolu 

25 nisan pazar: - Ankaı-a Gü-.:ü • 
Bq'ktaş 

1 mayıs cuma: - Gençler Birliği • 

Galatasaray 
3 mayıs pazar: - Ankaı·a Gücü _ 

Gafatasary 
Be~ikta, maçlan 23 nisanda açılma 

töreni yapılacak olan Muhafız Gücü a. 
lamnda oynanacaktır. Diğer maçlar An
hra Giicü alanındadrr. 

arkatla!lannı da lzmite davet etmişlerdir. 
İzmitli talebeler, İstasyonda lll:!kteb

liler ve halk tarafından, halkevi bando· 
sunun da iştirclciyle mel"asimle karşılan
mışlar ve gene böylece uğurlanmışlar. 
dıı·. 

SAYFA 5 
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D ·;~ "iniişler 

Sait Faik in «Semaver» i 
Gecen günkü yazımda umumi 

karakteri üzerinde düşündükleri
mi kısaca anlatmış olduğum "Se
maver", tekniği ve üslUbu itiba .. 
riyle, türk edebiyatına, yeni, taze 
ve orijinal bir hava getirmektedir. , 

Her şeyden önce Said Faik'in 
bir artist değil bir şair olduğuna 
isaret etmeliyim. Fakat sair der
ken, bizde nasılsa tesekkiil etmiş 
olan mefhumu değil, fransızca po
ete kelimesinin en geniş manası
nı kastediyorum. 

Sait Faik artist değildir. çünkü 
yazıları. müsvedde üzerinde bir 
laboratuvar calısması yapılmamr§ 
olduğunu ilk bakıc;ta göz önüne 
sermektedir.Zen~in bir ic alemin 
ifadesi olan sat;;.lar ara.::~d:ı ka
yıdsıı bir ihmalciliğin bıraktıiı 
ve p~k az bir itinayla ayıklanabi· 
lec.Pk birçok oürüz!ere r~stlıyoruz. 
Anl~tr<>t=l. hiribirini tcıkib eden 
"rrıazii nakli veya siihudi" üçüncü 
müfred !".::ı •uslan ile, art.ık bu ka
dar taze bir üslubun icinde yer 
bulmaması laznngelen "avdet et
mek" gibi bazı eski kelimeler ve 
kiic::elf>r buna bir misal olarak gös
terilebilir. 

Semaver miiellifinden bahse
derken. de.~erli bir edibimizin ile
ri slirdüğü "te~aür'' vasfını ben 
hiç yerinde bnlrnıyorum. Mesela 
şu satrrlarrn zahiri özentisi altında 
deruni bir samimiyetin en beliğ 
ifadesini bulmamaya imkan var 
mtdrr?: 

Bir yaylı hatırlıyorum. Hayvan, 
yol ve yulaf kokan keçelerinin ü
zerinde çocukluğumun sevgilisini, 
yıunuşak ve tombul avuçlariyle. 
yolun iki tarafında uçan kuşları 
allrı.~lar görüyorum. Sonra gene 
çocukluğumun sevgilisini, bir de
Jlfa kenarrnda laciverd ve sıkı ro
banun icinde dola.~ır seyrediyo
rum. J(orkıı, yol boylarınca etra
fımı sarıvor. önümde uzayor. Sev
mekten korkuyorum. Başka arzu
lar, ihtiraslarla atıldcğım yolda be
ni avare ve çırçıplak, ba.~ı her ma
m1da boş brra.kacak yalnız bit sey 
oldu,ğunu biliyorum, ve ondan; 
karanbkatn. riyadan. zulümden, 
lı ·;rriyetsizlikten korkar gibi ür
kü vo rum. 

Y ukardaki satırları, derin ma
nasına nüfuz etmeye ve ifadesi ol· 
dnğu iç haleti anJamaya çalı~arak 
okursanız bunlarda en küçük bir 
sunllik ve özeni§ bulamıyacağmı
za eminim. 

Sait Faik, psikolo.ii meraklısı 
de~ilcHr. Yani psikolojivi, hika
yede bir etüd mevzuu gibi alarak, 
sahıslarmın iç benlikleri üzerine 
bir pertavsızla eğilmeye lüzum 
görme?:. Portrelerini çizdiği ve 
gündelik hüviyetleri sizin icin ek
~eriva mechul kalacak olan sa· 
hıslarr anccı'< hareketlerivle ve ko
nusmalarivle takdim eıier. Fcıkat 
siz. satrrların ara~mda, bahse 
m~vzu olan sahsın 'f\det::ı ca11lan
d1<Yınr. gezdiğini, yürüdüğünü. ne-

!es aldtğım, konuştuğunu ve sev. 
diğini seyreder gibi olur, ve, kita· 
hı kapadığınız zaman, hafızanız. 
da ondan, adeta tanımış ve sev
miş olduğunuz eski bir aşinaya a
id bir iz kaldığını görürsünüz. E
sasen sanatın en büyük meziyet
lerinden biri de bu vasfında aran· 
malı değil midir? 

"Semaver" de, ihtimal en uzun 
hikayenin içinde anlatıldıO-ı icin b v • ., 

en harir ve etraflı tip, ."ihtiyar ta
lebe,, dir. Kendisini betba.htlrğa 

ve nihayet çıldırmaya mahktlm e
den hududsuz safhğınm hikayesi
ni okuduğumuz bu zavallı ihtiyar 
genci, müellif, hikay~sinin başm· 
da hirkaç satrrla şöyle tanıttr: 

Yaşrnı en mahrem arkadaşma 
bile söylememİ§tİ. Fakat biz; o
nun yaşını tahmin etmek için Ön· 
!erimizde !Carab şişeleri, etrafımız· 
da "Marn"' Irabramam beyaz br
yıklı lransr:ılar, karşımızda kah· 
vecinin verem yüzlü kızı, bir saat
ten fazla konuştuğumuzu bilirim. 
Sonra kalkrp pansiyona yemeğe 
giderdik. Bfr sa.at içinde bazme
dilebilen rıcrzr akşam ;yemeğini 
bitirince gene kahveye kO§ardık. 
lbtiyar tale~ yemeğini, çirkin ka
dınlarrn bol bulunduğu her pansi. 
yonda ve herkesten evel yerdi. Biz 
kabveytJ girince onu, sobanın ba
şındaki masada oturmuş bulur
duk. Mabal/1 gazeteyi k,eyil ve 
hüzün arası bir t.avurla okurdu. 
Biz selam Yerirsek alır, vermez
sek, selam vermeden yanımıza ge
lir, otururdu. Kendisi srrp veya 
hırvattı. Türk talebeleri her ne
dense çok severdi. Bilhassa aro
mızdaki ızzun boylu, adeta uzun 
boylu olduğu için kanbur, sırpça 
bilen arkadaşımıza. bayılırdı. Onu 
aramızdan tereyağından kıl çeker 
gibi alırdı. 

Bu en uzun hikayesini, kit br
nın en güzellerinden biri ya ·n 
hususiyet, bize, müellifin kısa s .. z
maya mahkfun kalacaklard~n ve
ya böyle yapmaları kendi lehleri
ne olacaklardan bulunmadığını 
kafi bir sarahatle gösteriyor. Bt1 
uzunluk bizi sıkmak şöyle dursun, 
ancak alakamın artırmayı int ç 
ediyor. Ve belki ötekilerden daha 
uzun anlatıldığı icindir ki ihtiyar 
talebenin portresini haftzaıuızda 
daha kuvvetli kazılmış buluyoruz. 
Hikayelerin hiç birinde lüzuın~uz 
ve can sıl'"<'cak bir uzatışa r~stla
mryoruz. Bilakis, hazan müb:ıle
ğaya kadar varan bir kısaltış g::y
retinin izleriyle h~~nen her sayı
fada ka~ılasıyoruz. 

Sait Faik'in sık sık müracaat 
etti~i ve pek yüksek bir kudretle 
kullandı~ı tasvirler brikaç çizgiy'e vi;cuda ~clmis krokileri andı
nr. Bu krokilerde her şey veciz, 
his~ettirici ve anlatıcrdır. Kiicük 
Stelyan06'un oyuncak gemisini 
anlatırken yaptı~ı gibi, bazen lü
ıZUmSUz sanılab;lecek tasvirleri, 

- Sayfayı fellİrİnİz • 

- Memnun.musun yavrum ... işte kalktın! 
Elinde tuttuğu şişeyi kızma koklatmak 

için yanma oturdu. 

Yazan: ]ak ŞA RDON 
Türkı.;eve ı.;evıren: Nasuhı BAY DAR 

halinde idi... fakat bütün bunlar birer haki
katti... Uykuda değildi. Fakat bu ateşin kar
şısında sanki eti kolu bağlr idi ve yüzünde 
ter damlalarının dolastrf rnı hissediyordu. 
Kendi kendine: "Bura~ı cehennem olacak," 
dedi, "işte, yeryüzünde iken ben bu odada 
yasamısttm ... onun mektublarını su ateşe at
mrŞtım: İşte besbelli; bu ateş hi~ sönıniye
cek ve kımrldamaksızın onda yanacağım! 
çünkü giinah işledim ... şu kadınlar da benı 
bekliyorlar ... " 

Bazı zamanlar, uyanınca, odasını, yata
ğ~n pencere karşısında durduğu zamanki gi
bı ~ulacağını düsünerek gözlerini açmağı 
gecıktiriyordu. Fakat bir el bileğini yakala
yıp, beyninin içinde öten bir ses: "Dur!" di
yordu. Ve o zaman çekmekte olduğu i~ken
cenin. bu alev alev yanan ateş karşısında ve 
o iki fena kadının arasında, eskisi gibi de
vam edip gittiğini anlıyordu. 

Heyecanlı hali ile: 
- Kolonya suyu, divordu. Sen kolonya

yı seversin, değil mi? Üstünü ört. Bu şal 
çok yumuşak değil mi? 

-·-----
"Acaba hasta mıyım?" dedi. Başını kaldırır
ken sonsuz bir acı duydu ve hiç bir şey gör
meden, yavaş adımlarla, nazik bir 
yük taşıyormuş gibi, odasına gitti, dolabının 
bir çekmesini çekti ve aldığı iki paket dolu
su mektuvu şömineye attı. 

Zor yanan kağrdları karıştırmak için 
iğildi ve ensesinde dayanılmaz ağrılar his
sederek tekrar doğruldu. . . . . . . . . . . . . . . . 

Bert gözünü açtı ve yanında alev alev 
yanan ocağa baktı. Beyazlar giyinmiş iki 
kadın. odanın bir köşesinde, alçak sesle ko
nuşuyorlardı. Oda, kendi odası idi, fakat da
ha az döseli gibi görünüyor ve mobilyası da 
acayip bir surette sıralanmış bulunuyrodu. 
Kımıldamaksızın, yüreği knvvetli kuvvetli 
çarparak, başı ağır, anlamağa çalışıyordu ... 
Yücudu rüyaya mahsus bir şeyle mücadele 

Acı çekmekte olduğunu söylemek isti
yor, fakat konuc;maktan kor!~uyordıt, ve 0 

kadınlar da sanki çekjnerek, kendisini göz 
hapsi altında tutuyorlardı. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Ana!;'mm sesini işiterek bir kabustan kur: 

tulduğunu zannetti. Fakat kendisiyle ne§e~ı 
neseli konusan kadının anası olduğunu hır 
türİü anlıya~uyordu. "Annem iyi yiirekli ve 
ince hisli idi; çektiklerimi o anhyabilirdi.. bu 
o değil. .. iskenceme bu acryı da katıyorlar ..• 
onun hayalini görecek, kendisiyle konuşa
ca~ım ve o da bana bir yabancı gibi cevab 
verecektir .•. ,, 

• • 1111 ,, • • • • • 
. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .. 
Kadınlardan biri: 
-Bugün sizi kaldıracaklar, dedi. 
Ilık su ile dolu bir liğen getirdikten son

ra Bert'in arkasına bir yastık yerleştirdi. 
Saçlarını örerlerken yorulan Bert, şez

lon~ üzerine konulmuş olan Mösyö Dö
gui'nin şalını tevekküllü bir bakışla seyre
diyordu. Birdenbire yatağı açtılar ve uzun 
.zaman bacaklarının üzerine yüklenmiş olan 
yorganları attılar ve Bert, aydınlıkta 3ca
yip surette küçük ve beyaz görünen c.ıplak 
ayaklarında serin bir nefes hissetti. Kolla
nm kadının boynuna doladrktan sonra, bap 
sallanarak sezlonga götürüldü. 

Madam Dögui, sevincinden soluk soluğa 
odaya girdi. 

Bert, gözünü krrpmadan kapıya bakıyor· 
~u. Ke~d! k.eı:ıdine: "Şimdi şuradan kaçaca
gım. Hala hızım evde olup olmadığımızı an· 
hyacağım. Belki Hortans'ı görür, konu§u
rum." 

Dikkatle, yatağın çarşafını değiştirmek· 
te olan kadını gözetliyerek bir bacağını şez
longun yanından sarkıttı ve sonra kuvvetli 
bir hamle ile kapıya doğru atıldı ve s.aJJana
rak bir adım attı. Aynada bir ölü yüzü göre
rek yan baygın bir halde tekrar şezlonga 
yuvarlandı. 

Onu tekrar yatağına götüren kadın: "Alı 
yaramaz kız, annenizi korkuttunuz. Sizi bir 
dakika yalwz bırakmak kabil değil. .. " diyor
du. 

Sonu var) 
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ancak bıze mevzuun ağırlık mer
kezi olan ve bütün alakamızı üze
rinde toplamak istediği bir obje 
üzerinde teksif ettiği için hesablı 
ve yerindedir. Bu küçük geminin 
tasvirinde biz doğrudan doğruya 
Stelyanos'un ruhunu bütün çıp
Jakhö-iyle seyrediyoruz: 

Gemi üç !Tokalı idi. Flokalar
dan biri dört köşeliydi: yelken sa
kız gibi beyaz, kalın ve temizdi. 
Trifon günlerce bu yelkeni be
yazlatmak için uğraşmış. be -
zi kezzablarla yıkamış, silmişti. 
Güvertede her şey ince, sarı pirinç 
tellerle tutturulmuştu, mahirane 
bir şekilde her şey biribirine sarı 
iplerle bağlanmıştı. Yelkenler 
mütcharrikti. Gene güvertede her
hangi bir kotranın bütün teferrü
atı göze çarpıyordu. Kamara de
likleri yapılmıştı. Kamara delik
lerinin üstleri küçücük camlarla 
~rtalmüş ve camların etralr san 
boya ile bir pirinç madeni rengiy
le paralt1lm1şt1. Bu geminin için
ae, insan, küçücük minyatür tay
lalar tahayyül ediyor. bir Güliver 
seyahatnamesi okuyor gibi olu -
yorllu. 

Said Faik'in, en kısasından en 
uzununa kadar, bütün yazı ve hi
kayelerinde gösterdiği ölçü zihni· 
yeti, daha uzun soluklu yazılar.da 
ve mesela bir romanda kıymetın
<Jen hiç bir şey kaybetmiyeceği 
kanaatini veriyor. 

Said Faik'in teliniı< ve üslubun
ôaki orijinalite, kariden bir zihnt 
cehd bekliyen ve bu itibarla da 
daha yüksel{ seviyede okuyucula
ra hitao etmesi pek tabii olan em
orP•H•onizm temayülüdür. 

İşçi deliıtanhsı Ali'nin kafasın
da zamanla bir semaver'in nasıl 
yeni ölmüş anasının bir sembolü 
h'"line geldiğini birkaç satırla bi
" e söyle anlatıyor: 

Ali günlerce evin boş odaların
d;, gezindi. Gece ışık yakmadan 
oturdu. Geceyi dinledi. Anasını 
düşündü. Fakat ağlamadı. Bir sa
bah yemek odasında karşıkarşıya 
geldiler. O, yemek masasının mu
<:ambası üzerinde sakin ve parlak
tı. Güneş sarı pirinç madenin üze
rinde donakalmıştı. Onu kulpta
~ "'°fan tutarak. gözlerinin göremi
yeceği bir yere koydu. Kendisi bir 
sandalyaya çöktü. Bol bol, sessiz 
bir yağmur gibi ağladı. Ve o evde, 
o, bir daha kaynamadı. Bundan 
sonra Alınİn hayatına bir salep 
güjfümü girer. 

Sonra bir başka köylü delikan
lısının denize girişini tasvir eden 
su satırlara bakınız: 

Tombul beyaz kadınların yı
kandığı sahilde bir gün soyunur
ken gördüm. Suya idmancı genç
lerin yaotığı gibi balrklama atla
madı. Küpe!iteden bırakılan bir 
kalas gihi ;<;tikametsiz ve biçim
siz düştü. Suyun yüzüne çıktığı 
zaman gülümc;iyordu. Ben de so· 
yunmuştum. Kendisine yetiştim. 
Kadınları gösterdi. Parmaklarını 
yaladı. Ve bir küçük kotra hıziy
le uzakla~tı. 

Rir r11hl haletin huracla, birer Sİ · 

nama pozu kadar süratle gözleri
mizin önünde teselsül eden kısa, 
çok kısa tablocuklar halinde nasıl 
tasvir edildiğini görüyorsunuz. 

Sait Faik, umumi temayülü ba· 
kımından, hiç de betbin değildir. 
0.::·ta ne bir Dostoyevski'nin sıt
malı ve tourmente ıstırabım, ne 
bir Cekof'un alaycı ve hicivci ta
biatini bulursunuz. Eğer, şahısları 
lehine durmaksızın merhamet di
lenen ve bir dava güden tarafı ol
masa, Panayot Istrati'nin macera 
askını, bariz bir tamperaman far
kiyle, onda but<lni!umu söylive· 
cektim. Fakat. Sait Faik'in hika
yelerini karakterize eden bu sü-
kunu, korkunç ıstırablardan ve 
taşkın neselerden uzak, ölcülii ve 
hayatın tabii akı~mı andıran bu 
gürültüsüz ve davasız tablolara 
benzer bir edebiyat için uzakla
ra, uzak iklimlere kadar gitmek, 
şimalin günessiz gökleri ahında 

yazmış olan Hamsun'ları, İbsen
leri hatırlamak lazımdır. 

Said Faik'in sanatı üzerinde 
garb edebiyatının tesiri hiç şüp
hesiz ki münakaşa götürmez bir 
hakikattir. Ancak bu tesir hiç bir 
isim saymaya, muayyen şahıs ve
ya eser göstermeye imkan venni
yecek kadar umumidir, yani an
cak Kuvvetli bir kültürün delilidir. 
Vaziyet böyle olunca, genç edibi-

. .:in üzerinde tesir yapmış bir 
yerli edib aramanın beyhude ola
cağı a~ikardır. 

"Semaver"le, şarkın dekora
tif sanat telakkisinden, eski ede· 
biyatımızla hiç meşgul olmadık

ları için kendilerini tamamile kur
tararak bize hakiki garb ölçüsün
de eserler vermeye başlamıs olan 
yepyeni bir neslin karşısında ol
duğumuzu hissediyoruz. Onun i
cindir ki, kitabın iknici kısmını 

teşkil eden ve garbdaki uzun bir 
seyahatin hatıralarım tespit eden 
parçalarda, garp şehirleri ve ha
yatı karşısında bir şarklı hayreti
nin ve garibsemesinin en küçük 
bir izini bulamıyoruz. 

Sait Faik, genç nesli toptan ve 
bir kalemden inkar eden gülüne 
mülakatların neşredildiği bir sıra
da, "Semaver" iyle ortaya, bütün 
bu neviden iddiaları susturacak 
veya utandıracak kuvvette müs
pet bir eser koymuştur. 

YAŞAR NABİ _______ ... ________ _ 
T>()f./STE: 

Yol kesmek istemişler 
Halil oğlu Mehmed ve deli Ali adın

da iki adam, Altındağ mahallesindeki 

evlerine gitmekte bulunan Emine, Kad· 
riye, Lütfiye ve Ali'nin önüne geçe
rek bıçak çekmi§ler ve taarruz etmek 
istemişlerse de polis tarafından suçüstü 
yakalanmışlardır. Mütearrızların hak • 
larında tahkikata ba~lanmışhr. 

U L '-6 S 

Giindelil.· 

OfNYA YI Dlı LEDİKTEN" 
SONRA 

(Başı J. inci sayfada) 

vaşta emperyalist çarlığın en çok 
ihtirasla üstünde titrediği yer İs
tanbul ve boğazlar işi idi. Karade
ııiz filosuna mensub büyük rütbeli 
bir kimse olan (Nemetz) uçarlık 
~enubta tarihi vazifesini yapmak 
için boğazlar ve boğazlar dışında
ki adaları herhalde almalıdır" di
yordu. Rusya'nın osırada mütte
fiklerine karşı yaptı?ı teklifin ana 
c:zgilerini iste bu (N,.metz) pro· 
iesi tee.kil ediyordu. Genel savaş 
sonunda osmanlı İmp~ratorluij'u 
y1kılıp Anadolu'nun göbe~inden 
~ebgenç bir millet fışkırarak mem
leketin mukadderf'tma elini kov· 
duğu günden itibaren sarktaki 
atmosfer tamarııiyle deği .. mişti. 
Artık ,imalde Türkiye'nin daima 
inkişaf ve yükselişini istiyen bir 
mPmleket ve bir r~iim doJ;mustu. 

işte bu yeni sekil ve şartl-u için 
de Lozan'a e:iden yenç Türkive 
her şeyde oldu~ stibi bu mesele
de de "iyi niyetini" ve barışa olan 
saygısını göstermek için Lozan'da 
son ıeklini alan boğa7.lar mukave· 
lesini kabul etmisti. Bu mukavele
de hakim olan fikrin az çok eski 
düşüncelerden mülhem olduğu 
mevdandadrr. 

O zamandan bugüne kadar dur
mıvan bir hızla her alanda inki
şaf eden ve her vesile ile A vruoa. 
med11rıiyeti ve garb kültürü yolla
rında bir barısı ve kar~ılıkh bir sev
gi Ve tesanüd amili olduğunu lS· 
pat eden genç Türkiye'nin, sırtla
rında bir boğazlar idaresinin de
vamı artık hakikaten anormal bir 
manzara teşkil ediyordu. Her tür· 
lü hakların doğmasına rehber o· 
lan "hakkaniyet'' düşüncesiyle tat
bik edilen bu muamele artık uy
gun düşmiyordu. On üç yıl içinde 
şartlar o kadar değişmişti ki hu
kuki bakımdan da boğazlar mu
kavelesinin yeniden incelenmesi 
İcab ediyordu. Tam zamanında ve 
yerinde devletlere en samimi bir 
ruh ve temiz bir kalb ile müracaat 
eden Türkiye tekliflerinin bütün 
memleketlerde iyi kabulü her tür
lü karamsar düşünü Jere rağmen 
dünvada hakkaniyet fikirlerinin 
mevcud olduğunu İspat eder. Bas
larında hilvük sefi o1d1•fiu halde 
her teşebl,üsü mmraffakıyetle ne-
ticelenen İnönü hüküroetinin en 
ince hnkuki ve siyasi d;;'IÜn~e ve 
he11ablara davanan bu h"reketi O· 

nun muvaffalrıve leri silsi)Pot.İne 
büyük ve şerefli bir h"'lka daha 
ilave etmiş olacaktır. 8 11 ,.,u tebrik 
ve takdis etmek hizim için milli 
vP ıniz bir ödevdir. 

flamis: Bu satırlar y 7 1 dı1·•3.n 
~onra A ~·r 'P::\ ajan~•~ rı $!Uya ho-
r zll\rı i<1a> J ~tti aimİ7e dı,,ir •t· o 

Avrun-:\yı harekete sev1 ·~,1 .. ,, 
bir havadis verdiler : llgili 
devletler karşısında hakkım mü
da foa edecek kadar hakkından e
min olan Türkiye böyle tedbirlere 
tevessü) etmeği hatırına bile getir· 
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DÜNKÜ KONFERANS 

Unların ekmek J/apma kabiliyetini 
ııasıl tesbit ederiz? 

Dürı Ankara halkevinde Türkiye 
kimyagerler kurumunun hazırladığı 

ve "Buğday unlarının ekmek yapıla 
bilme kabiliyetinin tecrübe ile tayin 
ve te.ıtbiti" mevzuu etrafında entert" 

~an bir konferan!' verilmi~tir. 

Yük:ıek Ziraat Enstitülerinde zir"; 
ham maddeler teknolojisi enstitii~ü 

direktörü olan Pı f. C.ernrrrosı1 bu ko11 

feranıunda evvela unların ekmek ola· 
bilme kabiliyetini anlattı. Buna gÖrf' 
mayalanmış ekmek hamurund" el11s 
tiki mukavemeti ile hamt7ı karbonin 
ki~af ve doğmaya b11•'1ar Bunların er 

yüksel< oldukları nckta aynı zamana 
düserse şişkin, güzel hir ekmek elrl• 
C'dilir. E'ie• h.murun mukave"l'lı>tİ crı 
yükse, ra<ic!<f'sine vardıö ?ama., h.ı 

mızı karbon doğtı'.'IU en vüksek :-· :. 

tasına varmamış ise, ve hamuru o 7a · 
man fırına verir İ5ek ekmek, içinde ha 
mızı karbon knfi olml\dıi"ı için la7ım 
geldi<ri gibi kabarmaz. Bu takdirde 
hamı7ı karbonun t"n viiksek olduğu Z:'\· 

manı beklersek o vakit hamurun mu· 
kavemeti azalmış olacağındnn bu St"fer 
de hC\mn:ı k ıı·bon kolayca ha.-.,u,·rl .. r 
kar.ar ve ekmek yine iyi kabarmaz 

İyi bir ekmek yapmak için hamu 

run mukavemetinin en yi.lksek olduğu 
zamanla hamızı karbonun en çok ha 
sıl olduğu zamanın bir araya gelmE"sİ 
lin.nl"dır. 

Bu sıfatların ve noktaların aranıp 
bulunması için muhtelif usuller var· 
dır. Kullanılım ham maddeye en uy 
gun olan metodun tesbiti ve tatbik e· 
dilmesi lazımdır. 

Pı-ofP.sÖr Gerngross. konferan· 
sında tecrübe usullerinin bir çok 
larını salonda yaparak göster 
miştir. Bir çok projeksiyon resimleri 
'1e konforanıırn daha canlı olmnsın• 

'emin etmıştir. Kor>feransdan soma 
burada sÖ?Ü ı?"eçen mevzu ve te c~İJ· 

lu•lerı .. ,.ı-.ıuı.clAr ol,.., ih•!., .. ıı. c;,.J in 

l"""mistir Huk ki vollarla "asla
~·O-ım~z işi gene hukı•l-i vnllarla 
bitirmeğe mani olacak hiç bir se
beb ı:rörmiyoruz. An~dolu Aiane.1 
nın dıı vahnlandırdıöı bu hllvafl;!t 
herhC\ldf:? f P.na ucurulmuş bir ha 
fondan başka ı.:,.. ... v ,t ... ;,y;tJ;r. 

N. A.KÜCÜK.A. 

leri, kendi tecrübf!leri Üzeirnde de 
söz snylemis ve bu suretle karşılıkh 

konu~malar mevzuun daha fazla ay
dınlanmasını temin etmiıtir. 

Seçkin bir dinleyici kalabalığı bu
lunmuş olıuı bu konferansın başında, 

fürkive genel Kimyagerler kurumu 
g«nel -.ekreteri İsfendiyar Eradın söz• 

lerin,. ı;?"Öer, P. G. K. kurumu, yurdu

ın•ızd:ı çalışan türk ve ecnebi meslek· 

daşların bilgi ve tf'criibelerinden kar
şılıklı tavdalanmft.ları. ve bunlarla a
lakal• Jif,er meslek insanlarının da İs· 
tifadcsini temin için bu teşebbüse gİ· 
rişilmiştir. Kurum geçen yıl "halk kirn~ 
ya 1<onferanııları" i-.mi altında bir ,.,_ 
ra kor>f-earnı1 vermistir Ru !'ene de 
buna benzer münakaşal ı konferans· 
IRr tertip etmi~tir. ----. ------
Ölçü ve ayarlar idare.j 

t~knik bakımdan 

kuvvetleniyor 
Ö'çü ve ;.yarlar idaresinin kımunı va .. 

zifelerini daha iyi görmek için icabedcn 
İlletler ve sair teçhizatın alınması ka· 
rarlaştmlmıştır. Bunun için önümüzde
ki büdceye tahsisat konulacak ve teşk~ 
liit teknik bakımdan zenginleıtirlecek
tir. 

Ölçü ve ayarlardaki 
tahkikat neticesi 

Merkezi lstanbulda bulunan Marma• 
ra mmtakası ölçü ve ayarlar baı mü • 
fettişliğinde Ekonomi Bakanlığı teftit 
heyeti reisi B. Hüsnü Y aman'ın yaptığı 
tahkikat neticesinde bazı müfetti, ve 
memurla açığa çıkarılmıtlardı. Bun
lar hakkındaki tahkikat tekemmül etti
Belmbasat ve İşçlerivle birlikte Cumu -
ğinden evrakları fabrikatör Samuel 
l"İyet Müddei umumiliğine verilmiştir. 

Bir ayda 46 bin lira 
l ıtanbul mıntakasmda mart ayı için

deki yumurta istihsalatı 46 bin lira de • 
ğerinde 160 tona baliğ olmuştur. Geçrn 
vıl b•ı mikdar 16 bin lira değerinde 65 
ton idi. 

c=================================================================================================================================~ 
Tefrika: No. 41 

TOPYEKUN HARB 
ise ordular grubları teskil edilecektir ki, 
yüksek kumandalarının kendilerine mahsus 
ke~if ve muhabere teşkilleri, tayyare topları 
emirlerinde bulunacaktır. 

tes acmak icin, seri at .. c;li tüfekten bac;lava
rak, hafif makineli tüfekten tııtunnz <la kii
çük çaptaki toplara v;\rmcava kachr. her 
türlü silahla techiz enilmekterlirl,,.r. Tavva
re çivileri, bomba ve kimvev1 h<1rh aracfarı 
taayvarenin, harb kudretini cnö·;:ı ltm rı kta ri rr· 
lar. Kazaya uğrayan tayyarelerin mürette
batını kurtarmak icin. va.nlarmna p::1ra~ütle· 
ri bulunmaktadır. Di.ismanm isahetlerine 
karsı koymak maksadiyle, gövdelerindeki 
satıhlarınm. mümkün mertebe hafif surette 
zrrhlandrnlmaları icab etmekteıiir. Tayyare· 
tere, atmaları için, propaganda malzemesi 
de verilebilir. 

arkadan gönderilmesi gibi hususları da. göz 
önünde tntmak mecburivetindedirler. Hrle 
devir ıJ<le<lleri vükc::Pk nl::ın nıntnrlara tcı.lırilC 
ma~erlc::i temin ""tmek de, hu ihtiyaçların bel
li h-ı~lrlarmcianrhr. 

YaZGn: General ludendorl 
Türkt,:eye çeviren: Hikmet TUNA 

Motosikletli hususi kıtalar kurmak, ya
hud piyadeleri kamyonlarla taşımak sure
tiyle motorlaştırma gayesinin ne dereceyi 
bulduğunu izaha lüzum yoktıır. Bu gibi kıta
lann güdümü yüksek kumanda heyetine ve 
daha başkalarma, müskül bir is olan at taşı
manm zorluklarıyla karşılaşmaktadır. 

Bütün bu tertiblerden başka, orduların, 
gerek obüs ve gerekse küçük çapta top ba
taryaları halinde. ağır ve hatta en ağır ko
§ulu ve motorlaştırılmış topçusu, tümen dı
şında sahra topçu krtaları da vardır. İhtimal 
ki bazı memleketlerde ray üzerinde götüriit
mek üzere en ağır topların kuJlamlınası da 
düşünül·nektedir. Bunlara ışrl<lak, alev ma
kinesi, istihkam, mı hasara, muhabere ve 
gaz muhareh si teskineri de katılmaktadır. 

Yukarcfa tafr g~çen kıta ve kıta birli1de
rin ·1cn ordular Kurulacak•ır R:.1 orclulaı·cfan 

En nihayet, ordu yığınlarına, meydan 
rııuhareh~lı seferler yapabilecek ve uzun yÜ· 
riiyüşlü hareketleri başaracak kabiliyeti ver
mek için, onlu ile anayurd arasında irtibat 
bağmı teşkil eden ve cephelere ikmal hizme
tini yapan men·dl ve demiryolu kıtalarr, her 
sahadaki eksikliklerin tamamlanması, yara
lı ve hastalarm tedavisi gibi işler, yüksek 
kumanda'nın emrine verilecektir. E~er har
bı, düşman memleketine intikal ettirmek 
mümkün olursa, oradaki demiryoltarmm a
nayurdda teşkil edilecek olan krta1ar i~letil
mesi de yukar.Jaki gibi vazifelere katılacak
tır. 

Hava müdafaasmm, bomha atmağa ve 
d iisman cephesinin gerisine, muharebe et
mek ve keşif yapmak maksadiyle, asker ve 
hrıfif tayyareler indirmek gibi, fevkalade 
vazifeler gören ağır ve en ağır tayyareleri 
"ardır. Tarassucl tayyareleri ie dahil oldu?;tt 
halde, t ekmil tayyareler, kendi büyüklükle
rine göre havada harba tutuşmak ve yere a-

Hava silahı filolar halinde terkih ed;l 
ınek ve ondan sonra da, gene hüyük birlik· 
ler kurutabilmek üzere az mikdarda tayya
reden ibaret müfrezelere ayrılmaktadır. 
Tayyareler, kısmen yeraltmda hangar ve 
benzin depolan olan, tayyare meydanlarına 
bağlıdırlar. Tayyare meydanlarının, havaya 
karşı müdafaa tertibatına ve motorlaştırıl
mış nak1iye kollarına ihtiyaçları vardır. Ay
nı zamanda, askeri kıtalara yakın yerlerde 
tayyare inleri yapmak, tayyare ikmalinin 

Deniz silahrnm 3~ onn t0n1ı1k muh;:ırehe 

:ı:rrhlrları. 10,000 tonluk zırhlı kruvazörleri, 
6,000 tonluk hafif kruva?.örleri, yardımcı 

kruvazörleri. (e~kiclen ticaret gemileri yar
dımcı kruvazör oluyorlardı). destroyerleri, 
torpidoları, denizaltı gemileri, topcekerleri, 
torpil gemileri. torpil arama gemileri. tayya
re ana gemileri. ilh .. vardır. Bütün bu gemi
ler, uzun müddet denize acıtabilecek bir su
rette teçhiz edilınişlerclir. Bu höyle olmakla 
beraber, mürettebatının ihtiyaclarını, kömür 
ve tahrik maddelerinin eksikliklerini temin 
ve sair eksikleri tamamlamak hususunda 
doğrudan doğruya limanlara bağlıdırlar; 
Aksi takdirde, bu hususun limanda temin ve 
onlara tavassutunu, hastane gemileri, petrol 
ve su gemileri, yahud da bu işleri gören baş
ka gemilerin Üzerlerine almaları lazıınchr. 

(Sonu \'ra) 
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Şimdiye kadar bin1erce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci keşide 11 • mayıs. 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

A 15 000 12 000 10 000 liralık ikramiye. yrıca : . , • , . 
lerle (20.000) liralık bir mükafat vardrr. 

Türl{iye iş Bankasından · 
Ulusal Bayram dolayısiyle Bankamız gişelerb ·• ~ Nisan çar. 

§amba günü öğleden sonra ve 23 nisan perşembe günü kapalı ola· 
cağını sayın müşterilerimize bildiririz. 1-1528 

Kuru/ .v· l .&iraıaıl ~~ 

İzmir Liman İsleri Umum ., 
Müdürlüffeün( f~n : 

İdaremizce acık eksiltme suretile 200 adet musamba satın alma
cakhr. Eksiltme 'müddeti 1 nisan 936 dan 1 bazira~ 936 tarihine ka
dardır. 

İhale 1 haziran 9:i6 tarihine miisadif pazartesi günü saat 16 da 
İzmir liman işleri idaresinde müdürler encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 2625 lirayı idare 
..-eznesine nakden vermeyı> veya milli bir bankadan bu mikdarda temi. 
nat mektubu getirmeye veyahut devletçe çıkarılmış tahvilattan bu 
mikdar vermeye mecburdur. 

Şartnameyi görmek ve faz:la izahat almak istiyenlerin idaremiz 
yazı işleri şefliğine müracaatları. (786) 1-1377 

l{il.iS SElliR HARiT~t\§1 
' 

Kilis Belediye Reisliğinden: 
1 - Kilis şehri hali hazır haritasının tanzimi açık eksiltmeye 

kQ'lmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3450 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak 

A • Fenni şartname 
B - Mukavele müsveddesi 

Eksiltmeye i tirak etmek istivenlere talep vuk~unda bu e;rak 
posta ile hir lira ücret mukahilindı> pönrlerilir. 

4 - Eksiltme ve ihale 4/mayıs/936 Pazartesi günü saat 15 de 
XiJis Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek icin ihale saatinden bir saat evel 
muvakkat teminat :ıkr-esi olan 259 lira ile 2490 numaralı artrrma ve 
eksiltme kanunu ile muayyen ve hu baptaki şartname ve mukavele
name müsveciciesinde yazılI vesaiki belediye reisine tevrli etmeleri 
lazımdır. (801) 1-1404 

İmaj" Müdürlüğünden : 
Kimden istiml'.'11{ Muhammen bedel 

Ada Parsel Lira 
33 s 80 
66 2 40 

209 1 80 
236 10 50 

edildiği Maha1esi Sokağı 
Sadet Ak Şemsettin Bencirleresi 
Fatma İnkılap Tahta konak 
Hüseyin usta Öksiizce Kavakh 
Melek ve Mllstafa İstiklal Teke 
Seride ve müşte-
rekleri Öksüzce Yenişar 242 9 80 
Abdullah Hacı Murat Köprü başı 422 10 100 
Hüseyin Sakarya ,. 527 34 80 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 3fl·4-936 perşe,,.,be 
günü saat on beşde bilmüzayede satılaca;;ından taliplerin İmar Mü-
dürlüğündeki komisyona müracaatları. (827) 1-1450 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR-
LUCUNDAN: • 

Ankara Viliiyetinde Bozkurt semtinde Bo7.kurt mahallesinde 
orta sokağında 30 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Bozkurt mahallesinde 30 numaralı rnahaJii ikametgahı 
ticari ittihaz ederek tarihindenberi İnşaat müteahhitliği ticaretiy
le iştigal eden ve Ticaret Odasının 1211 sicil numarasında mukaJ'.'• 
yet bulunan Behcetin unvanı ticareti Beh~et Koşansu olarak tescıl 
edildiği gibi bu ~n"anın iım:a şekli de Ticaretka~unu~u~ ~2 ~nci 
ınarldEsi mucibince dairece 20-4-936 tarihinde tescı1 edıldığı ılan 
olunur. l-1543 

ULUS . 

Aktif 
Cümhuriyet Merktz Banfiası ııı , 

18 NİSAN 1936 VAZİYETİ 
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Kasa: 
Altın safi kilogram 16.9S3,150 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hnri~teki muhabirler: 
Altın safi kilograr.ı 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madd,.leri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Sen-edat cfö•;danı: ~ 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A • tiyenin karsıhğı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üı:erine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

URA URA 
23.817.829,75 
16.001.773, 

670.138,82 40.489.741,5 

404.355,37 404.355,37 

6.186.482,30 

530.191,98 

15.746.566,31 22.463.240,51 

158.748.563,-

11.443.722,- 147.304.841,-

1. 730.187 ,50 
8.693.Z78,22 10.423.465,72 

34.299.867,56 
4.429.711,63 38.729.579,19 

31.232,8€ 
5.641.954,- 5.673.186,8 

4.500.000, 

3.129.840,78 

YEKON 273.118.251,08 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar' 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
ba!:iycsi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdah: 

Altma tahvili kabil' dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Ml.htelif: 

2. 745.839,40 

19.368.484,07 22. 1 1'1.!2.3, 4 7 

55.58S.921.98 

YEKON 273.118.251,08 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İsl{onto had di % 5 172 altın üzerine avans % f1/ı 

Nafıa Bal<aıılığından 
4 Mayıs 1936 pazartesi günü saat ıo da Ankarada Nafıa Bakan. 

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1402,70 lira muhammen 
bedelli 8 adet demir dosya do1abır,ın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 105,20 liradır. 
Şartname ve teferruatı parasız olarak Bakanlık Malzeme Mü. 

dürlüğünden verilmektedir. 
İsteklilerin 4 Mayıs 936 pazartesi günü saat 10 da Malzeme ek-

siltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. (835) 1-1508 

l(ocaeli Valiliğinden: 
İdarei hrnmsiye ve köyler birli~ için alınacak bir adet ekskava

tör makinesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
mayısın 5. inci salı günü saat 15 de vilayet makamında vapılacak • 
tır. Muhammen bedeli "17,000'' muvakkat tcminatr (1275) liradır. 

İstekJilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarifat dairesin· 
de teminat mektupları ile Ticaret Odası kayıt vesikalarını teklif 
mektupları içine korarak ihale tarihine kadar vilayet makamına ve 
şartnamesini görmek ve tafsilat alma~ istiyenlcrin de her gün vila· 
yet birlik kalemine müracaatları. (2042) 1-1491 

Avrupa mamulatı 

ar~ 
(Behiç Tümer) 

Ankara Yeni~ehir 
Onovluk sokağı 6-8 

Telefon: 2612 
1-1424 

Anl{ara Jandarma Genel Komu~ 
tanlığı Satıualnıa l(onıisyonundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve bir tanesine 750 kuruş 
değer biçilne 2974 liralık hayvan velensesi 28.4.936 sah günü saat on 
birde açık eksiltme usuliyle satı1! alınacaktır. 

2 - Şartnamesi pasasız komısyon.dan ah.nabilir. Eksiltmesine 
girmek istiyenlerin 223 lira beş kuruş :ık temınat ve şartnamede ya
zılı belge ile eksiltme günü saat on bırden eve] komisyona vermiş 
olmaları. (800) 1-1403 

P. T. T, Başmiidür lüğünden: 
Ankara _ Kızılcahamam arasında biri Mayıs 936 iptidasından 

Eylfil 936 sonuna kadar haftada iki seferli beş aylık otomobil pos. 
tası diğeri Mayıs 936 iptid~sı~dan ~y~uı. 936 sonuna .kadar haftada 
dört seferli otomobil ve 1 ıncı te~rın ıptidasından Nısan 937 sonu
na kadar haftada iki seferli beygır ve :Mayıs 937 iptidasından mu· 
kavele sonuna kadar on beş aylık otomobil ve beygir ile posta nak
liyatı Ankara Posta ve Telgraf Başmüdürlüğünce 21·4-936 tarihin
den itibaren açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı _ Birinci şeklin mu~akkat .. temin~t~ yirmi s:kiz lira on iki 
buçuk kuruş ve ikinci şeklınde yuz ?n ıkı buçuk lıradır. 

3 _ Her iki şekle göre kati temınatla beraber üç yüz liralık 
idari kefalet dahi almacaktır. .. 

4 _ İki şekilden birisi eksiltme sonunda tekarrür bede11ere go-

re tercih olunacaktır. . . • 
5 _ İhal ·· ·· Mayıs 936 beşıncı salı günü saat on beştır. 
6 _ İstek~il~~~ baptaki şartnameleri Başmd. lüle 

1 
t~:;t ka. 

leminde her gün görebilrler. (860) 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Ot bü B ··ı sütunlarına konulacak ilan adedine göre mukar-

0 5 0 ge d ·ı~ l ~ d d · 
e ·· tl d üzde elliye ka ar tenzı at yapı acagı, ve er estı 

r r ucre er en Y . d dil k ·· "l"nl k b ı tab ı Ot büs hatları rebberıne erce me uzere l d. ar a u 
ı o an o O b"" Le Ş fl. v. •• 1 

edildiğinden, alakadarların to us va.zıın e ıgınc muracaat a-
n bildirilir. (826) 1-1447 

ANKARA TİCARET MAHKEMESİNDEN: 

Müddeaaleyh: Ankarada Anadolu hanında 11 nwnarada mukim 
iken halen adresi bilinmiyen Cevdete 

Ankarada Esemenli Behiç ve Fuadın aleyhinize açtığı alacali 
davasının cereyan eden muhakemesi sonunda: 611 lira 77 kuruşun 
her üç müddeaaleyhten müteselsilen bittahsil davacılara verilme· 
sine ve mahkılmunbihe dava arzuhalinin bydı tarihi olan 1 te§rİ· 
nisani 934 tarihinden itibaren borçlar kanununun 72 inci maddesi 
hükmünce % 5 faiz yürütülmesine ve avukatlar kanununun 10 ncu 
maddesine tevfikan davacı vekili için mahkUınunbihin % S nisbe. 
tinde vekalet ücreti takdirine ve masarifi muhakemenin müddeaa· 
leyhlere tahmiline kabili temyiz olmak üzere 7-2-936 tarih ve 8/58 
numaralı ilamın adresinizin meçhul bulunmasından dolayı usulün 
144 ncü maddesi mucibince 20 gün müddet \rerilmiş olmakla mez• 
kur kararın verilen mehil içinde temyiz edilmediği halinde .ke9bi 
katiyet edeceği te~liğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. l-1541' 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Tabakhane semtinde Tabakhane malıalk· 
sinde sokağında 19 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Tahtukale semtinde çarşısında 5 numaralı mahalli ika
metgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Terzilik ticaretiyle iş
tiual eden ve Ticaret Odasının 490 sicil numarasında mukayyet bulu
n~n Timi oğlu Kirkornn unvanı ticareti Kir kor kuyumcu o w u O• 

Jarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanunu
nun 42 inci macldesi mucibince dairece 18. 4. 936 tarihinde tescil 
edildiği ilan olunur. 1-1544 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Bayram semtinde Öz Türk mahallesindt 
sardaşlar sokağında 3 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Yeni Hal çarşısında 51 numaralı mabalJi ikametga· 
hı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Bakkaliye ticaretiyle iştiaal 
eden ve Ticaret Odasının 661 sicil numarasmda mukayyet bulu
nan Yahyanın unvanı ticareti Yahya Tanrt olarak tescil edildiği 
gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairece 21-4.936 tarihinde tescil edildiği ilan olwıur. 

1 
1-1551 

D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU JLANLARI: 

İLA, 

1 
Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin edilen kapalı bir binek 

otomobili 2 Mayıs 1936 cumartesi günü saat 10,30 da Ankaraclıt ida. 
re binasında açık eksiltme yolile kiralanacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 99 liralık muvakkat teminat ile ka .. 
nunun tayin ettiği vesikalarla otomobil sahibi olup Ankarnda icra
yı san'ata mezun bulunduklarına dair vesaiki komisyon Reisli~ine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden te-

darik edilir. (836) 1-1469 

! ' . ' 
İLAN 

Muhammen bedeli 19450 lira olan 1nuhtelifülcins ampuller 
20-5-936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara• 
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenleriıı 
1458,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
ları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliği.. 
ne vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve 

Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme dairesinde parasız olacak 
dağıtılmaktadır. {814) 1-1431 
ı.~ 

İLAN 

21. 4. 936 tarihinden itibaren, Türkiye dahil veya haricinde açı. 
lacak sergi v.e müzelerde teşhir edilmek üzere nakledilecek yerli 
ve ecnebi sanayii nefise esrlerile milli kültür ve tarihi alakalandı· 
ran eşya ve eserlere, umu.mı tarifeler üzerinden % 70 tenzilit yapı
lacaktu:. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(861) 1-1545 
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Ankara Ilbaylığından: / 
1 - Müzik Öğretmen okulu binasma tamirat yapılacaktır. Ke

if bedeli 645 lira 40 kuruştur. Temin~tı 48 lira 50 kuruştur. 
2 - Fenni şartnamesini ve keşif raporunu görmek istiyenler her 

gün okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
Vesikalarını komisyona ibraz etme~e mecburdurlar. 
3 - İhalesi açık eksiltme suretiyle 27. 4. 936 pazartesi gtinü sa

at 15 te mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - Saat 14 de kadar teminatı mektepler muhasebeciliği vez-

nesine yatırılmıs bulttn:ıcaktır. (780) 1-1374 

Saçları 
dökiilenler 

1 ANKARA LEVAZIM AmME!!!iiİR:nL•İz:ııGmıt - f:{

1 SA TIN ALMA KOI\IIİSYONU İLANLARI 
İLAN 

Cinsi Miktarı Muhammen bedel İlk teminat 
lira ku. arlet lira 

Dört bin tabak 
yıkama makinası 

maa teferruat 
1 2500 187 50 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan dört bin tabak 
yıkama makinesi açık eksiltme sureti!e 27 nisan 936 pazartesi gü
nü -ıaat 14-17 ye kadar satın alınacaktır. Taliplerin muhammen be· 
deline mukabil 187 lira 50 kuruş teminatı eveliyclerini Kırıkkale 
askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte 
okul satın alma komisyonuna gelmeleri. (756) 1-1313 

iş arıyor . 
Almanca ve fransızca steno -

daktilo, türk tebaası bir bayan 
iş arıyor. Kafi derecede türkçe de 
bilir. P. K. 394 Ankara. 

1-1554 --------------- ~ 

ANKARA İCRA DAİRESİ İF
LAS MEMURLUOUNDAN: 

Ankara Bentderesinde Dabak. 
hane mahallesinde Binbirçeşid 
kundura mağazası sahibi Kayse
rili Süleyman apartımanında Hü
seyin Avninin Ankara Ticaret 
mahkemesince iflasına ve iflasın 
10 - 4 - 936 günü saat 9 dan iti
baren açılmasına karar verilmiş 
ve tasfiyenin adi şekilde yapıl -
inası tensip kılınmakla; 

1 - Müflisten alacağı olanla. 
)'m ve istihkak iddiasında bulu
nanlann alacaklarını ve istihkak
larını ilamdan bir ay icinde iflas 
Oa.ircsine gelerek kaydettirmeleri 
ve delillerini "senet ve defter hu
lasaları ve saire" ast! veya mu. 
saddak suretlerini tevdi eylemele
ri. 

2 - Hilafına hareket cezayı 
mcsuliveti müstelzim olmak üze
re müflisin borclannın avnı müd
det icinde kendilerini ve borcları
m bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne 
suretle olursa olsun ellerinde bu
lunduranlar o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak sartivle 
bunları aynı müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmez -
lcrse makbul mazeretleri bulun. 
ınadıkca cezayı mesulivete uğrı
yacakları ve rüchan haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - 2 - 5 • 936 tarihine müc;~
Öif cumartesi ıriinü saat 1 O da 
alacakltların ilk ictimaa gelme1eri 
ve müflisle müsterek borclu olan 
Jar ve kefillerinin ve borcunu te
keffül ede-n sair kimsı>l,.rin top -
lanma~=t bu1unrna~a ha1<1"n <'1. 

duğu ilfin olunur. 1-1555 

ZAYİ 

Ankara Askerlik şubesi reisli
ğinden aldığım 7 / 8 927 tarih ve 
1509 ihtiyat numaralı terhis tez· 
keremi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmii yoktur. 

Ankaranın Hacı Musa ma. 
hallesi 94 numaralı hanesin

de Rıza oğlu Ali Fuad 
1- 1549 

ZAYİ 

Ankara Beledivesinden almış 
olduğum 484/ 168 ve 73 sicil nu
marah şoför ehliyetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Şoför Kemal of.hı Fahri 
1-1550 

ZAYİ 
M. M. V. Daire Müdürlüğün

den aldığım terhis tezkeremle Ka
zım adına yazılı oğlumun niitus 
tezkeresini kavb tfrn. Yenilerini 
alacağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Zülfazıl köyünde Mehmed 
oğlu Eşref ve D. 318 Ab. 

dullah oğlu K!i,.ım 
1-1542 

İş sahiplerine ve dil 
öğrenmek istiyenlere 

l{OLAYLIK 
Tur çe, İngilizce, fr., • ca 

te 1ris, t rcüme ve tal rire n. 
mcliyetlı: mul:t Jiı - in~;liz ve 
fra sız kollejl rinden mezun bir 
ti.ırk havanı saat l 'i den sonra ça
lı mak uzcrc iş arıyor. Bu diller· 
le d kti oyu da tf'"";" ve s ri ola
rak 11cız1r. Ankara Posta K..ıtusu 
Nv ı 34 1-1543 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

1 - Her bir m" resine bi ilen 
ederi 960 kuruş olan 200 tane 
sobıı müteahhit nam ve hPc;?bına 
açık eksiltme ile alınac:nl-tır. 

2 - Sartanmesini nar:><;•?. al
mak ve örne<Tini ırt>rmelı; ic:tiuen
lerin her gün komisyona gelme
leri. 

3 - Elcsilt'"OPVC air"~"lcl•rin 

l:fımunıın 2 ve :ı c:li """,ı ,1,. 1 .. rinde 
v::ı,.]r h .. 10'c1erle h:rlikte k.,n,,n1 
2() ı lir::ılrk f'l"11v<>l·t•l\t trmin:>tl::t. 

r• İİ" ih:ıle <"İinli nl::ın ? c O"ır; r. 
F.rtec:i piiııii s::ıat 1 ı; ~ .. "' \il', V. 
Sa. Al. F'n ııa ge\m,.1eri 

(8~3 ) 1--1~66 

B1L1T 
2~0 metre lineleonı T""";omh;ı. 

sı s.:otın :ıı.nar.:oktrr. Pprl,.li (17cn} 
liradır. Muv~ı kat teminatı 93 
lir:ı 75 kurm:tıır. 

İhalesi 2-'i-Q3f\ ı-11 ... :ırtesi P'iiııü 
sııat 10 dadır. fsteklil"r evs.,f 
nümune ve c;artn'.'lfl"t"C\;T';._..,.;.: • ...., .. 1< 
ü"ere berlelsh olarnk JVf. M. V. 
satın alm:ı kom\c;vonundan veri
lecektir. Ve mii11akac;'\va istirak 
enec:elclerin 24QI) sayılı k=>nıında 
c-österil"n vrc: :ı;l{te vr t,.m;nat 
mektuhile hirliHe h,.11i "'n,.., ve 
saatm<la -ıatrn :> 1...,a ko,,...;c:,,nn'l-
na gelnıeleri. (832) 1--1467 

BİLİT 
273 Kilometre galvani.,.!i d mir 

tPl 
2250 Tanr mü,.,.rrit fiııe;ın 
22.ı:o .. diiz fincım nı>miri 

Yukarda ci"s ve mikrl:ırt va:•rlr 
üç ka1em mı•h:ıh,.re m'>l""mesi 
satın alınmak i,.;., acık ekc:;ltme
ve konmustur. Hensiniıı t11 tarı: 
3278 lira 40 kııruc;tur. Fvc;:ıf ve 
şartıı-"mesi p::ır::ıc;ı,. konı;.,.,onu -
muzchn verilece-ittir. fhnlesi: 
11 - fı • Q~6 .-~ .. ::ırtrı:ıi piinii c::>'>t 
On hirnPnİr. f Jk t..,.mjn'ltl: 24 'İ li
ra R~ k11rın·t11r. Fkc;iltmeve ,.;r"· 
ce!l''ı>r 24QO cauılt \c:ınmıun 2. 3 
iin,.ii m .. ~-"-1 .. ,.;.,ıe ;1,.;ıi C'l'\nlar 
belaelrril• h; .. 1;1,....,. H1:-le ıri;n ve 
vrıktında. M. J\11 V. ~~t~n .:ol'tla ko· 
misyonuna gelsinler. ( lR56) 

1-1.'i46 

ı·~~f 
~:. .. .. l~A·N ~ş~ı{T~;R; • ~ 
~~ Beher Beher ~ 
• Sayıfa S:ı.ntimi Sayıfa Santimi~~ 

~ . 
~ 2 300 3 200 ' ı;~ 4 150 5 100 '4 

• 6 80 7 40 ~4 
8 30 kuruştur. ~ 

1 - Hayır işlerirıe ve ye-ni B 
erkan kitanlara aid il5.nlardan ı~ 
r~ 15 ten .. ilat yapılır. ~. 

2 - Zavi ilan bedel!eri ~ 
ma 1.ı:tu yiiz otuz kuruştur. ~~ 

3 - Tebrik. teı:ıekkür, ev-ı ~ 
Jenme. vefat ve katr ata_ka ~~ 
ilanlarından maktuan be~ lıra ~· 
almır. 

~ 

.ABONE SARTL.A l ~ 
Müddet Dahilde H~rirte 8 

~ 
Serıeli(ji 17 Lira 30 Lira ,~ 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., ·~ 

S 1 Aylığı S .. 9 ., ~4 
~ Po .. ta ücr ti göncleri 1miyen ~ 
~~ melttublara cevah veri1m,.z. l 
~ ~ ........... .-....,. ... .....: :.:~•"'-• ........................... "" ...... ~ 

~ ,...., .. , ..... - ;;...""'-.,., .... ,,, .... -,.;,,,.'W,A~j 

HUSUSİ 

Fransızca Dersleri 
Bilhassa mük~lemeye ehem

ıniyet verilir. İmtihanlara ha
zırlık. 

Ulusta "Fransızca" rümuzuna 
mektupla müracaat. 1- 1415 

KOMOJEN KANZUK 

Sac Eksiri 
.l> 

Saçlaı ın dökülmesine ve ke
pekle-nmeı;ine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vadır 
Komo;en kanzuk saç cksiri m;ı. 
ruf eczanelerle ıtriyat majaza1a
rında hnlunur. 

I t ~!MANTOL KANZUK: 
RO ~ATİV1 NIN KATT 

DEVASIDIR 

... atı'-ı~ ;, ~. ·~ ·~r 
Yenişehird~ Atatürk hulva

rınd;ı eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Sclanik caddesinde 
l\fa:ıye subesi kars:-.ıncla. 
Teldon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

~~--~--f \ . 
~~ Çocuk Doktoru :4 

~ ~ 
~ t 

• 1 > '-:' • LJ 1 ~ ~~ r ... ıamı ;o.ıs ~ 
~ ~ 
~~ .ı\nkara Doğum ve Çocuk ~ 
~~ Bakrmevi çocuk ~ 
f.~ mütehassısı ~ 

Adli··e Sarayı caddesi. Altan ,.) 
sokak Ortaç apartımanı ~ 

Telefon: 3951 ~ 
Heı gün üçten sonra hasta- ı• 
f ;,! rnı kahul f>rier "• 

t,;.4 r:.,.._':fr. ;Y. ;Y., ... ,:ı.:: ~ ~ :.; .. :.;; :.: :.,.; ' ::. 
-~..:~:..: .... ~:.a;::A:: 

Satılık Otomobil 
Pek az kuJlanılmıs bir hususi 

otomobil satılıktır. • Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1--1512 
; ınıııımıımD ıııınıııııımı:ır.:ı~uı ı ıı ı ıı:aıll' ! 
1 r. Halil Çıra y 

N ümune hastanesi 

Doğum ve Kadrrı 1 
hastalıkları 1 
mütehassısı ! 

Ü" "d E _çuncu urak. No. 45. Yenişe-
hır her gün 3.30 dan 7,30 a i 
kadar hastalarını kabul eder. . 

1-1451 

Her çeşit ve kabiliyette oto
matik, yarım otomatik 

Teraziler, çocuk ve 
insan terazileri 

ve her kabiliyette 

BASKÜLLER 

Ziyaec iıı s, id 
Erim 

İstanbul - Galata 
Vorvoda caddesi 40 • 42 

1-1339 

Kiralık Ev 
Yenişehiı de İzmir caddesinde 

iki ailenin ikametine elverisli iki 
katlı bir ev kiralıktır. Taliplerin 
kınacı hanında 17 numaraya mü
racaatları. Telefon: 1174. 

1- 1538 

Bir Bayana kiralık 
oda 

Havuzbaşında bütün konforu 
ile aile vanında bir oda kiralık
tır. Tel. 3138 1-1537 

imtiyaz sııhibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdüdi 
Nıısuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında ı 
Ulus Basımevinde basılmıştır ---

• 1 

s 
y 

Günlü1< ka5a mevcudunuz Kıymetli eşya ve evrakınız için 

, 

Her boyda kirahk kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar Mahrem daire1e'1 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--) 

Evk.af Umum l\'liidürlüğüııden: 
Tahmin edilen 

Ada Parsel Teminat Bedel Cinsi 
Lira Kr Lira Kr Numara~u Mevkii f 

l 13 - 1500 - Ahşap dükkan 87/220 Aslanhane mahallesi at pazarı sokağı'r 
No No 
406 18 
460 1 23 - 300 - ,. 95/131 Aslanhane mahal1esi Dedebey yokuşu. 

Pafta 
No 
74 
92 
86 
86 
86 
26 

439 4 
439 11 

53 700 - ,, 125/191 Aslanhane mahallesi saraçlar sokağı ; 
38 500 - ,, ,, 128/198 Aslanhane mahalles 

439 20 75 1000 -- ,, 130 207 Aslanhanc mahallesi saraçlar soktığr 
293 1 36 475 - (95) metre 105 Doğanbey mahallesi kar yağdı sokak 

murabbaı arsa 
Yuka~rda yazılı vakıf akar ve arsaların mülkiyetleri açık artırma ile satılığa çıkarılmış ise de istekli 1 

~ı~m~dıgıntlan artırma müddeti on gün daha uzatılmıştır. İhale 30 Nisan 936 perşembe günü saat ıs de 
ıkıncı vakıf apartım~nında Varidat Müdiırhiğünde yapılacaktır. Satış şartlarını tapu senedini görmek 
istiyenler heı· gün Müdüriyete gelebilirler. İstekli terin gününde müracaatları. (868) 1-1552 1 

Aı !{a:ra Def erdarlığı an: 
Mükellefin 

Senesi sanatı 

932 Havz Kiniht 

932 Otto usta 

932 Garikof oğlu 
volko 

İsmi 
Müte.ıhhit 

.. 

Adresi 
(Hacı doğan po· 
(lis merkezi ci

( varı N. 6 hanede 

(Hacı doğan mer 
(kezi N. 18 hane 

(Balaban mahal
(si çeşme sokak 
(N. 8 hanede 

Vergisi 
L. K. 
16 46 

17 48 

40 35 

misil zam 
L. K. 
16 46 

17 48 

40 35 

~ 40 zam 
L. K. 

6 58 

6 99 

16 14 

İhbarname 
vara:;: No. 

12 81 
\ 

ı ı; 19 

932 ,, .. .. 21 70 • • • • 9 52 
Yeğen bey şubesi miikelleflerinden iken ticaretlerini bırakmış olan yukarda isim ve vergi mikdar-ı 

larile sanatları yazılı mükelleflerin hizalarında ya zıh olan kazanç vergilerine ait ihbanameler şimdiki 
kanuni ve ticaret yerleri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. ( 

Matruh vergilere ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üze. 
re Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan lounur. (867) 1-1547 

1 

• 
si 

BUGÜN GÜNDÜZ 
KARYOKA 

F red Astaire - Ginger Rogers 

GECE 
HALK OPERETİ TARAFINDAN 

HALiME 
Operet 3 Perde 

'*'A*CM'! 

BUGÜ J GÜr'DÜZ 
lNGlLİZ AJANI 

Y nl~m tarihe nid mua zam L · _r 

GF.C'.!: 
AŞ'UGRU.lfl\ 

Aıına Bella - F r r.d J 
.,.:lnc".\· ı 


