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Son lıaberler üt:üncü 1 

sayf aınızdadır 

Heryerde 5 kun:ı 

Donanmamızı Kuvvetlendirmek için Şarl\ demiryollarını da alıyoruz 
Hükümet Kamutaydan Milli Mü

dafaa Vekaleti 1935 yılı deniz büd
cesinde açılacak hususi bir faslına 
2.100.000 liralık fevkalade tahsisat 
konmasını temin eden bir kanun pro 
jesi teklif etmiştir. Hükümet, esba
bı mucibesi.nde şunları söylemekte -
dir: 

" Siyasi vaziyetin icabı ol~ra.k de-
niz kuvvetlerimizin her hang-ı hır ha
rekete geçmeğe haz.ır olması ''.e ~öy
lt" bir vaziyet tahassül ederse ıhtıyac 
hissedilecek levazımın şimdiden depo 
edilmesi zaruri görülmektedir. 

Böyle ani ve fevkalade vaziyet
leri önlemeğe büdcede mevcud tah -
sisatm kufi gelmiyeceği anlaşıldı~m
dnn 193 S yılı deniz büdcesinde hu -
susi bir fasıl açılarak donanmamızın 
muhtelif ihtiyaçlarına göre tevziatı 
icra Vekilleri Heyeti kararile yapıl
mak üzere bu fasla 2.100.000 liralık 

KONMERANSLAR 
\C 

SERGiLER 
' 

Cumuriyel Halk Partisi yeni -
den birçok Halkevleri açmağa 
karar vermistir. Bundan batka, 
Parti, birçok arkadaşlarıınızı, b~ 
kış, konferanslar için seferber ettı. 

Uzun osmanlı despotizmi, türk
leri az konuşmağa, biribirleri ~·~ 
anlaşmaktan çekinip derdlerını 
ruhları içinde boğmağa alıştırmış· 
tır. Şark, bir bakımdan, s Ü kut 
demektir. Halk ile ilk konuşan 
reis, Atatürk'tür. O, bütün inki
lablarını mümkün olduğu kadar 
geniş yığınlarla konuşarak yaptı. 
Cumuriyet Halk Partisinin gençle· 
ri ve yaşlıları, şeflerinin bu ısra· 
rmlaki sırrın ne olduğunu unutma· 
malıdırlar: Halk içine girmiyen. 
halk ile kaynaşmıyan reforr
tecrübelerinin sonu ne olduğunu 
osmanh tarihinin son asrı kadar 
han~i misal, daha eyi anlatabilir? 

Cumuriyet Halk Partisi, milli 
birliği, halkm bir türlü fikir ve 
ruh yuğruluşu üstüne kurmaktan 1 
baska ne düşünebilir? Yen~ d~v· 
lPtin temeli ve dayancı, mılletm, 
Kamfılizme, şuur tamlığı ile !..u., ı 
lanmasmdadır. yıllarca, ha.lkev
lerinden köy odalarına, şehır so
kaklarından tarlaya kadar, ka~a-
1 k her yerde konuşacagız. 
ı acı . . l 

halk için en iyi telkın ~olu, ~u a-
ğın~ duyurmak ve gözune goster-

mektir 
.,., fırsatla büyük küçük, durur 

b ··t··n sergilerin değer bü-gezer, u u .. 
""kl"" v .. u·· de hatırlatmak ıs•·yoyu ugun 

ruz. Kışın, bunlardan bir k_aç:ı~ı 
Ankara'cla göreceğiz. En bı!e~ı-

. b "le yeni sergilerde kendımız 
mız ı , .. ~ ktir 
hakkında yeni şeyler ogrenece . 

dıgvı icin, bel-
Demiryollarımız uza ~ 

. . f dalılarından ki bu sergılerm en ay 
b unca birini bütün hatlarımız oy 

k .. · · plaklar h-d olaştırmak, oy ıçın . 
1 .. ·· dıyagra

zırlatarak Hopar orun 
' . · · · en u-mmdan, cumurıyetın sesını k 

zak köylere kadar ulaştırma 
pek de güç değildir. 

Başkalarının bizi tanunam~s.. . 
d k kendımızı dan şikayet e er en, . 

k d . az tanıdığımızı bılmem 
ne a a. h 
d .. .. .. m•;yuz? Bunun en a· 
uşunuyor " · . b lb . b" · ] tan u e-

zin misallerınden ırı, 5 
• • Js 

l d. · · lstanbll şehrını • e ıyesmm, . . ı 

tanbul halkına tanıtmak ıçın a -
b .. ·· Bu teşeb-

dığı son teşeb ustur. .. d"l 
d ·~· · hukme ı busü küçükse ıgınııze . 
. t tanbul beledı· 

mesini istem:~ız: .s d d" Blakis 
yesinin tedbırı yelrıkn e .ı.~.çüsünd~ 
bu tedbiri mem e et 0 

r ~ni~letmek lazımdır. R ATA y F. . 

Hiiküınet Kanıutcıydan 2,100 000 
l.iralık fevkalüde ta.11sisat istedi 

f k 
' 

de tahsisat konulmasına lü · ev ·a a 
1 asıl olmuştur. zum ı k . l . 1 .. Bundan 008 :a .t~mır er~ıı~ u~u~n 

.... 1 gemilerımızın tamır ışlerının 
goru en . kA l d v 

b 
ikmaline ını ·an o ma ıgm-

u sene hh""dl . ..h. 
d lacak taa u erın mu ım an yapı . 
b

. k nın gelecek seneye sırayet 
ır ·ısmı k . . ruri bulunma tadır. Mev

etmesı za k rl 1 k 
d h · atın yarısı ·a ar ge ece 

cu tC\ sıs . h kk d 
l
. taahhi.id ıcrası a m a 

seneve sar . 50 
l 
~ b . umumıve kanununun 

mu 1ase eı · .1 l l . 
. . ddesiyle verı en sa a uyetten 
ıncı ma . d l k . "f d r başlanılmış ı::.e e yapı aca 
ıstı a e) e h · · 1-. l _ ki ~ u ve e emıyetı Karşı -
ış erın co ug Af" 1 · · I h" t ka ı ge mıyece -
sında bu sa a ıye · l 
v• d tı lacak tamıratın -ge e -
gın en yap rı . b 

k d "kmalini temınen u sa -ce sene e ı . d ·d 
ı h

. .. d etli nisbetın e tezyı 
a ıyet yuz e d h . 
ı k b. t'ıce mevcu ta sısa -o unara ınne k 

b
. . 1. kadar crelece · seneye 

tın ır mıs ıne < "' • ı 
. hh""d icrasına mezunıyet a m-

sarı tna u . .. 
1 ·· ··ı iıştur ması liizum u goru m · . 

1 0 esbaba Lnııa-Yukanda arzo una ~ 

1 b d.l tah ~isatın karşılıgını en ta e e ı en ~ . . kA 
b 1 d temıne ım an 

normal ınenı a ar "n k 1 ... 
b h · tın arşı ıgı-

olmadığmdan u ta !ltsa 

''D Grupu 

nm muvazenei umumiye kanununun 
4 iincü maddesiyle ihracına mezuni
yet verilen bonoların henüz tama -
men istimal edilmemis olan bakiye -
!erinden temini mi.imkün görülmüş 
ve bu ihtiyaçların temini maksadiy -
le ilişik kanun layihası tan7.İm ve 
takdim kılınmı~tır.,, 

Büdce Encümeni esbabı mucibe
de yazılı bulunan ve Milli Müda
faa Vekili tarafından ayrıca izah olu
nan düşünceleri yerinde bulmuş ve 
basılmakta olan gümüş paralardan 
elde edilerek hazinece irad kaydedi
lecek karın 1935 umumi muvazene 
kanununun 4 üncü maddesi muci -
bince çıkanlacak bonolardan hasıl O· 

lacak meblağın mezkur kanunun 24 
ve 28 inci maddeleri gereğince ifa 
edilecek hizmetlerden başka bu layi
hadaki tahsisata da yetebiieceği an -
laşıldığmdan projeyi esas itibariyle 
muvafık görmüş, yalnız şekle ait de
ğişiklikler yapmıştır. 

Proje, Kamutayın yannki toplan
tısında görüşülecektir. 

• • 

'' 
sergısı 

----------------
iki. yüz parça resi~ v~.lıeykelden 

mürekkep ser uı dun, açıldı 

Sergiyi gezenlerden bir grup 
(Yazısı 4. Üncü sayfada• 

Karcır şirkete bildi.rildi -Delegeler 
yakın.da geliyor 

Şark demiryollarının devlete 11eç me•İ, 11üul Edirner.İn gelişme 
imlıanlarınt çok genifletecektir. 

Son yıllarda Trakya'nm eko -
nomik alanda geniş ölçüde geliti -
mi, ıark demiryollarının taııma 
hizmetlerini bu ilerleme icabları
na uygun bir şekilde yapmadı -
ğının tetkikini ehemiyetli bir 
mevzu olarak ortaya çıkarmıştır. 

Aldığımız haberlere göre Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından uz

üzerindeki haklarını satın almak 
hükümete ağır bir yük olmıyacak -
lir. 

Haber aldığımıza göre, yakın 
da toplanacak olan !İrketin umu
mi heyeti tarafından satın alma 
iıini görüımek üzere aeçilecek aa
lahiyetli delegeler yakında Anka
ra' da bulunacaktır. 

manlara, bu hattın sabit enstalas- ·--------------
yonu ile llareket eden ve ettiren 
makine ve aletleri hakkında yap
tırılan etüdler, hattın bugünkü du
rumiyle Trakya'nın ekonomik ih
tiyaçlarına cevab vermekten uzak 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Anlaşma hükümlerine daya -
narak devlet demiryolları vasfına 
çıkarmanın uzun bir zaman işi ol
duğunu gözönüne alan hükümet, 
şirketin hu hat üzerindeki hakla
rını satm almayı daha uygun bul
duğunu şirkete resmen bildirmiş
tir. Anlaşmanın normal hükümle-
rine göre 1958 senesinde devlete 
geçecek olan bu hattın, sabit ens
talasyoı.u ve binaları zaten devle
tin malı olduğundan şirketin bu 
hat üzerindeki hakları ancak 
''muharrik,, ve "müteharrik,, alet
lerle, Alpullu - Kırklareli şube 
hattının enstalasyonundan ibaret
tir. Bu bakımdan şirketin bu hat 

Fotograf 
Basın Umum Müdürlüğü Anlrct

ra' da biT lotogral aergi.i açıyor ı 
Sergide, kendi lotogral artİdİM 
yaptırdığı Türkiye ı esimlaımlcn 
başka, bütün lotogral meralılJa
rının eserleri gösterilecektir. 

F otograf artistinin eserlerimi• 
bir kaçını gördüğü11ıüz. .zaman. 
geçenlerde paris gazetelerinde 
fıkan bir yazının §U lık ·ası hatcrı
mıza geldi: " Marsan fotograı 
sergısının üstümüzde bıraktığı 
duyuşlardan biri de, fransız dili 
nin fotografçılık sanatının elde 
etmi§ olduğu ilerliğe varmış oldu
ğudur.,, 

- Zecri tedbirle;l 
geıı işletilirse 

''UJus~, tın Dil Yazıları 

Ankara lotogral sergisini geze
cek olanlar, T ürkiyemiz.i pek cız 
yazının bu eserler kadar tanıttc
ğına hükmetmekten geri kcılmı· 
yacaklardu. Belki bir çoğumu~. 
lotogralçılığın dahi yükıek bir 
güzel - sanatlar kültürüne ihtiyaç 
gösteren belli baılı hünerlerden 
biri olduğunu düıünerek. iyi loto
graF artisti yetiıtirmek için tqe"
büslerd e bulunulmasını isteyece
ğiz. Yeni lotoğraf çı bir maket 
kopyesi değil, bir .zeka ve his ese
ri yaratmaktadır: "Fransız dili 
elinden geleni yapıyor. Fotogra • 
fisi ise kendisinden umulandan 
daha fazlasını yapmaktadır.,, 

'' A ıır111><1 ~inuliye kadar gifr
""•tliğ; delı~ctli bfr lım·1"ı 

yu vnrlurwc<11.·tır •.• 

Roma, 1 (A.A.) - D. N. B. ajan
sı bildiriyor: B. Musolini"nin orga
nı olan Popolo d'İtalia gazetesi, ehe
miyetli olduğunda §Üphe olmıyan 

bir makale neşretmiştir. Ehemiye • 
tinden dolayı İtalya'nın yan resmi 
ajansı tarafından daha neşredılme
den önce "fevkalade aceledir,, işare
ti ile her tarafa çekilmiş olan bu ma
kalede zecri tedbirlerden bahsedil -
mekte ve bunlar genişletildiği tak· 
dirdc Avrupa'mn şimdiye kadar hiç 
görmediği derecede dehşetli bir bar
ba yuvarlanacağı iddia edilmekte • 

dir. 
Bu gazete mütaleasma şu suret

le devam ediyor: 
c Avrupa'yı tehdid eden bu harb

tan dolayı hüsnüniyet sahibi hiç 
kimse İtalya'yı mesul olmakla it • 
ham edemez. İtalya her şeyden ev· 
vel Afrika'da emniyeti ve Avrupa' • 
da sulhu istemektedir. İtalya'ya kar-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Giineş Dil Grameri 
il. 

} a::at1: lsmttil il timi l>wıi~mcrul 

Giiru•ş - J)il S;rma~nıc'form'dwı 
rı /.-atı ~ rtlllıtlT 1ıe senta I.·. esasları 
~ (Ulus) ve (göz) kelimelerinin 
yukarda ("'~] gördüğümüz tahlil
leri bizi köklerle eklerin yanyana 
dizilmesinden ~a.sıl olmuş birer 
monosilap serısıyle karşıla§tır
maktadır. ''~~neş ·.Dil" kanunu-

n ''Ekler' sıstemı hakkındaki 
~~üdümüzde söylediğimiz gibi bu 
tahlillerin meydana çıkardığı ek
ler yerine göre h !m kök, hem ek 
rolÜnü oynıyan "Kök - ek'' lerdir: 
"Güne§ _ Dil" gramerinin ilk esası 
işte bu vaziyetten çıkmaktadır. 
Bu mühim esası şöyle tesbit ede-

biliriz: . 
ı _Menşe devrınin monosil-

lap serilerinden mürekkep iptidai 
cümlelerini teşkil eden söz unsur 

C:'"] Bu yazınrn baş tarah dünkü 
sayımı&dadır. Bahsedilen analiz
ler de 0 kısımdadır. 

ları henüz "isim'', "fiil", ''sıfat'' ... 
v. s. kategorilerine ayrılmı§ değil
dir. Onun için bir monosillabın 
Toli.i, cümle içindeki vaziyetine ta
bidir. Aynı bir mefhumu ifade e
den aynı bir hece, muhtelif cümle
lerde yerine göre isim, fiil, sıfat, 
zarf ve saire rolü oynıyabilir. 

Sümer ve Hind - Avrupa dille
rine tevcih edilecek sathi bir na
zar, bize bu vaziyetin menşe de
virlerinden çok sonralara kadar 
devam etmiş olduğunu gösterir. 
Çünkü bu dillerde çıplak kökler 
ne isimdir, ne fiildir, ne sıfattır; 
ve yahut aynı zamanda hem isim, 
hem fiil, hem sıfat olabilir [ 1 J. 
Aynı vaziyet, eski Mısır dilin

de de tesbit edilmiştir: Mesela bu 
dilde "mon hor" şekli "Çoban gii 

(Sonu 2. inci sayfada) 

(ı] Autran, "Sumerien et lndo
europeen", s. 21, Jl, 50 ve 67. 

Basın Umum Müdürlüğü. sergi
de Türkiye lotograflarından an
cak bir kaç yüzünü gösterebüe
cektir. Fakat elinde bunlardan 
5000 kadar vardır. Bunlar, bin va
sıta ile, yer yüzüne yayıldığı va. 
kıt bizim için, eski ve yeni türle 
kültürü için, bir çok kitablardan 
daha faydalı olacaklardır. 

Sergide lotografı olduğu gibi, 
fotografçıyı da baıka gözle gör
meğe başlıyacağız: Belki parti
miz genç fotograFçılardan bir iki
sini, opjektif inceliklerini öğren
mek üzere, sanatın en fazla ilerle
diği yerlere staj yapmak üzere 
gönderecek, bütün halk tabaka:a
rının ve bütiin milletlerin hep 
birlikte, anlamakta oldukl.arı 
bu enternasyonal dilin kudretin
den Kamiilizm davası için daha 
eıaslr hizmetler istivecPlıtir. ~,:ıı: 
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Bir münakaşa etrafında 
)"-"ya 1'.moi an OTCQ.)'Q CHU.& CG•· ...,,., ...... -..... ....... .. .. , .. , 

#İllu- müaaJıClf'llorı lilıruain We unu
halmoya yua tutınuı ol.dup bir •ıra
.la. •ı2'i bır anir nokta.ana tema. e
den bır h•kim eli git1İ1 paraliu uzvu 
bircaenbire kımılaanııa aevketti. Ay
aa ııwıu.aaun, aranıı.3'aa bırçokları ta• 
ral111dG11 birçok defalar iılenmeain• 

rqmen, ftmdİye kadar aurekli bir 
munaıuııayg ltapı açamamıı olma.u, 
eheıni,,.tli filtu meaelelcrini Va%ede
~ek otoriteli ıi•tadlara ve böyle üatad
ların da edebiyat alemiyle IJC :z.ihİn 

i1l•rıylc tcma.larını bı.iabutün lıesme

... ı.n.. ne kdaar ilttiyocuna oldu

junu •Nt•rİr. 
Her nel1İ filıir nuuaalıafGlannın, )'1-

jınlann ltültüre ltarp olan alôlea ha. 
..,_.. ~rİnll• hayırlı bir münebbih 
lemi ~ inanclıiun iPndir lıi, 
*"' ,,,.,,..,.,.,.,.. a.ri .ürülmiif olan 

e11 ..._.,,.di WJ"I en •orih,,. mcın

..._. -- W IMUIGFİ.)l'Cl•rin bile, Jü

....... .,. ,..-=nı.r naaltiti iderınflc, 

........ ,,.,.,. INr dmnla .., ~bi. ~ 
w alıİ8 ...........,.,. ••çrn«.u.i feeaiir
.a. ıniİflllte4l• .,,,..,,.. imlrôn 70lıla. 
Filıir N eflehi)'Gt ~•iri laarc
..,_alilr •7'- 6ir ,.,.,,.,,. •.bnifti iri, 
lteaJiıniııi lndaltlan ......... biralı ol
,,.,. İfİn hirihirlerini ifitrneJen H 

"•P 6ir -iuuJ ... leeflel.U hir prültü 
laoliıwle ı ... ...,. bir ltalabalıia ben
..ttijim anlar oldu. 

Bir hop1Ufllaiun iladeai olan 
h lrua Ön•ÖMcn aonra, yulrarda balt
a ••sen ,,.-..-,.. .... ., ..... tu.rinJe 
-~ .öa .,.._.. Utİ)ıonDft. 

Şimdiye lıaflar türlr eflebiyatımn 

ntCn*lıeti --'"""""" ,._mwlaJU .aa
llllll_. filta,,.t •trnif oi..,_ ın 1a.,,a, 
il.Fİ eJcOi,.Uı ....,,.,.htl.riıa .,. hii
~lı üt.JL:rruta hltcralt iınr....ıiltı.
ri 6ir •udref oe lrahiftydi &ime de 
1tÖrm•yİ ö~erl•rlren ne lradar haklı 
lıir clif elıte bufana)'Orf arN, bu nolıta
daki .aôlımız.ın t•ılai.i ltmuaımıl• Ja. 
6ence, o lıadar yanllf 6ir yoldan yü

riİ)'Orfar. Boaı •lrodflfÜırut da, ede
liyotçdanmGQ ,,_.,. ileri siirül•n it-

hamların ıeküni tealıifll •clcrler ... n 
ileri siirdülderi aibi, ,, ..... ii tiirlı •• 
llebi)ltdl ,...,,.,.,_,,.,. ..... bil' fCl'-

den bahNdiyor delildir. Mevauun a. 
iırlılı mcrJıe~ roman .uluillll4 •••, 
yeni romanlarımız.a bakalım: Bunlar, 
bütün ıahulan, muhitleri, Tenklni 
ve ilaıdeleriyle yani lwr fCyleriyle 
yerlidirler. Şu halde bi2i doyurma
yıılarının sebebi nedir? Neden meae 
la büyük nu romanc:ılarınclan birinin 
eserini okurken biz.i hayran bırakan 
rua ruhunu canlandırlf kabiliyetine 
türk romoncılarınclo rastlamıyoruz. 

Bunun aebebi, bence, bir ya:ı.ıf meto
dunda, bir ideolojide, clilenince de· 
iiftirilebilecek bir yanllf .Rltniyette 
aranmak cloiru olmıu. 

Bir türle romancıa ela. eaerini vü
cucla getirirlıen memleketinin ruhu
nu alueHirmelı lııayaaaylc fÜpheaiz. 
iti bir Tol.toy lr.Jcır Jaypudur. E
ier ha İfde onan mlUIG/lalııyetini 

göateremi70r.-. bu ancalı o •)IGTfia bir 
romancı olmodıiını upot efler • 

Tiirlı romancıa etraluwa haltmaa
nı bilmiyor ,,.,... 1töaleri olmoılıiı irin 
1törmiyor Jeiiltlir; yalnı.a •iirılülıı.ri
ni tehi/ etmaini bilmi)'Or, bir karalc
terde bütün bir memlelıeti cClftlcııwlu
mcılı maciz.caini •Nl•remİ)'Or. Bu U., 
ancalı bir deha itidir, 70h. INr me
totl İfİ Jeiil. 

Oç Karamaz.ol'unda bütün Ruaycı
yı veya Rmyan n bütün bir devrini 
hulma ve aemboliae etmeaini bilmif 
olan Daatoyev•ki'ye bakarak ve onun 
me~yetlcrini lrenJuinJen iatiyerelı 

türlı romancuu11 itlaam edemeyQ. 
Çiiaft ,.lJıium.a örraelr, fiiinyanue .,. 
yüluelt eJehi,,.ılcırıntlan Oirinin en 
yii"-lı deha fepeaini tqkil edi7or. 
Acaba bir ,,_,._.. edelHyatuula, Oir 

)'UllCDI, - ..,.b .,. hatta ,,.,. macar 

edeı.iyahftda b• aynı lcahiliyete ay

nı lıadretle rrudı.)M'Oiliyor mııyaz.? 

Ba memlelreti birlraç )'Üa .. yıla

nın ~ hap•delHlecck bir tiirlr ro
mGllCUI çılıhlı •ün bir metodun, bir 
ailuti~ deiil, bir .lelacutın aalerini 
_,.,,.,.J'WCfliıa. Onan ~nclir in ide-

''Ulus ,, un Dil Yazıları 
( B,.,. 1. inci ao.ylaJa) 1 

düyor" manaı•na ıelir: Fakat bu 
IU kelimenin yerlerini değittire
cek olursak, ''laor mon" fekli '·Ço
ban nezaret ediyor" manasına ıe
Jir. Çünkü bu dilde ''mon1

• ve 
'" laor" heceleri bazan isim ve ba
zan da fiil rolü oynar: .. mon" hem 
,.çoban", hem "ıübnek" ve "laor" 
ela hem "nezaret etmek", hem 
"ıözcü, bekçi, çoban'' manalarına 
ıelir ve bu manalar ancak kelime
JIİD cümle içindeki meYkiinden 
anlatılır. Çincede de aynen böy
ledir: Meaeli bu dilde (la) tekli 
aynı zamanda hem "büyük", hem 
"büyüklük", hem ''büyümek", 
laem de .. bü)ük niabette" manala
rına ıelir. Bu mana.lan tayin eden 
'eaine imil, kelimenil\ cümle 
içiadelri vaziyetinden ibarettir [2j. 

(Hovelacque) bu hali 1DeDfe 
devrinin umumi bir vulı teklinde 
ıö.&ermittir. Bu müellif ilk kökün 
pematikal mahiyetini fÖyle anla
br [3]: 

••Jı JemılTe invariahle, toujaur• 
le meme, et c' at uniqunuıını la 
,,_ition qa'il occape qui Jetermi
nc ... v.Jeıu, aa qwrlite Je mjet 
... le reeime, tl'epillaeu au ıle 
.,J,.ıantil. tle Hrh ou Je nom, et 
llİIUİ Je mite". 

Cümle içinde kdimeleria biri-
1.uiyle olan miinuehetleriai ta)in 
eden mpahlaar edatlar o deTircle 
llenüz teıeWcül et.mit obedıim
dan, hu JIOla.anı telifi için tek bir 
pre nrdı: cümle tefkiliade laer 
willibm yerini kat'i tekilde 
tayin etmek. Bu vaziyetin netice.i 
elarak, '' wr_,..,, den eYYel ( Syn
llote) tefekkiil etmit demektir. 0-
JHID için (Hovelacque)ı monoeilli•a dillerin sr.meri (SyntaJte)-

[2} L. Benloew, "Langage pri
mitir, 1163 Paris basması1 s. 9, 
lf ve 21. 

r 11 La linguistique, s. 42. 

dan bqka b'r teY olmıyacağını tes
bit etmittir [ 4]. 

Bu vaziyet Avrupa dilleri ara
sında yapılan mukayeselerle de 
tavzih edilmittir. Meseli lidince 
gibi isim halleri muntazam bir 
dille fransızca ıibi bu mekaniz
mayı kaybetmit h"r dil araıında 
görülen fark, meseleyi derhal ten
vir edebilir: Latince "Petru• Pau
lum caetlit = Piyer Pol'ii döjü
yor" gibi bir cümle '' Paulam Pet
ru• caeJit'' fekline ıokulmakla da 
hep aynı manayı ifade eder. Çün
kü isimlerin sonlarına ıelen "ıu" 
ve"um'' ekleri bu isimlerin gra
matikal rollerini tayin etmekte ol
duğundan, kelime sıruının e)ıem
miyeti yoktur. Halbuki fraıwzca
da bu ekler mevcut olmadığından, 
·aynı manaya selen ''Pierre frap
pe Paul'' cümlesinde isimlerin yer
lerini değittirecek olursak, derhal 
aksi mana anlatılır yani vuranın 
(Paul) ve nınılaıun ela (Pierre) 
olduğu anlatılmıı olur (5]. Onun 
içni litinceye niıbetle fransızcada 
kelime sırası, "Ginq - dil" kanu
nunun aydmlattıjı menıe devrin
de olduğu gibi, gramerin en mü
him esaslanndan biri demektir. 

itte bundan dolayı (F erdinand 
de Sauuure) mevcut dilleri iki 
kısma ayırmıfbr: Bu ilime göre 
litince aibi kelimelerinin rolleri 
muayyen bir taırif mekanizmaıiy
le tabi edilmit olan diller "Gra
mmatical" Ye çince ıibi böyle bir 
mekanizma yolduğunu kelimele
rin cümle içindeki tertip lll'&aiyle 
telifi eden diller ele '' Le.ieotasi
que'' T&Sfmı alır [6]. Diier dilci
ler de buna makabil "Tertipli'' Ye 

[ 4] La linguistique, s. 42. 
[5] Meillet, "Langue latine", s. 

145.; Vendryes, "Le langage", s. 
93. 

[6] Linguistique generale, s. 
183. 
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iÇ HABERLER 
............................................................................................................................ ---

İstatistik rakamları 
hakkında 

Belediye mecli"i dün İstanbul telefon şirketinir 
t o p ) a ıı d 1 aldığı fazla paralar 

Dünkü aayımızın ikinci aayfaaın
da çıkan arkadaımıız Neıet Atayın, 

"Türk ömrü" adlı yazmnm aibaye
tindeki not dolayıaiyle istatistik u
mum müdürlüiünden bir mektup al
dık. Aynen koyuyoruz: 

"1. - Dairemizce neırolunan 6. 
ancı cilt yıllığın 927 sayunma aid 
yü:&de niabetleri ihtiva etmediği zik. 
redilmektedir. Eaki yıllıklarda mH· 
cut olan bu malumat, yıllığm hacmi· 
nin mütemadiyen artması hasebiyle 
bu yıllıktan çıkarılmııtır. Aynı malu
m.t aayım neticelerini ban 3 numa
rala fasikülde meYcuttur. 

2. - Nurua yekiinlarmda vukuu 
beyan edilen yanh, varid değildir. 

Hali medeni sütununda görülen ek
siklik göçebelerin demografik evaaft 
hakkında malumat toplanamamıt ol
maaından Ye bu kısmı nufunm bu tab
lolara dahil edilmemeainden ileri gel· 
mittir. Yıllıkta bu hususta izahat 
me..-cuttur. 

3. - Yat gruplarmda görülen 
fark da matbaa hatası olarak 6 raka
mmm 9 olarak dizilmeainden ileri 
gelmiştir.,, 

İzmir esnaf ve ahali ban
kasının hisse senetleri 
İzmir esnaf ve ahaJi bankası

nın çıkarmış oldulu her biri 10 li
ra itibari kıymette 100.000 hisaenin 
İstanbul borsası kotuna konulma
sını finans bakanlığı karar altına 
almıştır. 

diğimu eJebi)'atın ricud bulmcıanı 

görmek için ona uücada wetirebile
cek çapta delaalarua arcmıda ,.ctİf
me.ini dilemeliyiz. Deltanın dilemelıl€ 

en ~ vücud bulan fey olduğunu da 1 
unutmamak fGrtİyle. 

Y..,...NABI 

"T ertİ/Mİz." isimlerini kullanmak
tadır [7]. 

''Ginq - Dil" tatbikab bize 
menıe clewinde dilin tam•miyle 
''L ·::1 • ,, 1..1. • .:...-. ~-.eıa.:;uaoııı.que o ............ gv.1o.111a• 

mittir. On.ın için bu devirde müs.
takbel ıramer eeulaımm ancak 
pek mmuni Ye riifeyml bir talum 
ana hatlan bulunabilir. Bu ana 
hatlan töyle tesbit edebiliriz: 

2. - K.elimfllenle ( müelılıer ue 
miienna gibi) cİmi7Cf lıate6orİ
leri yoldıa; 

3. - lliilret, cemi ve faniye 6İ
bi kemiyet ıekilleri henüz. teıek
kül etmemiı tir; 

[Zaten lisaniyat alimleri bunla
nn muahhar tqekküller olduğun
da müttefiktir. Onun iç.in eski dil
lerde Ye meseli Sümercede kemi
yet gayet İptidai bir Jekildedir] ; 

4. - Fiü ta•ril edilmeı; hatta 
maatarla isim bile biribirinden ay
rılmamııtır; onan için sıygalar ve 
zamanlar yoktur; 

5. - Cümle içinde kelimelerin 
biribileriyle olan alakalarını tayin 
eden morlemler, i•İm halleri, e
datlar, ah/eler •.. v . •• laenüz te
ıelılıiil efmarlİftir: yukarda tıör
düjümüz sibi bu nobaıu tertip 
ııruı elifi etmiftir; 

6. - 1-relih oe enlih yoldur; 
7. - Cümle ıiS7fe bÜ' tertibe fci· 

biJir: (K.ölı + elı + d + elı ... ) ; 
bununla I.eraber bann &)'Dl bir 
cümle içinde birinci kökün mana
aım tamaıalıyan i.lıint:i bir lıölt ele 
bulunahilir: fakat bu ikinci kö
kün de ekleri bulandapdaa, 
böyJe vazi1etlerde- yukanki for
mül aJDI bir cümle içinde iki de
fa tekerrür etmit olv; yahuz her 
iki takdirde de eklerin •ayı•• mu
ayyen ılejilılir: 01111D için ek 1&71-

11, ifade edilecek mananm uzan
luk Ye JasaJığma tibidir; 

8. - Kök ılaıima btqtaJır ve 

[1] Vendryes, "Le langage", s. 
167. 

Hava hücumlarına karşı 
şehrin bir çok yerlerin
de düdükler yapılıyor 
Belediye meclisi dün .aat onda 

vali Ye belediye reisi B. Tandoianın 
reisliğinde toplanmıştır. Encumenler 
seçimi yapıldıktan sonra atlııpor ku
lübü auyundan para almmamaaı hak
kmda reialik müzekkeresi olıunmu§ 

ve bu kulübe yardım olmak Üzere 
bugüne kadar tahakkuk eden ıu bor
cunnu tahakkuk cedvelinden indiril
mesi ve bundan sonra su parası a· 

lınmaması karar ahına alınmı•hr. 

Y enifehirde bir binanm partiye 
muayyen bir müddetle tahsisinden do
layı ilyönrkurul baıkanhjınm tefek· 
kürü okunarak reislik tarafından il
yönkurula belediye mecliıinin batarı 
dileklerinin biJdirilmeai kararl~tı ve 

kaymakamlık kadrosundan 4imdiden 
hizmet gösterilmeye b&flanan mü
hendis, memur, toför ve itÇinin teh. 
rin günden gÜAe büyüıneai ve nufu
SWI artması noktaamda1t faydalı ve 
lüzumlu olduğu görülerek reialiğin 

bu hareketi tasvib olundu. 

Bundan aonr~ belediye büdcuin· 
de bazı fasıllar arasında mianakale 
yapılmaama dair encümen kararları 

büdce enciimenine haYale eclıldi. Be 
münakale teklifleri arau..C. tayya
re hücumlarına karşı ıehrin muhtelif 
noktalarmda düdükler yapbrılmaaı 

.için 1750 liralık tahsisat da istenil· 
mekte idi. 

Otobüa mmtak&Jarına aaılacak i
lanlardan ve otobiialere takılacak İ· 

1in ve reklamlardan almacak ücret 

Sağlık ve soıyal yardım bakan
lığı. İstanbul telefon tirketinin a
bunelerinden tahsil ettiği fazla ko
nuıma ücretlerinden resmi daire 
ve müesseselere ait olanlar-ınında 
İstanbul belediyesine terki hak
kında bir kanun projesi hazırla-
mıştrr. 

Hukuk talebesinin tetkik 
gez ısı 

Ankara hukuk f akült.esl tale
belerinin sömestr tatillerinden 
fay dalanarak Anadolu içinde bir 
tetkik gezisine çı:ka.caklarım bir 
kac gün önce ha.her vermiştik. Dün 
15 ıünlük aömestr tatili batlamıt
tır. Talebeler bugün ~larında, 
hukuk usulü profesörleri B. Hay
rı Şakir olduğu halde, saat onda 
Kayıeriye hareket edeeeklerdir. 
Kafile 30 ~dir. Orada bir iki 
gün kalacaklar, sonra Adana v e 
Mersin çevresini gezeceklerdir. 
Dönütte Konya ve Edcişehire de 
uirayacaklardıt. 

Finans tayinleri 
lıtanbul varidat tahakkuk di

rektörü Talat birinci umumi mu
f ettiflik mali miifavirlije, latan· 
bul maliye mürakibi Hüınü üçun· 
cü umumi müfettişlik malı müşa
virliğine tayin edilmitlerdir. Yeni 
lstanbul varidat tahakkuk direk
törü tayin edilinceye kadar bu iti 
muavin Nt.zım idare edecektir. 

tarifeleri hakkında daimi encumenin 

verdiii kararlar te tkik edilmek üz.e. J 
re tarife encümenine M...-ale olundu. 

Bina Yel"l'Uıİ itirazlannı tetkik e-

den istinaf komiayon1111a meclıs adı· 

na bir aza aeçildikten aonra pe11em
be ıünü aaat 17 de toplanılmak uze
re celseye son verildi. 

cümle içinJe iptidai bir i.İm ve 
l.il oaziyetinıleJir; 

9. - Ba lail - lıölr' e illiW eden 
eJıla ıle, yalıarıla eörıliiiümü:z 
8ibi. auen lıölı olmalı itilHıriyle, 
cümle ~e mııhtel.il roller oy
namaldaıtlır: kimisi fiil, kimisi sı
fat, kimiai zarf Ye kimisi de edat 
mahiyetindedir; fakat hep birden 
baft•ki kökün m•n••uu tamamla
mak Ye ona tabi olmak itibariy!e 
bütün hu muhtelif rollerine rai
men hep9i de "d" ılemelıtir; 

10. - Bu Yaziyete ıöre .. Giinq
Dil" kanunu pregramatikal cümle
de iıim ve fail rolünü köklerde ve 
fiil, ııfat, zarf vesaire rollerini de 
eklerde teabi etmi demektir. Bu 
vaziyet, k1iıik li~iyat bakımın
dan bile doisııdur. Çünkü mente 
devrinde kökle ek araaında hiç 
bir fark olmadıiını klisikçilel' de 
teyit etmektedir. Onun için ''Gü
ne§ - Dil'' tatbikatının meydana 
çıkardıjı "Kölı - elı" lerden her
hangi birinin aynı zamanda ''fiil'' .. 
v. s. rolü oynamasına klasik zihni· 
yet itibariyle de itiraz imkanı yok 
tur. 

Mesela yukarda bahaettiijmiz 
(Ulu•) kelimesini letkil eden 
"uğ + ul + uğ + u•" hecelerinin 
temsil ettiği "ÇoMulr yayılma 
+ mltip Mllaa'' mefhw:nlarm
dan "Y ayılmo" fikrini ifade eden 
.. Ul" eki_ rol itibari,.le berbalde 
bir "fiil" n.ziyetindedir; fakat bu 
fiil, baı••ki faile, yaai "Ui" kö
küne niıbetle aym zamanda "e/ı"'. 
tir. (Hovelacque) bu vazi1et.i tu 
cümlesiyle pek güzel taıvir etmit
tir [8]: 

.. La langue, Jan• cdtc pr~N 
'tape. 11' at l~e qae Memem• 
lont le ıeıu e.ı l:ntiaenmaıl ı~ 
'ltera/.''. 

u~,::-- Dil" lr ._ .... L! 
~-- - d'-UllllD .. UR-

ki faidelerindea biri de, ~ b. 
ilk clnria klUik gramere eeu o.
lan hu.uiyetlerilü mey4ana çı-

[8] La linguistique, s. J9 .. . ,, s. 

karmak olmupr. 

.4henk Kaıumunun Men.ff'İ 
Pregramatikal deYrin bu huau

aiyetleri, biribirinden ayn hece-
lerden mürekkep (Syntagme) lar 
gittikçe tek kelime haline gelir
ken, çok mühim biT fonetik hi.di
seeinin zuhuruna da sebeb olmu,. 
tur. Bu bidise, ••A1tenk kcınanu''
nun zuhurudur. Bunu tavzih için 
(Göa) kelimesinin 14Günq - DiP" 
kan•nuna göre aynldığı '' öğ + 
ög + öz'' hecelerini misal olarak 
ele alalnn: Bu üç hecede hep ay-
nı (ö) vokali tekerrür etmektedir. 
Eğer bir an için bunun böyle ol
madığını, yani her hecede başka 
bir vokal bulunduğunu taaavvuı 
edecek olursak, o zaman bu üç he
ce aranndak1 fonetik birli ği bir
denbire bozulmuı oluT. Bu suret
te aralarmdaki rabıta kınlmca, 
bwılarm her biri müstakil bir kök 
vaziyetine düter Ye üçünün mütte
rek manası artık anlqılamaz. O-
nun için "Ahenk ianıınu" biri bi
rinden ayrı kökleri esas itibariyle 
birlettirip hepsinin müıterek bir 
manası olduğunu göstermek ihti-
1acından dofmut demektir. Za
~n monoaillibik deYirlerde biri
birinden ayrı heceler arumdaki 

. ınüııasebetin ta;,iainde muhtelif 
fonetik esularınıD da imil olc\u
iu klaıik dilciler taraf mdan ıeçea 
a11rdanberi teshil edilmiı bir ha. 
kikattir [9]. 

Bu vaziyete göre, pregramati
kal dit devrinin sentakıında ipti
dai cümlelerle (Syntagme) lar gi
lti mana cüz'i tamlanm biribirin
den ayırt eden iki esas Tar elemek
tir: ~Iİ.p •ıraı 11e •• olw,..i-

''Günq - Dil" kanunu bütiin bu 
esasları meydana çıkarmakla dil 
bilgi.inde menıe devirlerine doğ
nı büyük bir yol açmlf demektir. 

1611111İl Hômi DANIŞMENT 

[9] Hovelacque,. "La linguis
tique", s. 42. 





SAYFA 4 ULU~ 

• 
ANKARA'DA SANAT HAR B'J{ E·· T l~E)R l 
Saz Şairi Hulusi ~ehı·imizde 

Eakid~nberi tairleı- arasında en 
..,.jyade sevilen divan, ko§malar, (dü
~t), çukurova gibileri okuyan ııaz
pirlerimi2 p~k ualdı. Bundan ötü
rii, bu IÖyfediğimiz divanlan kendi 
lütabından ve diğer uıta mallarından 
alarak söyleyip ç.ahnakJa birçok yer
lerde tanmDU§ bulunan aaz ta.iri Hu
»üai Erııönmez'in ıehrimize gelmesi 
~lgili kimseleri pek .1evindirmi~tir. 

Gitgide ölen memleket ağızlarındaki 
l:ıilgiaini halka ve merakhlara tan 

B. Huliiai Ersönmez. 

ma.k yolunda büyük bir istekle çalır 
makta bulunduğunu gördüğümüz bu 
r.anal eri, i~ittiğimize göre birkaç gÜn 

daha aramızda kalacaktır. Radyoda 
araıııra herkese saz ve sözünü dinlet
mekte olduğu gibi, değerli musikici
miz B. Ahmed Adnan da ~airin ezbe
ırmdeki güzel türkülerden bazılarmı 
notaya almaktadır. Gerek bunların 

ve gerek görüp beğendiğimiz - ve 
büyük bir cild tutan - kendi divanı
nm basılacağmı ayrıca sevinerek 

duyduk. 
B. Hullisinin ne kadar duygulu 

bır ş.air oldugu hakkında kısaca bir 
flJı:ir vermi:: olmak üzere kendi şiir

Jeııinden bikaç Önrek alıyoruz. 

Şu mısralarda, şair, dağların şii-

ııııni ne ?'Üzel duyuruyor: 

Duman eksik olmaz ulu daglardan 

:BüJbül eksik olmaz güllü bağlardan 

Ender alçak dağa bazan pus çöker 

B-0ra eksik olmaz yüce dağlardan 

Konca olmıyan bağda bülbül öter mi 

Dikilmezse gül ağacı yeter mi 

Çakıllı bahçede konca biter mi 

Bülbül sesi gelmez viran bağlardan 

Turna kuşu üzerine yapılmış bun
uı türküler arasında onunki kadar 
dolnıınaklısmı az buluruz : 

Kolsuz kanatsız bir turna gördüm 
MelftJ melül tek başına geziyor 
Yeltenir uçmağa kanatlan yok 

Gamlı gamlr tek başına geziyor 

,u_,MAN TEŞb:BBÜSÜ 

Tek doğmuş bu turna, C§İ cinsi yok 

. K!natsız zavallı elden tutan yok 

Derdini söylemeğe bir akranı yok 

Küskün küskün tek ba~ma geziyor 

Şairin en çok ~vdiği i~lerden biri 
de avcıhktır; bunun için, güzel av 
gezilerinden aldığı intibalardan ba
kınız ne ya§anmı§ ve merhametli 
duygular çıkarıyor: 

Avcılar koğdu indi yazıya 

Tut ettiler çifte avsak tazıya 

Avcılar kuşattı bakma kuzuya 

Tatlı canın al kaç hurdan ceylan 

Eğer kurtulursan goç burdan ceylan 

B. Hulusinin sazı da yaşı gibi ile
ride ve tecriibelidir. Niğdede doğa
rak 12 yaşında "bulgarı" denilen kü
çük saza baıladı: Ali usta adlı bir 
kom§usundan ilk dersleri almıştı. 

Sonradan "bağlama,, kullanır oldu 
ki hi.la bunu çalar. YurdUDun belli 
adamlarmdan olduğu için tanınmı§ 

aaz ıairlerini erkıık yanma getirir, 
onlardan yeni yeni ağızlar geçerdi. 
Elindeki ses tutan, bu yÜzden, büyük 
bir yığın tetkil ediyor. Bir gün gelip 
kayıp olmalarma meydan vermeden 
bütün banlarm yazıya alınmasını ve 
gelecek neııillere ulaımasını kendis• 
de, bizler de diliyoruz. B. Hulusi, Sı
vaa, Kudüs, Beyrut taraflarında do
laımıı, nufus müdürlüğü gibi memur. 
luklarda da buJunmu§, görgülü ve 

duygulu bir sanat adamıdır. Anado· 
lu halk musikicisinin en öz ve en ka
rışmadan kalmış bir varlığıdrr .. Gü
zel sesi kalmamış; fakat türküleri a
sll'lık özlükJeri ve en eski çığırları İ· 

çinde saklamaslOı biliyor, buna ayn 
bir önem veriyor; değeri de i~te bu

radadır. 

Mahmud R. Köıemihal 

Bugünllü k:onser 
Cumur reisliği filarmonik orkes· 

trasmm bu mevsimin 1 O uncu halk 
konseri bugün saat 15 de Musiki mu
allim mektebinde şef Praetoriusun 
idaresi altında verilecektir. 

Program şudur: 
1 • Amold Schönberg (Nurlu ge

ce) yaylı sazlar orkestrası için. 
2 - P. Çaykovski altıncı senfr 

(Patetik) 

İstanbul Radyosu 
12.30 
18-
18.30 

Çeşitli plak yayımı 
Senfonik musiki {plak) 
Güneş kulübünden na
kil - konferans ve çay 
saati 

19.30 Plak ve transmisiyon 
20 - T riyö - Stüdyo artist

leri tarafından 
20.30 Stüdyo caz ve tango or

kestrası 
21.15 Eminönü halkevi göste

riş kolu 
21.45 Son haberler 

22 den sonra Anadolu Ajansı
nın gazetelere mahsus servisi 

''D,, Grupu ser~i~i 
iki yüz parça resim ve he1ıkelden 

mürekkep ser yi dün açıldı 
Ekserisi etüdlerini A vrupada en 

yüksek ve modern fut.adların yamn
da tamamlamış olan yedi genç res
sam ve heykeJtraştan mürekkeb olan 
"D., grupu altrncı sergisini dün Ser 
gievinin salonlarında açtı. 

Açılıştan Önce, sanat severlerden 
mürekkeb güzide bir kalabalığın ö. 
nünde ilk defa Necib Fazıl kürsüye 
gelerek yeni sanat ve yeni sanatkar 
mevzuu üzerinde çok zevkle dinle
nen bir konuşma yaptı. Kıymetli şa
ir, bir kuyumcu itinası ile işlenıniş 
olan konuşmasında bugünkü sanat a
lemini bir kaos olarak tarif ettikten 
ve yeni sanatkarlara düşen en büyük 
itin eskinin "kaf dağı" nı yıkmak 

olduğunu söyledikten sonra sözlerine 
şöyle son verdi: "Nerede beklenen 
sanatkar? Beklenen sanatkar yolda. 
Eğer fazla yaklaıınca göreceği man~ 
zaranm dehşetinden ürküp geriye 
dönmezse.,, 

Necib r azıldan sonra D grupun
rlan Nurullah Berk kürsüye gelerek 

' 

• 
"'if JVaci'nin 710turmuş çocuk,, rafilosu 

D grupunun gayesini ve faaliyet ıek· 

!ini anlatan kısa bir izahda bulundu. 

Ortaya konulan eser zayıfsa bunun, 

genç sanatkarlar tarafından getirilen 

yeni havaya ve yeni ruha bağı~lan

masını isteyen sanatkar akademizmi 

yıkmak için harcadıkları gayretlerin 

de bir muvaffakiyet olduğunu anlat

tı. 

belki bu alaka fazlalığında tesiri ol
muştu. 

Sergide teşhir edilen eserler irili 
ufaklı iki yÜze yakın parçadır. Bun· 
lar grup azalan olan Nuı·ullah Berk, 

.ımal Tollu, Turgud Zaim, Bedri 

Sergide görülenlerden: Heykel 

Rahmi, Elif Naci ve heykeltra§ Züh
dünün, aynı mikdarda olmayan eser
leridir. Sergide hacim itibarile en 

fazla yer alan B. Cemal Tollunun e
serleridir. Fazla eseri teşhir edilen ve 

dikkati çekenlerden biri de Bedri 
Rahmidir. Gerek Nurullah Berk'in, 

gerek Cemal Tollu ve Bedri Rahmi
nin ve gerekse diğer arkadaşlarının, 
birkaç yıllık çalışmalarını hulasa e
den bu sergi, aynı zamanda, onların 
bu müşterek çalışma ve sanatlarını kı· 
kadar faydalanmı§ ve sanatlarını kı. 
sa zamanda ne kadar ilerletmek im-

f 

Dünkü konser 

B. Necib Yakup B. David Zirkin 

Dun öğleden sonra saat bir bu
çukta Ankara radyosunda güzel bir 
konser vardı. Bu konseri viyo)onist 
Necib Yakup ve viyolonist David 
Zirkin vermişlerdir. Değerli artistler 
konserlerini her zaman olduğu gibi mu
vaffakiyetle vermişleı·dir. 

kanlarını bulmuş olduklannr da gö..
teri7or. 

Bizce gnıpu karakterize eden va
sıf, arayıı ve entellektüel bir efor
dur. Dimağlarında me~aleler olan sa

natkarlarla kar;uıa,tığımızı daha ilk 
temasta hissediyoruz. Burasını mem
nuniyetle kaydetmeliyiz. Çünkü resim 
aanalmı, zihni bi1· alakaya bağlaya
mayan ve bütün çalışma sahası pate
tile kuva.li arasında kalan sanatkar
lar arasında büyük yaratıcılar çıktr
ğı pek seyrek vaki olm~tur. 

Serilen eserlerin, resim terbiyesi 
pek kuvvetli olmayan halkımıza fazlı. 
yabancı ve aykırı gelmediğini burada 
kaydetmeliyiz. Bu merhaleye varmak 
için aradaki mesafe gerçi sanatkar
lar tarafmdan alınmışbr, fakat halk 
için bu bir boşluk olarak kalmakta• 

devam ediyor. 
Genç sanatkarlarımız aı·asından 

cidden mümtaz bir grupun karşısın

da bulunduğumuz muhakkaktır. 

Gençler sabırla, ihtirasla ve İnadla 
çalı§makta devam ediyorlar. Sergiyi, 
muvaffak bir sanat tezahürü olarak 

selamlamahyız. 

Bundan sonra, hazır bulunan ka

labalık sergiyi gezdi. ilk defa ola

rak bir resim sergisinin açılışında bu 
kadar kalabalık bir kütleye rastla
mamış olduğumuzu da burada ili.ve 
etmeliyiz. Serginin daima adı işitilen 
"D,, grupu ile ilk temas olmasının da Sergulen bir t a6lo: Tayyareciler 

STRESEMANN'IN TEKLlFLERİ 

Britanya hükümei, bu sebebler dolayı
ı:-ıyle. protokolu, vaz geçilmeyen mükellefi
yetleri ve sınırsız meriliği ile birlikte, top-
1-< n olarak reddederken, bütün bu olan biten 
şeylerden sonra, 1919 ve 1922 yrllarının dü
ş.üncelerine geri dönmenin Fransa ve Bel
ı.;ika ile birlikte Almanyaya karşı bir ittifak 
proje~ıne yeniden girismc;nin, imkansız ol
duğunu biliyordu. 

Bunun icindir ki, Britanya hükümeti, 
prntokolu tetkikle uğraşırken, kendisine, 
Almanya tarafından vaki olan müracaattan 
ne çıkabileceğini araştmnağa karar verdi. 
Hükümet, bu araştırmasında Büyük Britan-

let grupları ile herhangi bir kimseden da
ha yakın temas edeceği büyük bir ihtimal i
çimle görüldüğünden, Sa Majeste'nin hükü
meti, paktın tamamlanması için en iyi hare
ket tarzının, fevkaiade maksadlar uğrunda, 
miiletler cemiyetinin yardımı ile hususi an
laşmalar yapmak olduğu neticesine var
maktadır. 

karşı daha güvenli bir tedbir bulunabilir.,, 
Karşrhklı olarak sulha yardım edecek bir 

andlaşmanm yaprlması imkanlarına, Alman
yannı iş başında bulunan devlet adamları, 
Lokarno konferansından önceki yıl it;incle, 
birçok defalar işaret ettiler. 

O tarihlerde başvekil olan Dr. Cııno (Ku
no), 1922 yılı birinci kanununda, ilk defa o
larak böyle bir teşebbüse gecti. 

Bu teklif, zaman ve emniyet bakrımııd;:ın, 
tabiatiyle tatmin edici bir mahiyette de~ll
di; çünkü, Birleşik Amenka hükiiınctlerinin 
garantisini ileri sürdüği.inden, ta1.bik kabili
yeti yoktu. 

Aynr değilse~ bile, bu tc~d.hi.1.f'e henzeyt:ı1 

bir teklifi de, alman hük~i .1eli 1923 yılı ma
yısında yaµtr. Fakat hu tc~f!ohüs de, itilaf 
devletlerin;n kabul edemiyect ği şartla. la 
bağlı bulund:1ğundan, redclcdi~di. 

Başvekil olmu~ olan Stresemamı. bum.ıı 
üzerinden dört a~,r gı>(t :kı..t:1 sonra. mevcı...tl 

sınırlara ria,:et ediln.r.::;i 1ıeıkl~mda. Ren de 
karşı karşrya olan hiiyid clevlf'tler arnsm<la, 
iki taraflı bir pakt yapıhn-::ısı icin tddıfte 
buhuıdu. Lfikin b<1 teklife Pcinc2re ·ıüz 'er· 
medi. 

ya, Fransa, Almanya ve Belçikayı, garbi 
Avrupada sulhu korumak gibi, miişterek bir 
azimde birleştirecek esaslar bulabileceğini 
anıyordu. 

Bu karar a§ağıdaki şekilde ortaya atıl
dı: 

"Milletleı ce:niyeti pcıkrn1111 g"nel hü
kümleri, tatmin edici bir ı:arıda kuvvetlen
dirilemiyeceğinder. ve mlHetler cemiy<eti
n'n h:abmda. meşgul o1acağı "fevkalade za-

, .. ~ ı,. 1lerc1~". ban ~evlc-l,.dc yalıud tla de\'-

Hiç şüphesiz ki, bu andlaşmaların, yalnız 
tedafüi mahiyette ve Milletler cemiyetinin 
rulı ve mefkuresine göre tanzim edilerek, o
nunla bir ahenkte olmaları gerektir. 

Bundan başka, gene La Majeste'nin hü
kümeti su telakkidedir ki, bu gayeler, en i
yisi, aralarındaki anlaşmazlıkların, yeni bir 
çatışmaya kolayca dönebilmek ihtimali olan 
devletleri, biricik gayesi onların aralarmda 
sulhu korumak olan andlaşmalarla biribirle
rine baP.;iamak su;:-etıle dele edilebilir. 

Halb•tki, ?:lktın smrrhn ic:incle, ne b:ı
gunkil l<öıfüug~. ttsirir.i d!lha ~<1.nu~ göst~
recek İJır. çaıe, \"ene d~. yar<nın g-ilcl.il ... 'erin~ 

Dr. Cuno. işgal altında bulunan yerlerin 
boşaltılmasının çöktürdüğü korkuyu dağıt

mak maksadiyle, "Almanya ile Fransa", 
Ren'de ilgisi olan öbür devletlerle birlikte, 
halkın genoyuna basvurmadan, bi.ıtün bir 
çağ, yani, Versay andlaşmasmda göz öniin
cle tutulmuş olan işgal müddetinitı iki misli 
bir zaınan icinde, biribirleriie hcırb etıniye
ceklerine rlair karsılıklı olarak söı vermele
rini ve bu söz icin de, bu topraklarcb alfıkasr 
olmc.vnn bir ıievletl (humınl:ı. Birlesik Ame-

"rik::ı J-ıi~l:unı-.:tler\nİ· söylemek istiyordu.) 
mntf""le·l gö_;ternıekri-1i 'kri siirclii 

Bu arada basvekillikten ce 1~;ıin rh::. k1 .~a 

nı olarak kalan Stresemann, ba~vc:~i.l Dr. 
Luther ile birlikte, teşebbüsü fenlle~tirme· 
ğe karar verdi. Kemli yazılarından ,.la bih~·
ğimize göre, bunun için üc esaslı tah··i 1

, ~l.!

bebi vardı; 
(Sonu v"'rl 
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Bir Akdeniz paktı 
n ktt T.. kive tnttiltere, f"'ransa, İta1-ou Jla a.. ur · ~ .... . · t panyanııı hu]unacaırı 
va. Yunanıstan ve s . --e-
• haber verilıyor 

L_..a, 1 (A.A.) - Havas Ajansının 
ıııytan bildiriyor: BB. Eden ve flanden 

iıraaındaki son görütmelerden sonr• 
Jngiltere, Fransa ve ltalya arasında bir 
Mideniz paktı akdi için yakında yeni ı;,
rüımelere başlaması ihitınalli bulunmak· 

iadn-. 

Su pakt ile Akdeniz devletleri ara· 

larında her hangi birine bir saldınna ha
linde biribirltrine kar~rhklı yardımda bu· 

)unmayı t •. !ıhüd edcceklerc.liı· Böy

le bir pakta, 1 ngiltere, Fransa, ltalyadan 

başka ispanya, Türkiye ve Yunanistan 

lngiltere büyük elçiıi Sir Erik Onun -
mond ile aörüımeleri ııraımda, AJrde • 
,.a gerginliğinin Libya' dan italyan lu • 
talarının ve Akdeniz'den de İngiliz harb 

emilerinin çekilmesinden doğmaıı ibti

:..ı içindeki az.almasından ziyade biz • 
zat dalı• çok ilgilendireceğini ihsas et -

ıni§tir. 
Diğer taraftan- böyle bir paktın akdi-

in s. Musolini'ye habeş mesele$İnİn hal· 

~ de daha az itilafgiriz bir yol tutmak 
lın - · 1 k d . k' nı verecegı sanı ma ta ır. 
ım anı 

Yan resmi mahfiller, böyle bir pak-

tın IJabeşistan'da barışı getireceği 
.. he etmtkle beraber, bu paktın 

d bö·yte bir cok şuP k -Yarı resmı mahfiller e, • I ası için kamoyu yo lamaga karşı 

da gireceklerdir. 

1eklifin B. Musolini için cazib olabilece- yapı ın ktadırlar. 
k D bulunmama 

ği zannedilmektedir. Gerçe ten, uçc __ 
---~ 

Feyz lVlohamrned hanın 
Moskova yolculuğwıun 

ehemiyeti 
Moı-kova, 1 (A.A.) - Havas muha· 

biri bildiriyor: Afgan dı§ bakanının şu
bat ortalarınd11. buraya gelmesi bekleni· 

yor. 
Siyasi rnahafilde ıovyet • afgan mü

ııı.a~ebetlerinin kuvvetlenmesi bakımın· 
dan bu ziyaretin eherniyeti keydedil· 

mektedir. 
Bu mahfillerde den.i.yoı· ki: 

f.fganistan Aıya Lokarnoıunu yaoı 
Afganistan, lran, Türkiyeı Irak aras1':1da 
. 1 ,, d~; tecavüz" paklına ım· 
ımL, anan a -- .. 
ıa kovan bir devlettir. Sonra tıpkı Tur-

• "b' S t Ruıyaİ le budud-kiye ve Iran gı ı ovye 
tur. Bundan dolayı iki memleket arasın· 
daki münasebetlerin kuvvet~eı:ın'' 
Kabil ve Moskova hükümetlerını~ men· 

. d B suretle Afganıstanın 
:faatı var ır. u 
1 femcsine devam etmek ve ıo". t 

J er daki S t cu Ru~ya da merkezi Aıya ovye • 

· d kü"l ·· çal masım ve an· ınunyetlerın e tur ış 

~ bir kısmı ketfedilm.iş zengİn maden· 
eri işletmege devam imkanını elde et-

miş olacaklardır 

Ajgun Vı~ Bakanı H. 
Edenle görii.~tii 

l..ondra, l (A.A.) - Cenaze 
iöreni dolayisiyle burada bulunan 
Afgan dı, bakanı perıembe günü 
B. Edenle yeni bir görüpnede bu· 
~unarak Afganistanın dı, sıyasası 
hakkında, izahlarda bulunmutl~· 

Bakan Londradan aonra Berh· 
:ne gelecek ve aonra M_oskova yo
luyla Kabile dönecektır. 

Japonya. Alman ittifakını 
yalanladı 

Tokyo, 1 (A.A.) , -JaPonya 
dış bakanlığı. guya hır Alrna.nya 
Japon itifakı yapıldığına daır t'; 
Jan yabancı haberleri kati sure e 

Prens Starhenıberg 
.
1 

.. 1• Vtto ile !.!iirii~mi~t'cck 
Ar~ıt llh . 

1 (A.A.) - Hava! aıansının 
Londra, be d·-· .. 

. 'k a tarının ha r 'er ıgıne go-
dıplorrıatı y bijroıu • başbakan 

turya basın 
re, A;u.• p ns Stilrheınberg'in guya 
muavını re 'd"'~ o · . d. orada Ar'ı u11. tto ıle 
Bekika'ya gı ıp .ı · 

" akk dak'ı havanuler yala 
görü~tüğü h ın 
)anmaktadır. . 

h berg Loodra dan an. 
Prens Star em 

.... Paris'e }uu'ekel edecek . 
cak pazar gunu . . . . 
. . • B .. ksel"e ııdıp gıtmıye-

tır ve bilahare ru . . . 
- . d h .. karar venlmemıştır. 

cegı~ e enuz 
a ba.-.bakan mu-

Her halde, Avustury ' . . 
. . L d ...... melen netıcesınde, 

avını on ra goru~ 
Habıburg hanedanının yeniden ta~ta !e· 
. ·ı 1 • b .. k" aziyette ımlc '" brı me enne ugun u ' 

d ~ • . · A-•sturya Si) asa-olma ıgı ve en ıyısı • .. • 
aının Küçüle Antanta yanaşması )ıızrm 
ıeldiği kanaatini edinmiştir. 

Zecri tedbirlere 
hiya11et! 

Deyli Herald'ın bir yazısı 
l.ondra, ı (A.A.) - Deyli He~ald 

gazetesi, sayıları gittikçe artan ı al· 

yan vapurları kiralayan birkaç tane 

İngiliz firmasının dolayısİ) le hal ya

ya yardım ettiklerini söylüyor. . 

Ticaretin bu tekli :zecri tedbırle~ 
d - ·ıd· Sunun •· kararlarına kartı egı ır. . . 

çindir ki ltalya, cephane yüklerını 
doğu Afrikasına boş.altmış olan ken_· 
di tileplerinden birçoğunu na'V'lun fı· 
atlarını indirerek kiralık gemi piya
sasına çıkarmağa ve bafkalarına re· 
kabet etmeğe karar vermiştir. 

Böylece, İtalyan gemileri ingili:ı 

ve fransız firmaları hesabına Hindis
tan ve Hindiçiniden mal yükleyip ta
şımakta ve mukabilinde almış olduk
ları dövizleri de İtalyanın ihtiyacı o

lan iptidai maddeleer sarfetmekte· 

dirler. 

Bu gazete, zecri tedbirlere kartı 
yapılan bu hiyaneti şiddetle kötülü

yor. 

u iL us 

Ywıanistanda vaziyet 

Ordunun bazı istek -
]erde hulunacı·ağı 

yalanlanıyor 
Atina, 1 (A.A.) - Havas A

jansının hususi aytarmdan: 
B. Çaldaris'in organı bulunan 

Ellinikon mellon gazetesinde neş
rolunan bir tebliğde, ordu şefleri· 
nin bugün kabine ordunun arzu· 
aunu bildirmek maksadiyJe bir te
şebbüste bulunmak niyetinde ol
cluk1arını biJdirmektedir. Ordunun 
arzusu evvela parlamentonun da
ğılması, sonra da yeni seçimler ya
pılmasıdır. 

Atina, 1 (A.A.) - / .. tina A
jansı bildiriyor: 

Harbiye bakam general Papa
gos, askeri şeflerin güya bazı te
şebbüslercle bulunacakları hak
kındaki yayrntılart kati surette 
yalanlamaktadır. 

Bu yalanları nesreden gazeteye 
karşı takibat yapılacaktır. Askeri 
mesele, kıral tarafından halledile
cektir. Ordu, herhangi siyasi bir 
şefle münasebette bulunmaksızın 
kırala itaat etmektedir. 

General Papagos, siyasetle hiç 
ilgisi olmıyan orduyu rahat bırak
malarını, gazetecilerden son defa 
olarak rica etmiştir. 

Atina, 1 (A.A.) - Bugünkü 
ordu zabitleri mart 1935 azısına 
karışmış olan subayların tekrar or
duya a ınmalarına kesin olarak 
karşı koymaya karar verilmiştir. 

Pravda cevap veriyor: 
"A llulı l>irini nwlı relmek İl'ln ı• 

orı11n iz"tmmı alır.,. 
Moskova, 1 (A.A.) - Pravda ga

zetesi, İtalyan basınının Sovyet Rus

yaya kar§ı son neşriyatını ve bütün 
faşist devletler arasında sovyetlere 
karşı bir blok yapılması talebini mev
zuubahs ederek diyor ki: 

"halyan basını bu neşriyatı haklı 
ı österınek iç,in (medeniyet) lüzumu· 
nu ıleri surı.iyorlar. Halbuki İtalyan. 

rın Habeşistanda yaptıkları faciala 
rm ardı arkası gelmiyor. Bütün bu 
neşriyat Habeşistandaki hareketlerin 
Jtalya için hiç elverişli olmayan bir 
gidiş aldığını gösterir. ltalya yeni si
yasi veçheleriyle Almanyanın boyun 

duruğuna girmek tehlikesine düş· 

nıüştür. Eski bir söz vardır, derler 
ki: "Allah birini mahvetmek isterse 
onun iz'anını alır .• , 

Zonguldakta Atatürk 
günü 

Orta Avrupa ve Akde11iz 
B. Litvinof, B. Flanden1e rrörüstü -

eı ' 
Fransız gazeteleri ne diyorlar? 

Pariı, 1 (A.A.) - Romanya kıra· 
Jı Karo! ile B. TituJesko bugün BB. 
Saro ve Flanden ile görüteceklerdiı·. 
iyi mali'ımat alan mahfillerde, görüş. 
melerin batlıca orta Avrupayı ali.
kadar eden meselelere tealluk ede

ceği bildirilmektedir. 

Paris, 1 (A.A.) - Sovyet dıt ko· 
miseri Lltvinof ile Paris büyük elçisi 
Potemkin bu saba.h franıız dış ba. 

kanlığı genel sekreteri Leger ile gö

rüştükten sonra dış bakanı Flanden 

ile görüşmüştür. Sanıldığına göre, 
görüşme genel mahiyette olmuş ve B. 
Flanden fransız - sovyet paktmın tas
diki konuşmalarında parlamentoda 

11 şubatta yapılacağını tekrarlamış· 

tır. 

Bu görüşme sırasında Avrupada 
kollektif güvenin teşkili ve Sovyet 
Rusyaya Fransız endüstrisine yapıla 

cak siparişler için kredi açılması me
selesinin de görüşüldüğü söylenmek

tedir. 

Paris, 1 (A.A.) - Kıral Jorj'un 

cenaze töreni dolayısile devlet adam
larının Londrada bulunduklarından 

bilistifade yapmış oldukları diploma
tik görüşmeler, Paris gazetelerini uğ

ra~tırmakta devamdadır. 

Pöti Pın'İeyen, diyor ki: 

"Habsburglara gelince, Prens Sta- ı 
remberg, öyle zannolunuyor ki, Lon· 

drada önümüzdeki sene ile gelecek 

l\eneler için inanca vermiştir.,. 

Diğer taraftan aynı gaezte şoyle 
diyor: 

"İngiltere, Sovyet Rusya ire i~bır·
liği yoluna giriyor. İngiliz siyasetinın 

almıı olduğu bu gidişin amili lngıl
terenin gitgide alman tehlikesini da

ha :Liyade anlamış ve bu tehlik.:-ye 
kar~ı koymak için Sovyet Rusyanın 

yardımı ile kollektif emniyeti kuv. 

'\'ellendirmeye azmetmiş olmasıdır.,, 

Eko dö Pari gazetesinden: 

"Prens Pol Tevfik Rü~tü Aras ve 

Prens Staremberg arasında olacak 

konuşmaların "Orta Avrupa ve Ak

deniz,. meselelerı Üzerinde yapılaca

ğı tahmin edilmektedir. Bu, B. Litvi· 
nof için de böyledir ve bir çok yer

lerden mumaileyhin Tuna meseleleri· 

ne kar~ı ilgi göstermesi arzu olun
maktadır.,. 

K r raf Kur ol R. 1..iHıriitı f ,, 
~iirii ~I İİ 

Paris, 1 (A.A.) - Romanya kıra· 

lı dün Eli:r.e sa.rayında, cumur reisi B. 

Löbrönle beraber yemek yemiş ve 
sonra da dış bakanı B. Flanden ile 

görütmüttür . 

Romanya finans bakanı B. Anto
nesko pazar akpmı Pariste buluna· 
cak ve fransız ticaret bakanı 8. Bon

net ile görütec:ektir. Franu. - Roman· 
ya ticaret andlaşmasının bu görüş· 
meden sonra İmzalanması ihtimali 

vardır. 

Halkevindeki dünkü konferans 

B. Tusret «kanunlar ihtilafı kaıwşı:sında _, 

ınalıkemeleriıı vazifeleri» ni aıılattı 
devlet egemenliğini anlatmak bakı "' 
ıı .ndan taşıdığı mana ile yabancıla • 
rın kendilerine ait şahsi hükümler • 
den v amme haklanndan doğan du
rumlarla beynelmilel anlaşmazlıkla • 
nn hallerinde lazım gelen düsturları 
izah etti ve hakimlere ellerindeki ka
.ıunlan tatbika yarayacak gayet ve -
ciz, hukuki misa11er gösterdi. Bugün 
Türk.iyede tatbik edilen metodlann 
bu gibi anlaşmazlıklann hallinde çok 
iyi hükümleri taşıdığım ilave etti. 
Bilhassa kanun, anlaşmazlıklar hü -
kümlerinin birbirlerine zıd hükümle· 
ri taşıması halinde başka memleketle 
deki zorlukları her anlaşmazlığın mu 
hakkak Kamutay taraf mdan kabul e· 
dilmiş olması sebebiyle varid olamı· 
yacağını söyledi. 

z0 nguldak. l (A.A.} - 31 ııon

kanUJl Zonguldağın Atatürk tarih 

günüdür. Bu gece halkevinde umumi 

toplantı yapılarak türk tarihinin ana 
hatları hakkında değerli bir konfe
rans verilmiş, Akın piyesi oynanmış, 
konser verilmiştir. Bu mutlu gün iç

ten bir ilgi ve coşkun heyecanla kut

lanmr~tır. Bu topllı.ntıda binden faz· 

la halk bulunmuştur. 

I lukuk İlmini Yayma Kurumu • 
ııun dokuzuncu konferansı dün Hnl
kevinde verilmiştir. Ankara Hukuk 
F aktiltesi profesQı:lerinde.n e Cumu
riyet Merkez Bankası idare meclisi 
rejsi 8. ~usret tarafından verilen 
konferansın mevzuu "Kanunlar ih· 
tilafı karşısında mahkemelerin vazi· 
fesi,. idi. 28 senelik bir ders haya -
tına malik olan ''Hukuku hususiyei 
dü\el.. ilminde ihtısas sahibi olan B. 
Nusretin konferansında Temyiz ve 
Şura azaları, mebuslar ve bir çok hu· 
kukcular hazrr bulunuyordu. Profe
sör kanun ihtllafının neden çıktığma 
''e devletlerin kendi egemenliklerine 
dayanarak yaptıkları kanuna taassub 
la dayanmalarının milli e~emenlik 
diisturunun gereği olduğunu ve bil 
hassa Türkiye gibi kapitiilasyondan 
kendini kurtarmış olan bir devletin 
bagka memleketin kanunlarını kabul 
ct~ekten doğacak herhangi bir kö -
ttiliiği.in önüne geçmek için, kendi 
egemenliğine \'e kendi kanunlarma 
kıymet vermiş olmasındaki hassaslı
ğm ve inkılabın tabii neticelerinden 

1 
olduğunu ve Lozan anlaşması yapı -
lırken gösterilen dikkatin ehemiyeti· 
ni izah etti. Nihayet kanunlarla bir 

Bir saat devam eden konferans 
herkeste yüksek bir ilim ihtısasının 
uyandırdığı kuvvetli takdir ve alkrş· 
!arı içinde bütün bu başarıların. ka • 
pitülasyonlardan kurtularak en .... ,. 
dern hukuk mevzularına malik ol -
ınanm ancak türk devrimi sayesinde 
,.e bu bi.iyük devrimin başı olan Bi1 
yi:k Atatiirk'ün himmetiyle olduğu
nu ilave ederek konfer<insma ticın 

erdi. 

valanlnmaktadır. 

Tefrika: 101 
ff I I .ı.;'urı 'oıwmı: 

Kırmızı Zanbak 
1 F RANS 

}'azan: Anato · B .. YDAR . Nasuhı n 
1"i"k{eye çevıren. 

Mis Bel sordu: . 1 . k sene de de-

- Darling, bakın size ne diyeceğim: Bir 
zavallı Margörit, vücudiyle işlediği günah
ların neticesine katlanınak isteıniyor ve bu
nun içindir ki ruha ve hakik:-te göre kurtar~· 
hyor. Bir şeye inanıyorum, darling, hepimı· 
zin kurtulacağımıza inanıvorum. Oh! evet, 
bütün günahkarların niha;et günahlanndan 
temizleneceklerine inanıyorum. 

pının tokmağında, gördü. Söylenilenleri işit
mişti. Tereze. insan gözlerinin anlatabileceği 
itab ve ıstırabla baktı. Sonra, koridorun boş
luğuna daldı. Terez, göğsüne atesten çekiç
lerin vurduğunu duydu ve kapının esiğinde 
kımıldıyamadan durdu. 

Kendisini a1mağa gelen Mont:essüi: 
- Beni mi bekHyordnn? Bugün seni her

kes terketmis. Seni de Mis Bel'i de eve ben 
götürürüm, dedi. 

öyle manasızca ve öyle çabuk olmustu kı ! 
Lö Menil'e karsı kendisinde, kötülük eden 
şeylere. mesela baş yaran bir taşa karşı his
sedilen hiddet vardı. Bir kelime söylemek
sizin, yüzüm· bütün ruhiyle bir kere bile bak 
maksızm dostunu çekilip g-itmege bırakmrs 
olduğu icin kendi kendine acı acı cıkışıyordu. 

Polin soymak için beklerken Terez de 
sabırsızlıktan odada dört clönüyordıı. Sonra 
birdenbire olduğu yerde duruverdi. Mu~n 
ışıklarının aksettiğ'i ·karanlık aynalarda ti
yatro koridorunu ve orada da. biı lalıa rloıı

memek üzere kacan sevgilisini göriiyorrlu. 

.. .. L .. Menıl o·e ece 
- Mosyo o ' 0 

k mısınız? 
nızlerde dolaşaca . . ktu Rozbut'u 

• 1yetı yo · 
Hayır. böyle bır n d Deniz keder veri· 

alıkoyacağını sanmıyor u. 

ci bir yerdi. . d Terez'e baktı. ·-r ına cı 
Ve sakin, ener).~ 1

: 'in ha~soıunmuş oldu-
Sahnede, ~argorıt baO-ırıyordu: "Güneş 

gu yerde Mefıstofeles ı::ol korkunç dört 
rık t " \ e orkestra. at arın ,,. mış ır. , 
nalını taklid ediyordu. 

Terez mırıldandı: insan burada boğulu
- Başım ağınyor, 

' or. . . araladı. 
Lö Menil gıdıp kapı~ı ~ıran vazıh cüm.-
M . "t'in melekten çag '"k 

argon halinde havaya yu -
1t>6i. beyaz kıvılcımlar 
bt'Jcli. 

Terez. uzun \'e beyaz göğsünde kan kır
mızı zanbak, kalktı. Mis Bel kımıldamaksızın 
musikiyi dinliyordu. Lö Menil, salonda, :Ma· 
dam Marten'in mantosunu eline aldı. O man
toyu açık tutarken Terez de locayı, salonu 
gecerek yan acık kapının yanındaki aynan rı 
önünde tuttu. Pannaklariyle dokunduğu çıP" 
lak omuzlarına kılaptan işlemeli içi erınin 
kaplı, genis büyük mantoyu koy~rken ya
vaşça, fakat kısa ve pek sarih olarak: 

- Terez. si.zi seviyorum. Evelki .. n siz-
. . ld ~ gu 

d~n ıstemı~ o u~ şeyi. hatırlayınız. }ier 
gun, her gun, saat uçten ıtibareın s ntini 
sokağında, evimi7.de bulunacağım. po 

Bu sırada. mantosunu almak icin ·}'erez 
bir harekette bnlı.i.u111:rkrn Dö~artr'ı. eli ka· 

XXXIII 

Arabada, oclasmda, dostunun bu bakışını, 
zalim ve ıstırablı bakışını hep görüyordu. O
nun kolayca ümidsizliğe düştüğünü, artık 

arzulamamaktaki süratli iradesini biliyor, 
tanıyordu. Onu Amo kıyılarında kacarken 
böyle gönnüstü. Kederi ve ıstırabı içinde he
nüz bahtiyar olan Terez, o zaman, arkasın
dan kosup ona: "Geliniz!" diyebilmişti. Bu 
seferde. etrafı cevrilmiş, göz hapsine alınmış 
olmasına rağmen, onu gidip bulması, bir 
şeyler söylemesi, böyle sessizce ve harab çe
ki1ip gitmesine engel olması lazımdı. Hadise 

Şimdi Jak nerede idi? Yalnız ba.::ma, ken
di kendine neler söyliyordu? Gidip onu hu
larnaması, hemen görememesi bir işkence 

idi. 

Uzun zaman elini göğsüne b3stırdı. bo
ğuluyordu. 

Polin hafifce hagtrdı. Madamın be' l 

kormajı üzerinde kan lekeleri g<.iri.iyorc. ı. 

Terez. haberi olmaksızın. kırmızı zanba~ ıt 
virikalariyle elini yırtmıstı. . 

(Sonu var) 

' 
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Hastahanelerin dış cörünüıü. 

ld euılekciiu tabii 
scrvetleriı in, ba
sz ııd a <1ele11 '1a11· . '"" 

va n lrt ·11n ~ z ın S{! ;(. 

lığın z k o r u 111 a .. 
için, cumuri~1etin 
kurduğu modern 

•• 
ınuessese: 

A 

·- -• 

Hariciye kumrnın operasyon salonu. 

dır ihtiyac bizi sürüklemedikçe 
birçoklarımızın, cumuriyetin kurmak
ta olduğu büyük ilim, sıhat ve teknik 
müesseselerin varlığından bile haberi 
yoktur. içimizde kaç kiti, yalnız Tür
kiyenin değil, balkanların en modern 
hayvan hastahaneıinin, ziraat ensti· 
tülerinin arkasındaki iki binada oldu· 
iunu biliyor. 

Bayvaa Bastan esi rüncn tırnak hastalıkları için burada 
bir tatbikat mnııası vardır. Tal"be ke· 
sik tırnakla.r üzerinde çnlı§ıyor. Kar
tı t:ır:lfta hasta koyunlar ve domuzlar 

Bu iki bina, ) uluek Ziraat .Ensti· 
tüleri Baytar Fakülteainin hayvan 
hutahan sidir. Burada bir taraftan 
talebe hayvanlar Üzerinde tetkikler 
yapıyor, bir taraftan da askeri müea· 
aeıeler, resmi daireler ve bütün halk, 
hasta olan hayvanını, paraaız olarak 
tedavi ettiriyor, ameliyat yaptırıyor, 
iJaç alıyor ve hasta getirdiği hayvanı· 

na sağlam ve sıhatli olarak geri götü· 
rüyor •.. 

İki binadan biri dahili iç; diğe· 
ri harici - dış hastalıkların tedavisi
ne ayrılmıştır. Harici kısmı profesör 
doktor Lüç ve dahiliye kısmı profesör 
doktor Gephart'ın idaresi altındadır. 
Talebe, her gün öğleden sonra birden 

Üçe kadar hayvan tırnakları Üzerinde 
tatbikat yapıyorlar, cumartesi günle· 

ri sabahtan ak,ama kadar Travo pra· 
tik = ameliyatı cerrahiye tatbikatı 

ile uğraımaktadırlar. 

lerce kesici, açıcı, doğrayıcı, dikici ve 
koparıcı aletler var. Duvarlar yağlı 
boya, yer ter temiz, köıede kaloriferleri 
görüyoruz ve hayvanların da, insan
lar gibi aıhi ıartlar altında hastalıkla 
savaşmasının bir "yaşama şartı" ol· 
duğunu anlıyoruz: 

"- Hayvanlarda mühim bir haata· 
lık da karın haatalığıdrr. Loparatomi 
ve Enterüaptomi bakılmazsa ölümle 
neticelenir. 

Bazı hayvanlar doğuramazlar, o za· 
man operaayon Sezomiyen yapılır, 

yahut rahmini çıkartırız. Buraya ge
len hasta hayvanların birçoğundan bu 
arada kopcklerin başından daha fe

laketli bir hadise geçrniJ olabilir: hay
van bir "cismi ecnebi'', meaela bir de-

mir parçası, sert bir ta_t veya midede 
eriyemiyecek bir madde yutmu§tur. 
O zaman Gastrotomi yaparız ... " 

Kö§ede yuvarlak tahta bir ıkutunun 
içinde arasında saklandıkları pamuk 
kadar beyaz fareler var. Farenin bu 
kadar beyazınm ve Ankara tav§arı· 

Bir yarlf atının ;yara olan ayağına 
bakılıyor. 

(kısrak, at, inek ve aaire ..• ) pansı

man salonudur. 

~~~" Ortada, Paralel'e benziyen ve bir 

ôir talebe yoınlCf ôofmalt i•tidadını 6Ö•teren bir inek yauru•unun rahim
de ua:&İyetinı düzeltiyor. 

Biz haıtahaneye ıeldiiimiz zaman 
profeaör, bahçede, cinı bir yarıı ab· 
nm huta tırnaima bakıyordu. Bizi, 
,.f B. Sıdkı gezdirmeğe baıladı: 

''- Şu koridor üzerinde gördüğünüz 
odalar, profesörün, benim batasistan· 
m ve doçentlerindir. Şimdi gireceği· 
miz büyük salon küçük hayvanlara 

mahsuı aAndöpalaıyon'dur ki burada 
kedi, köpek, kutlar, keçi, kuzu gibi 
küçük hayvanların ametiyatları yapı. 

lır." 

Ortada uzun ameliyat masaları, kö
~~ • :'l'deki camekan ve etajerlerde yüz. 

nm tüysüzüne benziyecek kadar ıirİ· 
nini göremiyen bizler hayretle bakı
yoruz: 

"- Bu beyaz farelerin hepsi diti· 

dir. Yumurtalıkları çıkartılan farele· 

re İnek, kısrak gibi gebeliklerinin teı· 

hisi güç olan hayvanlarm idrarını fi· 

rmga ederek gebeliklerini teşhia ede-

riz ... " 

Bir inaan görünce, pamuklarının 

arasında saklanacak yer arıyan fare. 
lerden ayrılıp büyük bir salona giri
yoruz. Burası büylik hayvanların 

yerini amud olarak kateden sekiz de

mirden kurulu ve travay adım alan 

bir alet var. Buraya yarası panaıman 

edilecek olan haşarı hayvanlar konu· 

luyor. İki taraftan harekete imkan 
bulamıyan hayvana istenildiği pansı· 
man yapılıyor. 

Bu büyük aalondan bir ara kapı ile 

ayrılmış olan diğer bir salona geçiyo· 

ruz. Burası amfiteatr teklinde bir 
dershane ... birkaç talebe çalıııyor. 

Ortada gene, büyük salonda gördü-

ğümüz travay'a benzer bir alet var: 

"- Bu travay müteharriktir. Ve 
içine giren hayvanı kötede gördüğü. 

nüz manivela ile yukan doğru çeker, 

sağa, sola, ıırt üstü yatırır ve istedi
ğimiz fekli Yererek bakarız. Şimdi bir 
atı bu şekilde tedavi ederken göre· 
ceksiniz ... " 

Askeriyeye aid ve kamında Yarası 

olan güzel, siyah bir at getirdiler ve 
hayvan bu dört tarafı demir çubuk
larla çevrili travaym içine girdi. Göz
leri kapatılan Ye karnma bir askı ta· 
kılarak kötedeki kol çevrilince bir 
vincin ucuna takılı gibi yükselmiy~ 

• 

' Sağdan sola doğru: Dahiliye lu•mı laboratuvarı, hariciye ue dahiliye 

başlıyan hayvan ayakları y.rden ke· 

sildikten sonra sn·tüstü çevriliyor ve 
karnına bakılıyor. 

Kö ede bir kı.ı. talebe, bir ineğin 

rahmini temsil C!den ve Fantom adı 

verilen bezden yclpılmış İnek kıu·nı 

içinde gen bezden yapılmıı yavrula
nnın düzgünce doğabilmesi iç.in oıı 

§ekil vennekle meşgul: 

.. _ Bu tatbikat bilhassa aığır ve 

atlar için elıemıyetlidir. Yanlış doğ 

mak istidadmı gösteren ya.vru, ken 

disi ile bcr.aber bazen annesini de ol· 

dürür. Talebe buı·ada böyle vaziyet· 
ler karşısında alınması laznngclcn 
tedbirleri corüyor •.• " 

Buraya bitişik bir ulonda rontken 
kısmı ycrleıtirilmi§tİr. Biri sabit, di

ğeri her yere girip çıkabiLn mütehar· 

rik iki cihaz vardır. Kmklar ve bil· 
haıaa ntlarda çok olan kemik çatlnk 
lan burada kolayca lesbit ediliyo 

Kö,ede reıimleri projeksiyonla gÖı· 

•'!rmek için bir Epidüyaıkop makina· 

var ... 

Hasta hayvan aalonlarmda kalo
rifer, elektrik, koku çeken vantilatör-

ler, sıcak ıu tesisab vardır. Yazın bu
rada bir tek sinek bile bulamazsınız. 

Bahçedt.: n geçerek hastahanenin 

dahili hastalıklar lıuamına giriyoruz.. 

Buraaı da, hariciyeye çok ben:ı:İyor. 

Taksimat, hemen hemen aynıdır. Ge

ne koridorun üstünde profesörün ve 

asistanlarm odaları, ortada büyÜk bir 

muayene snlonu var. Hayvanlarm a

yaklarına ameliyat için getirilmiş bir 

Notstcrle, der& aalonunun ortasında ' ı
ruyor. 

·•- Beygirlerde burun delikleri a· 

kan bir hastalık var. Bu bilhassa gcı.c:.. 

hayvanlarda oluyor. Ayrıca burA.d~ 

baata olan köpeklerin çoğu Ştobe de

nilen haatalığa tutulmuıtur. Cenclık 

hastalığı olan Ştobe köpeklerde çolı. 

ölüm vakuı yapar •• ,. 

Sari cild haıtalıkları koiutuııd" 

Bu ha.ta at, bir salıncakta imif gibi, •ai tarala yatırıldıktan sonra tcdaut 
edilmektedir. 

aı durmaktadır. Soruyoruz: 

"- Ameliyat yaparken hayvanın 

acı duymaması için ne yapıyoraun.uz? 

"- Hayvanın ıevkitabiisi ona has· 

tahiınm arazını haliyle anlatmak im

kanını vermiıtir. Ameliyatta hastalı

i• göre ya mevzii veya umumi anas· 

tezi yapanz. Hayvan acı duyunca bu· 

nu inliyerek anlatır, batta ağlar bile .. " 
Hasta hayvanların koğu,una doğru 

gidiyoruz. Beygirler, inekler, kediler 
'Ve köpekler ayrı ayrı odacıklara ko
nulmuştur. At ve ine&c:!erde en çOk gö · 

birçok adar var. Sakin ve zıyası tn 

yerler istiyen dim:ığ hastalıkları le

tanoz için yetil ve kırmızı camlı oda
cıklar aynlmıf .. 

Harici hastalıklar şefi B. Sa1ahnd • 
din diyor ki: 

"- Bizim gece acrvialerimiz rie 

vardır. Köylü hasta olan hayvanım, 

ne kadar uzak yerde olursa otsun, 

zaman meselesi düşünmcdP.n ! 

m alıp getiriyor. Köylünün ve hnfüın 
hasta hayvanını, dilediği zamanda 
getirmeıi bizim için bir :zevk oluyor . 
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Kıymetli etYa ve eY,.kJOIZ 

EMNİYET 
. 16 ıiraya lu\dar - Mahrem daireler 

.. ___ .._ Senelik 3 Hradaıı -
Her Myda kiralık _.._r - 1 B k 

Türkiye ş an ası 

1 el iJbaylığından: . ,. . 
-; rf ulile eksi itme ılanı. 

Kapalı za us . . ı 

ULU! 

ı\liUi ~lüth&f~a Vekalt-li 
Satmafma Komh;ıyonu 

llünları 

ı - Alınacak olan 5000 kilo 
asetone kapalı zarfla eksiltmeye 
lconmuşutr. . 

2 - Hepsinin biçilen ederı 
7500 liradır. İlk ınanç parası 
5f>2 lira 50 kuruştur. 

3 - !halesi 5.3-936 perşı:mbe 
gunü saat 15 dedir. 

4 - Sartnamesini görmek is
tiyenler;n her gün eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayı1ı ~ ınunun 
2 3 üncü maddelerinde istenilen 
b·il~elerile iha1e saatından bir 
saat evvel teminat ve teklif mek
tublarını M. M. V. satın almc. 
komisvonuna vermeleri. 

(109) 1-208 
Btl.tT 

ı Beher kilosuna biçilen e. 
deri 189 kurus olan yirmi ila o
tuz bin kilo sarı sabunlu kösele 
"'°;:ınah zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

ı - Sartnamc 285 kurusa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. rlan ~!mır. 

3 - Ekailtmcve oi.-.. ('.ekler 
4085 liralık ilk inan~ paıası m,.k~ 
tup ve:ya makbuzlarivle k~nu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerınde 
vazıh bclgelt:rle birlikte tc klif 
mektupl::ırmı ihale günü olan 5 
şubat 936 carşamba günü saat 11 
den bir saat evvel M. M. V. sa. 
tın a ima Ko. mı verme !eri. ( 123 l 

1-238 
ı3İLİT 

YAPI: Akköprüde sıhhiye de 
polannda yapılacak ETÜ gara· 
jının kapalı zarfına istekli çık
madığından yeniden k<ipalı ek. 
siltıneye konulmuştur. Keşif t~
tarı: 8896 lira 15 kuruştur Keşı t 
ve ~rtnamesi bedeline karşı in· 
şaat şubesinden alınacaktır. İHA. 
uESİ: 14 şubat 1936 cuma günü 
saat on birdedir. İLK TEMi. 
NA TI: 667 lira 21 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü ma~
delerinde istenen belgelerle bır· 
Jikte teminat ve teklif mektup
larını havi .zarflar ihale saatin. 
den en geç bir saat cveline kadaı 
.M.M.V. satın alma komisyonuna 
versinler ve lüzum görülen fenni 
ehliyetnamclerin alınması için de 
6 şubat 936 gününe kadar Ba
yındırlık bakanlığına müracaat 
etsinler. (201) 1-345 

BtLlT 
1 - Muhtelif mıkya'5ta 1147 . (1 el vilayeti ilbay evl ı,.at 

l - Eksiltmeye konulan ış ç ı• (65) kurut i&e de 935 yık 
. ·n keşif bedeli (27362) .ra 

-~ .......... ...--.~ . 

lıbay evmı . . 1 k iş yapılacaktır. 
bidceaioden (20) hın Jıra 1 

evraklar şunlardır1 
2 - Bu işe ait şartnameler ve 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Muka"ele projesi . . 
C) Nafıa itleri 1Uaiti umumıyesı e 
D) K.irgir i,..aata dair fenni ~rtnam 

E) Hu.uai tartname . . tveli. 
F) JC.qif c:eb'eli. aiWlei fi~t cetvelı, ~ olarak lçel Naf .. 
htiyeııler bu ~len" evrakı 

.Dir'ekaıörlüğünde görebilirler. günü saat 15 de 
3 _ Eksiltme 22.1.936 dan itibatt• 1.2·936 cuma 

Hıale edilecekt:r. • ılacaktır 
4 - Eksiltme kapalı zarf usul~ ıı:.t:ınin (t5ÔO) lira muvah
S _ Eksiltmeye gh'ebitmek içın ~1d vesikalan haiz olup 

mt teminat ~d bundan ba'1f• llf3ı;~v• 

ptiımni lbımdn . . veeihlanıu ve isteklilerin bu 
Bu iıe cirecekleruı tı~t ~ uvaffakiyetle befarabil-

inşaat bedeli tut.an de~ecesuı~ bir Y:i~f:r': tçel Nafıa müdürlüğü 
tlilderini göst~nr .vcsık~n ı ~:1:n verilecektir. 8 gün evvel Na. 
tarafından ehhyetı fennıye vcsı 1" um kalmam•ır· 
fu Vekaletine müracaat etmeye uz üııcil maddede vuılı saat. 

6 - Teklif mektuplan yukarda (l~ ·-~- getirilerek eksilt· 
. '--~-· ·ıa•.et encumenı- . p tan bir aaat nelı~e.~ vı ' mukabilinde .erile.cekUr. osta 

ine komisyona reıslıgıne makb~z n cU maddede yazdı aa· 
• gönderllecek mektupların nıhayet ~6° mumu Ue iyice kapa· 
ate lr:adar ge1mi• olmdJ -n dıt Z:!:lc «eei~ln bbu1 edilmez. 
tdant oJması iizıındır. Pıo~5~ ı-285 

Malive Vekaletinden: 
..; 

Dsk.· .. .. mecidiye ve aksamının beş 
J:!.l! __ -~· gumuş L_....:ı.:~den • 

IUbat bin dokuz yüz otuz altı [.dl uu:: ı-
tiberen her hanğİ bir kıymetle vmuba~l~ 

ak kuııanılamıyacagı ve u -
"asıtası olar kan il 
lannıak isteyenler 2257 numaralı ..,un. "e 
..... . . k"ld cezalandırılacagı ılan 
""Yln edılen şe ı e ıg) 
olunur. (2 
-. 

. . _.ıl.ıllediğiniı: veya 

aoMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
S tarın <Ukülmesine 'le ke. 

aç sıne 111lnl olur. Kom~ 
pekterınıe köklerini kuvvetlen.. 
. n saçların • la 
1~ • tıeıter. Xomo}Cn ~ : 
ditir ve .a..r ~bit renklennı 

ııdaınu.o • 
nıı }itif hir \•ihaaı vardır. 
bo%1Da.'· \ta!lztılc sac; eklin ma. 
Komo1en ıerle ıtrivat mataı:ala· 
ruf eeıane-
nn~ buJUJlllfOL KANZUK: 
LtNtr.LUfzMANlN K ~Tt 
ROMA~EVASTDlıR 

'f. • ..1.anede l8tar•bul Le· 
ttp•·- • ms: Satıo 
vazıın Afilli'...,. 

Afnd goaılsyoou 

~ 1.-.ııdJ bulunan 
İstanbul 11e '[r.-,bu§Aay kır. 

kıtaat içia 1062 ton aJİa eksilt· 
dmlaealrta .. ı:apalı z gihrli 

metli S şubat 9J6 çarıas:nalma 
saat 15 de Tophanede 

komiayonıında Y~~· 53831 
Hepsinin tahınıl;ed~atı 

lira 70 kJU11Jtllt· Şarlllame• 
3941 lira 581ctıru~r. daP alJ· 
si 269 kuruıla koJJllJY~ ,pka· 
aır. t*k1ncrin kanun. v bir 
!arüe beraber ihale .s~aund~yona 
saat c.veı tekJiiluiDl koını 

2
25 

•ermderi. (385) (250) ı-

._~NKARA BtRlNCl SULH 
--uk.uıc MAHKEMESİNDEN 

i~ :: ~ğiııü cö-
~ınüş ve verilen gıyap kararı- lmtiyaz uıa&bi ve Bapmt 

muştur. 

2 - Hep&inin biçilen ederi 
1680 ve ilk inanç parası 126 lira· 
dır. 

3 - İhalesi 18.2.936 salı günü 
saat 11 dedir. 

4 - Liste ve fotograf numu
nesini görmek için her gün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunnun 2,3, üncü maddele
rinde istenilen belgeleriyle ihale 
gi;n ve saatinde M. M. V. satm 
alına kc misyonuna varmaları . 

(251) 1-409 

SATILIK 
YENİ BİNA 

İstanbul'da, Çapa tramvay 
caddesinde 1038 No. arsanın tak· 
riben 400 M2 üzerine bir ltaç se
ne evci inşa edilmiş 3 katlı be· 
ton arme bina satılıktır. Genit 
meyve ~çlı bahçeı;i, büyük kü
mesleri, sarnıcı ve garajı ile e
lektrik, terkos, kalorifer tesi
satı vardır. Birinci, ikinc:i kat· 
lar irııalatane veya fabrika. üçün
ci,i kat ise 6 oda l biiyük sa· 
lon ve banyoları ile ikametgah
tır. 

Taliplerin İstanbul. Tarak· 
cilar Matyo han No. 27 Ali Mem
duh adreaine müracaat. 1-412 

Doktor 
ı\li Manıf Onver 

DERt, FlRENGt VE BELSO. 
GUKLUOU JiASTAI.IKLARl 

MOTEHASSISI 
Tabakhuıe caddesi başında AL 

tıntaş sokak No 17. Hastalarmı 
1ıergün 9 • 13 ~ 1:5 _ ZO ye kadar 
1n!rnı1 ~T Tf'lf'fnn ~ 1298 

hastalıkları miltehaaaıaı 

Raif Gürün 8-- paurnftia Baş katib 
'°katın.ta 8 No. ela Nazif ve u ... 
~rda Şeb camisinde Küçüle 
)okutta 24 N ı -de Huliisi· 

ru . · · mal Om olmama· A. TA \'.Jı 
om .Oresınızın · · Jıuriri Falih Rıfkı ,.. -. 

dan dolayı usulüıa 14Jl tılC1 umu..a 'ft•ır:y-w idare eden Sabık ~r aaked has. 
sınad .. _ • mucibince ilinen kbli- ım ·- • •o hi t:aoesi göz hekimi 
m u.l'sı · · Yazı lclc:ri u:ıdtırtı .Hatu · )le· o. u ..... -· tı: rar verilmıştır. . ~.YDıı•- .. ,u Balıkpazarı Çıkırıkçılar ye>· 1 ııneM ~ ıne 24.2.1936 pazartess D~ na kutu alt baJmda eski jandar· 

SAYFA 7 

Elektrik Tesisatı 
Kilis Belediye Riyasetinden 

Kilis şehrinde elektirik inşa ve tesisatı 
eksiltmeye konulmuştur. 

l - İnşaat ve tesisat (28530) liradır. 
2 - 13u işe ait şartname ve evrak: 

A - v;edi adet plin 
B - Kqifname ve malzeme listesi 
C • Eksiltme tartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - J.'enni talimatname 

-

İstiyenler bu şartname ve evrakı Kilis, İstanbul, Ankara bt .. 
lediyesinden parasız olarak görebilirler. . . 

3 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf u&uhledu. 
4 - Eksiltme 23. 2 • 936 pazar gunü saat 15 te Kiliı; belediye t:n• 

cümeninde yapılacaktır • 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 23 • 2. 936 pazar ~üı.ü saat 14 

de kadar muvakkat akçe olan (2139) lira 75 kurusla 2490 numara ı 
arttırma ve eksıltme kanuniyle muayyen vesaiki Kilis belediye re
isliğine tevdi etmeleri ~rttır. 

NOT: 
Tesisatin kesıf bedeli 34880 liradır. 
1 - Santral binasının inşaatı ve -su kuyusu ile 450. direk eksilt • 

me ~rtnamesine tevfikan belediyece yapılacak ve tedarik edilectk· 
tir. Bu ~ebeble keşifname ve malzeme listesine göre santral binası 
inşaatı bedeli olan 4000 lira kuyu için 100 lira ve 450 arlet agaç direk 
bedeli olan 2250 lira ki ceman 6350 lira tenzil edilmis 28530 lira k· 
siltmeye konulmuştur. . . . 

2 - Şartnamede tesisat ve inşaat yedi buc;uk ay zarfında Lıtır l• 
mesi tenı;ip edilmiş ise de talipler arasında tesisatın en kısa bir .,. 
manda ikmalini teahhüd edecek olanlar sayanı tercıhtir. (256) 

1-413 

Ankara Levaj;ını Aınırlığı Sa u.n 

Alma Komi<ivonu ilanları 

İLAN 
1 - Kırklarelinde 15 ton sade yağının kapalı zarfla ihales· 'ubat 
& inci cumartesi günü yapılacaktır. İstekliler teklif mektupları ıle 
kanuni belgelerini ihale günü ona kadar komısyon reisine verm .. li· 
dir. Ve saat 11 de komisyonda hazır bulunmalıdır. 

2 - Sade yagımn tahmin erlilen bir kilo fiatı 107 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 1204 liradır. 
4 - Şartnamesi her gıin Kırk1arc1inde aatınalma komisyonunda 

göriılebilir. (151) 1-276 

lLAN 
Kırıkkale askeri sanat okulunun elektrik tesisatı açık eksiltme 

suretiyle yaptırılacaktır. 
2 - Eksiltme 4. 2. 936 tarihine müsadif sah gunu saat on l este 

icra edilecektir. 
3 - Şartname ve keşfi Ankara Levuım Amirlıği satın alma 

komisvnnunda her gün görülebilir. 
4 - Tesisatın keşfi 1997 lira 52 kuruş olup teminatı muvakkate· 

si 149 lira 82 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 

dair vesika göstermeleri mecburidir. 
6 :_ İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatı muvakk te 

makbuzları ile komisyona müracaatlar.ı {128 1-229 

İLAN 
1 - Kıtaat ihtiyacı için 300 bin kılo ikinci nevi fabrika unu sa

tın alınacaktır. 
2 - Münakasa kapalı zarfla olacaktu. 
3 - Teminatı muvakkatesi 2925 lira ihalffi 15 şubat 936 gıinil 

saat on birdedir. İstekJilerin ıartnameyi ıörmck üzere her gün ve 
oıünakasaya ittirak edeceklerin muayyen gtiJJ ve saatten bir saat eve) 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddeleri mucibince zarflannı komisyo. 
na vermiş olmaları lazımdır. 

"4 - Münakasa Erzurum kor satın :ılma komisyonundl\ icra < di· 
lecektir. (207) 1-352 

HERKES ONDAN BAHSEDİYOR? 

İLAN 
ADANA ASLİYE HUKUK HAKİMLtGtNDEN: 
Adananın Sofu bahçe mahallesinden Abdullah kızı Saadetın 

müddei aleyh ayni mahalleden olup elyevm Ankarada Zafer ab ele ı 
meydanında Malatya kıraatanesinde Adanalı pfor Hacı Hu cyı 
Oğlu Hacı Ali aleyhine asliye hukuk mahkemesine açtığı boşanm 
~vasında müddei aleyhle 932 senesindenber• ~vli olduğu ~lde ş l• 

diye kadar evliligin kendisine tahmil ettiği vazifeleri ifa etmeme' 
ve evine gelmemekte olduğundan boşanmalarına karar verilme ı ı 
istemesi üzerine müddei aleyhin mahal ikartıetgahının meçhul ı. 
duğundan ilanen tebligat icrasiyle gıyabında yapılan mahkeme ne• 
ticesinde müddei aleyhin Adanada karısı elriııe dönmediği vaki ıh· 
tarnamenia ilanen tebliğinden anlatılını~ olm,akla kanun medeninin 
(132) inci maddesi mucibince müddeiye Saadetle müddei aleyh H cı 
Alinin biribirlerinden boş olmalarına ve kabahatli oldugu anla11I n 
müddei aleyhintarih hükümden itibaren bir Rne müddet ile aherle 
evlenmemesine kabil temyi2 olmak üzere 30.4.935 tarihinde karar v~
rildiği ve tarih ilindan itibaren on beş gün urfında turuk. kan~nı• 
yeye tevessül edilmediği takdirde hükmü mezkürün keabı katıye 
edeceği ilan olunur. l_:.ııo 

Ankara Çimentoları Türk 
Anonim Şirketinden : 

Hiseedaran heyeti umumiyesinin adiyen içtimaı 
Ankara çimentolan Türk Anonim şirketi hissedaran 

heyeti ummniyesinin alelade içtimaı 20 şubat 1936 perşem· 
be günü saat 14,30 da Ankarada Sümer Bank Umumi Mü· 
dürlükte akdedilecektir. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - İdare meclisi ve murakıb raporlarının okun - ~ı 
2 - Bilançonun ve kir ve zarar hesablannın tas ı · . · , e 

idare meclisinin ibrası. 
3 - Müddetleri biten ve tekrar intihab edi1ehilr•1 iki 

idare meclisi azasının intihabL ~- 4?~arada Samanpuarmda 
~·ıtkatıp sokağında 6 No. da. A· .:e e tarafından aleyhinize ıka· 
~li edılen htihkak davasında: 
~P bir <lefide bulunmanıza 
l>a ~ 80Qtep:ia 1935 salı aii6-

saat :.s : talik edilmişt~ 1!.:- ı -Çanuı clddtsl dtırındı ma komutanlığı binasında 
1 güııde tıalunmanu veya • lu Bauzııvilld6 ,,.,,,,,,,~ ·.~ Ha. 45 

k .1 göndermeniz aksi halde maJl.1 ' -- 6İ\\- ')tleden soma hutaJarmı 1 1 b da devam o u- )t11. .. u. 
kemeye gıy.~ 1~Je ilanen ~İİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijİİİİİiiİİİİiiiiİ~'--"'ll kabul eder. nacağı 20 gü1f. t-411 · ________ _. 
beyan olunur. 

4 - 1936 yılı murakıblarınm tayini ve ücretın tefh;t~ 
S - İdare meclisi az:ısmın ve murahhas - a.zanm ı kkı 

huzur ve istihkakınm tesbiti. 
1-397 · İrbrc mccbei 

e Ulus gav·•sile yapılan 



SAYFA 8 

Çerkeskö~· Belediyesinden: j 
Yapılacak elektrik tesisatı 

Çer~sköyde yapılacak Elektrik tesisatı tediye şartlarında ba· 
zc tadilat yapılarak yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat teminat (1942) lira (95) 
kuruştur. İhalesi 9 subat 936 pazartesi günü saat 15 te Çerkesköy 
belediye encümeninde yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatm
dan bir saat evveline kadar kabul edilir. Buna aid proje ve sartna
meler 325 kurus mukabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu e
<lenler İstanbul şarbaylığı Fen heyetinde bulunan bir nüshasını pa· 
rasız görebilirler. İsteklilerin sartname maddelerini nazarı dikka
te almaları ve 2490 sayıh kanunun 3 cü maldesindeki vesikalardan 
başka bu isin ehli olduklarına dair resmi bir dairenin vesikasını da 
vermeleri -?arttır. Keyfiyet istekli olanlara bilinmek üzere ilan O· 

lunur. (182) 1-308 

D. D. Y. Tel{aüt Sandı~ı 
Direktörlii~iin<l~n: 

Devlet demiryolları tekaüd sandığı müdürlüğünde münhal bir 
memuriyet için lise veya muadili meslek mekteplerile orta mekte
binden mezun olmak ve müsabaka neticesinde ehliyeti anlaşılmış 
olmak şartiyle .. 60-70" lira ücretli bir memur: alınacaktır. Müsaba)ca 
şubatın 7 inci cuma günü öğleden sonra saat 14 de yapılacaktır. Is
tiyenlerin müsabaka şeraitini ve ibrazı lazım gelen vesikaların ma
hiyetini öğrenmek iizere mezk1ır sandık miidürlüğüne müracaatları. 

1-371 

Kurulu!! 

ı 8 9 1 
UYL\NIS 

• 
Serveti fünur 

verine çıkaı 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitapevidit. Se 

nelik abone 10 lira. Savıs1 20 kurus 

İçel ill•aylığı.ııdan: 
Kapah zarf usulile eksi] tme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan is Mersinde insa edilecek ilk okul bi
nası insaatı. 

İnş~atın Keşif bedeli ( 43i86) lira (37) kuruş ise de 935 yılı büd-
cesinde mevzu (23665) liralık iş yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafia işleri seraiti umumiyesi 
D) Kargir inşaata dair fenni sartname 
E) Hususi şartname 
F) Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetvelı. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakr bedelsiz olarak İçel Nafia 

JJirektörlii.ğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 22.1.936 dan itibaren 7.2.936 cuma günü saat 15 de 

ihale edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1775) lira muvak
kat teminat vermesi bundan bac;ka asağrdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Bu i::>e gireceklerin ticaret odası vesikalarım ve isteklilerin bu 
insaat bedeli tutan derecesinde bir yapıyı muvaffakiyetle başara
bildiklerini gösterir vesikaları ibraz edenlere İçel Nafıa müdürlüğü 
tarafından ehliyeti fenniye vesikaları verilecektir. 8 gün evvel Na
fıa Vekaletine müracaat etmeye lüzum kalmamıştrr. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) üncü maddede yazılı saat • 
tan bir saat eveline kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt -
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
~önderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıs ol
ması lazıtl'rlır. Postada olacak gccikml'ler kabul edilmez. 

(168) 1-287 

Rize Belediyesindeıı: .. 
8324 lira 27 kuruş bedel keşifli Atatürk cadde:;ininparke ile tef

risi işi 30.1.936 dan itibaren on bes gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17.2.936 gününe rastlıyan pazartesi 
günü saat on beşte belediye dairesinde encümen önünde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 625 liradır. İsteklilerin arttırma ve eksiltme ka
nunu mucibince lazım gelen vesaiki göstermeğe mecburdur. Bu ise 
aid şartname parasız olarak Rize belediyesinden alınabilir. 258 

1-4l4 

Cumurhaşkanlığı Filarıııonik: Or
k(~strası Şefliğinden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak iızere Piyano, 
Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fage, 
Korno, Trompet, Trombon, Tuba, Alto, Saksafon, Tenor Saksafon, 
Akoediyon, Caz baterisi sazları çalanların, 7-3-936 cumartesi günü 
saat 10 dan 17 ye kadar İstnabul Galatasaray Lisesinde sınavları 
yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette çalabilen Arti;;tlerin 
kendi enstürümanları ile birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe 
ile basvurmalan. (142) 1-296 

K.UrUL' 

ULUS 

MUHAREBE MEMURU 
ALINACAK 

l\ladeıı Tetli ik: ve Arama Enstitü · 
süııden: 

1. - Enstitümüz Genel Muhasebe Servisine smaçla be5 memur 
alınacaktır. 

2. - Alınacak memura smaçta gösterecegi yararhga göre 100-
150 liraya kadar ücret verilecektir. 

Arandan şartlar sunlardır: 
a - Türk olmak. 
b - En az bir lise veya ml•adili mektepten mezun olmak. 
c _ Yası 23 . 35 arasında olmak, 
d _ E~nebi dili (bilhassa Almanca) bilenler üstün tutlllacaktır. 
e - Askerlikle alakası olmamak 
f • Muhasebe işlerinde en az üç sene tecrübesi bulunmak, 
g - İmtihan derecesi için güzel yazı ve intizam perverlik nazarı 

itibare alınacaktır. 
h • Dilekçesinde hakkında mallımat alınabilecek iki referans 

göstermek. 
3. - Müsabaka imtihanı Ankarada 10 ~ubatta pazartesi günü 

yapılacaktır. 

4. - İmtihanda muvaffak olupta angaje edilen işyar, bilahare 
enstitümiizün tensibi ile hudutlarımız dahilinde herhangi bir ma-
den sahasında çalrsmayı teahhüt edecektir. 

5. - Smaç sorguları: 
a • Ticari hesap. 
b - Usulü defteri. 
c - İktısadi umumi mali'ımat. 
d _Lisan . 
7. - İsteklilrin nufus cüzdanı, hiisnühal varakası, mektep şeha

detnanıesi veya onların tasdikli suretleriyle 4 kıta fotoğraf ve şim
diye kadar çalıstıkları yerlerden aldıkları bonservislerle. dilekce· 
lerini en geç 8 şubat cumartesi günü akş:mrnıa kadar Enstitü Genel 
Direktörlüğü adresile göndermeleri veya bizzat getirmeleri ve mü
sabaka imtihanına girebileceklerin, numaralı kartlarını almak üzere 
8 subat cumartesi günü enstıtüve müracaat etmeleri. (173) 1-326 

Açık eksiltme ilanı: 

İnönü ŞarhayJığından: · 
l - Takriben 80-100 hektar kadar olan İnönü kasabasının 1 1500, 

1 1000 ve 1/2000 mıkyasında haritası yapılacaktır. 
2 - Bu is üzerinde müstakbel planı da yapılacaktır. 
3 .- Hududları §artnamesinde gösterilmiş olup dörtte üçü kasa

ba dahili ve birisi de tarla ve bahçeliktir. 
4 - Ayrıca bu işe dahil ve takriben kasabaya iki bin metre mesa

fede bulunan (Martlı Başı) nammdaki su yolunun 1/ 2000 ve 1/ 200 
mıkyasmda planı da yapılacaktır. 

5 - Muhammen bedeli 1550 lira olup 800 lirasr hini ihaleden ve 
işe başladıktan üç gün sonra ve geriye kalan mıkdar da l 936 uray 
bi.idcesinin tanzim ve tasdikinden sonra verilecektir. 

6 - Münakasa müddeti 29/ 2. inci kanun 1936 çarşamba günün
den başlamak ve 12 şubat 1936 çarsamba günü saat 14.30 kadar ol
mak üzere on beş gündür. 

7 - Muvakkat teminat akcesi 116 lira 25 kurustur. 
8 - 2490 sayılr kanunun hÜkümleri dahilinde mÜnakasaya ı~tı

rak etmek isteyen taliplerin şimdiye kadar bu gibi işleri muvaffa
kiyetle ba~armrş olduklarına ve yapmı~ oldukları haritalar.an aid 
bulundukları makamlar tarafından tasdik edilmis olduğuna dair 
vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

9 - Bu bahta fazla malumat almak ve sartname ahkamını öğ
renmek isteyenlerin sarbaylığa müracaat etmeleri ilan olunur. 

(261) 1-415 

İçel ilhavlığından: 
Kapalr zarf usulile eksi 1 tme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan İl? Mersin • Silifke yolunun 22 + 200 
- 35 + 400 kilometreleri arasında soseniıı insaatrdır. 

Şose inşaatı Keşif bedeli (38821) lira (97) kuru:;tur . 
2 - Bu ise aid sartnameler ve evraklar sunlatdır · · 
A) Eksllt~e şartnamesi ~ • 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) Tesviyei turabiye. şose inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi sartname 
~) Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa 

Direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 22.1.936 dan itibaren 7.2.936 cuma günü saat 15 de 

ihale edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - . Eksi1trr.ey<' e-irebilmek için isteklinin (2912) lira muvak· 

kat temınat vermesi bundan baska asağıdalci vesikaları haiz olup 
getirmesi lazrmdrr. 

Bu işe girece·klerin ticaret odası vesikalarını ve isteklilerin lıu 
i~~a:•t bedeli tutarı derecesiqde bir yapıyı muvaffakiyetle ba~arabil
dıklerini göste.rir ~esika!arı ibr.az edenler.e İçel . Nafıa müdürlüğü 
tarafmd_an 7hlıye.!ı fenmye vesıkaları verılecektır. 8 gün evvel Na
fıa Veka.letın~ muracaat etmeye lüzum kalmamıştır. 

6 - reklıf mektupları yukarda (3) üncü maddede yazılı saat. 
tan bir saat eveline kadar vilıi.yet encümeninde getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılr sa· 
ate kadar gelmiş olmasr ve dış zarfın ınühür mumu ile iyice kapa· 
tr1mıs olması lazımdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(167) l.:_286 

2 ŞUBAT lUJô FAZ.AR 

Proje müsabaka~ı 
Çocuk. E~ir~enıc 1\.urunıu G<1ıu~l 

~lerl{ezinden: 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi tarafından AnkaradcJ 

Cocuk sarayı caddesinde yaptırılacak apartıman. yiızme havuzu ve 
tiyatroya aid projenin hazrrlanması diplomalı mimar ve müheıı· 
<lisler arasında miisabakaya konulmuştur. Müsabakaya girmak is
teyenlerin genel merkeze müracaatle şartnameyi almalan. Miis;ılıa· 

kada birinciliği kazanan proje :;ahibine (750). ikinciliği kazanan 
proje sahibine de (250) lira miikafat verilecektir. t-380 

Ankara cimentoları Tiirk _,,,. 

Anonim Şirketinden : 
Hissedaran lıe~Teti umıımiyesiniıı 

f evJ{a iade içtimaı 
Ankara Çimentolar Türk Anonim Şirketi Hissedaran 

Hey·~ti Umumiyesinin fevkalade içtimaı 20 şubat 1936 
persembe günü saat 16 da Sümerbank Umum Müdüdük bi~ 
ncısında akcledilecektir. 

İdare meclisi 

l\'lüzakere Ruznaıne~i 
1.. Esas nizamnamenin 82 inci maddesinin tadili 

Maddenin hali hazır sekli: 
Şirketin masarifi umumiyesile ba mukavelename mü

düriyete ve yhut her hangi bir vazifeye memur edilen kim
selere umumi veya hususi hasılattan tahsis edilen yüzde· 
lrr ve muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketce tediye 
veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesab senesi 
nihayetinde tanzim olunan senelik mevduat ve muvazene 
defterinde tesbit olunn hasılattan badettenzil baki kalan 
:nikdar temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl 

olacak teminatr safiyeden evvela % (5) ihtiyat akçesine 
t:lhsis ve saniyen umum hisselerin itfası için % (5) birin· 
d itfa akçasma ve salisen itfa edilmemiş olan hisse sened
lcrinin bedelleri tesviye olunan kısınma % (6) nisbetindc 
birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz edil
dikten sonra baki kalan kısmın: % (10) u meclisi idare 
azasına mütebakis'inin % (60) ı ikinci itfa akçası olarak 
düriyete ve yahut herhangi bir vazifeye memur edilen kim· 
ayrılacağı gibi % ( 40) ı ikinci hissei temettü olarak hisse 
senedleri eshbma tevdi edilir. Ancak şu ikinci itfa akçesi ev 
velemirde (6001) den (12000) numaraya kadar olan hamile 
muharer eshamm itfasına ve bunların ikmal itfasından 

sonra (1) den (6000) e kadar olan nama muharrer eshamm 
Itfasma hasredilecektir. Her iki nevi eshamm tamamen 
itfasından sonra artık itfa akçası namile hiç bir meblağ 

tefrik edilmiyerek tamamen ikinci hissei temettü olarak 
hissedarana tevzi edilecektir. Balada muharrer her iki 
nevi hissenin işbu şirket mukavelenamesinin müddeti zar
fmda itfası müessislerce mukarrer olduğundan şayet itfa 
muamelesi bu müddet zarfında ikmal edilemiyecek olursa 
ikmaline kadar şirketin müddeti temdit edilecektir. 

Maddenin muaddel sekli: 
Şirketin masarifi un;umiyesiyle ba mukavelename mü· · 

düriyete ve yahut her hangi bir vazifeye memur edilen 
kimselere umumi veya hususi hasrlattan tahsis edilen yüz
deler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe tedi
ye veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesap sene
si nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvaze
ne defterinde tesbit olunan hasrlattan badettenzil baki ka
lan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil eder. 

Bu suretle hasıl olacak temettüatı safiyeden evvela 
yüzde (beş) ihtiyat akçesine tahsis ve saniyen itfa edilme
miş olan hisse senetlerinin bedelleri tesviye olunan kısmı
na yüzd (altı) nisbetinde birinci temettü hissesi itasına 
kifayet edecek meblağ ifraz edildikten sonra baki kısmın 
yüzde (10 on) u meclisi idare azasına, mütebakisinin yüz
de (elli) si umum hisselerin itfa akçesi olarak ayrılaca
ğı gibi yüzde (elli) si de ikinci hissei temettü olarak hisse 
senedleri eshabma tevzi edilir. 

Şirket hisse senedlerinin mukavelename müddeti için
.de itfası mukarrer olduğundan şayet itfa muamelesi bu 
müddet zarfında ikmal edilemiyecek olursa ikmaline ka
dar şirketin müddeti temdit olunabilir. 

1-396 

kiralık apartrman 
dairesi öksiirPnl~rp· K ATR.A N HAKKI F.KRFıl\f 

Havuzbaşmda İzmir caddesin
de beş numaralı apartımanın ikin
ci katı kiralıktır. Dört oda, mun
tazam mutbak ve banyo daireleri 
iki balkonu vardır. Alt kata mü -
racaat. 1 - 406 

İş arıyor 
Ti.irk tebaasından ecnebi bir 

Bayan çocuğu ile birlikte is arı
yor. 

SİNEMALAR , J l 
(i<ULüP] 

BU GUN BU GECE BU GECE 
ırwşhur muganni Lawrence Tibetl Muazzam Amerikan ordusunun 

ile sehhar yıldız Virginia Bruce iştirakile emsalsiz surette 

METROPOLİTEN yaratılan 
13 NO. lu Casus 

Adlı filimde emsalsiz seslerile bü- Büyük harb sahneleri, casusluk 
yük muvaff akiyetler yaratıyorlar heyecan 

Bekar bir Bay yanında, da q • 
labilir .. Şerait müsaittir. Yeni • 
!?ehir Yiğit Koşun sokak No 
de Bayan Nilliye 111.!.küıpla b 
dirmeleri. 1-37< 

DİKKAT: Ali baba filimi bugün 6,30 seansma kadar devam edecek tir. Mutlaka görüniiı: 

iye v 


