
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Başbakanımız Londra'da 
İsmet İnönü Pariste fransız meçhul asker 

abidesine törenle bir çelenk koydular 
Fransız gazeteleri 

Basbakanımızın Paristen 
-~ 

geçişi dolayısiyle hararetli 
tefsirlerde bulunuyorlar 

Londra, 9 ( Hususi ) - Baıbakan ismet İnönü ile 
taç giyme töreninde bulunacak olan türk delegosyonu 
bugün aksama doğru Londraya varmqlardır. 

• • • 
Paris, 9 (A.A.) - Anadolu Ajansının huswi muha· 

biri bildiriyor : 
Baıbakan B. Blum tarafından verilen öğle yemeğin

de Fransa teaalo ve parlamento reisleri ile bakanlar 
davetli idiler. B. Blwn İsmet lnönü ile saatlarca gÖrÜ§• 
tü. Öğleden önce .Elize sarayında Fransa cumhur reisi 
tarafından kabul edilen Başbakanmuz B. Löbrönün 
yanında bir aaattan fazla kalmııtır. 

Akşam 18 de, yanında büyiik elçi SuadDavazla kon
solos B. Firuz olduğu halde, l&met lnönü Etual meyda
nındaki zafer takı altında yatan meçhul askerin kabrine 
giderek törenle bir çelenk koymuş ve Çanakkale muha· 
riplerindetı bir grupla cumhuriyet muhafız kıtalarmdan 
bir müfreze tarafından selamlanmııtır. Kendisini bu tö
ren emasmda istikbal eden general Guro, Geliboluda 
hastanelere ateı açmamıı olan türklerin civan.mertliği· 
ni ve harbteki kahramanlığını söyleyerek buna kartı 
hayranlığmı bildirdi. 

Parlamento reisi B. Heryo büyük elçiliğe giderek 
ismet lnönünü ziyaret etmiıtir. AkfaJD dıı bakanlığı ta· 
rafından 80 kiıilik bir ziyafet verilmiıtir. 

( Baıbakanımuın Pariaten geçifine aid talıilcit 5. inci 

Başbakanımız ismet lnôniı ıayladadır.) · 

Gündelik 

Srhat 
Kadastrosu 
Sağlık ve Sosyal yardım bakan· 

lığımız geçen sene çok mühim 
b. , , b' 
ır .işe girişmiş, köylerimizin ır 

nevı sıhat kadastrosunu meydana 
getirmeye yarıyacak bütün unsur· 
ları bir araya toplamak maksadiy
le geniş bir anket açmıştı. Bu an· 
ketin istediği cevablar köyde umu· 
nıi vaziyete, köy sularına, köyÜ'n 
sağlık durumuna, sosyal haline, 
belli başlı hastalıklarına ve yiye· 
ceğine tealluk ediyordu. Mesela u· 
nıumi vaziyet bakanından sorulu· 
Yordu: köyde kaç ev vardır; köy 
Yakınında orman mevcud mudur; 
evler ne ile yapılmışbr, taşla ını, 
tuğla ile mi, kireçle mi, kereste ile 
nıi; evlerin üstü toprakla mı, kire
tnitle mi, tahta, kamış, teneke ve· 
Ya saçla mı örtülüdür? Mekteb, 
hanıam, ilk İmdad için ecza, tele· 
fon var mı? 

Köy halkının başlıca meşgalesi 
nedir? Çiftçi, bağcı, sebzeci, meY· 
Vacı, çeltikçi, pamukçu, afyoncu, 
tütü·ncü, arıcı, tavukçu, sütçü, yağ· 
cı, peynirci, kozacı, zeytinci, kö· 
ınürcü, oduncu var mı? 

i ... ... . ._ ........ ~ . ._. ........................................... ~ i 

i Türkçe ana dildir i 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Güneş - Dil analiziyle 
yeni etütler 

Aydınlıktan budaklanıp gelişen anlamlar 
Ahmet Cevat EMRE 

II 

b) Hindöröpeen dillerde r 
Alois Walde (Cilt 1. sah. 82)oriji-

l varsaydığı arg/ sreg temini "parıl-
ne · ı· h'' nlaml dar, ve beyazımsı: weıss ıc a a • 

riyle kaydeder. 

Zeplin 
faciasının 

1Bil8nçosu 
1 Lekhörst, 9 (A.A.) - Hindenburg 

f 
. kurbanlarına aid resmi liste, şu-

acıası 

dur : . h"" . f 
Yolculardan yedisinın uvıye ı 

tesbit edilebilmiş olan 12 kişi ölınüş. 

tür.Tayfalardan hepsinin de hüviyeti 

d Çıkarılmış 22 kişi ölmüştür. 
mey ana .. 

Yere indirme takımından bir kışı 

ölmüştür. . 
15 i yolcu, 16 sı tayfal~r.dan ve 2 sı 

, . . olmak üzere 33 kışı hastaneye 
seyırcı 

kaldırılmıştır. 
Felaketten kurtulmuş olanların 

"ktarı 31 olup 8 i yolcudur. 
mı . d b 

Nevyork, 9 (A.A.) - • . ı-ı:ın en urg 
balonunun yolcularmdan bırı daha has· 

d 
··ırnu'.:: ve bu suretle Lekhörst 

tane e o 7 . 

faciası kurbanlarının miktarı 35 ı bul-

S k 'tçede "g'' se · ... ,, 1 ans n sı J our:arju· 
na "aydın, beyaz,, v. b. 

Grekçede bu ses gamına ile yazıhrı 

arg. es "parlak beyaz", argas (dorien) 
•• ld ,, "b parı ar , argos eyaz,, v. b. Grekçe-
nin bu argas/ argos şekilleri yakutçada 
gördüğtimliz aragas ''ateş renginde,. 
sözüne her cihetten mutabıktır. Hindö
röpeen dillerin bir çoğunda gümüşün 
ismi bu areg- teminden çıkmıştır: sans· 
kr. rajata, !atin. argent-, eski irlanda ar
gat, ermenıce arkath, grekçe argur-os 
v. b. Türkçede de ar- ve (y) ar- temin
den· armak/ yarmak "akçe ve altm,, dır. 

Güneşin kendi:..i ermenicede arev/ 
areg (Ern- Meillet sah. 910) ismi ile 
anılmakta olduğu gibi, "kral" da hindo
röpeen dillerde (A. W. II. 363) aynr 
temin aferetik tipi ile isimlendirilmek _ 

tedir. 
Sanskr. raj, latin. reks, got. re;ks 

v. b. ,· latince reg-er "saltanat sürmek •• 
fiğili de vardır. 

Türkçede de aynı mağnanın (ihti -
şam, saltanat, iktidar anlamının ) ifade· 
sinde ".k'' ile genişleşmiş ''v.r,, temi 

kullanılmıştır: 

erk (Rad. 1. Uygur, Çağatay v. b.) 
"iktidar, hakimiyet v. b." (erk sanğa =
iktidar ve hakimiyet senin); bu söz 
"irade,, mağnasınr da kazanmıştır. Er· 
kek ismi ise herhalde "patriyarka'' mer
halesinin bir yadigarıdır: bugün dişiye 
karşıt olan bu söz o eski çağda iktidar 

(Sonu 4, üncü sayfada) 

Sular bakımından tertib edil· 
nıiş olan sualler aşağı yukarı şun· 
lardı: köyün içinde veya kenarın
da suyu devamlı surette akan dere 
var mı? Köy deniz kenarında mı, 
göl kenarında mı? Köy içinden su 
arkı geçer mi? Köy içindeki çeş
ıne!erin suyu açık mı, kapalı mı 
gelır? Yağmurlarla veya kışın ka~ 
çe~menin suyu bulanır? Köydekı 
kuyulardan kaçının suları içiliyor? 
köy içi·nde yazın kurumayan kay
tıak, köyde veya civarında maden 
&uyu var mı, varsa sıcak mı, so-

( Sonu S inci sayfada) muştur. 

10 MAYIS 1937 PAZARTESi 

19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdı 

HER YERDE~ KURUŞ 

Turizm tesisleri 
izmirde turistik yollar ve plajlarda 

modern tesisler yapılıyor 
. İzmir turistik yollannın inşasını ve kaplıcalarla plajlarda asri te

ıısler yapdmasım temin edecek olan kanun projesini hazırlamak ij.. 

z~r~ kurula.n ~omisyon çalışmasını bitirmittir. Komisyon, memlek• 
tım~zde tu.~ızmın gelişmesi için alınması gereken tedbirleri bir kül 
~almde muta~ea ve .~rd~ t~rlü yerlerinde hisolunan bu müşterek ih
tıyacm umumı ve şumullu hır çerçeve içinde gerçekleşmesine çaht
masmm luzumlu olduğuna karar vermiştir. 

Bergama harabelerinden bir görünüş 

Parlamentolar 
ticaret 

konferansı 
Heyetimiz bu akşam 
Parise hareket ediyor 
Pariste 17 mayısta toplanacak olan 

parlamentolar ticaret konferansına Sey
han mebusu general Naci Eldeniz'in 
başkanlığı altında Büyük Millet Mecli
si azasından beş zatın iştirak edeceğini 
yazmıştık. Heyet bugün şehrimizden 

hareket edecek ve yarın akşanı 1stan
buldan Semplon ekspresiyle doğruca 

Parise gidecektir. 

Konferans ilk resmi toplantısını 17 
mayısta senato salonlarında fransız 

cumhur reisinin huzuriyle yapacaktır. 
Azaya o akşam fransız parlamentosu ti
caret komitesi tarafınan bir ziyafet ve
rilecektir. 

18 mayısta öğleden eve! ticaret ve zi· 
raat encümenleri toplanacak, birinci&in-

(Sonu S inci sayfada) 

Komisyon İzmir valiliği tara• 
fından hazırlanan projeyi de göz
den geçirerek yeni baştaın bir ka
nun projesi hazırlayarak Başba
kanlığa vermiştir. Projenin ihti· 
va ettiği esasları aırasiyle yazıyo
ruz. 

Proje İzmir şehri içinde ve dışın· 
da turistik maksada yarayan ve asfalt 
yapılması kararlaşan yolları inşa tarzı 

itibariyle beş dereceye ayırmıştır. 

Karşıyakanrn Bostanlx mevkiinden 
başlıyarak kıyıyı takib ederek Alay• 
bey - Turan • Bayraklı • Mersinli -
Halkapınar • Birinci Kordondan geçe.o 
rek Konak öniine ve oradan tramvay 
yolunu takib ederek Güzel yalı - Ağa 

Memnun kaplıcaları ve İnciraltı pUl· 

jına giden yol ile buna bağlanan Mer
sinli • Bornuva ve İzmir • Kızılçullıı 
Boca yollar. 

İzmir • Torbalı • Subaşı - Selçuk 
yolu. 

Karşıyaka • Menemen • Aliağa • 
Bergama yolu. 

Ağamemnun • Urla • Alaçatı • Çef 
me ılıcası • Çeşme yolu • 

Basmahane • Tilkilik • Pazaryeri • 
Eşrefpaşa • Kadifekale yolu. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Irakta bir komplo 
teşebbüsü 

Bağdad, 9 (A.A.) - Orta fırat ve 
divaniye bölgesinde aşiretler arasında 

isyan çıkarmak maksadını güden bir 
suikasd hareketi keşfolunmuştur. 

Bu hususta neşredilen resmi tebli
ğe göre, maznunlar arasında ayan iza. 
sından Alvan yasini ve Muhsi Abutabilı: 
mebus Abdülvahid ve ayrıca daha iki 
mebus vardır. 

Hükümet bunların teşrii masuniyet 
terinin kaldmlmasını ayc:.n ve mebusan 
meclisinden istemiş ev iki mecliı de bu 
kararı ittifakla kabul eylemiştir. Bunun 
üzerine maznunlar tevkif olunınuf ve 
şimali Irakda nezaret altında bulundu
rulan bir mahalle gönderilmiştir. Divan
iyede vaziyet sakin olarak devam eyle
mektedir. 

Dünkü spor günü 

Koşular güzel geçti 
İstanbulda Fener Doğansporu, 

Ankarada G. Birliği Oçoku yendi 

Dünkü koşulardan bir enstantane (Spor haberlerimiz 6. rncr sayfadadır.)' 
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Gii,n,iin icinden: 

Halı 
Türkiyede halı endüstrimizi incelemiş olan yabancı bir mütehassı

sın şu sözleri söylediğini öğreniycnız: 
''Bu endüstrinin teşkilatlandırılacak, düzeltilecek tarafları yok de

ğildir; fakat bir tarafı da vardır ki ona hiç el sürmemelisiniz: renkler 
ve renklerin ahengi. Hiç bir sanatkarın bu kadar güzel renkleri, bu ka
dar tatlı imtizac ettirmesine imkan görmüyorum.,, 

Yabancı mütehassısın hu sözlerini duyunca rahmetli Ahmed Hik
metin "Ayşe kızla Vato" sunu hatırladım; çatkısını başına sararak halı 
tezgahının önünde çalışan bütün köylü kızları gözümün önüne geldi. 

Seksen türlü baskı altında estetik temayülü ve istidadı körleştiril
meğe uğraşılmı~ bir milletin ruhur.da bir oya, bir filiz gibi kalan cev
here bakınız. Bu cevher, menekşenin yaprağını çiçeğine, begonya yap
rağının altını üstüne uyduran tabiatin fırçası kadar zengin ve deri·n 
olmasaydı, yabancı bir mütehassıs: 

- Aman bu renklere, hu renklerin ahengine dokunmayınız! demi
yecekti. 

Yarınki büyük sa'Dabmızın ölmez cevheri, yere serdiğiniz veyahud 
dıvara astığınız bir halı üstünde dile gelmektedir. 

Nurettni ART AM 

eş devlet posta uz aşması 
Ballı{an ve li:ÜcÜli: antant arasındali:İ , 

uzlaşmayı hali.anlar heyeti tasdik etti 

Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Çekoslovakya hü
kümetleri arasında posta ve telekomünikasyon arasında birlikte çalış
mayı temin için imza olunan hususi uzla,ma projesi Bakanlar Heye
tince kabul olunmuştur. 
Uzlaşma Balkan ve küçük an

tanta dahli devletler arasında pos
ta ve telekomünikasyon servisleri
ni ıslah etmek, bu servislerin te
ke..~mülünü ve genişlemesini ~e
min etmek maksadiyle İmza edil
miştir. Bu maksadları temin için 
bir posta ve telekomünikas
yon birliği kurulacak ve her 
memlekette bu birliği temsil ıçın 
bir komite teşkil olunacaktır. Bu 
komite, birliğin muntazam işleme
sine nezaret, faaliyetini takib ve 
tahkik, güçlükleri bertaraf edecek 
ve servislerin ıslah ve inkişafma 
yarayacak teklifler hazırhyarak 
senede en az bir defa toplanacak 
komiteye verecektir. 

Beş devletteki dahili posta ve tele
komonikasyon servislerine müteallik ni
zamları mümkün mertebe birleştirmek 

için birlik idareleri iç servislerine ithal 
<:ttikleri bütün mühim yenilikleri biri
birlerine bildirecekler, iç servislerde yü
rürlükte olan hükümler beynelmilel ser. 
visin buqlara tekabül eden hüküınlerine 
mümkün mertebe uydurulacaktır. 

fJ1ü§terek pul 
Birlik komitesi, bütün pul servisi 

için müşterek pullar ihdası imkanla.rıru 
da tetkik edecektir. 

İlk iş olarak, her iki antant konsey 
toplantıları münasebetiyle beynelmilel 
münasebetler için 20 gramlık adi mek
tublar için bir pul ve birlik arasındaki 

münasebetler için de diğer bir pul çıka
rılacaktır. Pulların şekilleri ve renkleri 
aynı yapılacak, yalnız üzerlerindeki ya
zı ve rakamlar o memleketin dilinde o
lacaktır. 

Radyo neıriyatı 

Birlik memleketlerdeki radyo neşriyat 
teşkilatı mümkün olduğu kadar müşte
:ek t'saslara dayanacaktır. Beş devlet 
rad: o neşriyat teşkilatı program mcse-
1<.>!eı inde doğrudan doğruya anlaşacak

lzrdır. 

Yurdumuzdan Çekoslovakya, Roman. 
ya, Yugoslavya ve Yunanistana gönde
riJecek posta müraselatından yeni anlaş
maya göre alınacak ücretleri yazıyoruz: 

M ektub po•tası 
20 grama kadar olan mektublardan 

8, 20 gramdan sonraki her munzam de
rece: için 5, adi posta kartların.dan 5, ce
vabh posta kartlarından 10, en küçük 
ücret 6 kuruş olmak üzere her 50 gram
lık i~ kağıdlarmdan 1.25, basılmış ka· 
ğıdların her 50 gramından 1,25, en kü
cük ücret 2.50 kuruş olmak üzere her 
!,() gram ticaret eşyası örneklerinden 
1.25, gazete ve mevkut yazılarla, kitab. 
lar ve müzik kağıdlannın 50 gramından 
0.75 kuruş alınacaktır. Teahhüd maktu 
resmi ve alma haberi ücreti 8, sonradan 
istenen alma haberi ücreti 12, değer 
!.onmuş mektub ve kutulann her 300 
frank ve kesrinden teminiye ücreti 12 
kuruş.tur. 

Kolipostal 
Yurdumuzun Avrupa kısmından gön

derilecek paketlerin bir kilograma kadar 
olanlarından 24, 5 kilograma kadar o-

Janlarından 40, 1 O kilograma kadar o-

J:ınlarmdan 80, 15 kilograma kadar o-

lanlarından 120, 20 kilograma kadar o-

]anlarından 160 kuruş alınacaktır. 

Yurdumuzun Asya kısmından gönde-

1ilecek paketlerin 1 kilograma kadar o. 

!anlarından 44, 5 kilograma kadar olan-

larmdan 64, 10 kilograma kadar olan-

larır; cJan 104, 15 kilograma kadar olan

larından 144, 20 kilograma kadar olan-

}arından 184 kuruş alınacaktır. Yalnız 

Bitlis, Cizre, Anteb, Kilis, Maraş, Sive
rek, Urfa, Van posta merkezlerinden 
gönderilecek paketlerin 1 kilograma ka-

dar olanlarından 104, beş kilograma ka. 
daı olanlarmdan 120, 10 kilograma ka

/. dar olanlarından 160 kuruş alınacaktır. 

Yağmur ve güneş 

!Ik bahar, at yarışlarının hemen her 
yerde birden başladığı mevsimdir. 
Bu münasebetle, geçen hafta husu
si bir sayı çıkarmış olan Fransızca 

Vu dergisinin orta sayfasını baştan 
başa üç resim kaplamaktadır: Kar 
ve yağmur altında ve ilk yaz çiçek
leri arasında at yarışları.... Karda 
paltolar, yağmurda şemsiyeler ve 
güneş altında renk renk kostüm
ler .•. , Fakat aym kalabalrk, aynı a
l§ka, aynı neşeli kaynaşma ... 

Cumartesi günü hava yağmurlu 
idi. Stadyomdaki futbol maçında 

bir kaç yüz seyirci tribünlere bir 
yoksulluk manzarası veriyordu. Bu 
tenhalığın sebebini uzun uzun ara
mağa lüzum mu var ? 

- Yağmur! 

Havanın yağmurlu olması bizi 
evlerimize kapıyor. 

Dün, güneş yüzünü biraz gös
terince stadyom ve hipodrom ol· 
dukça doldu. 

Ancak harici tesirlerle helecan
/anan gönüllerimizdeki bu ezeli 
durgunluk nereden geliyor ? 

Bu ruh halini tetkik etmeli, bu 
hastalığın şifasını sporda, musiki· 
de,kısaca, hayat şartlarımızın ısla· 

hında aramalryız. - N. B. 

Kadın aanatları sarayı 

1937 Paris sergisinde hazll'lanmakta 
olan kadın sanatları sarayı'nr, gazete!er, 
methede ede bitiremiyorlar: "içeri giri. 
niz; Paul Colin'in elinden çıkma fresk
lerle süslenmiı dairelerd~ genç ve zarif 
i§çİ kızların • bir kovanda anlar gibi -
durmaks12ın çalıştıklarını göreceksiniz. 
Nakış yapan, dantela ören, dikiş diken, 

ULUS 10 - 5 - 1937 ====-::l::;r 

konferansı Bugünkü / Prof. Dr. Gahenin 

Kamutay lslimiyetten evelki 
Kamutay bugün toplanacaktır. 

Ruzname ıudur: 
Riyaset divanrnın heyeti umumiye· 

ye maruzatı 
l - Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında B.M.M. Riyaseti tez
keresi. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad· 
deler. 

1 - Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dc.ir o
lan 2847 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirlmesi hakkında kanun layi
hası ve Nafia, Maliye ve Büdçe encü
menleri mazbataları. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası kanunu layihası ve ziraat, İk
tisad, Mal~ye, Büdçe ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 

Alman vapuru hala kurtarılamadı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Çanakka

le Kilya mevkünde karaya oturan al
man vapurunun vaziyeti çok tehlikeli
dir. Gemi boşaltılacaktır. Tahliyesi işi. 
ne başlanmıştır. 

Eyüb' de belediye 
teşkilatı için yapılan 

rey tamam 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Eyübta 

belediye teşkilatı teşkil edilip edilme. 
mesi ve on belediye şubesinin kaza hu· 
dudlarma göre tadili hakkındaki reyi· 
am bugün İstanbul merkez ve mülhaka
tında yapıldı. Alman neticeler müsbet 
ve reylerin ekseriyeti muvafıktır. Bü
tün kazalarda tasnif neticelerine göre 
mazbatalar hazırlanmıştır. 

1 KÜÇÜK iÇ hABERLER 1 
X lstanbul, 9 - İstanbul konserva

tuvarı Harmonis bu akşam saat 21 de 
fransız tiyatrosunda bir konser verdi. 

X İstanbul, 9 - Esnaf dispanseri 20 
mayısta merasimle açılacaktır. 

~ İstanbul 9 - Şeker sanayiimizi 

t etkik etmek lızere iki mütehassıs şeh
nmize gelmiştir. 

X İstanbul, 9 - Finans Bakanımız 

Bay Fuad Ağralı bugün Ankaraya dön
dü. 

porslen üzerine ı·esimler çuen; raflara 
koku ve boya kavanozları sıralayan genç 
kı.-:lar .... Sonra dairelerin taşıdıkları lev
halara dikkat ediniz: Kadın ve güzellik, 
kadın ve tarih, kadın ve zariflik, kadın 
ve ev.... Kadın hakkında bundan daha 
cazib bir teşhir programı olabilir mi?" 

Romancdar ve luıhramanlar 

Bir edebiyat dergisi, romancılardan 
soruyor: ''Romanlarınızda yarattığınız 
tiplere hayatta tesadüf ettiniz mi?" 

Hemen hepsinin cevabı "Evet'' dir, 
fakat öyle bir evet ki bu tiplerin hayat
ta esasen mevcud olduğunu inkar ede
ı·ek onları eserlerine koymuı olanlara 
birer tanrı gunıru veriyor: 

- Onlan bizler yarattık ve hayata 
öylece girdiler! 

Bu evet, de böyle bir mana vardır. 
Halbuki bir Pafnüs'e, bir Gran

det'ye, bir Madam Bovary'ye, bir Fe
ride'ye ve hatta bir Gül babaya, onları 
tarif etmi~ olan romanlardan önce ha
yatta, hangimiz tesadüf etmemişizdir? 

Morgan yüz ya§ında 

Amerikalı milyarder J. P. Morgan 
geçen ayın on yedisinde yüz yaşmı bi
tirmiştir. John Pierre Morgan, demek 
1837 senesi nisanının 17 inci günü 
doğmuştu. Yüz senelik tarihi düşünü. 
nüz; o vakittenberi dünyada neler olma
dı! 

Morgan da, her amerikan milyarde
ri gibi, hayata karm zil çalarak, kundu
ra boyacılığı ile atılmıştır. Tarih burada 
susuyor ve bizi Morgan'a, Amerika iç 
harbı esnasında silah kaçakçılığı eder
ken raıtlabyor. iki tarafı da kaçak mer
miler ve tüfeklerle silahlayan Morgan, 
günün birinde banger oluyor. Samnaymız 
hi bu Morgan için daha az öldürücü bir 

türk edebiyatı 
Halkevinde müze ve sergi komitesinin tertib ettiği seri ko•nferans

lara evelki gün de devam edilmiştir. Konferans; tarih, dil, coğrafya fa
kültesi profesörleri·nden Dr. A. von Gabain tarafından verilmiştir. 

"lslamiyetten evel türk edebiyatı,, mevzulu olan konferansı dinle· 
mek için seçkin bir dinleyici zümresi halkevi salonunu doldurmuştu. 

Çok enteresan olan ve alaka ile dinlenen konferansrn bir hulasası• 
m koyuyoruz: 

- Orta zamanlmn kültür ele
manlarının bize bırakmış olduğu 
materiyel arasında türk olanı ara
yıp bulmak ve kıymet vermek bi
zim vazifemizdir. Mesela türkle
rin resim yapma sahasrnda kendi
lerine mahsus bir üslubu tekamül 
ettirmişlerdir. Bundan maada 
türklerin çok kullanışlı ve güzel 
elbise ve silahları bazen çinliler 
tarafından da kabul edilmiştir. 
Orta Asyanın kumları altından 
kurtarılmış ola·n el yazısı bakiye
leri Sogd, Sihya, Tohar, Tibet, Şi
mali garbi İran, Saka, Eftalit, Hint 
ve Suriye dillerinde yazılmış olan
lara nisbeten az. Bmıa mukabil 
türkçe ve çince yazılar ekseriyeti 
teşkil eder. 

Yukarda mevzuubahs olan türkçe 
diller altı muhtelif yazı ile yazıldığı hal
de mevzuları da birçok sahalara temas 
etmektedir. Bu da, mani ve hıristiyan 
din metinlerinin din tarihi bakımından 

eheroiyetini ve tıb, astronomi ve hukuki 
metinlerin de kültür tarihini alakadar 
eden eserlerini yakından tanımadan ede
biyat tarihine müteallik bazı noktaları 

burada ele alalım. 
Nesir ve tercüme metinleri çok sa

natkarane ve ritmik bir şekilde yazıl. 

mrştır. Manzum eserlere verilen ehemi
yet ve gösterilen ihtimam çok daha bü
yüktür. Büyük bir ihtişam ve ifade kud
reti gösteren bazı mani dininde yazılmış 
metinler bulunmuştur. İlahilerden biri
sinin kafiyeleri mısra başında gelmekte
dir. Bu nevi kafiyeler kullanmak din ile 
beraber hariçten gelmiş bir tesir olarak 
tclakl<i edilmez. Çünkü, bu şekilde mu
kaffa türkçe halk §arkıları mevcu::idur. 
Bu manzumelerin hece adedi yedi ile 
on beş arasında tehalüf ettiği halde her 
mısra mevzun bir tesir bırakmaktadır. 

Umumi telakkiye mugayir olarak orta 
zamanlarda heceye kuvvet vermekle te. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Atatürk Samsona ne .za
man çıktılar ? 

2 - Cenub sulhu ne .zaman 
yapıldı ? 

3 - Saltanat ne .zaman kaldı
rıldı ? 

4 - Lo:an andlQ.fma&ımn im
.zalanma tarihi nedir ? 

5 - Türk ordu•unun lstanbu
la gİrİ§ tarihi nedir ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Brezilya ne zaman istikl • 
le kavuştu ? 

C - 1822 de. 
S - İngilterede ilk amele sen

dikaları n~ zaman kuruldu ? 
C - 1825 de. 
S - İlk Paris ser~isinin açı

lış tarihi nedir ? 
c - 1900. 
S - Amerikan Metropoliten 

Operasının kuruluş tarihini hatır

larmısmız ? 
c - 1884. 
S - Bolşevik ihtilali ne zaman 

çıktı ? 
C - 7 ikinci teşrı'n 1917 de. 

meslektir: Onu icra ederken de bir çok 
canlar yanmasına ıebeb oluyor. 

Bir zamanlar karnını doyuramazken 
şimdi kasalarını doldurmuş olan yüz ya
§mdaki J. P. Morgan'dan sorulsa: 

- Kundura boyacılığı ettiğin yaşa 

dönmek şartiyle milyon1armdan vaz ge. 
çer misin? 

Korkulur ki bir çok canlar daha yak
mak ve tekrar milyoner olmak için "e
vet" der. 

'\> 

şekkill etmiş bir nazım vezni vardır ki 
bugün şarki Türkistanda bu şekil isbat 
edilmiştir. Manzumelerin mısralarında 

bazen dört ve bazen de beş heceye 
kuvvet verilmiştir. Bunu isbat edecek 
mahiyette diyebiliriz ki bir kelimenin 
kuvvet verilmiş hecesi kelimenin teker· 
rürü halinde de heceye aynı kuvvet ve• 
rilir. Kelime sonundaki ekler ya her za• 
man kuvvetle okunur ve yahut alelade 
okunur. Mesela hal sigası edatı olan UR 
her zaman kuvvetle okunur. Buna mu• 

kabil mazii şuhudi edatı olan Dı kuv· 
vetsiz olarak okunur. - Bugün bu nevi 
kuvvetli okunan hecaların mevcudiyeti. 
nin yabancı hissedilmesi sebebleri şu• 
dur: eskiden kelimelere kuvvet verme 
keyfiyeti daha fazla idi Saniyen İran 
nazım tekniğinin kabulü ile asırlar geç· 
tikçe zevk yavaş yavaş değişmeğe baş• 
lamı~tı. 

Turfanda bulunan el yazxlarmm tet· 
kik ve tasnifi henüz bitmemiştir. Lehçe 
farklarının mevcud oluşundan ve elde 
bulunan metinlerdeki bir kaç tarif ra
kamlarından ve bundan başka da Çin 
ve garp münevverlerinin verdiği malfı
mattan istifade ederek şunları tesbit 
ederiz: 840 senesinde Uygurlar, Kırgız 
lar tarafından Mongolistandan uzaklaş• 
tırıldıktan sonra Bişbalok ve Hoco (yani 
turfan) da yeni bir hükümet kurarak 
toplandılar. İşte bu sırada tarını havza , 
smda Uygurların elinde olmıyan bir 
edebiyat inkişaf ediyordu. Bu kavim U.J 
gurlardan evvel (yani 762 den evvel) 
Mani dinini kabul etmişti. Tun - huang 
yani şimali garbi Çinde bazı türk kavim' 
terinin terketmiş oldukları el,yazılarm
daki lehçeye müşabih bir lehçeyi bu uy• 
gur olmıyan kavim de kullanmıştır. 

Bunların lehçelerine nazaran garb türk
leri olıriaları ihtimali vardır. Tun • hu
ang ve Mirandaki bu kavmin Tibetle
rin silah arkadaşı olan şato türklerine 
mensub oldukları tahmin ediliyor. Bu
na mukabil Turfan ve Etsen - golda bu· 
lunan Budist metinlerinin türk - uy
gurları tarafından yazılmış olması münı 

kündür. Üçüncü bir türk lehçesi ve do
layısiyle dillerini Brahmi yazı6iyle yaz 
mış üçüncü bir türk kavminin Turfan
da yerleşmiş olduğu da tesbit edilmiş
tir. 

Karadeniz kıyılarında 
patates yetiştirme 

Haber aldığımıza göre, ziraat bakanr 
lığı Karadeniz sahillerindeki vilayetler· 
de patates yetiştirilmesine ehemiyct 
verilmesini temin maksadiyle yeni ted· 
birler alacaktır. 

F ransadan getirilecek kitablar 
Fransadan getirilecek kitab, gazete 

ve me~ua bedellerinin A hesabından Ö· 

denmesini temin için bir kararname pro• 
jesi hazırlanmaktadır. 

Çağrı 

Kamutay Arzuhal Encümeni bugün 
toplanacaktır. 

. ·-··-... ·-·····--·-··························· . . 
i HAVA ~ . . .................................................... 

Havalar soğuyor 
Dün şehrimizde hava sabahleyin a

çık, öğleden sonra bulutlu ıeçmiş ve 
öğle üzeri bir mikdar yağış olmuştur. 

Dün ısı ancak 13 dereceye kadar çıka
bilmiştir. Meteoroloji işleri genel direk-

törlüğünden verilen malfımata göre dün 
yurdun cenub ve cenubu şarki mmtaka. 
farı kısmen açık, orta ve şarki Anado-

hı ile Karadeniz sahilleri kapalı, diğer 
mıntakalar ise bulutlu geçmiştir. En 
çok yağış Niğdede olmuş ve karemetre· 

ye 13 kilogram su bırakmıştır. Dün en 
düşük ısı sıfırın üstünde olmak üzere 

Ulukışlada ı, en yüksek ısı da gene sı· 
fırın üstünde olmak üzere 22 derecedir. 



Amcı. ~anın bır defa daha bu yüz· 
deı1 harha sürüklenmesine yer verme· 
rn k içindir ki, ltalya • babeş harbı çık
tı ' 1 zaman Amerika meclisi, Cumhur 
~cisine muharib devletlerle silah tica· 
.. etini ~enetmek için salahiyet vermişti. 
Muvakkat tedbir olmak üzere tatbik e. 
di:en hükümlerin müddeti bitmek üzere 
iken, bu defa, Amerika meclisi ve Ame· 
.. ika ayanı, çok şümullü bir takım tara~-
114: ık kanunları yapmıştır. Cumhur Reı· 
ıi ta .. afından tasdik edilip geçen bafta
danbcri mcriyete geçen bu kanunlara 

IÜı·c: 

iki h b vaziyeti 
· devlet arasında ar 

· · tarafın· 
rnevcud olduğu Cumhur Reısı 
dan ilan edıiir edilmez: h Th e er 

l - Muharib devletlere ıı a v 
. . tmak memnu o· 

ne" harb mal mesı sa 
lacaktır. . 

2 - Muharib devletlere amel'ıkalılar 
tarafından para ikraz etmek memnu o. 
lac ktı.-. 

:..; - Muharib devlet gemilerinde A-
ik , · em· rnc:ı· a teoaasınrn seyahat etmesı m 

nu olacak ır. Bundan ba~ka eğer Cı.ı~: 
~ur Reisi lüzum görürse, neşredec~gı 
•kinci bir beyanname ile, parası ted•)~e 
edi,ipte başka devlet tebaasına satıldıgı 
iııbat edi.mcd'kçe her nevi eşyanın A· , k. 
hlc.~ka<lan ihracını menedebilece tır. 
Ancak muharib devletlerden biri Arne· 
.. ika kıtasınJa bu.lunan bir devlet, diğeri 
de Amer'kl\ dışında bulunan bir devlet 
ise, bu memnu.ye. Amerika dPVleti hak· 

kında tatbik edı1en.-.ı. 
merikanrn geh:a.:ek barba karşı bu. 

ltÜn<len vaziyetini tayin eden bu taraf· 
ırzl k kanunlarının ehemiyeti meydan· 
dadır. Bu kanunlardan anlıyoruz ki A· 
tnerika gelecek harbta mutlaka muharib 
devletlere silah saunıyacak, para ikraz 
etrruyecek ve Amerika tebaası muharib 
devletlerin ticaret gemilerinde seyahat 
etrniyece der. Diğer eşyanın satılmasını 
rnc' m k de Cumhur Reisinin ihtiyan
tın hırakıı'.mış ise de galib ihtim ıl, Curo· 
hur Reisi bu ihtiyarını meı~1. ui ::t lehi. 
ne kullanacaktır. Yani muhariblare gı· 
da maddeleri dahi satmıyacak . .l\'.aeğer ki 
Parası peşin olnrak tediye edile · k mal 
Arnerikada .ken satın ahnmış 01sJ11. 

Amerıka larafsılzık kanun!arının 
''Cash and Carry" yani "peşin para ile 
ticaret" diye tercüme edilebilecek bu a
L§ veriş usulü, denizlere hakim olan ve 
her aldığı eşyanın parasını da peşın °· 
la .. ak tediye edebilecek vaziyette bulu· 
nan lngiltereye elverişlidir. Bunun için· 
dir ki Almanya ve İtalya bu "Cash and 
Carry,, usulünün tarafsızlık kanunların· 
da yer bulmasından memnun olmamışlar· 
dır. 

Fakat Amerika, bu kanun hükümle. 
.. İni, şu devlete elverişli, bu devlete el
verişsiz olsun diye kabul etmiş değildiı·. 
Anıerika, geçmiş harbtan aldığı acı tec· 
t'Übelerden İstifade ederek, gelecek harb· 
tn tarafsızlığını temin için şimdiden ted
bir almaktadır. Hadiselerin garib istih· 
~sıdır ki dün, müdafaası harb yapıla· 
cak ve kan akıtılacak derecede yüksek 
Pr s'pl re dayanan muameleler, bugün 
ha isle cezalandırılan birer suç olmuş· 
tur. A. ş. ESMER 

riyor: 
Bilbao için yapılmakta olan muhare-

belerin sonuncusu başlamıştır. General 
Mola simdiden Bilbaoyu ve San Seba&• 
tien ~ Bilbao yolunun büyük bir kısmı· 
nı kontrol altında bulundurmaktadır • 
Bask milisleri takviye kıt~Iarı. al· 

kt 
ümidlerini kesmişlerdır. Bılba· 

ma an l"' lan 
onun ablukası ve başlıca iaşe ~an. 
lan Bermeonun işgali dolayısıyle ıaşe 

~şleri de tehlikeye düşmüştür. 

DIS H 

Asilerin bir tebliği 
Salamankadan bildiriliyor: Sollu~ 

dağlar ndaki hükümetçi mevzilere gı· 
ren kıtalarımız Bask bataryalarını ~u&
turduktan sonra yamaçlardan aşagı~a 
inerek muhtelif kasabaları zabtetmış.
ler ve Munguianm 5 kilometre yakınına 

lstanbulda, S. M. Corc VI nın taç giyme töreni dolayısiyle bir dini 
ayin yapılmıştır. Kırım harbında ölen ingilizler için yapılan kilisede 
cereyan eden bu ayinde ingiliz büyük. elçisi Sir Persi Lorren'l~ ~ey~i 
Lorren ve büyük elçilik ileri gelenlerı bulunmuşlardır. Resmımız, a· 
yinden bir safhayı tesbit ediyor. 

gelmişlerdir. • 
Sollube dağlarının tepesinden ileri 

hatlarımızdan 18 kilometrede bulunan 
abra limanı gözükmektedir. 

Madrid cebhesinde dün Tagenin ce 
bunda ele geçirdiğimiz mevzilere düş 

::anın tanklarla yaptığı bir hücum püs
kürtülmüştür ve düşman kıtaları Bar-

kadar takib olunmuştur. 
gese 

Barıelonda vaziyet normalleıti 
Barselona, 9 (A.A.) - Hayat, nor-

kl
. . almıştır. Barikadların yıkıl

mal şe ını 

b lanılmıstır. Bunlardan bazı-
mas.na aş • h 'b 

.. d halk tarafından ta rı e-
Jarı 0 nce en 
dilmiş idi. h .. 

Dün Valensiyadan 5.000 ucum mu· 

hafızı 3'elmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - Londra banli· 
yösü elindeki vasıtalar nisbetinde taç· 
giyme haftası için Sitiyi süslemeye gay-

ret etmektedir. Belediyelerle bir çok 
kimseler bu hazırlıklara iştirak etmek

tedirler . 
Anavatan filosuna mensub otuz ge· 

mi South - End'de ve Londra limanında 
demirlemişlerdir. Milli gururu okşayan 
bu gemileri seyretmek için büyük bir 
halk kütlesi kıyıda birikmiştir. 

Southend'de ikinci harb filosu de-

mirlemiştir. 
Yeni yapılan dokuz bin tonluk New-

castle ve Southhampton kruvazörleri 
bilhassa dikkati çekmektedir. 

Bunların mancılıklarr ve hava mü-

b 
1 • ,. • .. 

. . K l 1. ,., r· lisesi tal c erı c" .ısı uun 
d 

l n bıtırcn u c ı as e ı . . . il b" 
936 • 937 ers yı 1 w k § ık R sıın r ..... , ar ı-

' ~ ıldıgını ıs a yaz. • • . 

t
.. ı' d'pl . a rının" .,ı .1 'ni ı.ıe diploma dağıtılm sı to-
ore d" lomalarının ı.ıerı mes . .. . 

ye.) e geçen 500 gence . ıp l"klerinden iki enstantaneyı gusterıyor. 
. den sonra yapılan ıdman §en ı 

renın 

dafaa tertibatı, seyircilerin takdirini 
celbetmektedir. Grevesend ile Ecsost • 
Wooich arasında iki ağatrna gemisiyle 
altı torpido demir atmıştır. 

Zecbrugge faciasından sonra enkaz 
halinde İngiltereye dönmeye muvaffak 
olan Royal Daffodil gemisini halk arn. 
ka ile seyretmektedir. Geminin güverte
sinde şimdi imparatorluk renkleriyle 
süslenmiş olan tribünler konmuştur. Bu 
tribünler alayın geçeceği Viktorya rıh· 
tımına bakmaktadır. 

Yarın akşam Southrnf'de demirli bu· 
lunan bütün gemiler bir projektör ga· 
lesi yapacaklardır. Salı ve çarşamba 
günleri bütün filo. sabaha kadar tenvir 

edilecektir. 

• •• 
Londra. 9 (A.A.) - Romanya pren

si Mihal, Yugoslavya kıral naibi prens 
Pol ve refikası, yunan prenslerinden 
Nikla ve Paul bugün akşama doğru 
Londraya varmışlardır. Bunlar, taç giy· 
me merasimi esnasında kıratın misafiri 

olacaklardır. 
Aynı trenıe BB. Litvinof, ve Ave

nol ile Macaristan, Avusturya, İran, 
İspanya, Arnavudluk, Estonya delegas· 
yonlarr "c fransız askeri heyeti de Lon· 
draya gelmiştir. 

Kıral ve kıralıçc, bu ak m Buking· 
ham sarayının yab ncı prensler erefine 
hususi bir ak am ziyafeti vermiştir. 

Londrada otobüs grevi 
hala devam ediyor 

Londra, 9 (A.A) - S ı.dıkalist mah
filler, otobiıs rcvinin onümiızdeki haf. 
ta içinde de dev m ed ce ini bildirmek· 

tedır. 

Bu mahfıller, onumuzdeki h fta için-

de b'r anla ma hasıl olmadığı takdırde 

Londranın butun nakliye va ıtalarmın 

umumı bir grev yapm ından korkmak

tadır. 

Anlaşma yaprlam:ı sa otobü çuler 

giınde yedi bu uk aat işi temin edin

Nnk 
ma 

!arak c 

r gr e d vam cdec klerdir. 

t drckt ru u 7.30 saat ç lı • 

tel lıflerinden katı o. 

rm şt r. 

lid Ziyayı okumadan üniversitede, he
le edebiyat fakültesinde yapılacak it 
yoktur. Bir üniversiteli için Halid Zi· 

yayı okuyup anlamamak da bir auç
tur; çünkü buradaki ima lisana aid
se bugün kullanılmıyan bazı kelime

ler için lüğata bakmak zor değildir. 
Bir üniversiteli için Halid Ziyayı o
kumak ve unutmak da bir suçtur; 

çünkü böyle bir ıuur vakasının mesu
liyeti Halid Ziyanm eserinden ziya
de okuyanın hafızasına raci olur. 

Aynı gazetede Kandemir, üniver· 
site gençleriyle yaptığı konu§DMllan 

neırediyor. Edebiyat fakültesi talebe
leri, Halid Ziya hakkında menuu 

bahis sözlerini söyleyecek bir gencin 
aralarında bulunamıyacağmı, çünkü 
herhangi bir lise talebesinin Halid 
Ziyayı pek iyi bildığini aöyleyerek 
bu anketin masnu olduğunu ileri aür

mektedirler. Bu arada fakülte profe
sörlerinden Fuad Köprülü f(iyle de
mektedir : 

''- Böyle bir ıey olamaz, dün bu 
gazeteyi okuyan gençler gelip de bana 
aöyledikleri zaman hayret ettim. Bu 

gençler büyük bir teessür içinde idi
ler ve arkadaılarından hiç kimaenia 
böyle bir ıey söylemediğini, binaen•· 
leyh tekzib edeceklerini tekrar edi
yorlardı. 

Nasıl olur .... Edebiyat talebeai Ha· 
lid Ziyanın, yeni türk romanının ba· 

bası olduğunu bilmez olur mu? böy
le bir şey hatır ve hayalden geçmez, 
böyle bir ıey olmaz, aklen muhaldir 

bu. 

Üniversitelinin seviyeı;ini bu ka· 
dar aşağı zanetmek ıayanı hayret bir 

ıeydir. 

Hamidin cenazesini düşünün ... O
raya koıan üniversite gençliğini dü· 
şünün... Hamidi bilirler, severler ve 

Halid Ziyayı bilmezler. sevmezler .... 

Bu olurmu?. 
Felsefe profesörlerinden Mustafa 

Şckip de Cumhu iyetc aynı mna1dc söz. 
ler söylemiştir. 

Kurun ve Haber gazeteleri muha ... 

rirleri de üniversıtede yaptıkları a
raştırmalar neticesinde Tanda çıkan 

cevabların do -;ru olmadığı neticesine 
varmaktadrrlar. Akşamda Nurullah 
Ataç da, Halid Ziya hakkında Ünİ· 

versite gençlerinin bu ıekilde fikirler 
ileri sürebilmel rine h yret etmekte-

dir. 
Tan gazetesi de bu mesele hakkın

da yazdıwı bir açıklama yaz.ısında, 

kendisinin &adece gençlerin fikirleri

ni aksettirmekl iktif elmİ§ olduğu

nu söyleyerek diyor ki : 

"Maksnd Hnlid Ziyaya veya eski 

nesil dipler ne hak ret etmek değil
dir. Aklın ı:zd n böyle bir şey geçmez. 

Onl rn hizmeti rini in r ed me
yiz. Fakat enç 'k onl rı o umayor· 

, okuy"mıyors bunu d lam k· 
ta fnydn gormüyoruz . ., 
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Ta~ giyme töreni arif esinde 
Londra polisinin aldığı tedbir 
L ondra, 1 mayıs (Hususi) - Bow f ·-....... ,.,,_ ...................... -... sinde bütün bu ziyaretlerde en ufak bir 

Street her yabancmm mukaddera- Bini yük" l akukhk bile olmamıştır imparator ikin-
tiyle ilgili olan bir caddedir. Bu caddede erce memur - ci Vilhelm hayatını Parkerc borçludur. 

Londra polisinin haberalma merkezi bu- sek şahsiyetleri kamp- A iman imparatoru İngiltere kırah-
lunmaktadrr. Londraya gelen bütün Bri- m ziyarete ıeldiği zaman. Scotland 

tanya tebaası için polisçe hüviyetlerinin l Joculara, seyircileri de ı· Yard, ubahleyin Londra içinden ıeçi-
tesbitine lüzum olmadığı halde, lngilte- lcc:ek yollardan birinde bir komplo yapı-
rede Oç aydan fazla kalacak olan bütün yankesicilere karşı 

1 
ıacatmı haber almıttı. Bunun üzerine, 

yabancılann, Bow Street'dc Covcnt-Gar- ! koruyacaklar i ahym geçeceği yola, boydan boya bet 
den operasının karpsmda bulunan polis 

1 
ı bin .mı memur dizilmişti. Caddede yilz 

merkezine bir fotograf ile müracaat e. .._ .ı binlerce insan birikmişti. Bu kadar bü-
derck hüviyetlerini bildirmek mecburi- lerde aranılan malUınat bulunmayınca, yük bir kalabalık içinde komplocuyu bul-
ycti vardır. Bu merkezin öbür ucu Scot- meseleye derhal C. 1. D. (polis tahkikat mak pek kolay değildi; hattl bu İf im-
Jand Jard'da dır. Şüpheli olan her han- ıubcsi) müdahale etmektedir. Polis. a- kı'.insı~ sayılıyordu. Kırat mevkibi 
gi bir kimse arandığı zaman, ilk önce bu partımanlarda oturanlara müracaat ede- Tı·ef algar meydanından geçtiği sıra· 
istasyona bat vurulmaktadır. Bugünler- rek şüphelendiği kimseler hakkında tah. da, iri yarı bir adam, elinde bir taban. 
de Londraya gelen bir yabancı, elçinin kikat yapmakta, hatta elçiliklere müra- ca olduğu halde kolunu bir etüdiyan'ın 
bile müdahalesiyle yakasını kurtaramı- caat edilerek malUınat istenilmekte ve omuzunun üzerinden uzatırken. yanı ha· 

yacalr kötü bir vaziyete düpemek isti
yorsa, biç vakit kaybetmeden, bu mer

keze müracaat etmelidir. Aksi takdirde, 
ufak bir ıüphe, kendisi için çok bahalı.. 
ya mal olabilir. Daha doğrusu, hiç bek-

lemediği bir anda sivil memurlar tara· 
fından, evvela polia karakoluna, oradan 
da. taç ıiyme töreni bitinceye kadar bir 

daha dıpn çılmwnak üzere bükümctin 

misafiri olarak kalacağı tevkifhaneye 
ICVkedilir. 

H er yabancı, polisin hüviyet liste· 
sindeki suallere sarih ve doğru 

cevab vermek ve ondan sonra da. lngil· 

tereyi ziyaretindeki maksada uygun bir 

şekilde hareket etmekle mükelleftir. 

Londraya geldikten sonra verdiği adresi 
değiştirdiği takdirde, yeni ikamet,aluru 

derhal merkeze bildirmelidir. Değiftirdi
ği adresi, polise bildirmemek yüzünden 
son günlerde bir çok yabancı kayıdsız 

ve prtıuz olarak hudud dııına çıkanl· 
mııtır. 

Taç giyme haftası gelince, daha tim· 
diden ıüpheli kimselerle tıka basa dol
durulmuı olan polis tevkifhanelerindc 
yübek bir faaliyet beklenilmektedir. 

Taç giymenin arifesi olan haftada, bu 
tevkifhanelerde Sa Majeste hesabına ye. 

di gün yedi gece misafir edilecQJderin 
on bin kişiyi bulacakları tahmin edil

mektedir. 
Kırallığın memurları. onların phsi 

emniyet ve 11hhatlerine karşı büyük bir 

dikkatle hareket edecekler ve kırahn 
misafinevtrliğinden azami ölçüde istifa· 
de etmeleri için her türlü itina göre· 

ceklerdir. Polis tevkifhanderindeki her 
hücreye, tekmil krra11rk müesseselerinin 

en yüksek ba'kanı olan George Rex VI'

nın G. R. markası konmuştur. 

B u arada, Scotland Yarci kulisi ar
kasında çalıımaktadır. Bu haf ta

lar içinde her yabancıyı adım adnn takib 
eden polis müfetti,lerinin araştınna1arı 

nı bizat şüpheliler bile fark edememek· 
tedirler. 

Bow Street'deki kartotek'lerde ıüp
heli olanların hüviyetleri hal•bnda la
zım olan mah1matJ vardır. Bu kartotek-

fevkalade vaziyetlerde ıüphelenilen ya- şmda duran Parkerin sivil memurların-
bancının polisine de baş vurulmaktadır. d:ın biri ateJ etmek üzere olan adamın 

H ilkümct merkezini temizlemekle 
meşgul olan bu polis organizasyo

nunun ileri gelenlerinden biri polis mü-
fetişi Donaldsonclur. Bu zat birçok arka
dqlan gibi, Sc:otland Yard'da kırk yıt. 
dan fazla hizmet ctmİ§. ve Kıraliçe Vik
IGIT&'am, Yedinci Ednnl'm. 11ıetinci 
Jorj'un gölgesi halini a1mq olan IDCfbur 
polis milfcttifi Parker'in talebesidir. 

Bundan bqb, milfettit Parker, Rua. 
ya Çan'nm, Almanya imparatorunun, 
Pelemenk luraliçesi'nin 'ft daha bir çok 
hülriimet reia1erinin Londrayı nyartele
ıinde, maiyetleri.ne verilmif, kendilerinin 
hayat emniyetleri ona bırakıhmftı. Bu 
satın yapaq olduğu orpnizuyon aye-

(011 KOşesıJ 
"Bir şeye daha dikkat ettim: mat

baalarda yazdığım bir makaleyi, yahut 
hikayeyi yirmi dakika ile yarım saat 

ortasında tamamladığım halde ..• ,, 

- Haber'den -
Yirmi daJrib ile yarım .saat ortası, 

yirmi beş dakikadır. Muharrir, hi' .fÜp

hesiz. her yauszıu mutlaka yirmi b~ 

dakikada tamamladığım söylemek is· 

temiyor. "Arasında., diyecek yerde ka· 

lem sürçmesiyle "ortasında,, yazmış o
lacak./ 

#** 
"Mesud bir nikah • Mesut bir do

ğum !,, 

Gautelerde uk szlc rastladığınuz bu 

rwviden serlevha/arı tahlile kalk.arsak., 
böyle ibarelerin doğru olmadığım hiilr· 

metmemiz icabeder. Çünkü nikih veya 

doğum, birer hadisedir. Bir hadise hak· 

kında mesud sıfatı nasıl kullanılabilir? 

Fransızcada "heureuıc., kelimesinin 
• 

mana genişliği mesud kelimesinde 
yoktur. 

*** 
"Bunu dersleri adım adım yükselte· 

rek ve basitten güçlüğe doğru sistemli 
bir tekamülle hazırlayan ilkokul müf-

elini ve tabancasını yakalamağa muvaf
fak oldu. 

Taç giyme töreninde alayın geçeceği 
yolun üzerinde bulunan bütün evler ne. 

zaret altındadır. Törenin arife gecesi, 

bu evler polis tarafından birer birer 

kontrol edilerek siWı ve sairenin mev· 

cud olup olmadığı arqtınlacaktr. 

Her hangi bir komplonun önüne CCÇ· 

mek hususunda her türlü tertibat alm-

dığına fÜphe yoktur. Ancak, ha1km 
emniyeti de etıaa tedbirler aramdadır. 
Ha1km. yankesicilerden korunmalan 
durmadan hatırlatılma.lrtadlr. 25.000 po
lis bu itle meıcu1 olacaktır. 

••• 

Diyarbekir - Cizre hattı 
için hazırlıklara başlandı 

Haber aldığımıza göre Diyarbekir. 

den Cizreye yapılacak olan demiryolu

nun istikşaf itlerine başlanmıı ve bu ite 

memur edilen devlet dcmiryolları inşa· 
at müdürü mühendis Abbaa Diyarbckir-

den Cizreye gitmiştir. Bu yolun pek kı· 

sa bir zaman içinde istikşaf işleri bitiri

lecek ve hemen ihaleye konacaktır. Irak 

hükümeti de Cizreden Bağdada kadar 

yapılacak olan hazırlrklarma başlamış

tır. Bu hat dost Irak hükümetiye ikti. 

sadt ve tüccarl münasebetimizi daha çok 

arttırmaya vesile teşkil etmesi noktasın

dan çok ehemiyetlidir. 

redat programının prensipleri, orta o

kullar için de bir temel olmak lüzumu

nu meydana getiriyor.,, 

- Açık Sö.r:'den -

Cümlede irtibat olmadığını görü· 

yorsunuz. Sonra "lüzumunu meydana 

getirmek,, şeklınde iiç kelime ile ifade 

edilen /ilerin ''icab fttirmek., le ilci ve 

''gerelctirmelc,, tabiriyle de bir lr.elimey

le ifadesi mümkün olduğuna dadilclr.at 

ediniz. Çok defa, böyle lüzumsuz yere 

uzun yazıyoruz. 

ıo.ı. ım ............. -·-·-·-·-· ................................ . 
i Türkçe ana dildir 1 
....... ..,......,.,...._.. .......... ~ .... ~-·-· .................. ! 

Güneş - Dil analiziyle 
yeni etütler 

Aydınlıktan budaklanıp geliten anlamlar 
Al.Met Cevat EMRE 

II 

(Batp 1 inci sayfada) 1 Erkek (azeride erle.eğ) ile litince 
ve hakimiyet sah.i.bi, efendi, senyor, kral relcs aynı etimolojik unsurlardan türe • 
demekti. mittir ; Şemalarına bakalım: 

(1) (2) 
Erkek(-ğ) : Y. ğ den e(ğ) 

reb : v. ğ 

Utince ''rek&'' aferetiktir (yani vo
kali düflllüftür), buna mukabil -ak- un
surunun vokalini sa.klamışt,r. Analizle 
tespit etmi' olduğumuz gibi er/ .r temi 
parlaklığın ifadesidir; 4) ''v. k" unsu
ru o ihtipm ve iktidarı bir konuya (sü
je veya objeye) bağlı gösterir; böyle 
ihtifam ve iktidara bağlı olanm ismi 
S) eğ .. ile tam•ml1lllll'. 

Latince V'İr "erkek'', caiz kalım' ol
duğundan. en yakın olar~ türkçe er-ir 
"erkek,, sözüne tetabuk eder; bafmda
ki ''v'' (ıyn/aio ar&Jbrmaaında Uah et· 
tiğimiz gibi) v. ğ ana kökünün prensi • 
pal köke geçen ''ğ" foncminden ibarettir. 

Grekçede ( ğ) irô-s "şef, reis, kah • 
raman sözü de vardır; bu litinccyc he- ı 
rôs şeklinde geçmi,tir; bunun türkçede 
mümessilleri : 

(1) 
(ğ) erÔ& (grek.) : •• ğ den 
geroy (ruL) . . " gcray (Osmanlı) . . " karak (Uyg.Çağ) . . ,, 
Kar ağ (Orhon) . . •• 
karan (Kkırg.) . . .. 
kiran- (grek) . . " 
kırat (Türk.) . . ,, 

Battan prensipal köke ve "v. r" ile 
ulanmış tekline ana kökten geçen "ğ,. 

fonemini ve bundan gelişen g-k fonem
lerini haiz ğer- ger- kar- kir -kır temle
ri sema.ntikçe er-/ ar- temleriyle birdir; 
aralarındaki fark diyalektaldir; ( 4) 

üncü unsur ise temin manaamı bir ko

mıya bat~. ve celifim itibariyle, 
"karan/kiran-'' da haşmet ve iktidarm 

yakın sahaya, "lural" da ise en genit fÜ· 
mul sahasına yayıldığını ifade ediyor. 

.. Kırat" sözünün slav ve baltık dil
lerinde mümessilleri vardır: rus. Korol, 
bulg. kral, v. b. Şarlman isminin Şart 

kısmı ve Karl şekli 2ynı sözün germen
ce ftl'yantıdır. Avrupa etimolojistleri 

bu yaklattırmaları yapmaktan bafka bir 
fCY söylemiyorlar. Halbuki Günet - Dil 

teorisi bunun bağh olduğu semantik 
kategoriyi açık açık gösterebiliyor. Bu 
sözler parlaklık, ihtişam, iktidar anlam
lı prcnaipal kökten v.n ve v.1 unsurla -
riyle türemişlerdir. Göz ve görmek an
lamlı sözlerle de birte,irler, (bu etimo
lojik seri bundan sonraki yuıda verile
cektir.) 

Türkçede Kari / karuk sözü de ik
tidar ve kuvet manaaiyle mcYCuttur; 
hindöröpeen dillerin hiç birinde bu de
rece vazıh tanıklarla bu serinin etimo· 
lojisi tespit edilememektedir. 

Bu araştırma ve analiz sonunda ge· 

(3) (4) (S) 
+ (.)r + (e)k + eğ 
+ ,, + ek + (.)ğ(a) 

Karalc (Uygur, Çağatay), karağ (Or
hon), karan (Karakırgız) "haydut, e' • 
.kıya şefi; kahraman'' ve geray/giraf 
"han, prens : Krim prensinin unvanı,, 
sözleridir. Rusçanın geroy "kahraman,, 
ıözü türkçe "geray" a tastamam mu· 
tabıktır. 

Grekçenin kiran-os "tef, hükümdar, 
efendi. .• '' sözü iae Karakırgızca karan
ile hayret verici bir mutabakat göste • 
rir. Her ikisinde ''k-ğ" nin "n. ye de• 
ğittiğini, yakın saha unsuru haline gir· 
eliğini görmekteyiz; türkçe "kırat,, da 
ise aynı "k-ğ'' nin şumul "l,, unsuru 
na değitmesi vardır, ve Güne' • Dil 
prensiplerince karağ/karan/kiran-os/, 
kıra! arasındaki nispet meydana çık • 
maktadır. Bunların bir de etimolojik 
JCDl81arına bakılsın: 

(2) (3) (4) 
(f)eğ + (.)r + oğ 

ge(.) + (.)r + oy 

"+ .. +ay 
b( .) + ,, + ak 

" + 
,, + 

iri(.) + 
la(.) + 

,, .. 
,, 
,, 

+ ağ 
+ aD (ğ-ni) 

+ .. 
+ al (ğ) 

ne türk ve hindöröpeen dillerin orijine! 
birliğine, yani hepsinin türk orijininde 
birlettiğine bir yeni ispat daha getirmif 
bulunuyoruz. 

(Aydınlık ve parlaklıktan budak a • 
lan anlamlar araıtırmasına devam ede
ceğiz.) 

Orta mekteb 
muallimleri 

yetiştirmek için 
Kültür Bakanlığı orta mekteb mual

limi yetiştirmek mabadiyJe Gui Ter• 

biye enstitüsünde açılan kursa devam e• 

den muallim mektebi mezunları hakkın· 

da bir kanun projesi huırlamııtır. Bu 

projeye ıöre orta metkeb mııallimj ye• 

tiftirmek üzere Gui Terbiye Enstitüsün

de açılan kurslara devmı eden muallim 

mektebi mezunu ilk mekteb muallinile
ri bu kurslann devamı müddetince ma. 
aı almamak şartiyle mezun sayılacak

lardır. Bunlardan ilk mekteb muallim• 

liğine dönenler ile orta mekteb muallimi 

iken diğer bir ders muallimliğini almak 

için kursa devam edenlerin kunta ge· 

çirdikleri müddet muallimlik kıdemleri
ne katılacaktır. 
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Şekspirden Hikayeler 

Yazaıılar: 
Çeviren: 

Nasıl 

Mary ue Charleı Lamb 
Nurettin ART AM 

hoşlanı.rsınız? 

sarayda alıkoymuştu. Bu iki kız arasında çok 
sıkı bir dostluk vardı ve babalarının arasın
daki gerginlik bu dostluğu sarsmamıştı. Ce
lia, kendi babasının Rosalind'in babasına :..~ • 
şı yapmış olduğu haksızlığın acılanru unut
turmak için elinden geleni yapıyordu. Baba
sının bir zorba tarafından yerinden, yurdun
dan edilmesini hatırlayarak Rosinald'm me
lankolisi tuttuğu zaman Celia onu teskin et
mek için her türlü çarelere baş vuruyordu. 

kunçtu. Birçok güreşler yapını~ tecrübe 
görmüş ve yaptığı güreşlerde rakiblerinden 
çoğunu öldürmüş olan iriyan bir pehlivanm 
karşısına genç, çelimsiz ve tecrübesiz bir 
pehlivan çıkmıştı. Herkes bu delikanlmm 
bu güreş sonunda ölüp gitmesini bekliyor· 
du. 

ki hiç bir şey diyemediler. Delikanlı sözleri· 
ni şöyle bitirdi: 

- Böyle güzel ve kibar bayanların iste· 
dikleri bir şeyi yerine getiremediğim için 
çok üzülüyorum. Yalnız güreş esnas:nda za." 
rif gözleriniz üzerimde bulunsun. Eger yenı· 
lecek olursam, ozaman nazik davranmamand 
bunun kabahatini benim üzerime yüklersi• 
Diz. Eğer ölecek olursam zaten kendisi öl
mek istiyordu, dersiniz. Dostlarımı aldat· 
mak istemem; çünkü arkamdan ağlıyacak 
kimsem yoktur. İçinde hiç bir şey olmadı· 
ğun için benim yüzümden hiç bir kimse in'" 
cinmez. Çünkü benim dünyada işgal ettiğiın 
yer, orayı boşalttığım .zaman kolayca doldU .. 
rulabilir. 

JSil'lyor.ıarsa da dişleri şefkatsizliğin, nan
körlüğün, dişleri kadar keskin değildir. Şu
nu anıyorwn: insanlar, felaketin aleyhinde 
ne kadar söz söylerlerse söylesinler, gene 
bundan çıkarılacak tatlı faydalar vardır. Kir
li bir böceğin başından alınıp ilaç olarak kul
lamlan kıymetli maddeler gibi. 

Böylece sabırlı Dük, bütün gördüklerin
den, bir ders, bir hisse çıkanyor ve tuttuğu 
bu yolla, herkesten ve dünyadan uzak yaşa
dığı hayat içinde ağaçlarda konuşan diller, 
derelerde okunacak kitablar, kayalıklarda 
hitabeler, hulasa, her şeyde iyi bir taraf bu
luyordu. 

Memleketinden sürülen Dükün Rosalind 
isrr nde bir kızı vardı ki zorba Dük Fredrik, 
onu ko ·u·ıermemiş ve kızı Celianın yanında 

Bir gün Celia, Rosalind'e, her zamanki 
şefkatli tavrı ile: 

- Rosalind, sevgili kuzinim, rica ederim, 
neşeni kaybetme! derken Dükün habercisi 
içeri girmiş ve sarayın önünde pehlivanlar 
güreşeceği için, eğer isterlerse oraya gitme
lerini bildirmişti. Celia, bu güreşin arkadaşı
m eğlendireceğini, oyahyacağrm düşünerek 
bu teklifi kabul etti. 

Şimdi köylerde basit bir eğlence halinde 
yapılan pehlivan güreşleri, o .zamanlarda p~!t 
rajbette idi. Saray eğlencelerinde bile gü
reşler yapılır, en şık bayanlar ve prenses
ler bu eğlencelerde bulunurlardı. Onun için 
bu pehlivan güreşine Celia ile Rosalind de 
gittiler. Gördükleri manzara oldukça kor-

Rosalind ile Celianm oraya geldiğini 
gören Dük onlara dedi ki: 

- Kızım ve yeğenim, siz nasıl oldu da 
buraya bu güreşi seyretmeye geldiniz? 
Bundan fazla zevJt alımyacağnuzı sanmm. 
İnsanların çok saçma halleri vardır. Bu de
likanlıya acıyorum. Hatti kendisini bu işten 
vaz geçirtmek istiyorum. Haydi, bayanlar, 
gidin kendisine bir teklif yapın. Bakalım, 
kendisini bu işten vaz geçirebilir misiniz? 

Kızlar, bu insani vazifeyi görmekten bü
yük bir zevk alacaklardı. önce Celia teklif
te bulundu: sonra Rosalind o kadar tatlı ve 
şefkatli bir dille konuştu ki bunun tesiri al
tında kalan genç, güreşten vaz geçmek şöy
le dursun, bu güzel ve tatlı kadının gözüne 
girmek için güreşmek kararını vermişti. 

Delikanlı Celia ile Rosalind'in teklifleri
ni o kadar kibar ve nazik bir tavırla reddetti 

Artık güreşler başlamıştı. Celia, genç ya" 
hancıya bir zarar gelmemesini istiyordu; _fa_
kat Rosalind'in hisleri daha kuvvetli ı~ 
Onun hiç bir dostu olmadığı, onun için ölın 
istediği hakkında söylediği sözler ona Ç~ 
dokunmuştu. Demek ki o da kendisi ~ib~ 
bahtsızdı. Güreşirken onunla o kadar al~k!1 lanıyordu ki neredeyse, delikanlıya göJlU 

verdiğine hükmedecekti. ) 
(Sonu 'l/at 
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Halkevlerinde temsiller 

Halkevleri salonları 
seyircilere dar geliyor 

Halkevleri raporlarında kaydedilen 
ilk dilekler, saloı:ı.larm temsilleri seyre 
gelenlere dar geldiğinden genişletil· 
mesi, repertuardaki piyeslerden daha 
hareketli n özlü piyeslerin seçilmesi 
idi. Bugün de raporu okunan veya için· 
den görülen her halkevinin esaslı ihti
yaçlarından ikisini ıene bunlar teşkil 
etmektedir. 

Temsilin ne kadar önemli bir telkin 
YMitası olduğunu anlamak için bir A
nadolu seyahatine çıkmak ve halkevle· 
rinin temsil gecelerinden bir kaçınd& 
bulunmak kafi gelecektir, • 

Eğer bugün Anadolunun her~an~ı 
büyük-küçük bir şehrine giden hır tı: 
yatro kumpanyası, eski zaınanlard~kı 
lfücaydlığa mukabil geniş bir aıaka ıle 
karşılanıyorsa bunun en belli başlı ~
mili halkevleri temsil kollarmm rnuhıt· 
leri~de temsillere uyandırdıkları derin 
ilgidir. Birçok yerlerde balkevl.eri a.~t
la.na kadar Karaaöz perdesini bıle gor· 
memiş halk, piy;; seyrine bir hayati ib· 

tiyaç gibi alışmışlardır. 
Ankarada halkevi sahnesi açılma-

dan önce, gelen tiyatro heyetleri, liya
katleri ne derecede olursa olsun. geçen 
aylarda Darülbcdayiin gördüğü rağbe
tin onda birine \>ile pek ına;ıhar olamı
yor tardı. Halk. tiyatroyu bir ihtiyaç 
saymaktan uzaktı; ona biraz da lüzuı.ı
suz bir lüks gibi bakardı. Fakat va~~= 
ki: halkevi salonlarını tezli ve ozla 
piyesleri seyir için bütiln halk~ pa
rasız ol<?rak astı: ilk defa şöyle bır me-

·ı " le 
raJda gelenler, sonradan tell161 ~n -
rinde yer bulmak. için birka~ saat once
den kapılara toplanmağa başladılar~ on
dan sonra her temsil gününde, dün ak· 
şam da olduğu gibi, halkevinin büyük 
salonu - ki temsillere ve konferanslar
dan birroklarına gösterilen aJila ne ge-

:s d k- :1· 
len kalabalıktan dolayı aramız a uç .. • 
salon adını almıştır - koridorlar da da
hil olmak üzere hıncahınç dolmaya b:ı;~ 
1 d 

• k defa mahalle aralarında~ g 
a r, ço ........ nı..,es-

k Oynayan .-ncukların ~ r-J 
çer en :r . . b' ka 
lerd~ parçalar söylediklerını. t: e~ 
yanrn başına çrkıp çok oynanmış • atar 

· dtanndan parç 
kahramanlarının tıra k · za . . . _, duk. Ve artı • 
ınşad ettiklerını uUY •• k . 

. a gitmek. lo 
rnaıı zaman uyatroy . ..1_ 

. 'ht'ya" halıne oc 
ya gitmek gibi bır 1 ı ... 

1 
lduou zaman 

meye l--ladı ve para 1 0 
• t> k · .,..,. .. erıne çe tı .. 

da rağbeti ve aJ.akayı uz halk 'nin 
Geçen sene içinde Ank<?ra. . in e;;rniş 
yaptığı 51 temsile 35.000 kışın. g b. _ 
olması bunun en güzel delnterınden 

1 

ridir.. ibi bU-
Bu rag· bet, yalnız Ankara gı .. 

' ld'r· Kara · 
yük şehirlerimize has de~ 1

.: ünden 
manda henüz sahne yoklugu yuz 

. ,_.. sı'nde masalar 
geniş bir salonun bır ,..uşe 

' kt yapılan 
üzerine kurulan sahnecı e 

. . . . . . havalarda salo-
temsı llerı seyrıc;ın ıyı • - sokagın 
nun kapılarının açıldıgını ve 
bir kısmını doldurcın kalabalığtn da se
yircilere katıldığını, bur.eda oynanan ve 
kitabı henüz kütüphanelerde bulunına-

.. ı lerin birkaç 
yan piyeslerden bazı cum e . 

. tah · ifelerıncle ay sonrakı mektel> rır vaz 
· - 1 • de tel-

yer aldığını bazı camı vaız erın 
kinlerin ay~ı cümlelerle yapıldıgını 
tesbit etmis bulun ıyoruz. 

, •·-' kları.D ve· Temsillere gelen kal u=I • 

rilen davetiyeler e ve salonların ka~ ki· 
·ı katı su· 

şi aldığının muayen olması ı e 
. · · öniınde 

rette teshit olunabılecegı goı .. 
tutularak; Düzcede bir t em ile 600 kı71: 

. ,_. · es ve ıkı 
nin gelmesi, Edirnede ııd pıy 
müsamerede 4400 kişinin bulunması, 
Kütahyada beş-altı temsili seyre gelen
ler arasında. 2000 köylünün de bulu~u~ 
şu, Elazizde temsil başına 500 seyırcı 
isabet etmesi. Bursada 28 temsilin zo.OOO 

. . b .. · ki. halkevle-
seyırcı uluşu gosterıyor · 
rinin verdikleri temsiller, bütün me~

'ki b"r ra"~te leket mikyasında, haki ı b 

mazhar olmaktadırlar .. 
Dekorun ve makyajın nıükemınel ol· 

mayı~ı batta iptidai oluşu bi•i yolu
• mız 

muzdan alıkoyacak, halka yapacagı 
ık . 1 • . • . tamızı elden te ın er ıçın en ıyı vası 

bır.:ktıracak bir sebeb olamaz. Zamanla 
bunl-rı da ıslah etmek. gönlün istediğı 

.. 'ün 
seviyeye yükseltmek elbet de mum=-
olacaktır. Halkevlerinde t emsil, va:.ıta· 

............................ ·: 
: 28 nisan tarihli A}lfam ga· : 
: zeterinde Selami l:n:et imza- : 
: ıiyle çıkan bir ma~ede~. A~- : 
• karada Darülbedayıe ga•ten- • 
! len rağbet anlatJırken; hal- : 
: kevleri temsil şubelerinin ti- : 
: yatro hayatımızda .. °.yn~Jığı : 
: büyük ve müsbet rolu, ınkar ve ! 
: istihfaf eden hükümlere varal- : 
: mıfiı. H eniiz lriç bir Anculol11 : 
: holkanni yakından r.ıe içinden : 
: görmediği anlcqdan ba arka- ! 
: aa§UI bu hiikümlerinJe tama- • 
: men ltaksu olduğuna anlat- : 
: ---L kentluini ve bı.ı makale- : • rnıuc, • 
• ıini okuyanları hakikat nmm- : ! na tenvir etmelt için, bazı hal- : 
: kevleri çalışmalanm yakıntlan : 
• tetkik edip dönmiiş olan arka- : 
: J<qımcz Behçet Kanal Çağl01'- : 
! ın öyle indi hükümlere değil, : 

' J I..!- • : kati göriiflere ayartan vu ya- • 
: rısım koyuyoruz: : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
rinizi açana, asıl malzemenizi koyana 
kadar onları işletmekte devam edecek
siniz. Hodbin ve kısa görüllü bir sanat 
endişeciği ile halkevi temsil kolalrını 
hor görmenin ne yeri, ne manası yar-

dır. 
Bugün halkevlerinden ye~iş~~ ele-

manlardır ki: tiyatro ınektebımızın ~n 
istidadlı talebelerini teşkil etmektedır
ler. Yalnız Ankaradan değil, Adanadan, 
Konyadan. Mersinden, Afyondan da ev 

h 
. kaydolunmuş veya olunmak 

sa nesıne 
üzere olan halkevliler vardır. 

Halkevlerinde dekorun, 1:1~ky~jı~ 
·ı kabı"Iiyetlerinin belkı ıptıdaı 

ve temsı .. 
oluşu kaydınr 167 halk:_viı:_i birde.n goz 
önünde bulundurarak ~oyhıyoruz, yok
sa bazı halkevlerindeki temsillerin pro
fesyonel ve muntazam tiyatro müess~
selerimizi dahi gölgede bırakacak bir 
liyakatla ve hazırlıkla temsil edildiği 
çok vaki olmaktadrr. 

Mesela bir Hülleci piyesini bir A
dana halkevi, bir Darülbedayi kadar; 
bir Meraki piyesini bit" Ankara halkevi 
bir Darülbedayiden daha iyi temsile 
muvaffak olmaktadır. Bu hakikatler, 
bu şehirlerin tiyatroya gelenler içinde 
sanattan eıı çok anlaması tazım gelen 
güzideleri tarafından ileri sürülmüş ve 
halk tarafından tasdik edilmiş hüküm

lerdir. Daha Darülbedayiimizde man
zum piyes temsili, Faruk Nafize: 

euıavarın dişleri söküldü koyun oldu, 

B
. ·nı ıniithi~ facia gülünçlü oyun oldu, 
ızı . 'E d~dirtirken; Ankara halkevındc ' ş-

be de Eşber rolünü oynayan arkadaş, 
r.. - d . bın aranmasına lüzum gostermc eu 

kıta d k' . .. 1. 
disinin vt karşrsın a ının soy ıye-

ken . . ib . d .. f 
- · • .-aların hepsmı e enn en su • 

ce"'t mı ... 
lo:'a not ettirmiş ve mükemmel, sah-
ne ve- şiir tekniğine aynı derecede uy-

tm bir inşadla oynamıştır. 
g "1 ·- ·Ak varülbedayiin de temsı ettıgı m 

. . Ankara halkevinde önce gör
piyesını _ 

1 
en büyu· Jderimiz dahi Ankara 

muş o an • 
aınatorlerinin tefevvukunu kaydetmış-

lerdir-
Eskışelıirdc ,'Kor,. pi~esinde rol a-

"Şeriye ııı)ıakemesı,, nde kadı o-
lan ve • . bu 11 . 

'k' arkad:ı~tan daha ıyı, ro erı 
lan ı ı ...,, . 

k 
"cin sa~• sakalı tıyatroda a-

başarına l ~ ' r ükeı:nınel bir üstad olmaktan 
ğartınış ın . . 

olmadığına kendıler nı sey-
başka çare . . 
redenler hüknıetmışlcrdır. 

Meınleketin Ad::ına, Gazia.~tep, .Mcr-
. C ·han gibi birçok koşelerınde 

sın, ey . . • 
·1 . . e kendini veren, ıçtımaı se· 

temsı ışın 
. 1 • c:ehrin en biıyük:leri ve sayılı· 

vıye en :ı ülk'T' 1 }arı arasında olan üstad ve u u e e-

ı:xıanlar vardır.. . .. . 
l{alkevleri temsil şubelcn, uzerlenne 

.. ha}kevi edecek çatışmaların 
balkevını 1.1 . d 

mübinılcrinden ve zahmet ı erm en 
~ .. almı~ıardır; faal olabildikleri her 
birını T • f'k' 

d 
faydalı olmuşlardır. Ycnı ı ır-

yer e . k 1 . ...; inanların en iyı ve en o ay 
lerın, ye... . 
halk r:ubuna sahne vasıtas_iyle sindirıle-
bileceği bu çalışmalarla hır daha tah~-

. halkevleri temsil şubeierı, 
kuk etmış, . 

ah
nenin zaferini bir daha kaydetmış· 

5 • T' t ler, bir daha isbat etmişlerdır. ıya ro-

l 
onlara ancak minnettar o-

yu se-ven er, 

Jabilirler. 

!Turizm 
Tesisleri 

(Başı 1 inci sayfada) 

Bütün bu yollar lzınir vilayeti u
mumi meclisi tarafından kabul edilip 
Bayındırlık bakanlığınca tasdik edile
cek i programlarına göre yapılacak-

tır. 

İzmir vilayeti yolları yaptırmak için 
gelecek senelere sari teahhüdlere giri • 
meğe ve vilayet icinde bulunan kaplıca 
ve plajlara aid tesisler kurmağa ve 
bun.lan işletmek ma,ksadiyle teşkil edi
lecek §irkete iJtirake mezun olacaktır. 

Turistik yolbr ve kapiıcalar ile plij
lardaki asri tesislere tahsis edilecek fev· 

kaUde gelirler §11 suretle sağWıac:aktır-
1 - İzmir vilayeti içindeki yol mü-

kelleflerinin yol vergisi mükellefiyetine 

nmmedil«ek ikişer lira. 
2 - lzmir viliyetinin yollar tahsi

satından her ytl ayıracağı 70.000 lira, 
3 - Şehir içinde ve banliyoda işli. 

yen muayyen tarüeli kara ve deniz nakil 
vasıtalarmm yolcu biletlerine ve abon· 
man defterlerine, tenzilitlı pasolara be
her sefer için zammolunacak yin:ı:ıişcr 
para ile vilayet meı"kezine bağlı şehir 
n kasabalar ve köyler arasında i§liren 
muayyen tarifeli vesaiti nakliye ücret· 
lerine gidiş, geliş için ayn ayn eklene· 

cek birer kuruş zam. 
Bu zamlar nakil vasıtalarını idare C· 

denlcr ve şirketler tarafından yolcular
dan bilet, abonman defterleri ve tenzi.. 
latlı paao paralan ile birlikte tahsil edi
lecektir. Tahsil edikcek .ıa.mlar her a
yın ilk haftası içinde ıöıterilecek milli 
bankaya yatınlacak, yatırmıyan muha
sib, müdür ve ita amirkri her geçen gün 
için §ahsen yüzde doku:ı faiz ödiyecek
leniir. Şahıslara aid nakil vasıtabrmm 
biletleri hususi idareler tarafından ha
Zll'lzttmlarak phıslara ye.rilecektir. 

Yol mükelleflerine yapılacak ikişer 
lira zam, hususi idarelerte tahsil oluna
cak ve her aym tahsilatı, o aym ilk haf. 
tası.nda gösterilen bankaya yatırılacak
tır. Her ayın ilk haftası içinde tahsil e· 
dilen paralan yatırmıyan mesul muha· 
sibler yüzde dokuz faiz .ereceklerdir. 

Askerler ve zabıta memurları ile pa
ns:rz scyrisc:f er edenler ve mekteblile
re mahsus tczitattan faydalanan talebe, 
umumi nakil vasıtaları ücretlerine yapı· 
lan bu zammı venniycceklcrdir. 

Zamların alınmasını temin için bü
tün nakil vasıtaları idare ve müessesele
rinin hesabları maliye memurları tara
fından tetkik ve murakabe olunacaktır. 
Yol vergisi mükellefliğini bedenen ya
panlar iki liralık zam için ayrıca çalış
tırılacaklardır. Zam için çalışmış olan 
mükelleflerin zamları nakid olarak hu. 
susi idarelerce turistik yollar hesabına 
ödenecektir. Projeye göre bu gelirler 
25 sene müddetle devam edecektir. 

Parlameııtolar 
ticaret kont erallsı 

(Başı l incı" sayfada) 
de ham maddelerin tevzii, ikincisinde 
işlerin tekrar başladığı devredeki zirai 
vaziyet • konuşulacaktır. Saat 15 deki u
mumi toplantıda bu encümenlerin maz· 
batalarile altın mikyasının istikbaline 
dair olan maliye encümeni mazbatası 

müzakere edilecektir. O gün saat 17 de 
Paris ticaret odasında bir kabul resmi 

vardır. 
19 mayısta ögleden cvel gene eneli· 

menler toplanacak ve öğleden sonra u
mı..mi toplantı yapılacaktır. Bugünün 
ticaret encümeni mazbatası mıntakavi 
paktların tesirine dair olacaktır . 
o akşam azi Operadaki galada bu1una· 

caklardır. 
20 mayısta Şantiyyi gezilecek ve öğ-

le yemeği Otel Konde'da akademi aza· 
sından eski dış bakanı B. Gabriyel Ha
notooun başkanlığı altında yenilecek-

tir. 
21 mayısta ziraat encümenı zirai 

krediler üzerinde çalışacaktır. Bugün 
için delegasyon reisleri dış bakanının 

öğle yemeğine davetlidirler. 
Saat 15 deki umumi toplantıda kon· 

feransın şimdiye kadarki çalışmaları 
hulasa edilecek, eski başbakan, mebus 
B. Etyen Flandcn tarafından ''cihan e
konOGli politikastn unvanlı bir konfe· 
rans yerilecelrtir. Saat 1 i de Paris be· 
lediycsiııde bir kabul resmi yapılacak· 

tır. 
22 mayısta konferans azası Elizede-

ki gardenpartidc hazır bulunacaklardır. 

Başbakan aristen geçer en 

Fransız basının tefsirleri 
Paris gazeteleri Türkiye Başbaka· 

nından büyük ehemiyetle bahsetmekte· 
dirler. "Türkiye Başbakanı Fransanın 

misafiri'' ba§lığı altında Pöti Parizicn 
gazetesi, İsmet İnönünün canlı ve se· 
nalarla dolu bir biyografüini ve hayat
taki muvaffakıyetlerini yazdıktan '°n. 
ra onunla konuşmalardan türk - fransız 
dostluğunun kuvvetleneceğini yazıyor. 

Sen Briç, Lö Jurnal da Atatürk'ün çok 
değerli arbda§ı ve yeni Türkiyenin ya
ratıabrmdan biri diye selimladığı İs
met İnönünüzı Paristc bir günlülıc konu~ 
malan Sancak i§iııdcıı çıkan anl:qmaz· 
Wdan dağıtma.ga yeteceğini yazarak bu 
büyük devlet acla.mmdan aitayişle bahse
diyor. Pari Suar, buradaki gfüii§meler. 
in ekonomik ve politik münasebetlerin 
kuvvetlenmesi üzerinde olacağıru yazı

yor. 
Madam Tabui, Övr gazetesinde di-

yor ki: 
Dünkü kon~malar, Fransa • Türki

ye münasebetlerinin ltisi baklanda falı 
hayır sayılacak bir mahiyettedir. Mühim 
olan nokta Fransa ile Türkiycnin bu
tün politik: meselelerin esaslannda ve 
dış politikaya haklın olan fikirde kafi 
derecede bir uyuşma zemini bularak, 
Sancak meselesi dolayısiyle, bir Fran
srz _ ti.irk karşıbklı yardım paktı akte

dip edemiyecekleridir. 
Monklar, Ami dü Pöpl gazetesinde 
Türkiye Başbakanı ile Fransız ~

vekili ve dıJ bakam, millctlcrarası bü
tün meseleleri ve bu arada Balkanlar ve 
Akdeni.ı meselelerini geni} bir şekilde 
gözden geçirmişlerdir. Politik ufuklarda 
yapılan bu tetkikler bilhassa birkaç ay
dan beri italyan diploı:mnisinin aynı sa· 
halarda gösterdiği faaliyet sebebiyle, lü
mm varch. Ba tedkikler Fransayı Türki
yeye bağbyan dostlukları sarsacak ma
hiyette hiç bir anla§mazlığın mevcud ol
madığını göstermiştir diyor. 

Pöri Paririycn gaı:etesi de fU mtüa· 
leayı yürütmektedir: 

"En samimi bir doıtluk havası için
de yapılan dünkü temaslar İnönüne. 
Blom'a ve Delbosa, iki memleketi ala
kalandıran bütün meselelerin üzerinde 
dolaşmak, ve umnmi politikaya aid mü

him meselelerde ve ezcümle Milletler 
Cemiyeti ile müşterek emniyet hususun
da tam bir fikir uygunlufu oldugunu 
anlamak imkanlarını vermi tir. Fransa -
TW:kiye • Suriye arasıııda unsurların 
masuniyeti için yapılacak pakta gelince, 
buna dair münakaşalar da çok samimi 
bir bava içinde geçmiş ve konu§maların 
pek yakında mesud bir neticeye varaca-
ğı ümidini vermiştir.,, 

Kömür 
Sergisinde 

Ekonomi bakanlığımız Ankara En
ternasyonal kömür sergisinin jüri heye
tini tesbit etmiştir. Heyet İzmir mebu
su B. Rahmi K()ken'in başkanlığında o
larak 24 lı:i~den mürekkebdir. Bunun 8 i 
şeref komitesini teşkil etmektedir. Jü· 
ri heyeti yakında vazifesine başlıyacak

tır. 

Sergi ümidin fevkinde bir rağbet 
görmege devam etmektedir. Dun ak a
ma kadar sergiyi gezenler 60 bini bul

muştu. 

Sergide yapılan satış da ümidin iis
tünde olmuştur. Bugüne kadar yalnız 
20 kat kaloriferi siparişi verilmiş. satı· 
lan sobalar ve müteferrik eşya için ah· 
nan siparişler büyük bir yekGn tutmuş

tur. 
Serginin güzel müzikli gazinosu. son 

üç haftanın pazarlarında Anbranm en 
güzel eğlenti yerlerinden biri olm~tur. 
Gazino dun de çok kalabalıktı. Temiz bir 
halk tabakası geçe geç vakte kadar bu
rada güzel bir müzik dinleıoi§ ve eğlen-

miştir. 

Halk evinde konferans 
Bolu mebusu B. Cend Abbas Gurer, 

yannki salı gunü 21 de Ankara 
Halkffinde bir konferans verecektir. 

Konferarısm mevmu: 
"Bundan 18 sene evci, 19 mayısa ta

kaddüm eden günlerde Atatürk ve 19 
mayıs günü A tatürk09 tür. 

Konferans Ankara ve İstanbul rad
yoları tarafından neşrolunacaktıı. 

...-..ı....._....... ......... -..ı 

Türkiyenin. 
sullıçuluğu 

Paris, 9 (A.A.) - Lö jurnal gaze
tesinde Sen Bris Türkiye Başrıakanı 

lamet İnönü ile konuşmasını neşret
melrtedir. Bu konuşma esnasında İnönü 
ezcümle dcmiftir ki: 

- Konuşmalarım esnasında B. Blum 
ve Hariciye nazırı B. Dclbosla umumi 
politika me&elclerini gözden geçirdüc. 
Bu meseleler üatlinde. ba&h olduğumuz 
enternasyonal mücsseaat kadrosu için
de kalarak bir it birliği ve barış poli· 
tikası takib için bir anla§ırllaya vardık. 

Bu arada Sancak meselesine aid güg 
lüklerin halli çarelerini de aradık. Bu 
güçlükleri Cenevrede verilmiş olan prcQ 

aib kararlarına tam kunetlerini ver
mek suretiyle bertaraf etmek gerektir. 
Bizim lbir tek gayemiz vardır. O da Türl 
milletinin ba"' içinde inkişafına ça
lışmaktır. Türkiye sulha ne kadar sa
mimi surette bağh olduğunu bütün kom
şulariyle ve ezcümle yunanlılar ve 
bulgarlarla anla~ak su~tiyle ispat et
miştir. 

~ 

Gündelik 

Sıhat 
Kadastrosu 

(Başı 1 inci sayfada) 

ğuk mu? Köy içinde veya yakının
da ılıca varsa üıtü kapalı mı, açık 
mı 7 Suyu çelikli mi, kükürtlü mü? 
Köylü ıuyu nereden alu? 

Sağlık durumuna aid ıualler ıu 
ıuretle sıralanmıftır: köy yakının
da yazın kurumayan batak var mı, 
varsa genitliii, köye uzaklığı ne 
kadardır? Köyde umumi beli var 
mı, varsa çukurlarının üstü açık 
mı, kapalı mı, köy evlerinin kaçın· 
da hususi heli. var, kaç mm çukuru 
kapalıdır, hela sularile sebze sula
rur mı? Çe.ma~ır nerede yıkanır, 
köy mezarlığının etrafı dıvarla 
çevrilmit midir, sokaklar temiz mi
dir, gübreler tarlalara taımır mı, 
köylü ne yakar, köyde kaç ahır 
var, kaç ahır ev içindedir, kaçı eve 
bitişiktir, kaçı evden ayrıdır 7 

Sosyal vaziyete gelince: ıor
gular kumar, içki, ~rar ve afyon 
müptelalarının sayısına aiddir. 

Belli batlı hastalıklardan sıt
ma, friengi olup olmadığı, bir yıl
dan beri kaç çiçek, kaç karahum
ma vakau olduğu sorulmakta ve 
köylünün yiyeceği bahsinde ise 
ekmeğin ne unu ile hazırlandığı ve 
her zaman yenen baılıca yemeğin 
ne olduğu öğrenilmek i5tenmekte
dir. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki 
bugüne kadar gelen cevablar otuz 
beş bini bulmu!lur. 

Tabii, bu cevablar yavaş yavaş 
tasnif edilecek ve köylerimizin, 
bahse konan bakımlardan vaziyet
leri tesbit edilip cins cins ayrılma
ları ve icab eden sıhi tedbirlerin 
sırası ile alınması imkanlan nraş
brılacaktıı-. 

Köylerimiz, memleketimiz nü
fusunun dörtte üçünü barındır
maktadır. Bu nüfusun sıhatli y~a
ması çoğalmamızın zımamdır. Bir 
taraftan köy ebeleri, köy sıhat 
memurları, köy hekimleri ve diğer 
taraftan köy eğit.menleri ve niha
yet zirai kombinalar... Bütün bu 
kalkınma plimlannın tatbik mev
kiine konu :;ı nisbetinde büyük 
kütlenin ekonomik vaziyeti de, 
yurdun umumi ref ab seviyesi de 
yükselecektir. 

Sağhk ve sosyal yardım bakan
lığımıZ.Jn diğer bütün bapnlan gi
bi köyde sıhat davamıza aid mu
vaffakiyetlerini de birer birer ve 
göğüslerimiz kabararak kaydede
~C:ğimiz günlerin arif~inde değil, 
ıçınde bulunduğumuza kaniiz. • ~ 

Satılık Arsa 
Ycn'sehir Sclanik caddesi 

maliye ta 1 şubesi karşısında 

Telefon: 3829 
1- 1972 

dır; gaye, telkindir. Çorak bir tarlayı 
bir uçtan sulamaya kurulmuş tulumba· 

lan, kireçli su çıkarıyor, iyi işleyem · · 
-~----~__::.....:..:..:..:...:~:.....:.:_::.:..:..:.::.:_:.__;_ ~_.,xc.;ı~· lLJenle· ~~-----~~---~~----~~---~ 

B. K. Çağlar 



6 ULUS 

o R. 
Ankara ve istanbuldaki maçlar 

Gençlerbirliği 2. Oçok 1 
Fenerbahçe 6 - Doğanspor O 

Dürı Ankarada İzmirıin Üçok takı· 
:mı Gençlerbirliği ile ikinci maçını yaır 
tı. Gençlerbirliği bilhassa birinci dev· 
rede güzel bir oyun çıkararak Üçoku 
2-1 yendi. Hava düne nazaran daha güzel 
olduğu için stadyom oldukça kalabalık
tı, Tahminen 5-6 bin kişi vardı. 

Hakem ve takımlar 
Hakem yine Said Salahaddin idi. 

Takımlar on dörde doğru sahaya çıktı· 
1ar. izmirliler düne nazaran takımların
da bir değişiklik yapmışlardı. Gençler· 
birliği de bundan evvelki maçlara çıkan 
takımlardan farklı idi. İki taraf saha
da yerlerini aldıkları zaman şu suretle 
birer takım kurdukları görüldü: 

Üçok: Hilmi, Rıza, Ali, Enver, Adil 
Şükrü, Mustafa, Mehmet, Mazhar, Basri 
Namık. 

Gençlerbirliği: Rahim, Kadri, Halid 
Salahaddin, Hasan, Keşfi, Selim, Ab
dürrahim, Rasim, Niyazi, İhsan. 

Üçok • Gençler birliği oyuncıılarr bir arada 

ilk dakikalar 
Oyuna Gençlerbirliği başladr. Or

tadan ilerliyen bu ilk akını üçok mü
dafaası kolayca kesti. Üçok mukabili 
bir akın yaptı. Bu ilerleyiş de haf hat
tında kaldı. Gençlerbirliği sağ açığı 

Selim üçüncü dakikada topu sürerek 
ortaladı. Sol iç Niyazi ilk şütü çekti. 
Top avuta gitti bir dakika sonra yine 
Selimin sürüklediği bir akın neticesin
de üç orta akıncıyı gol yapacak vazi
yette gördük. Orta muhacim Rasim şüt 
çekmiyerek topu Niyaziye geçirdi. ve 
akın yine boşa gitti. 

Bunu Üçokun merkezinden yaptığı 

çok güzel bir akın takibetti Kısa pas- ı 
larla kaleye kadar sokuldular. Sağ iç 
topu sağ açığa verdi. Oda dışarı kaçır
dı. 

İlk onbeş dakika bu suretle karşılıklı 
hücumlar yapıldı. İzmirliler mütered
did oynuyorlar; Gençlerbirliği kendi
lerinden beklenen oyunu gösteremiyor
lardı. 

Gençler birliğinin güzel oyunu 
Bundan sonra vaziye;: yavaş yavaş 

değişmeğe başladı. Haf hattının işletti· 
ği Gençlerbirliği forverdleri açrklau 

vasıtasiyle üçok kalesini daha sık ve 

müessir bir şekilde sıkıştırdılar. Selim 

ve İhsan bu sırada iyi oynıyorlar ve üç 

ortaya güzel gol fırsatları veriyorlar

dı. Orta ve ileri haflar arasında ahenk 
yerinde idi. 

Üçoklular bu baskı altında daha çok 
müdafaa yapıyorlar ve fırsat buldukça 
uzun vuruşlarla topu sol aç.k Namığa 
göndererek münferid akınlarla gol at-

mağa çalışyorlardr. İzmir takrmının en 
iyi oyuncusu olduğu görülen Namık 

kendisine verilen bu hücum vaziyetini 
çok güzel kullanıyordu. Bilhassa 17 inci 
dakikada çektiği bir şütü kale direği 
kurtardı 

Ankaramn birinci golü 
Bu tehlikeyi atlatan Gcnçlerbirli

gı son bir gayretle soldan sağa uzun 
vuruşlarla topu geçirterek şaşırtıcı bir 
tabiye kullanmaga başladılar. Bu ener
jik ga.) retin semeresi çabuk kendisini 
gösterdi. Yirminci dakikada topu mü-

sait bir vaziyette yakalayan Selim kor
ner çizgisine kadar sürdükten sonra 
ortaladı. Top Rasime geldi o da Niyazi
ye verdi. Kısa bir tutuştan sonra Niya
zi tutulmaz bir şütle takımm.n birinci 
sayısını yaptı. 

Galib duruma geçen gençlerbirliği 
nin oyunu daha güzelleşti. Akınlar bir
birini kovaladı. 28 inci dakikada genç
lerbirliğine ikinci bir gol fırsatı daha gel 
di. Niyazinin çektiği firikik kale dire
ğine çarptı, geri geldi. Nyazi ikinci 
bir şüt çekti. lakin top avuta gitti. 

ikinci gol 
Oyun bundan sonra hep üçokun ya

rı sahasında oynandı. Gençlerb: rliği 
oyuna tamamiyle hakimdi. Üçokun ka
lesini çenber içine almışlardı. Sağdan 
soldan yağmur gibi şüt çekiyorlard. Üç
oklular bu baskıdan kurtulmak için ça
lışıyorlardı. Fakat gençler hücumlarını 

hiç kesmediler. Otuzuncu dakikada yi

ne Selimden gelen bir pasla Niyazi ikin
ci golü de attı. 

Ankaralılar ikinci golden sonra, 

baskıyı biraz gevşettiler daha doğrusu 
Üçoklular gayretlerini arttırdılar. 37 

inci dakika Keşfi İzmir sağ içini düşür 
dü. Verilen serbest vuruşu orta haf A

dil çekti. Fakat top havadan avut ol
du. 

Solaçık Namığın son dakikalara ya

kın bir zamanda çektiği iki şüt de dı
şarı gitti. birinci devre 2-0 gençlerbir
liğinin lehine b~tti. 

ikinci devre, iz.mirin golü 
Üçoklular oyuna başladılar. Üst üs

te üç akın yaptılar. İlk iki akını Kad
ri kesti. Üçüncü hücumda Rahimin gü
zel bir tutuşu ile son buldu. Beş dakika 
kadar İzmirliler bu vaziyette mütemadi
yen ileri atılarak gençlerbirliği kale
sini sıbştırdılar. 

Bu çalışma sonunda, yedinci daki
kada topun Kadrinin eline değmesi 

ile bir pen altı kazandılar. Basrinin za
viyeyi tutan vuruşu ile ilk ve son gol
lerini yaptılar. 

Maçın heyecanlı anları 
Top ortaya geldi. Gençlerbirliği a

kınc ları bir anda üçok kalesine doğru 
fırladılar. Deıin bir pasa yetişen Ra-

Üçok kales öniinde heyecanlr bir ao 

sim kaleci ile karşılaştı. Kaleci topu 
tuttu, sonra elinden kaçırdr. Abdürra
him acele ile boş kaleye gol atamadı. 

Fakat üçok aleyhine korner oldu. genç
ler bu kornerden istifade edemediler. 

Oyun mütevazin bir şekil aldı. İki 
taraf da güzel oynzyorlard. Üçoklular 
bu sırada yalnız soldan ilerlemeğe çalış
masalardı. belkide bir gol daha çıkara
bileceklerdi. Lakin bütün pasların sol 
tarafa verildiğini gören gençlerbirliği 
müdafaası hesablı oynıyarak gole mani 
oluyorlardı. 

Son dakikalar 
İkinci devrenin otuzuncu dakikası

na kadar maç heyecan verici vaziyetini 
muhafaza ederek devam etti. Bundan 
sonra gençler, daha çok kazandıkları 
galibiyeti kaçırmamağa çalışarak 1'ü
cumlarını kestiler. 

Üçoklular da son bir gayretle va
ziyeti kurtarmak için uğraştılar. Fakat 
netice değişmedi ve oyun 2-1 İznıir'in 

mağ!Cıbiyeti ile bitti. 

Fener6 
DoğansporO 

İstanbul, 9 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunan İzmirin Doğanspor takımı bu
gün ikinci maçını Kadıkoöynde Fener· 
bahçe stadrnda Fenerbahçe ile yaptı. 

İzmir takımı bir gün vel Beşiktaş 
maçında sakatlanan en iyi muhacimi 
Hakkıdan mahrum bir halde şu şekilde 
dizildi. 

Mahmud, Fethi, Adnan, Reşad, Nu
rullah, İsmail, Mehmet, Ali, Ömer, Fu
ad, Sabri. 

Fenerbahçeliler şu kadroyu muha
faza ediyorlardı. 

Hüsameddin, Yaşar, Lebib, Cevad, 
Aytan, Reşad, Niyazi, Esad, Ali Rıza, 
Naci, Fikret. 

Hakem Galatasaraydan Nihad Bek
dik. 

Oyuna FenerbahçeEler başladılar. 

lzmirliler sıkışıyorlar 
İzmir kalesi ilk ciddi teh,likeyi be

şinci dakikada atlattı. Mahmudun .nü
dafaa ettiği kale önünde ve ceza çizgi
si içinde fenerbahçeli muhacimlerin to
pu ayaktan ayağa gezdirdikleri görülü
yor. Ali Rızanın iki İzmirli müdafi ara
sından pas demarke vaziyette bulunan 

Fikretin ayağına geldi. Fikret, on met
reden hiç acelesiz şütünü çekti. topun 
golpostu yalayarak kaleye girmek üzere 
olduğu görülüyor. Fakat Mahmud çok 

alkışlanan bir plonjonla topu kesti. 
Hücumlarını semeresiz bırakmakla 

beraber uzun müddet devam edemiyece
ği, sarı laciverdlilerin gittikçe artan bir 
enerji ile oynamalarından anlaşılıyor. 

Fenerin ilk golü 
Netekim dakika 9 da Fikretin attı

ğı bir şütü Kaleci i;yi bloke edemedi. 
Naci sıçrayan topa yetişti ve hafif bir 
kafa vuruşu ile takımının ilk sayısını 
ağlara taktı. 

Fener hücumlarının bunaltıcı bir ma 
hiyet aldığı görülüyor. Eesad ve Ali Rı-
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J At yarışları 
Koşuların ilk haftası çok güzel 

ve heyecanlı geçti 
Ukbahar at yarışlarmın birincisi dün saaıt 16.15 de yarış alanmda 

başlamıştır. Yarışlar çok güzel olmuş, bakanlarIDllz, mebuılarımız, 
kordiplomatiğe mensub zatlarla kalabalık bir halk yarışlarda bulun
muştur. Halka, faydalı ve eğlenceli yeni bir mevzu olan at yarışlarının 
önümüzdeki haftalarda göreceği rağbeti daha şimdiden tahmin etmek 
mümkündür. 

Dünkü yarışları sırasile yazıyo
ruz: 

Birinci koşu (Yeniler koşusu) 
Bu koşuya B. Yakub'un Gülcanı 

iştirak etmemiş diğer iştirak eden 6 at
tan biniciliği B. Ahmed A tamamn Mal
kapı (B. Filips K. 54.5), ikinciliği B. 
Mehmed Akbayın Sadası. (B. Talat 
K. 56) kazanmıştır. Malkapa oynıyan
lar ganyandan 180 kuruş, plaseden 
130 kuruş, Sadaya oynıyanlar plaseden 
190 kuruş almışlardır. 

İkinci koşu (Rağbet koşusu) 
Bu koşuya B. Said Halimin Copaini 

iştirak etmemiş, diğer 3 attan B. Aki
fin Betyarı (B. Filips k. 60) birinci, 
İngiliz büyük elçisi Sir Perci Loraine· 
nin Modası (B. Paul K. 56.5) ikinci gel· 
miştir. Betyara oynayanlar 200 kuruş 
ganyan 190 kuruş plase almışlardır. 

Üçüncü koşu (Çakal koşusu) 
Bu koşuya iştirak eden 6 attan 

kaymakam B. Celalin Ejderi (B. Meh· 
med K. 60) birinciliği, yüzbaşı B. 
Fevzinin Sevimi (B. Mahmud K. 58.5) 
ikinciliği, avukat B. Hakkının Yıldm· 

mı (B. Hüseyin K. 58.5) üçüncülüğü 

almıştır. Ejdere oynayanlar ganyan· 
dan 180, piaseden 150, Sevime plase 
oynayanlar 220 kuruş almışlardır. 

Dördüncü koşu (Keçiören koşusu) 
Handikap 

Bu koşuya B. Akifin; Bahtiyarı 

za güzel paslarla kaleye indirdikleri 
topu üç metreden avuta attılar. 

İzmir mubacimleri fener kalesine 
ilk hücumlarını on sekezinci dakikada 
yaptılar. 

Fakat fenerliler, Doğanspor kalesi 
önüne yeniden yerleşmekte zorluk çek
mediler. Yirminci dakikada Naci ile 
bir karanbol yapiln izmirli müdafi ,Fet
hi sahayı terketti. 

ikinci gol 
Dakika 22: Aytandan Fikrete gelen 

bir pas güzel bir fener hücumunun mu
kaddimesi oldu. Ayaktan ayağa geçen 
top Esadın on metreden attığı güzel 
bir şiltle izmir kalesine ikinci defa gir
di. 

Bu goldoğansporu yeniden canlan
dırdı. Fa.kat başlamak üzere olan akın 
Yaşarın uzun bir degazmanı ile geri 
döndü. Ve Fikretin bir pası ile Ali Rıza 
yeniden gol vaziyetine girdi. Fakat 
bozuk bir şiltle topu avuta attı. 

Devrenin bundan sonrası yine Fe
nerin tazyiki altında geçti. 

Doğansporlular devrenin sonlarına 
yakın golle neticelenebilecek bir fır

sat yakaladılar. Fakat bundan istifa
de edemediler. 

Birinci devre bu şekilde fenerlile
rin lehine bitti. 

Rüzgarı arkalarına alan fenerliler 

Rüzg rı arkalarına alan fenerliler 
oyuna büyük bir hızla başladılar. 

Dakika 3: Ali Rızanın topla kale· 
ye doğru gittiği görülüyor. Doğan

sporun iki müdafii birden Ali Rızaya 

şarj yaptılar. Top aralarından kaçtı. 

ve Esada geldi. Esad çıkış yapan kale
cinin üstünden aşırtma bir vuruşla topu 
İzmir kalesine soktu. 

lzmir takımında bezginlik 
Bu gol artık İzmir takımının bütün 

maneviyatını kırdı. Miidafaada bir ke
siklik ve bezginlik görülüyor. 

Dakika 9 : Ali Rıza, acele etmeden 

İzmirli müdafi ve kaleciyi atlattı, gü
zel bir şiltle takımının dördüncü golü

nü kaydetti. 
Fenerbahçeliler on birinci dakikada 

hakiki bir tehlike daha atlattılar.Fakat 

Husameddin'in vaziyeti iyi takib etme· 

si sayesinde Fuadın attığı şütü kalenin 
tam köşesinde kesti. 

Beşinci ve altıncı goller 
Oyunun hızını kaybeder gibi oldu

ğu görülüyor, Fenerbahçeliler artık ta-

B. Said Hekimin Nonecesi iştirak et
memişlerdir .• B. Fikret Atlının Tom
rusu (B. Davud K. 58) birinci, B. Seyy
id Ahmedin Marğizi (B. Sandor K. 60) 
ikinci gelmiştir. Tomruya ganyan oy

nayanlar 130 kuruş, plase oymyanlar 

220 kuruş almışlardır. 

Beşinci koşu (Sülün koşusu) 
Handikap 

B. İsmail Hakkının Maksudu işti· 

rak etmemiş, koşuya giren 6 attan B. 

Fahrinin Andrabodini (B. Abtullah 

K. 58) birinci, B. S. Temelin Ceylanı 

(B. Davud K. 63) ikinci ve B. Lütfi· 

nin Muradı (B. Gula K. 53) üçüncü 

gelmiştir. Andrabodinin ganyanı 150, 

plasesi 110, Ceylanın plasesi 120 ku· 

ruş vermiştir. Çifte bahis üçüncü ve 

beşinci koşular arasında yapılmış ve 

2/3 e oynıyanlar 425 şer kuruş alınış

lardxr. İkili bahis beşinci koşuda 

yepılmrş ve 3/1 oynayanlar 225 şer 

kuruş almışlardır. 

Dünkü koşularda atlar daha yeni gel· 

meğe başlamışlardı. At adedi az oldu· 

ğu için müşterek bahis de az oldu. Gc· 

lecek hafta at adedi çoğalacaktır. Müt

terek bahsin de yüksek olacağı anlaşıl. 

maktadır. 

HAVACILIK: 

Dünya yükseklik rekoru 
Roma, 9 (A.A.) - Yarbay Mario 

Pezzi, bir kişilik bir biblan ile 15.655 

metre yükselmeğe muvaffak olarak 
dünya yükseklik rekorunu kırmıştır. 
Bundan önceki 15.223 metrelik rekor, 

lngilterede idi • 

•••••••••••••••••••••••••• 
• RADYO : : ......... ~ ............. .. 
ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30-

12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: 

13.15 Plak: türk musikisi ve halk Şıar

kılarr. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha

berler. 17 .30 - 18.30 İnkilab dersleri 

(Halkevinden naklen) 

Akşam neşriyatı: 18.30-18.45 Muhte

lif plak neşriyatı. 18.45-19.00 İngilizce 

ders (Azime İpek) 19.30-19.30 Türk mU< 

sikisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar

kadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve a

rapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk musi

kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 

arkadaşları). 20.15-20.30 Muhtelif plak 

neşriyatı. 20.30-2045 Konferans: Fuad 

Sermin. 20.45-21.00 Plakla dans musiki

si. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15-

21.55 Stüdyo salon orkestrası (1- Popy: 

Su ite Ballet. 2- Strauss: Morgenblatter. 

3- Yoshitomo: Suite Asistique. 4- Beet

hoven: Sonate Op. 24. 5- Michiels: 

Czardas Rakocji). 21.55-22.00 Yarınki 

program ve istiklal marşı. 

hakkuk etmiş bir galibiyetin verdiği i· 

timatla güzel fakat gayretsiz bir oyun 

oynuyorlar. 

Otuz üçüncü dakika: Niyazi topu 

ortaladı Ali Rıza sıkı bir eşape ile iz4 

mirli müdafii atlattı. Kalenin otuz met• 

re açığından başlayarak kaleye doğru 

yaklaşan bir koşu müsabakası. Ali Rı

za İzmirli rakibini bir da.ha atlattıktan 

sonra güzel bir plase ile beşinci golü 

yaptı. Biraz sonra Fikretin indirdiği 

bir hücum İzmir müdafaasını karıştın· 

yor ve topu Fikretten alan Naci sıkı 

bir şiltle takımının altıncı golünü İzmir 

ağlarına takıyordu. 

Oyunun bundan sonrası hiç bir ha· 

dise kaydedilmeksizin geçti ve fenerli· 

ler sahadan 6 - O galib çıktılar. 



--- 7 

Tapu ve Kadastro 
umum müdürlüğünden: 

. • asabcu;ının kadastrosuna başla~acağı. k_a-
Tokat vılayet merkez k 8 'nci maddesine teriıkan ilan 

dastro ve tapu tahrir kanununun 
1 

1-1997 

olunur. (1148)J --------------=-----
Milli Itiüdafaa Veületi SatınaJma 

Komi~vonn fUinlan _______ _ 

. l~r mimara ihtiyaç vardır. Veri· 
Diyarbekir Tayyare ala~ı ıçınli dır. 

lecek ücret asgari 165 azamı~ ~mtihan günü olan 20 - mayıs: 
İsteklilerin evraklariyle bırlıkte.. arlığına müracaat etmelerı. 

937 perşembe gününe kadar Hava musteşı-1999 
(1158) 

tLAN 
. 5 kı.ıruj olan 100 biıı met-

1 - Beher :uıetretıine biçilen e~tıt . 
re kaputluk kumaf kapab zarfla al 

1 
k ve· örnekleriısi gitrmek ıa-

2 - Şartnamesiııi 1525 kuruşa a ına. 
tiyenlerin her gün komisyona gelrnel.erıd 

3 - llk teminat mikdarı 15.950 lı~a .. ır~at ıı dedir • .. .. 
4 - İhalesi 25 - mayıa -937 ~ &iiGG 1ı kanunun. 2, 3 unc.u 
5 - Münakasaya girecekl~ 2~tları ile birlıkte teklıf 

Jlladdelerinde yazılı vcsika1uı ilk :-:t evvel M. M. V. Sa. Al. 
rnektuplarını ihale satmdu en u sa 1-2000 
Ro. na vermeleri. (UfıO) stLtT 

. IJa binek we 128 baş 
Parası deihal talim edilmek -p.rtıy~ p!s.rbğı het'&ün Ak

rnekkari hayvan. puarhkla AtJ:!l almZC" f ·dan yapılacaktır. Hay
köprüde puar mahallinde kornısyon ta_ra. ın e her gün saat 6 dan 
vanı mevcut istekliler hayvanlariyle bır~ık~ (117J) J-2018 
12 ye kadar Akköpriideki komisyona rnura 

Muğla Vilayetind~n: . 
Kapalı Zarf Usuliy!e E~l~f ~,;_ • .ı. yap-

ı - Eksiltmeye konulan ış: Mugla 'f: ı!asi idare binası ve 
tırılacak 34695 lira 75 kuruş k~f bedel~ı !nasıdır. 
46365 lira 87 kuruş keşif bedellı Halkevı 

Kefif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak ~rdır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. • 
C - Bayındırlık if]eri genel şarman:ıesa. 
D - Fenni şartname. r 
F - Silsilei fiat ve keşif hulasa cetved

1
•
1 

mukabilinde Muğla 
İstekliler bu evrakları 406 kuruş be e 

N'afıa Müdürlüğünden alabilirler. .. .. saat OJ1 altıda Mu~la vi-
A 3 -:- Eksiltme 20--5-1937 p.er~ guııu !ile yapılacaktır. 
layetı daimi eacümeninde kapa~ı _za~f u;~leritt 6on lira 6% kuru.r 

4 - Eksiltmeye girebilme~ ıçm ıste Vekaletinden alınını~ m~
luk muvakkat :teminat ftrmesı .ve Nafıa 50000 liralık yapı ışlerı-
t~ahhitlik ~vesikası ibraz etlll_~sı ve a.l_'.rıca rndır. 
nı başardıgına dair vesika gostermesı lazı.. ü madc!ede yazdı 11-

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 3 .u1~cg~ı·ne -"kbuz verme-.. n reıs ı ...... 
atten bir sut evTeli?H: kadar eacume 
leri lazımdır. _..ı;ı- ( 2322) 1-1792 

Postada olacak gecikmeler kabl1l ~ez. 

-1 PEKYAKINDA :J 
BEYAZ MELEK ---------

D.ktıor - Bakteri,..loi 

Sat ah Demirel 
.Dahili. sari m.t.ahklar, 

idrar, kan, balgam cerah4lt ve 
sair tahlillerle beraber. Kara
oğlan - Zencirli Cami karşı
sında. 

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 

Yenişehir Düzenli sokağı Zi
raat Bankası memurlar apal tı
manlarr arkası No. 10. için · 
Jere .mürzcaat. Telefon: 2676 

t::.ıı nu::, u ... y .,;.ı •uz ........... 11ılci· 

bazı defeder. Mirle, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsudık
ıan ön'er. Hazmı kolaylaştırır. 

f ngiliz KanZlık eczanesi 

i ı an 
Türkçe almauca trans.ızca leh

çe ve rusça bilen tecrübeli dak. 
tilo yazı işleri yahud tercüme i
çin günde bir kaç saat iş arıyor. 

Ulusta "'Daktilo" adresine yaz-
maları 1-2012 

Devlet UeıuiryulJarı , e Liuıan ları lJouam 
Miidiirlii~ii Satrnalma Komİs}<H•U Jlitulan 

İLAN 
Mulıammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-937 

pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satrn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liraiık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-93tı gim ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 'Saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Ulzımdır. 

~artnameler (210) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, fzmir ve Adana 
veznelerinde satılmaktadır. (1129) 1-1993 

İLAN 

Muhammen bedeli (3500) lira olan hir adet kapalı otodrerin 25. 
6.1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu iıpe girmek istiyenlerin (Z62,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunu~. tayin etti~i ~esikala~ı, resm1 g~zetenin 7.5. 1936 ~n ve 3297 
.No._Ju nusba~nda .ın.ttşaır ~ış<>lan tahmatname dairesinde almmış 
vesıka ~ teklıflcnnı aynı gun saııt 14,30 ıı bdar komisyon reisliği
ne vermeleri laztmdrr. 

Şatnamels ttarasrr: olank Ankanda malzeme dairesinden, Hay
darpqada Taellfün ve sen ~fliği!tden dağıttlmaktadır. (1144) 

1-?038 

İLAN 

&ıkipir istasyeın meyllaftı ile anbar binası ıırkasmdıı UZ metre 
ınuıabbaı karolaj !!00 m~ murabbaı parke ve 232 metre Bw-

dur ifi karolajın metre murabbaı 296, parken.in metre mıarabba.ı 
350 ve bordürün metre tulü 150 kuru~tan ceman 11508 lfra 72 kurw 
muhammen bedel ile ,şartnamesine göre istekli çıkmadrğu\clan 26.5: 
937 çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilinde iş
letme 'komisyonunca yeniden kapalı zarf usulyile eksiltmeye çıka
t' .ılmrftır.. 

Eksiltmeye girmek istiyenler yüzde yedi buçuk muvakkat temi
D&t tatarı olan 1088 lira 15 kuruş tem.inat ile 2490 No. lu kammla 
mu.ayyeıı ve 7.S.937 tarih Ye 3Z97 No. Ju resmi gazetede iliin edilen 
ftS.ikala.r ile birlikte yukarda razılı münakasa gününde saat 14 de 
kadar teklif mektuplarını komısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ife aid ~tnameler YC istenilen inhat Haydarpaşa birinci 
i'1etmc yol müfettişliği tarafından parasız olara"k verilecektir. 

(2589) 

.. Harb Okulu Komutanlığından· 
ıl - Harbiye olı::ulu ~37 _yarsubaylan için &fağıda cinsleri, mik

darları, tahmin .bedelle~ı; iiatlan yazılı eşyalann hizalarmda yazı
lı günlerde eksiltmelerı Ankara barb okulunda müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

2 _ İsteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün 
eksiltmeye gireceklerin muayyen ~ün ve saatte teklif ve teminat 
makbuzlariyle mektoblarını ve vesıkalarnu .zarfların ve ~la;iltme 
lerin açılma saatından bir saat evveline kadar ıkomiıyona vermele-
ri. (2496) 

Eksiltme Eksiltme 
Saat Gün tarilıi şekli 
14 pazartesi 17.5.937 kapalı zarf 

14,45 " " " 

15,30 .. " 
14 sah " l8.5.937 açık eksiltme 

14,45 .. " " . 
15,30 ,, ,, kapalı zart 
14 çarşamba 1~.5.'937 " 
!14 .. 45 ... .. " 

15,.30 .. • " 

İlk teminatı 
~ira Milı:dan Cinsi 
473 lO.SO Sandık 
630 1050 Portatif kar-

1005 
213 
197 

1182 
473 
786 
2757 

yola 
1oso Battaniye 
1050 Matta 
1050 Maneırr.a kemeri 
1050 Çizme 
1050 Kılınç 
18i0 &ırma kemer 

1050 Elbise 
1-1978 

Lise_er Satınalma Komisyonundan· 
Beherinin 

Miktarı Tahmin 
Yiyeceğin cinsi kilo Fiatı 

İlk teminat 
L. K. 

Şartname 
Eksiltme tedarik 

gün ve saati bedeli 

24.5.937 pazar-
Ekmek 355000 11 Kr. 2928 75 tesi saat 14 de 196 Kr. 

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 
Ku.eu 

Sadeyağ 

55000 45 
51000 41 
16900 31 
15500 46 

34000 80 

) 
) 4152 45 
) 
) 

2040 

24.5.937 pazar-
te.si saat 
14.15 291 

24.5.937 pazar
tesi saat 

Kr. 

14,30 da 137 Kr1 

T<>r: -şeker 67500 27 ) 24.5.937 pazar-
Kesme şeker 18000 30 ) 1771 88 tesi saat 15 de 

Tiivenan 250 ton 1200 ) 25.5.937 salı 
Kriple maden 1953 75 saat 15,30 da 131 Kr. 
kC>mürü 100 ton 1450 ) 

216650 Ki. ) 25097 L. 24.5.937 
37 kalem yaş 48000 demet ) 1882 L. 28 K. Pazartesi 
s~bze 321650 adet ) saat 17 de 126 

Komisyonumuza bağlı yatılı pansiyonlu l~aelerin mayıs 938 &o

mına kadar ihtiyaçtan olan yukarda mikdarı, muhammen bedeli, ilk 
teminat, ekailtrne gün ve saatleri şartnamelerin tedarik bedelleri 
hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. Eksiltme İstanbul kültür direktörlüğü binası içinde 
toplanan komisyonda yapılacaktrr. isteklilerin şartnamelerde yazılı 
kanumi ves.ikalardan başka ticaret odasının yeni yıl vesikası ve temi
nat makbuzlariyle birlikte teklif mektuplarını ihale için tayin edi
len natlCf'den bir <Saat eve-1 makbuz mukabilinde komisyon bl!lkan-
1 ığına vermeleri. 

İlk teminatlarını belli gün we saatlerden evel liaeler muhuebe
cilifi .eZM'tl!ne yatmnalan. 

'Şartnameler komisyondan bedelleri mukabilinde almabilir. 
(2606) 1-2040 

Nafia Vekaleti 
Samsun su işleri 

~ühe mühendisliğinden: 

k. . . 
seızıncı 

. • . . 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksi tme 1laru : 

1 - Çaq.amba ovaamm Jı:urutuJnıası ameliyatından olmak üze
re Abdal ırmağmuı u;lalu isUı projesine göre yaptırılacak ameli -
yat ve inşaatın yapılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muş .ise de talip .zuhur .etmediğindeıı. yenid~n 26-4-937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle ve aynı usul ıle eksıltmehye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 32421 lira 52 kuruştur. Bu inşaat için mevcut 
evr<1k şunlardır. 

A - Ameliyat ve i~aat resimleri. 
B - Keşif ve hula.ai keşif cedvelleri . 
<: - Bayındırlık if'ieri genel §Ntnamesi. 
i[) - H uflll.lei .. rtnamei fenni 
3 - İkinci maddede yutlı evrak 162 kurut mukabilinde Sam

sun ..a ~teri 8 inci şı.ıbe mühendisliğinden tedarik edilebilir. 
4 - Ekıltmeye girmek için Nafıa Vekiletinden btı işleri yapa • 

bileceğine dair. 937 senesine ait .ehliyet Yeaikuma malik olmalan 
ıazıımchr. 

5 - ıEksiJtme l!7-S.ı937 tarihine müa&dif perşembe günü saat ıs 
de Samaunda l"1 i~leri '8 inci ışabe mühendialiği binaamda toplana. 
cak eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

1'.a1ip1er .ihale saatmdaıı tir saat evvdine kadar 2490 numaralı 
k~nunun. hükümlerine göre u~ulü~e tev.fi~ tıaz~rlanmtt ve mü _ 
hurlemm• olan :ıarl:larmı su -.ıerı şube muhend111iğine makbuz 
nnıkabilinde verrniiŞ hıılıınmalıdırlar. 

Bu saatten aonra gelen t:rldifter bbui edilmez postaca vaki o
lacak tehirler mazarı itibara almma.z. 

6 - Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 :lira .so kunıthar. 
. 7 - ~~i üze~~ alan m~ahhi: yü~elı: Vekaletçe ihalenin tas

dık olclugıı keDClisıne yuı ıJe teblıg edilaiii tarihten itibaren ıs 
giin içiın~~ mu~~ temi.na.tını ~ti teminata iblağ v.c .aynı u .. 
manda muddctı açınde mu.kaveleyı noterlikten tcacile mecburdur. 

{1ffi5) l--ıt>13 
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PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 12JO 

Biğa Şarbaylığından: 
Kasabanın yol ve caddelrinin temizlik işleri senevi 2300 lira 

muhammenle 1.6.1937 gününden 31.S.938 gününe kadar bir sene 
ınüddetle 20.4.937 tarihinden 11.S.937 tarihine kadar 21 gün müd
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin pıt. 
nameyi bedelsiz almak üzere ihale günü olan 11. 5. 1937 tarihine 
rastlayan salı günü saat ıs den evvel belediye muhasebesine mü.. 
racaatları ve % 1,S teminatlarını havi tekliflerinin belediye rei
sine göndermiş olmaları ve ihalenin encümen huzurile yapılacağı 
ilan olunur. {2303) 1-1798 

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için iki adet Ekska
vatör makinesi satın alınacaktır. 

İhale haziranın onuncu perşembe günü saat on beşte kapalı zarf 
usuliyle vilayet makamında yapılacaktır. Muvakkat teminat ma
kinelerin muhammen bedeli olan (3SOOO) liranın yüzde yedi buçu
ğu (2625) liradır. 

İsteklilerin bu mikdar teminat mektubu veya banka makbuzu 
ile teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesin -
deki tarifat dairesinde ihale günü saat on beşe kadar vilayet ma -
kamına vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak teehhür nazarı dik
kate alınmaz. Şartnamesi vilayet encümen kaleminden parasız alı-
nabilir. (1026) ı-1772 

Kiralık ve Satılık Evli Bağ 
Ankaranın Aktepe mevkiinde kış ve yaz kullanmaya müsait alt 

katta bir oda bir hol ve bir mutbah, üst katta cilirt oda bir salon ve 
bir balkondan ibaret hane ile iki kuyu birçcic meyva ağacı ve 14 dö
nüm bağıyle güzel manzara bol komşulu bir bağ hem satılık ve hem 
de kiralıktır. Telefon: 1231 e müracaat. ı-ı981 

Giresun Belediye Reisli{,'Jinden: 
ı - Girsun vilayet merkezine dikilecek Atatürk heykeline ait 

ıesim ve proje 1 eylfıl 937 tarihine kadar müsabakaya konulmuştur. 
2 - Heykel dört köşeli bir kaide üzerine konulacak ve bu kai

denin dört köşesine Giresunun milli savaştaki durumunu ifade e -
decek hatıralar tesbit edilecektir. 

3 - Bu heykel ve kaidesi için kırk bin lira sarfedilecektir. 
4 - Yapılacak proje ve maketin büyüklüğü iştirak edecek mü

tehassısların takdirine bırakılmıştır. 
5 - Mi.isabakaya yerli ve yabancı mütehassıslar girebilirler. 

Yalnız, Güzel Sanatlar Akademisinden mezun bulunmak ve bunu 
bir vesika ile isbat etmif olmak lazımdır. 

6 - Müsabakaya gireceklerin 1 - eyllıl - 937 gününe kadar Gi
resun Belediye reisliğine gönderecekleri proje ve maketler Dahi
liye Vekaletine sunulacak, bunlardan birinciliği kazanana (500) ve 
ikinciliği kazanana da (250) lira ikramiye verilecektr. 

7 - Daha fazla izahat istiyenlerin Giresun belediye reisliğine 
müracaatları ilan olunur. (1123) ı-1944 

Ankara Valiliğinden: 
Orman amenajman grupu için alınacak veya yaptırılacak (84 

parça koltuk ve sandaJyanın istekli çıkmadığından eksiltmesi u
zatılmıştr. Muhammen bedel son piyasa fiatına göre (4615) lira
dır. Şartnameler Ankara hal arkası Bolupalas beşinci gruptan pa
rasız alınabilir. Eksiltme l 7.S.937 pazartesi günü saat ıs de aynı 
yerde üçüncü grup dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(346) lira (13) kuruştur. Teklif mektupları 2490 numaralı kanun 
ile bu işe ait şartnamelerde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
(ı4) de kadar üçüncü grup başmühendisliğine verilmiş veya gön
derilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Eksilt-
me kapalı zarf usulü iledir. (1104) ı-190ı 

Gönen Belediyesinden : 
ı - G'önen kasabasının hali hazır haritaları Nafıa Vekaletinin 

matbu fc ıni şartları dairesinde yaptırılacaktır. , 
2 - Haritaları yaptırılacak saha 150 hektarı meskun .SO hektarı 

gayri meskun olmak üzere 200 hektardır. 
3 - Muha: • . ~n bedeli meskıin yerlerin hektarı 18 liradan gay

ri meskun yerlerin hektarı 13 liradır. 
4 - Açık münakasa ile ihale 15 - mayıs - ı937 tarihine müsa · 

dif cumartesi günü saat 10 da belediye encümeni huzurunda yapı-
lacaktır. (2397) 1-ı903 

P. T. T. ı~vazım l\iüdürlüğünden: 
ı) - İdare ihtiyacı için (llSO) adet Pelerin kapalı zarfla alına

caktır. 
2) - Muhammen bedel (ı2650), muvakkat teminat (948,75) li -

ra olup, eksiltme ı4-5-937 cuma günü aaat (15) de Ankara P. T. T. 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları 
makbuz veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik, ve müteah -
bitlik. ehliyet vesikası lie teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfı 
yevını mezkurde saat (14) e kadar komisyon riyasetine tevdi ede
ceklerdir. 

4) - Şartnameler. Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İstan -
bulda Ayniyat Şubesı Müdürlüğünden parasız verilecektir. 

(1052) ı-1824 

Ankara Belediyesinden: . 
Tekaüt, eytam ve eramil maaşı alanlar haziran yoklaması için 

qağıdaki yazılı maddelere riayet edeceklerdir. 
1 - Maaş sahiplerinin bizzat gelmeleri, gelemiyecek derecede 

hasta olanların Doktor raporu göndermeleri lazımdır. Vekiller 
yalnız müekkillerinin maaflarını almaya aalAhiyettardırlar. Bura
'da ve başka vilayetlerde ve kazalarda bulunan maa, sahiplerinin 
yoklamalarını yapan azilar hariçte bulunanlar o mahallin beledi· 
yeaine tsdik ettinneğe mecburdurlar. 

2 - Getirilecek yoklama kağıtları fotoğraflı bir nüsha olarak 
tanzim edilecek ve bu kiğıdda yazılı huıusatın doğru olduğunu 
DUıteber iki zatın şehadetinden sonra belediyede bulunan mıntaka 
memurunun tasdikini havi olacaktır. 

3 - Yoklama kağıdındaki her sualin cevabı karşısına yazılacak •e müsavi işareti ile geçilmeyecektir. 
4 - Devlet teşkilatında ve hususi müesseselerde müstahdem 

~lunup da tekaüt maaşı alanlar maaşlı, ücretli ve yevmiyeli ol • 
~uklarını ona ~öre tahsis edilen haneye yazacaklardır. Maaş, üc • 
ret, ve yevmiyeden tekaüd istihkakının kesilmesi ayrı ayrı olduğu 
!Çin biribirine karıştırılmamalıdır. 

S - Yoklama kağıdları hakkında belediyece ayrıca tahkikat 
yapılacak ve yukarda yazılan maddelere ve bilhassa dördüncü 
Dıaddeye ~ykm bir hareket meydana çıkarıldığı takdirde yokla -
ayı tanzım edenler ve şahitler hakkında devlet hazinesine zarar 
l•tirmiş nazariyle bakılarak derhal kanuni takibat yapılacaktır. 

(984) 1-1703 

İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİNE koşunuz 
Franaızca, ingilizce, almanca lisanları için hususi ve umumi dersler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Saylavlar caddesi İSTANBUL: 373, İstiklal Cd. 

1-1922 

, .. -.... ·-- iLAN 
Malatya bez ve iplik fabrikası 

türk anonim şirketinden: 

Malatya falJrikası 
insaat münakasası ' .... 

1 - Ş i r k e t i m i z i n Malatyada yaptıracağı 
1.245.498,15 (Bir milyon iki yüz kırk beş bin dört yüz 
doksan sekiz lira ve 15/ 00) keşif bedelli Bez fabrika
s~nm inşaati vahidi fiatla ve kapalı zarf usuliyle ek
sıltmeye konmuştur. 

2- Münakasa evrakı "50'' lira mukabilinde Anka
rada Sümer Bank inşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 20 Mayıs 1937 perşembe günü saat 
14,30 da An.karada Sümer Bank Umwn Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 51.114.94 (elli bir bin yüz 
on dört lira ve doksan dört kuruştur.) 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta ev
vel Sümer Bank inşaat şubesine gelerek en az 500.000 
liralık bir tek bina işi yapmış olduğunu gösteren 1937 
senesine aid Nafıa vekaelti müteahhitlik vesikasını 
ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika al
maları şarttır. 

6 - Tklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale 
günü saat 12.00 ye kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü muhaberat şu~ 
besi müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı şirket dilediği müteahhide vermek 
hakkını muhafaza eder. 

1-1979 

Çorum tlbaylığından: 

ı 

1 - Ekailtmeye konan it: Çorum hutahaneainde yapılacak 
pavyonun zemin katının inşaatına dairdir. 

.B~ işin bedeli keşfi 14607 lira 51 kuru,tur. 6500 liraıı 31 mayıı 
tarıh~ne kadar müteahhidin ihzar edeceği malzemei inpiye veya 
bu nısbette yapacağı i'e mukabil 936 büdceainden tediye edilecek
tir. Mütebaki kısmı ise 937 büdcesinin taıdik ve vürudunda öde
necektir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni ve hususi prtname. 
F - Proje. 
İsteyenler bu evrakı Çorum vilavetl daimt encümen dairesinde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 1937 mayısının ı2 inci çarşamba günü saat 14 de 

Çorum vilayeti encümeni daimı riyaset odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için istekli 1096 lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup gös
termesi lazımdır. Ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika, 
işi yapabileceğine dair Nafıa vekaletinin ehliyetnamesi, 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Daimi Encümen Riyaset odasında toplana
cak Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
ııaate kadar gelmiş olması verilen zarfın mühürlü, mumlu iyice ka
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (1090) 1-1892 

İran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden 
S - Nisan - 937 pazartesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Er

zurum vilayeti dahilinde ve transit yolu üzerinde Horaaan ile Saç
tepe arasında müteahhide ihale edilip de vakti ve zamaniyle yapı
lamadığından dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 
17-333 kilometre şose inşaatı ve sekiz adet ekip binasının nevakı -
s~nın ikmali ve altı adet sınai imalatın tamamlanması işlerine ta • 
hp çıkmadığından pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Pazarlık 
ı 7 mayıs 1937 pazartesi günü saat on dörtte Erzurum hükümet bi
nası içinde Nafıa müdürlüğü odasında transit yolu eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuruştur. Evrakı kcffiye 'art
name ve mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrakı Erzu
rumda transit yolu inşaat müdürlüğünde görülebilir. İateklilerin 
ihale günü saat on dörtte transit yolu eksiltme komisyonuna mü -
racaatları. (2SS7) l-2oı7 -

ACELE SATILIK \' fi~N 1 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu ilanları ---------------- ______________ __. 

İLAN 
Kütahya askeri garnizonunda yaptırılacak 2649 metre tulünde 

yol inşaası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaatın keı
fi 20129 lira 91 kuruştur. Muvakkat teminatı ıso9 lira 74 kuruş.
tur. Keşif ve şartları Eskişehirde askeri, İstanbulda da İstanbul 
Komutanlığı ve Ankara'da levazım amirliği satın alma komisyo.. 
nunda görülebilir. 

Eksiltme 17 mayıs ı937 pazartesi günü saat ıs de Eskişehirde 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa ve inşaat 
şubeleri müdürlüklerince tetkik edilmiş ehliyet vesikalarile kan~ 
nun tayin ettiği vesikaları da getirmeleri mecburidir. Teklif mck-, 
tupları ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabili E.. 
kiş.ehirde akseri satın alma komisyonu ba,kanlığına verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli ve taah. 
hütlü olması ve nihayet saat 14 de kadar komisyona gelmiş bulun. 
ması lazımdır. (1042) l-ı803 

İLAN 

1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 88 ton bezı.. 
zin alınacaktır. -

2 - Münakasası 21. mayıs. ı937 cwna günü saat 16 da Çorluda 
kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi İstanbul ye Ankara Levazım amirlik· 
leri satın alma komisyonlarında ve Çorluda kor aatınalma komia
yonunda görülebilir. 

4 - Muvakkat teminatı 22SO lira olup münakasaya iştirak ede
cekler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle bir
likte mezkur gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona mü-
racaatları. {1140) l-ı967 

İLAN 

1 - Eksiltmede olan İfler: 90000 kilo sığır eti ve 3000 kilo sa
de yağı 

2 - Sığır etinin ihalesi kapalı zarfla aade yağm ihalesi de açı~ 
eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin tutarı 26,100 sade yağın 2850 liradır. 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 1948, yağın 214 liradır. 
S - Her ikisinin ihalesi ı2. Mayıs. 937 çarşamba günll saat 

14.15 de yapılacaktır. 
6 - Şartnameleri görmek arzu edenlere her gün Vize satın aı. 

ma kom\lyonunda gösterilecektir. (1029) 1-1777 

İLAN 

İstanbul okulları için beş adet, Bursa lisesi iç.in bir adet, Erzin
can askeri orta okulu için bir adet ki ceman yedi adet bula,ık yıka-
ma makinesinin 3. mayıı 937 tarihindeki münakaaaaı ı3 mayıa 15>37, 
perşembe günü saaat lS.30 da İstanbulda Tophanede aatm alma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmeai yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beher makine İstanbul için 3000 lira, Bursa iç.in 3200 lira, Erzincan 
için 3400 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İ•teklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. Hepsinin teminatı ı620 liradır. 

(709) 1-1240 

Ankara Defterdar lığından: 
Ankaranın Soğukkuyu mevkiinde berber Cafer oilu Mahmut na

mına 933 aenetıi için Kuılbey tahakkuk ,ubeeinc:e tarholunan ....., 
mile birlikte 24 lira 84 kuruş kazan~ vergisinin ihbarnamesi mükel- ı 
lef in ikametgahı meçhul olduğundan hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun hükümlerine göre tebliğ makamına kaimolma.k ilzere 
ilan olunur. (1183) 1~39 

Ankara İnhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Müskirat ve tütün beyiye tezk~relerinin değittirilmeaine 21 IDa4 

yıs 937 sabahından itibaren başlanacak ve 4 haziran 937 akf8DU ni
hayet bulacaktır. Beyiyelerin üç fotoğrafla biri 25 digeri 5 kurul" 
luk iki pul ile birlikte Başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri ilin 
olunur. (1161) 1-2001 

- . 
OY Ur. 
[A/raal:A 

SlN.EMAl .. AR HALK 
ARSA 

İmar Md. kartısındaki köşe
de 187 M2 telefon: 147S 1-2023 

lmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

BUCON BU GECE 
UMUMi iSTEK OZERINE 

Bütün dünya •inemalarınJa relıor 
kıran ve lıendi relılamını lıendi 

yapan bir lilm. 

BUCON BU GECE 
Derin bir meralı .,. alaka tevlül eden 

I il m 

Karanlıkta Uçuş 
Seyircileri ü::serinde büyiilı bir te.ir 

uyandıran heyecanla karıflk kuvoetU 
bir meu.zu 

' 

Umumt netriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddHi civarznda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ROMEO ve JULİET 
Bat Rollerde 

Norma Shearer - Leılie Howard 

Binbir güullikleriyle dolu elaanevi 
bir Gflc .,. ihtiru romanı 

lli.veten: CANLI RESiMLER 

Baı Rollerde: Mirna Loy - Cary Grant 
ILA VE: MIKl MAVS 

Tenzilatlı Halk Matineai 12.15 de 

DELİ KIZ 


