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19 Ma ıs 

Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

ON SEK1Z1NC1 YIL. No: 5671 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

s-;: 

Kamutay Ziraat Bankası1 

projesini görüştü 
Hata~da / 'n g i 1 iz K ı r a il dün 
tazyık Londrada taç giydi 

Ekonomi ve Finans bakanları 
izahlarda bulundular 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. 
Şeref ve haysiyet kırıcı suçların hangi suçlar olduğu ve .!>'h kty~·İ 

ş~mul derecesinin tefsiri hakkındaki ?.1~.Z?.ata ~~nup aı ued~l~i~ 
dıkten sonra Ziraat bankası kan~n~~~n g?ruşul~esıne deva~ına aid 
Banka hakkındaki kanunun tatbıkı ıçın hır statu hazırlan~ag .. 
maddenin görüşülmesi sırasında B. Sırrı Day (Trabzon) Bu.dkce el ncdu-

. k. b h · · f · l ·· Idr Statünün şır et er e menı es ı maz ata mu arrırı sı atıy e soz a · . b d· b. 
akidler arasında yapılan esas mukavele olduğunu halJ;>ukı . ura .... ır 
k 

· 1 ·· d .... 1 b r nızamnaıne· 
anunun tatbikine aid olması dolayısıy e statu egı 1 

•. k 1• · b h ... ·· 1 d. dd · · de geçen statu e ı· nın a se mevzu oldugunu soy e ı ve ma .e ıçın . 
melerinin nizamname olarak değiştirilınesim taleb ettı. 

19 Mayıs 
Bayramı 

Ben, size "19 mayıs spor ve genç· 
lik bayramı,, adının neden böyle ta • 
kıldığını yani neden sadece "spor 
bayramı,, veyahud ki "gençlik bay • 
ramı,, denilmiyerek dört be§ sözlü 
uzunca bir ad takıldığını, anJatmaia 
çalışacağım. 

Birinci nokta; Bunun için, işe, Bü· 
)'ük Şefimiz Atatürkün sözleriyle, 
llutuktan okuyarak başhyalun: 

"Esas, türk milletinin haysiyetli 
~e şerefli bir millet olarak y~şaması 
dır. Bu esas, tam istiklale malak ol. -
nıakla sağlanabilir, ne kadar zengın 
'Ve müreffeh olursa olsun, istiklalden 
tnah n bir millet, medeni beşeriyet 
karşısında uşak olmak mevkiinden 
yüksek bir muameleye liyakat kaza-

. b' eve banıaz. Ecnebi bir dev1etın ıınay 

1ktısad vekaleti siyasi müsteşa· 
rı B. Ali Rıza Türel (Kon~a) h~
kümetin teklifinde b? .~~l~me~ın 
statü olarak teklif edıldıgını, ~ud-

""'ncümeninin bu kelıme -ce "' ak d .... 
yi nizamname olar . ~g_ış-
f rmekle anayasanın ellı ıkın-
~ maddesinde derpiş edilen 

CI , 
nizamnameyi kabul etırıemış, sta-

t .. .. türkçe bir kelime ile ifade et-
uyu ld ... 

mek lüzumundan mülhem o ugu· 
nu söyledi ve "Ziraat bankas~?'? 
da ticari bir müessese olmak huvı
yetine teferrU eden bir neti~e o_I
mak üzere bu münasebetlerı bır 

(Sonu 6. ıncr sayfada) 

Atatürkle 
B. Bitler 
Arasında 

Hali{ vaziyeti 
• • protesto ettı 

Güzel Hatay'dan bir görünüş 

Lazkiye, 12 (Hususi) - Hatayda 
mahalli hükümetin türklere karşr gös
terdiği şiddetli ve adaletsiz hareketler 
iki gün önce halk delegeleri tarafından 
fransrz makamları nezdinde protesto e

dilmiştir. Fransız otoritesi halka yapı· 

lan tecavüzleri menedeceğini söylemiş

tir. Halk vadin tahakkukunu beklemek
tedir, 

iş bankasının tetkiklerinin akisleri 
Halep, 12 (Hususi) - Hatayda İş 

bankasının bir müfettişinin tetkiklerde 

bulunması, Suriye bankası mahfillerini 

harekete getirmştir. Tetkiklerden kay

gıya düşen Suriye Bankası ve Antakya 

şubesi direktörü iki gün önce Antakya 

tacirlerini yanma çağırmış ve onlara bir 

sahanın ikinci bir bankayı besliyemiye· 

ceğini ve bundan ikinci bir bankanın a

çılmasını önlemelerini kencilerine söy

lemiştir. Antakya tacirleri böyle bir 

teklifte bulunmaya ne iktısadi ne coğ

rafi hiçbir sebeb olmadığını ileri sür

müşlerdir. 

Tören fevkalade ihtisamlı ve , 
•• goz kamastırıcı oldu , 

l L~~dk":'. 12 (H~susi) - Londra halkı, taç giyme töreninin arifesi 
0 ad un u gdecbe!

1
1 uyk~s_uz geçirmiştir. Yüz binlerce kişi töreni iyi bir 

y~r en seyre e ı mek ıçın daha geceden itibaren yerini muhafaza e-
dı~~kr~.uk.l U!k~s~~!uk ve yorgunluktan bitab düşenlerin1 durdukları ye-

re ço lu en goruluyordu. 
Londra1 bugün adeta bütün ci

hanın bir tiyatrosu halinde idi. 
Londranın ortası, bir çocuğun rü
yasında görebileceği periler mem
leketine benziyordu. Çünkü sahne 
o kadar haşmetli1 göz kamaştırıcı 
ve aklın kabul etmiyeceği derece
de fevkalade idi. Bugünkü tören, 
bunu seyredenler veya radyo ile 
dinliyenlerin hafızasında ebedi
yen menkuş kalacaktır. 

Daha şefak sökerken Londra fevka· 
lade bir manzara arzediyordu. Herkes 
bayram yapıyordu. Bütün mağazalar ka· 
palı idi ve halk sokaklara dökülmüştü. 
Zengin olduğu kadar fakir mahalleler-

(Sonu 5 inci sayfada) 

:ıı:.;ı-.;;"""''~ 

Dün Lonclra'da taç giyer. 
S. M. Corc VI. 

• 
Solda: lngiltere Kırallığı Tacr. Sağd:ı: imparatorluk Taçı sahabetini kabul etmek, insanlık va • 

sıflarmdan nahrumiyeti, aczi ve mes
keneti itfraf eylemekten başka bir şey 
değildir,, 

Hindenburg balonunun felakete uğ
raması münasebetiyle Reisicumhuru. 
rnuz tarafından Almanya Reisicumhu
runa çekilen teessür telgrafı ile gelen 
cevabın suretleri aşağıdadır. 

...... ,,.. ..... .._. ....................... ._. ........................................ . 

1 Türkçe ana dildir f 
1 K8ğıt işte arkadaşlar, 19 mayısta S~

aun ı .~araya ayak basan Atatürkun 
ilk yu"ksek ilhamı o zaman belki de ' . 
müşahede iylediği bazı aciz ve mıs· 
kinliğe karşı nefret ve mücadelesini 
beyan eylemesidir. Acze ve miskinli
ğe karşı savaş, yani hareket ve canlı
lık daha doğrusu spor. Görüyoruz ya, 
19 mayıs, sporla burada ne güzel bağ
lanıyol'. 

İ1'inci nokta: Gene nutuktan oku· 
yalım: 

" Osmanlı hanedan ve saltanatı • 
nın idamesine çalışmak, elbette türk 
milletine karşı en büyük fenalığı iş • 
lemekti; çünkü millet her türlü fe -
Clakarlığı sarfederek istiklalini temin 
etse de, saltanat devam ettiği takdir· 
tie, istiklale emniyete alınmış gözüyle 
bakılamazdı. Artık, vatanla ve 
milletle hiç bir vicdan ve fikir ilgisi 
kalmamış bir sürü delillerin, devlet ve 
millet istiklal ve haysiyetinin koruyu
~usu yerinde bulundurulması nasıl 
tecviz edilebilirdi.,, 

Görüyorsunuz ya türk milletinin Üs• 
tüne musallat olmuş halifelik, padişahhk 
gibi köhne bir müesseseyi kaldırmak ka· 
.. arını da Atatüı·k aynı gün düşün• 

Jniiştür ki bize bunu kendi nutuklarında 
)"azıyorlar. 

O zaman cahil halka padişahı ve 
halifeyi AUahın vekili ve mukaddes 
bir makam diye öğretirJerdi. Padi
§ahin adı abdestsiz olarak ağza alın
tnaz diye analarımız babalarımız bizi 
tekdir ederdi. Böy]e bir zamanda bu 

(Sonu 6. ıncı sayfada) ...... ,, ·-- l....... -·. Fi 

19 nıayıs 
Evelki gün B. Cevad Abbas Gü

ter'in halkevindeki değerli konfe
ransından sonra genç şairimiz B. 
Kamuran Bozkir tarafında:n oku
ban şiir dördüncü sayfamızdadrr. 

an ., 

Ekselans B. Adolf Hitler 
Almanya Reisicumhuru ve Başvekili 
Hindenburg balonunun Lakehurst'da 

karaya inerken infilakından mütevel
lid müthiş felaketi büyük ~.ir he!e~an.. 
la haber aldım. Derin teessur hıssıy~ 

kabul buyurulmasmı ve kazaze. 
tunın . . 
delerin aileleri nezdinde bu hissıyatı-

eman olunmasını ekselanslarınma tere 
dan rica ederim. 

Ekselans Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Hindenburg balonunun ağır fel~ke-
.. un" e iştiraklerinden ve kaza-

ti teessur . 

d ıerin ailelerine vuku bulan tazıye. 
ze e . A 

. d n dolayı ekselansmıza samımı 
lerın e . ) 
teşekkürlerimi arzederım. (A.A. 

Yanlış bir haber 
Bir İstanbul gazetesinde, Ankara -

. h ttrnda bir tren kazası oldu, 
Kayserı a 

. k.. ü çöktü, lokomotif saplandı, 
bır opr . d.l 

b 
.. "k heyecan geçır ı er.,, 

yolcular uyu . . 
başlığı altındaki yazı üzerıne ke~fıye-
ti tahkik ettik. Ankara • Kayserı ara-

d ne bir tren kazası olmuş, ne 
sın a . 

.. "krnu"ş ve ne de Iokomotıf sap
köpru ço 

1 deg~i!dir Hadise ferbetona tah-
anmış · 

vil edilmekte olan bir köpriiden tren 

k n köprüdeki demir levhalardan 
geçer e .. 

b
. . . lokomotif altında kıvrılması u-
ırının . b' 

. bunun çıkarılması için trenın ır zenne, . . 
müddet tevkif edilmesinden ıbarettır. 
Başka hiç bir şey olmamıştır. 

Türl{ Hava l(urumu 
Genel MerlieZ 

toplantısı 
Türk Hava Kurumu Genel Merke~ 

kurulu, mayısın on beşinci cumartesı 
.. .. saat on altıda altı aylık toplan-gunu, • . 

S ··yelenn mer· 
tısını yapacaktır. ayrn u 
kez binasında bulunmaları rica olunur . 

t-·-·-·-·- • 

Aydıniıkt~;·-·ı;~d;ki~nıp' Fiyatları 
gelişen anlamlar Hakkında 
"c·· k orme ,, anlamının ifadesi 

Son zamanlarda kağıd fiatlarının ar
tışı hakkında türlü neşriyat yapılmakta 
idi. 

Göz ve Güneş Bir kağıd buhranının mevcud oldu-

II 

Tilrkçede "göz'' ve varyantları.ateş
le sinonimdir; bu tiplerin başlıcaları 
şunlardır: 

Köz (Rad. İl. Tarançı, Kırgız, Kkır. 
Orhon, !{oman), küz (Kazan = göz 
(Osnı. Azeri, Kumuk, Krim). 

köz (Osm.) "iyice küllenmiş ateş: 
köz kebabı" = kös (Rad. 11. Sagay, 
Koybal) "1. yanmış kömür, 2. sua'' 

kös (Rad. II. Uygur, Telellt, Altay, 
v. b.) =göz. 

Bu tipler, görüldüğü gibi, aferetik • 
tir, yani baş vokalleri düşmüştür; fakat 
daha arkaik ve daha tam şekli de türk -
çede saklanmıştır: ögök (Rad. I. Kü _ 
er.) == ''göz bebeği" dir; ögek (Uygur) 
ökek (Kaşgar Dh ını) ise, "yıldızlar 
burcu'' anlamiyledir. 

Bunların delaletiyle kös/ köz/göz 
sözünün doğuşunu meydana koymuş 

bulunuyoruz: 
ögök • *ögöğ • (.) göz ve ökök • 

*ököğ • (.) kös, z 
Demek ki bu sözün sonunda gördil

ğümiiz s, z orijinde bir saha unsuru de· 
ğil, bir konu (obje veya süje) unsuru 

idi. 
Bu genezi hindöröpeen dillerdeki 

mümessillerle de gcrçckliyebiliyoruz: 
Alois Walde (Cilt. I. sah. 169) gö

zün varsay ık temini: 

Ahmet Cevat EMRE 

Oques şeklinde kaydediyor. Bunun 
gözı köz/ kös ile iden tisi aşikardır; "q" 
den sonra gelen sonant "u-v'' Anadolu 
şivednde hala muhafaza olunmaktadır. 

Sanskritçede akş- temi "göz" anla
miyledir. Balt grupunda temin sonun· 
da ''s'' vardır: akis (litvan.) ''göz''; ge

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

' ğu hissini veren bu fiat artışının ıebeb
lerini aratfırdık. Bu hususta söz söyle
meye salahiyetli makamlardan aldığı
mız malumat ikinci sayfamızdadır. 

----·--···· .............. Piyango numaraları 
6 ıncı sayfamızda 

B~yük Önder Atatürkün Samsl1n:ı ayak bastıkları gün olan 19 nıayrs, spor ve 
gcnçlık bayrarnrnda Ankara mckteblileıinin stadyomcia yap:ıcaklart idnıa.ı sen. 
Jiklerinin ilk provası dün stodyomda yapılmıştır. lkinci pro\·a 17 mayısta ~aat 
14 de yaprlacaktrr. 

• 
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Günün içinden: 

Oç kumanda 
Bolu mebusu Cevad Abbas Gürer'in büyük bir heyecan içinde evel

ki gece söylediği söylev, türk kurtuluı tarihinin birçok değerli ve ma
nalı noktalarını aydınlattı: onu dinleyenler, Nablus sırtlarından Ra· 
yak tepelerine, Halebe, Adanaya, lstanbula ve oradan Samsun iskele
sine kadar Büyük Şefin arkasında yürüyenlerin heyecanını duydular. 
Bu söylevi dinlediniz veyahud dün bu sütunlarda okudunuzsa Sakar
yarun, Dwnlupmarın, lzmirin, Lozanm ve Montrö'nün Büyük Şefin 
kafasında bütün bu merhaleler aş lırken en kati şekillerile yaşamış 
bul nduğunu sezmişsinizdir. 

Cevad Abbas Gürer, söylevini·n aonunda ''Sevgili Atatürkün bü
yük ve zengin tarihinin ancak bir yaprağını teıkil eden sözlerim bu
racla bitti,, diyordu. Hiç şüphesiz, bu, bir yapraktı; fakat en kudretli üs
lfıblara en büyük cildleri yazdıracak kadar zengni bir yaprak. Türkün 
alın yazısı o yaprak içinde silinmiş, gene o yaprak içinde yazılmıştır. 

Kız kulesi açıklarında demirli duran Bandırma vapuru... Boğaz
içinde güzel bir mayıs günü ve o güzelliğin üzerine çizme ve dipçikle 
çökmüş yabancı bir kordon .• 

Gene Gürer'i dinleyelim: ''Mustafa Kemal, vapurun hareketten alı
konulacağını sezerek kaptana §U emri verdi: BÜ TON SÜR -
ATINLE KARADENIZE!" 

Bu, türkü kurtarmağa koşan bl4yük kurtarıcının ilk kumandası idi: 
bu kumandayı dinleyen kaptan, pusulası bozuk ve paraketesiz bir ge
mi ile Karadenizin "yüksek ve azgın,, dalgalarını yenerek Samsuna 
varmıştır. 

O büyük tarihten birkaç yaprak çevirirsek Büyük Şefin ikinci kur
tan! kumandasını buluruz: 

-ORDULAR! iLK HEDEFiNiZ AKDENiZ! 
Birkaç yaprak daha çeviriniz: o zaman Atatürkün gür sesi size 

üçüncü kumandasını verir: 
-MUASIR MEDENiYET SEViYESiNiN ÜS-

TÜNE! 
Türk kurtulu,unun, harbımn, zaferinin, ihtilal ve inkılabının üç 

büyük kumandası bunlardır: 
Birincisini "deryadil,, bir kaptan dinlemişti; ikincisini kahraman 

ordu yerine getird; üçüncüsünü sağlamak ve gerçekleştirmek yolunda 

bütün bir millet seferberdir. 

Ziraat Enstitüsünde 
Hamid günü 

Yüksek ziraat enstitüleri talebesi ta
rafından tertib edilen büyük türk şairi 
Hamid töreni bugün halkevinde saat 
20.30 da yapılacaktır. Törene İstiklal 
marşiyle başlanacaktır. Tören progra
mını yazıyoruz: Önsöz, Kerim Ömer 
Çağlar, Musahabe, Ercumend Ekrem 
Talu, Ham·d, Nureddin Artam, Sanat· 
l r, (H~mid), Behçet Kemal Çağlar, 

H midden (şiir) Nureddin Sermin, Fin
ten'den, Hamdi Selçuk, Makberden, Ma
hire, Tezer'den iki tablo temsil), Mak· 
lıer (şarkı), Tarıktan (2 tablo, temsil). 

Umumi mağazalar 
tetkikleri 

Kurulacak umumi mağazalar etrafın
da Karadeniz sahillerimizdeki vilayet· 
lerde incelemelerde bulunan ekonomi 
b:ılt"nhğı iç ticaret genel direktörü B. 
Mümtaz dün şehrimize dönmüştür. U
mumi mağazalar şirketinin esas nizam
namesi bakanlar heyetinin tasvibine ar
zedilmek üzere başbakanlığa verilmiştir. 
Şirl:etin sermayesi 2 milyon lira ve mer
kezi Ankara olacaktır. 

Muğlada esnaf 
cemiyetleri teşkilatı 
Muğla, 12 (A.A.) - C. H. P. il mer

kez, ilçeyünkurulu esnaf cemiyetlerine 
çok önem vererek teşkilat yapmaktadır. 
Şimdiye kadar demirciler, ekmekçiler, 
kasablar, aşçılar, yapıcılar, marangoz, 
terzi, berber, esnaf te~ekkülleri kurul
muştur. 

·················································: . . 
~ HAVA ~ :................ . ·················· 
Dün, yagmurlu geçti 
Dün şehrimizde hava az bulutlu ve 

hafif rüzgarlı iken öğleye doğru bulut
lanmağa başlamış ve saat 15.37 de rüz
gar hızını arttırarak saniyede 20 metre
yi bulmuş ve hafif gök gürültüsü ile bir
likte çisinti yapmıştır. Akşam üzeri fa. 
sılalarla yağış olmuştur. Dün ısı ancak 
17 dereceye kadar çıkabilmiştir. Meteo
roloji işleri genel direktörlüğünden ve
rilen maHimata göre dün yurdun Trak
ya, Kocaeli, Ege mmtakaları az bulutlu, 
şarki Anadolu ile Karadeniz ıahilleri 

bulutlu, diğer mıntakalar kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. En çok yağış Sankamış
ta olmuş ve kara metreye 22 kilogram 
,su bırakmıştır. Dün en düşük ısı sıfırın 
Ü tünde olmak üzere Erzurum ve Van
dal, en yüksek ısı da İzmir ve Bodrum· 
da 24 c recedir. 

Nurettin ART Alrf 

Üstadlara ihtifal 

İstanbulda Şehremini 
halkevinin çalışmaları 

Geçenlerde tiyatro edebiyatımızın 

kıymetli üstadı Musahib zade Cel5.l için 
güzel bir gece yapmış olan Şehremini 
halkevi edebiyat tarihimizin büyük kıy
metleri için sırasiyle bir çok ihtifaller 
hazırlamıştır. 

1 haziran gecesi "Şeyh Galib" gece
si, 1 S haziranda '' H useyin Rahmi" ge
cesi yapılacaktır. Bundan başka dıger 
türk büyüklerinden bir kaçı için de ih
tifaller yapılacaktır. 15 temmuzda ilk 
türk etnografyacısı olan ''Çaylak Tev
fik'', 1 ağustosta ilk defa türk darbıme
sellerini toplayan Tekezade için, 15 
temmuzda Tanburi Cemil ve 15 teşrini 
sanide kömür havzasında ilk kömürü 
bulan uzun Mehmet için ihtifaller tertib 
edilecektir. 

Çocuklar için kitabi~ 

- Yetişmekte olan kızınıza veya 
oğlunuza hangi kitabları okumala. 
rını tavsiye edersiniz? Bu sualin a
ğır başlrca, fakat tamamiyle nazari 
cevabı "kendi mekteb kitablarınr !,, 
olabilir, ve bu takdirde, bu sual de 
hiç sorulmamış sayılmak lazımgelir. 
Zira okumasını tanzim etmiyecek 
olursanız, kızrnrz veya oğlunuz, eli
ne geçen her kitabı okuyacak ve yal. 
nrz mekteb kitablarını okumasında 

ısrar edecek olursanız, bu sefer de, 
gene her eline geçen kitabı, fakat 
sizden gizli okuyacaktır. 

Çocuklar çin yazıldığı iddia olu
nan Nat Pinkerton hikayelerini veya 
çocuk gazetelerini dolduran kanlı 

bıçaklı efsaneleri kızınıza veya oğ. 
lunuza okutmak cesaretini kendıniz
de buluyorsanız bu mevzu üzerinde 
durmayınız; onun taze ruhunda, ta
ze dimağında Jıer okuduğu satırın 

bir tesiri olacağrna kani bulunanlar. 
dan iseniz kendisine yaşama zevkini, 
muvaffak olmak cesaretini, düşünme 
kudretini, duyma kabiliyetini vere. 
bilecek eserleri seçiniz. 

Nurettin Artam'ın .Rudyard Kip
lingden ve zarif bir cild halinde ne§. 
rettiği Cengel Hikayeleri seçeceği
niz güzel eserlerdendir. Birinci cil. 
di Cengel kitabı adiyle birkaç ay e. 
vel çıkmış olan bu değerli eseri bu. 
rada tarif ve takdime lüzum gör
miyorum. 

Ormanlar içinde yaşıyan vahşi 

hayva11/ar arasmda bir insan yavru. 
sunun nasıl biiyıimüş olduğunu aıı-

ULUS ========================================= 13-5-1937==::::::::1 

Kiğıd 
Fiatları 
Hakkında 

Kağıd fiatlarınm artışı ve artma se
bebleri hakkında yapılan neşriyat dola
yısiyle alakalılardan vaziyeti sorduk. 
Aldığımız malUmat şudur : 

"- Son zamanlarda bir kağıd buh
ranının mevcudiyetinden sık sık bahse· 
dildiği işitilmektedir. Gerçekten geçen 
senenin sonlarında başlıyarak 1937 baş
lanğıcındanberi çok hızlı bir seyir takib
etmiş olan fiat yükselişi yüzünden mem· 
lekette kağıd müstehlikleri ve bilhas
sa mecmua ve kitab tabileri müşkül bir 
vaziyete düşmüş bulunmaktadırlar. 

Bu fiat yükselişinin sebeb ve amille
ri etrafında garib ve yersiz bazı şayia
lar da dolaşmakta olduğunu işitiyoruz. 
Mesela bazı kimseler, İzmit kağıd fab
rikasının ziyan etmemesi için kağıd fi. 
atlarının suni surette yükseltilmiş ol· 
duğunu iddiaya kadar varıyorlar. Böy
le bir iddianın ne derece yanlış oldu
ğunu anlamak için meselenin esasını bi
raz gözden geçirmek kafidir . 

Her şeyden önce dikkate alınması 

gereken nokta şudur ki fiat yükselişi, 
İzmit fabrikasının faaliyete geçmesinden 
önce başlamıştır. İzmit kağıd ve karton 
fabrikası, devlet endüstri programına 

dahil bütün Sümer Bank fabrikaları, ma
mulatına fiat tayin ederken, daha evvel
ce piyasada takarrür etmiş olan fiatları 
azami had olarak kabul etmeyi prensip 
ittihaz etmişlerdir. Bu haddi aşmak şöy
le dursun, devlet fabrikaları, maliyet 
fiatlarmı indirmek suretiyle satış fiat
larının düşürülmesi için daimi bir gay
ret sarfetmektedirler. Bu esasa istina
den İzmit ka~ıd fabrikası işe başladığı 
gündenberi aktettiği satış mukavelele
rinde milli piyasa fiatlarına daima ri
ayetkar kalmış ve hatta ham madde fi
atlarmm ehemiyetli surette yükselmiş 
olmasına rağmen teahhütlerini daha 
mutedil fiatlarla yerine getirmeye de
vam etmiştir. 

Bilindiği gibi kağıd endüstrisinin 
başlıca ham madde i sellülozdur. Fakat 
selülloz h:ırb endüstrisinin mühim ham 
maddelerinden biridir. Son yıllarda 

silahlanma yarışının harb endüstrisini 

hummalı bir faaliyete sevketmesi neti
cesinde dünya piyasalarında sellüloz 
fiatı büyük nisbetlerde yükselmiştir. 

Sellüloz odundan imal edildiğinden ta
lebin artışiyle sellüloz imaline yarayan 
odun fiatları da artmıştır. Sellüloz fi. 
atlarında bu yükseliş kağıd endüstrisi
ni sıkıntıya sokmuştur. Dünya piyasa-

latan Kipling, La Fontaine gibi, dil
lendirdiği bu hayvanlar vasıtasiyle 
hayatın kendisini yaşarken rastlıya. 
bileceğimiz kuvvetlileri, zekileri, 
cahilleri, kurnazları, müraileri, iyi 
kalblileri, kötü yüreklileri, hulasa 
bütün insan tiplerini karşımıza koy. 
muştur. 

Hayatın güçliiklerine ilk adımla. 
rrnı atmakta olan gençlere hayatın 
hakiJCatine dair bu kitabtan daha 
faydalr ders verecek kaç eser tanr· 
yorsunuz? • N. B. 

Şikayetin sebebi 

Bir kadın bir başka kadına anlatıyor· 
du: 

- Kocam öyle haaiı ve öyle müna
sebetsiz ki .•. dün bilseniz ne yaptr? Ço
cuğun kumbarasındaki parayı aldı ... 

-· Ayıb etmiı ! 
- Tabii ayıb. 
Ve bir an dütündükten sonra ilave 

etti: 
- Kumbarada, o geçen gün beraber 

beğendiğimiz, şapkayı alabilecek kadar 
para birikmişti. 

Bezelye ve flört 

Yediklerimizin asab cümlemiz, 
hazım cümlemiz ve dimnğımız Üze -
rindeki tesirleri hakkında hergün bir 
şeyler öğreniy:..ruz. Bir Avrupa gaze
tesine göre bezelye, hani fU tazeliği 

ile kartlığı bir kaç gün içinde biribiri
ni takib eden ve bir nevinin de yalnız 
toparlak içleri yenen malum aebze, 
crl,eklerde ve kadınlarda sonsuz bir 
flört ihtiyacı tevlid edermi'I 

Adliyecilerimiz arasında 
Terfi, tayin ve tahviller 

Yeni adliye tayin, terfi ve tahvillerine aid liste yüksek tasdikler 
geçmiştir. Kararname ile 500 den fazla adliyecimiz terfi etmekte ye
niden tayin edilmekte ve yerleri değiştirilmektedir: 

Maraş hukuk hakimliğine Me· Ankara sulh hakimi Yakub Kars 
nemen hukuk hakimi BB. Osman sulh hakimliğine, Kars aza muavini Ze· 
Nuri, Cebelibereket Müddei umu- ki Alanya müddeiumumiliğine, Bahke· 
miliğine aynı yer müddei umumisi sir sulh hakimi Mehmet Balıkesir sulh 
Fahreddin, Tercan hakimlğine hakimliğine, İzmir asliye aza muavini 
Çarşamba hukuk hakimi İdris, Hikmet İzmir azalığına, Gelibolu miıd· 
Kars müddei umumiliğine Mersin deiumumisi Mustafa Cemil Gelibolu 
müddei umumisi Şerefeddin, Sö· müddeiumumiligine, Keskin ceza hakim-
ğüd müddeiumumiliğine Eskişe- ligine Söke icra memuru Yusuf, Behi ni 
hir müddei umumisi Fahreddin hakimi Mehmet Nazım Behisni hakimli· 

Gebze hukuk hakimliğine İzmir aza- ğine, Sultaniye hakimi Huseyin Husnu, 
sı Mehmet İsmet, Amasya reisligine o Bolvadin hukuk hakimligine, Bayındır 
yer reisi İbrahim Ethem, Gebze hukuk hukuk hakimi İsmail Safa, b ındır hu· 
hakimi Hüseyin Karadeniz Ereğlisi hu- kuk hakiml"gine, Ankara sulh hakimi 
kuk hakimliğine, İstanbul sulh hakimi İsmail Hakkı Ankara sulh hakimligine, 
Ahmet Tevfik İstanbul sulh hakimliği· Samsun hakimi Ragıb Samsun azalıgı· 
ne, İstanbul azası Abdurrahman İstan· na, Kocaeli muddeiumumi muavini Tev· 
bul azalığına, Yozgad sulh hakimi İsma- fik Hayrabolu hakimliğine, Kastamoni 
il Hakkı Yozgad sulh hakimliğine, Pa- müddeiumumi muavini Tahir Haran sulh 
zar sulh hakimi Mersin Pazar hukuk hakimliğine, Ala ehir müddeiumumili· 
hakimliğine, Manisa sulh hakimi İbra- ğine Alaşehir miiddeiumumi i Ali Hay• 
him Pazar hukuk hakimliğine, icra mua- dar, Kahta müddeiumumili v ine Seydi· 
vin hakimı Hasan Tahsin Adana icra şehir müddeiumumisi Ömer Fuad, 
muavin hakimliğine, Demirköy sulh ha- Silvan müddeiumumiliğine Bozkır mud· 
kimi Tevfik Demirköy sulh hakimliğine. deiumumisi Tahir, Edime sulh hakimli· 

İstanbul sulh hakimi Hasan Tahsin ğine Nallıhan muddeiumumisi Süley· 
İstanbul sulh hakimliğine, Demircikoy man, Dikili sulh hakimliğine Dikili sulh 
hakimi Abdülşekur Demirciköy sulh ha- hakimi Salahaddin. 
kimliğine, Refahiye hakimi Mustafa Sah- Ankara sulh hakimliğine Ankara 
ri Refahiye hakimliğine, Urfa müddeiu- sulh hakimi Hasan Halid, E me hakim-
mumiliğine Diyarbekir müddeiumumi liğine Pulath hakimi Halid, Bartın miıd· 
muavini Fahri, baş müddeiumumi mua- deiumumiliğine Fatıa ceza hakimi İbra· 
vinliğine baş müddeiumumi muavini him, Zara hakimliğine Zara hakimi Ab-
Hamdi. Artvin müddeiumumiliğine Ka- dürrahman, Ayvacık müddeiumumiligi· 
raman müddeiumumisi İsmail. Malatya ne Ayvacık müddeiumumisi Hayreddin, 
müddeiumumiliğine Alanya müddeiumu- Söğüd müddeiumumiliğine Sogüd müd· 
misi Ali Rıza, İskilip müddeiumumiliği- deiumumisi Hasan, Erbaa müddeiumu• 
ne İskilip müddeiumumisi Hasan Tah· mi muavinliğine Erbaa müddeiumumi 
sin, Osman ili sulh hakimliğine Osman muavini Arif, Sürmene müddeiwmumili· 
ili sulh hakimi İsmail Hakkı. ğine Gerze hakim muavini Mehmet Nu· 

sına nazarann memleketimizde kfiğıd 

fiatlarının daha bariz bir nisbette yük
selmiş olması~m ayrı bir sebebi de sel
li.iloz ve kagıd amili bazı memleketlerin 
ancak döviz mukabilinde satış yapmak 
istemeleridir. İşte her türlü kağıd ve 
karton nevilerinde, geçen senelere na
zaran vukua gelen büyük fiat yükseli
şinin asıl sebebleri bunlardır. 

Gerek idhal edilen, gerekse memle
kette imal edilen kağıdların fiatları, 

ham madde fiatlarının yükseliş seyrini 
takib ederek artmaktadır. Bu itibarla, 
görülen anormalliğin sebebini da11il
de değil, dünya piyasalarının temayül
lerinde aramak lazımdır.,, 

Hatırlıyor munınuz? 

1 - Zirai kredi kooperatifleri 
kanunu ne .zaman kabul edildi ? 

2 - Yeni belediye kanununun 
kabal tarihi nedir ? 

3 - Afar hanii yıl kaldırıldı ? 
4 - Halta tatilinin kabul ta-

rihi nedir ? 
5 - latanbulda ilk matbaa ne 

zaman açıldı ? 
Dünkü suallerin cevabları 

S - Tayyare Cemiyeti ne za
man kuruldu ? 

C - 16 şubat 925 de. 
S - Tekaüd kanunu hangi ta

rihte kabul edildi ? 
C - 8 haziran 930 da. 
S - Ölçülerde metre sistemini 

ne zaman kabul ettik ? 
C - 1 nisan 931 de. 
S - Anadolu demiryolu ne za-

man satın alındı ? 
C - ı ikinci kanun 928 de. 
S - Anayasamızdan dine aid 

maddeler ne zaman çıkarıldı ? 
C - 10 nisan 928 de. 

Sebzelerin Üzerimizdeki tesirlerin
den bahse batlamıfken şunu da ha • 

ber verelim ki, zamanımızın en ileri 

biolocia mütehassm olan Kopenhag'· 

lı Doktor Haaken'in yaptığı tetkikler-
den lahananın sebat ve inadr, ıspana· 
ğın enerjiyi inkitaf ettirdiği ve b

0

7.im 
gelin fasulyası dediğimiz beyaz fo • 
sulyanrn ise sinirleri kuvvetlendirdiği 
anla,ılaktmadır. 

ri, Ankara icra memurluğuna Ankara 
icra memuru Zeynelabidin, De ince sor· 
gu hakimi Ali Süreyya Derince sorgu 
hakimliğine, Maraş müddeiumumi mu· 
avinlil'!ine Nigde müddeium mı muavini 
Zeki Behçet, Siverek müdd i mum"li i· 
ne Adı yaman sorgu hakim" İdris, Acı 
payam müddeiumumi muavinl 'ne Kuş· 
adası sorgu haktmi Alım t, Ardahan 
müddeiumumiligine Sürmene h kim mu• 
avini Ömer Hikmet. 

Mihalıcık muddeiumumiligine C<:y· 
han hakim muavini Remzi, Kadirli müd· 

deiumumiliğine Elbistan aza muavini 
Rasim, Hilvan sulh hakimliğine Urfa ha· 

kim muavini İhsan, Samsun icra memur• 
luğuna Samsun aza muavini Hacer, İs
tanbul müddeiumumi muavinliğine İs

tanbul müddeiumumi muavini İhsan, İp· 
sala sulh hakimliğine İpıala sulh haki
mi Feyzi, Ankara müddeiumumi mua-

vinliğine Ankara müddeiumumi muavini 
Mebrure, Ankara sulh hakimliğine An· 
kara sulh hakimi Celal, İstanbul müdde· 

iumumi muavinliğine İstanbul müddei· 
umumi muavini Necati, Fatsa müddeiu
mumiliğine Ordu aza muavini Süley· 

man, Bursa icra memurluğuna Ankara 
icra memuru Fahrünnisa, Nezih müddei• 

umumiliğine Maraş müddeiumumi mua• 
vini Salahaddin, Ceyhan müddeiumumi

liğine Behisni müddeiumumisi Abdülke· 
rim, İstanbul müddeiumumi muavinliği-

ne İstanbul müddeiumumi muavini Os· 
man Orhan, Serik müddeiumumiliğine 

Serik müddeiumumisi Fahreddin, Behis· 
ni müddeiumumiliğine Anteb müddeiu

mumi muavini Mustafa, Şarki Karaagaç 
müddeiumumiliğine Lice müddeiumu
misi İbrahim, Lice müddeiumumiliğine 

Şarki Karaağaç müddeiumumisi Lutfi, 

Akseki müddeiumumiliğine Akseki mud· 

deiumumisi Hayreddin, Bolvadin müd· 

deiumumiliğine Bolvadin müddeiumu
misi Vahab, Kelkit müddeiumumiliğine 

Kelkit müddeiumumisi İbrahim Ethem, 
Mecid özü müddeiumumiliğine Mecid 

özü müddeiumumisi Nadir, Ergani Os· 

maniye müddeiumumiligine Ergani Os

maniye müddeiumumisi Zeki, Pasinler 

müddeiumumiliğine Pasinler müddeiu
mumisi Saffet, Urla müddeiumumiligine 

Urla müddeiumumi muavini İbrahim, 

İstanbul müddeiumumi muavinliğıne 

Ankara müddeiumumi muavini Rıfat, Gi· 

reson icra memurluğuna Kuruçay ıniıd· 
deiumumisi Cemal, Suruç hakimli lııe 

- Sonu yarın -
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Asiler ilerlemekte 

Polis kuvvetlerile olduklarım bildiriyorlar Konferansı 

Kağrd fia tları neden 
yükseliyor 

A hıncı George'un taç giyme me • 
rasimi arasında Londra'da im -

paratorluk konferansı da içtima ede
cektir. İngiltere imparatorluğunu tef
kil eden dominyon mümessillerinin 
İftirakiyle zaman zaman toplanan bu 
içtimalarda imparatorluğu alakadar 
eden meseleler görüıülmektedir. tik 
içtima büyük harb içinde olmuıtur. 
Büyük barba kadar İngiltere ge
nİf bir sömürge imparatorluğu idi. 
Gerçi bir takım sömürgeler iç iılerin
de muhtardılar. Fakat dıt itleri ve mü
dafaa meseleleri Londra hükümeti -
nin elinde idi. 

Guernika, 12 (A.A.) - Asi kuvvet-

cumhu r l•yetçı•ıer çarpıştı leri dün ileri hareketlerine devam ede. 
rek kesif bir topçu ve tayıyare hazırlı-
ğından sonra Lorrabezua ve Bilbao mü. 

AKŞAM'da Mecdi Sadrettin Say
man, bu baılığı taııyan yazı11nda ki· 
ğıd fiatlarınc!a son zamanlarda göriilen 
yükselişin mem'ekette bir ııkıntı ya• 
ratmış olduğunu, ancak bu buhranın te

beblerini memlekette daha yeni kurul. 
maya başlanmıı olan milli kağıd endüı
trimize atfetmek istiyen ıayiaların yer .. 
sizliğini kaydederek bahalılığın selüloz 
fiatlarının dünya piyasasında yükaelmiı 

Dublin 12 (A.A.) - Serbest İrlanda devleti yeni ana yasanın i- dafaasının merkez burcu olan Golda. 
kinci görü~meıi geri bırakılmıttı• ~~gün, İngiltere kır:ı~ını~ İrlanda İş- kano vadilerine hakim buluan bütün 
lerinden tamamile çıkanlmaıını ıstJhdaf eden bu pro1emn konu§ul- Vizkargui sıra dağlarını zaptetmişler-
masına, kıralın taç giydiği günde dahi devam edilecektir. dir. 

Büyük harb başladıktan sonra İn
giltere, yaılanmıt bir ana gibi, genç 
dominyonlarının yardımını istedi. 
Bunlar da bu yardımı yaparken, ne 
uğurda sarfedileceğini bilmek istedi
ler. Ve büyük harb içinde ilk impara
torluk konferansı toplandı. Sulh kon
feransı toplandığı zaman, imparator
luğun murahhasları da müstakil dev
let mümessili gibi müzakerelere işti
rak ettiler. Ve dıt politikanın tedvi -
rinde ana vatanın dominyonlar ile 
teşriki mesai etmesi prensip olarak 

Dün bu husustaki konuşmaları açan 
Irlanda serbest devleti icra heyeti reisi 

demiştir ki: 
''- Bu kanun ile reise diktatörlük 

vermek bahis mevzuu değildir. Bilakis 
yegane salahiyet sahibi millet olacak· 

tır. 

Taç giyme merasimi dolayısi.yle İ~-
giltere aleyhine nümayişler ~ertıb ~edil· 
mesi hakkındaki kati yasaga ragmen 
nümayişlerde bulunan İrlandalr cumhu
riyetçiler ile polis arasında dün akşam 
şiddetli çarpışmalar olmuştur. . 

Bu nümayişçilerin toplantı hedefı şu 
suretle ilan olunmuştu: İngiltere kıralı
nm İrlanda kıralr olarak taç giymesini 
protesto etmek ve hemen İrlanda cum
huriyetinin ilanını taleb eylemek için nü· 

mayiş. . • 
Polisin müdahalesi üzerine, şehrın bır 

çok yerlerinde gürültü çıkmış ve çarpıı· 
malar olmuştur. Bir çok yaralı varır. 

Bir özbek tiyatro grupu 
Moskovaya gidiyor 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Özbek devleti tiyatro musi
ki grupu 14 mayısta Moskovaya gele. 
cektir. 350 kişilik olan bu grupda, milli 
musiki aletleri orkestrası, 120 solist, 
şantör ve dansör vardır. Bu heyet, 21 
mayısta başlıyacak özbek festivaline 
iştirak edecektir. 

Özbek milli artistleri arasında, Ki
gur tamar hanum, Abrar Kidoyatov ve 
saire, dram muharrirlerinden Aşen ML 
manov, Ankaba,y ve şair Halim ve A

limcan da vardır. 

Bu festival esnasında Gülsaray dra. 

mı ile Ferhad ve Şirin musikili piye· 

ıi gösterilecek ve birçok konser de ve. 
rilecektir. 

Asilerin yeni mevzileri Amoredie. 
tas'r dogrudan doğruya tehclid etmek. 
tedir. 

General Mola, Bask cephesindeki 
harekatı bizzat idare etmektedir. Mü
t~~rrızla·r~ .büyük zayiat vermi~lerdir. 
Soylcndıgıne göre 1.000 kişi ölmü:i ve 
2.500 kişi yaralanmıştır. 

Japonya ve Burgoı hükümeti 
Londra, 12 (A.A.) - Japonyanın 

Burgos hükümetini resmen tanıdığ ı Sa. 
lamankadan bildirilmi se de bu haber 
Tokyodan tekzib edilmiştir. Japon hü. 
kümteinin ancak Franko muzaffer o
lub Burgos hükümetini Almanya ve ltal. 
yadan baDka devletler tanıdıktan sonra 
bu hükümeti tanıyacağı ilave olunmak-

olmasından i1c>rİ geldiğini ıöyliyor ve dj. 

yor ki: 

'' - lzmit kağıd fabrikamız, düny~ 
kağıd endüstrisinin dahil olduğu bu müt 
kül vaziyetten tabiatiyle kendini ııyıra· 
rnamıştır. Scllüloz fabrikamız ancak önü
müzdeki yıl işlemeye başlıyabileceğia. 

den lzmit fabrikamızın muhtaç bulun
duğu ham maddeyi drşardan tedarik za· 
rureti ve bunu almak için karıılatılaa 
ıerbest döviz tedariki mecburiyeti ba 
zorlujun başlıca imillcridir. 

kabul edildi. f ngiltere bundan sonra 
her meselede dominyonlarma danı • 
ıarak hareket etmiıtir. Ve 1921 aene
sinde lngiltere ile Japonya arasında
ki 1902 ittifakının feshinde Londra -
dan ziyade dominyonlar amil olmuf
tur. 

Hitler -Musolini konuşması 

« Hindenburg » 
kurbanlarının naişleri 

A vrupaya gönderildi 
Nevyork, 12 (A.A.) - Diin akşam, 

burada, Avrupaya nakledilecek olan 

Lakhörst kurbanları için bir ihtiram me

rasimi yapılmış ve bu merasimde Alman

ya büyük elçisi Cuther, kumandan Ree

sendahl ile İsveç konsolosu kısa nutuk· 

Jar söylemiştir. Bu merasime Amerika 
ordusu namına miralay Baired ve bahri· 

yesi namına amiral Laning iştirak et
miştir. Merasimde, Avusturya ve İsveç 

konsolosları ile eski muhariblerden bir 

grup bulunmuştur. 

Bu yükselmenin hakiki sebebleriai 
takdir edemiyenler, kağıd fiatlarmdaki 
ıüratli yükıeliti; kiğıd fabrikalan11U%11l 
itlemeye batlamaıiyle meydana selen bir 
hadise telakki etmekten çekin· 
memişlerdir. Halbuki fiat te
reffularının amili yurd içinde bu
lunmadığı gibi; yükselmede lzmit fahri. 
kaaının faaliyete geçmeıinden evel bat
lamıştır. lzmit kağıd ve karton fabrikaa 
devlet endüıtriıi programına dahil bü
tün fabrikalar gibi, mamulatını mümua 
nin piyasalarnnızda ötedenberi tekarrür 
etmiş fiatlarını &atıf fiatı azami haddi 
olarak kabul etmiştir.,, 

Fakat dominyonların Westmins • 
ter kanunu le imparatorluk içindeki 
hukuki vaziyetlerinin kati olarak ta -

yininden sonradır ki imparatorluk 
konferansları ehemiyetlepniştir. Bu 
kanun ile her dominyon İngiltereye 

ve biribirine ancak kıral ile bağlı birer 
müstakil devlet vaziyetine geçmiıtir. 
İngilterede bir "müstakil devletler it -

tihadı olduktan sonra bu müstakil 
devletler arasında siyasi, askeri ve ik
tisadi sahalarda teıriki mesai için za

man zaman konferanslar toplamak 
icabetmiıtir. Bu konferansların en 

ehemiyetlisi imparatorluğu bir ikti
sadi kül yapmak maksadını güden 

Ottava konferansı idi. Beş sene evvel 
toplanan bu konferanstan sonra da 

bir çok içtimalar yapılmıştır. fakat 
bugün yarın, Londrada açılacak olan 

konferansın başlıca ehemiyeti, bu 
Ottava mukavelesi müddetinin bit· 

mek Üzere bulunmasındadır. Bina
enaleyh belki de bu mesele hakkında 
bir karar verilecek. Ottova tecdid e
dilecek mi? Değiştirilecek mi? Otta • 

va mukavelesi imzalandığı günden -
beri, İngilizler arasında bir ihtilaf 

mevzuu olmuştur. Bazı İngiliz iktısad
cıları, İngiltere ile dominyonlarrnın 

İmparatorluğu bir iktısadi kül vaziye
tine koymak için gümrük dıvarlarını 

yükseltmelerini, hem İngiliz ticareti, 
hem de enternasyonal ticaret bakı • 

mından zararlı görüyorlar. İngiltere • 
nin daha geniş bir ticaret politikası 

takib etmesini istiyorlar. Ve entema .. 
yonal ticareti genişletmek meselesi, 

Venedike giderek Berhtesgadene 
dönecek bir trenden bahsolunuyor 
Viyana, 12 (A.A.) - Salahiyetli bir 

kaynaktan alınan haberlere gö~e, beş 
vagon - salondan mürekkeb bır a!-'11~ 
treni mayısın on beşinci cumartesı gü
nü Venedik'e gidecek ve oradan 17 ma
yıs saat 15 de Burhtesgadene hareket 
edecektir. 

Berlin ve Romadan bu sabah resmi 
Avusturya mahfillerine gelen haberler, 
bir Hitler - Musolini konuşması için a
lman tertibatta değişiklik olduğu bil
dirilmektedir.· 

Romadan alınan haberler, bir kaç 
gündenberi Duçenin seyahati bahis mev
zuu olduğunu ve Duçenin B. Hitlerin 
ziyaretine mukabele edeceğini teyid et· 
mekte ve fakat bu seyahatin tarihi pek 
yakın olarak tasrih edilmemektedir. 

Viyana resmi mahfillerine Berlin· 

den gelen haberlerde ise, geçeceği bil

dirilen trenin resmi mahiyeti reddedil

mektedir. Vuku bulan değişikliğin ko

nuşmanın tarihine mi yoksa yalnız se· 

yahatın güzergahına mı taalluk ettiği 
bilinmemektedir. 

ltalyan mahfillerine göre 

Roma, 12 (A.A.) - Havas ajansının 
Viyanadan alarak güya Musolini ile Hit· 
!erin gelecek yortularda görüşecekleri
ne dair verdiği haberi mevzuu bahis e
den salahiyetli mahfiller, Avusturya de
rniryolları idaresince yapılmakta olan 
hazırlıkların her hangi bir Musolini -
Hitler konıışmasiyle katiyen aJakalı 
olmadığını ve bu bahta henüz bir şeye 
karar verilmediği bildirilmektedir. 

Kont Ciano büyük bir 
nutuk ve~ecek 

Roma, 12 (A.A.) - Dış bakan Kont 

Ciano yarın mecliste politikaya 

büyük bir nutuk söyleyecektir . 

dair 

Musolini de cumartesi günü korpo

rasyonların üçüncü yıl toplantısı dola· 

yısiyle Kapitolde söz alacaktır. 

Elektrik şirketi davası 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Gümrük 

kaçakçılığı suçiyle elektrik şirketi a-

/Fransız Büyül{ Elçi i 
harel{et etti 

l hine açılan davaya bugün öğleden 
ey .d 

evci ve sonra ihtisas mahkemesın e 

devam edildi. 

B. Salah Yargı'nin 
teftişleri 

lstanbul, 12 (Telefonla) - Adli.~e 

Fransız Büyük Elçisi B. Ponsot dün 

akşam Parise gitmek üzere 1stanbula 

hareket etmiştir. B. Ponsot 18 mayıs. 

ta Pariste bulunacak ve Dış Bakanı-

mız B. Tevfik Rüı tü A rasla temasa 

gelmek üzere 20 mayısta Cenevreye gi. 

decektir. . • müste~rı B Saliin Yargı bugun 
sıyası r- · . • • 

Cenaze alayının yapılmış olduğu 

Hamburg • Amerika seyl'.İsefain kum

panyası rıhtımında 10.000 kişi hazır bu

lunmuştur. 

Bayrakla r, ve çiçeklerle örtülü olan 

bir ıtok tabut, bunları Almanya'ya götü· 
recek olan Hnmburg vapuruna irkab e· 

dilmeden evvel rıhtıma konulmuştur. 

Facia tahllikatı devam ediyor 
Nevyork, 12 (A.A.) - Hindenburg 

balonu facias .nı tal:\kike memur komis. 

yon bugün yere inme ekipine kumanda 

eden teğmen Ayler'i dinlemiştir. 

Tayler'in kanaatine göre yangın bir 

patlama neticesinde çıkmıştır. Çünkü 

ilk alev sütunu dümenin tam üzerinden 
yükselmiştir. 

Patlamanın sebebine gelince, bunun 

motör borularındaki gazların geç kal

ını~ bir i\itialinden ileri gelmiş olması 

da mümkün değildir. Çünkü bu esna. 

da motörler işlemiyordu. Sonra kablo
lar tamamiyle kuru olduğu için balon
da birikmiş . olabilecek elektrikleri de 
nakletmiş olmalar na imklin yoktu. 

Nevyork polis müdüriyeti, en güzi. 
de taharri memurlarını ve eksperlerini 
tahkikat komisyonunun emrine verdi· 
ğini bildirmiştir. 

Kağıd fiatlarının dünya ölçüıünddd 
yükselişini karakterlendinnek için mu
harrir, 12.10.935 tarihinden 27.3.937 
tarihine kadar Londra piya&asmda Yai 
kağıdı fiatlannda % 42~5, gazete ka.ğı. 
dında % 78 bir artış kayıd edildiğini be
lirterek, fiatların mütemadiyen yükselİJ 
halinde bulunduğunu ıöyliyerek ilave 
ediyor: 

" - Görülüyor ki, piyasamızdaki ki· 
ğıd bahalılığının müessirini dahilde de
ğil hariçte aramak lazımdır. Dünya piya
salarında gerek ham, gerek mamul mad. 
de piyasalanndıı cereyan eden bu hare
ketlerin milli piyaaalanmızda da akiıle
rini yapmaması imkansızdı. Gerek idhal 
olunan, gerek dahilde imal olunan ki· 
ğıdların fiat.ları ham madde fiatlannm 
tereffuu seyrine tabi olarak yükıehniıler
dir. Geçen seneki sellü.loz mübayaa fİal· 
lariyle bu senekiler araıında % 116 ili 
134 niıbctinde bir yükseliş olm&11nda 
iz.mit fabrikasının bir rolü olmadığı gi. 

bi, bilakis bu dünya buhranı kağıd en· 
düatrimizi de 11kıntıya sokmuı bulun-
maktadır.,, 

Muharrir, memlekette ekonomik kaJ. 

kınma ile mütcnasib olarak kağıd iıtila

lakinin artmakta olduğunu, gelecek le

ne faaliyete geçecek olan ikinci kiğıd 

fabrikaaının da ihtiyacı karşılamaya Ü. 

fi gelemiyeceğini, hükümetin kağıd fiııl· 
!arının yükselişinden doğan vaziyetini 
hassasiyetle takib etmekte o!duğunu 

söyliyor." 

0N1VERS1TEL1LERIN SEYAHATİ 

malumdur ki günün meselesidir. Ot • 
tava mukaveleleri, yalnız İngiliz im

paratorluğunun değil, dünyanın iktı

aadi gidişinde ehemiyetli bir dönüm 

1't bul müddeiumumısı B. Hıkmet san . f . . 
Onatla birlikte bapishaneyı te tış ettı. Aıı.liarada bayındırlık çalışmaları j 

AKŞAM' da akşamcı, lıtanbul Ye 
Ankara hukuk talebelerinden 75 ter ki· 
ıilik iki kafilenin Samsunda birleıenık 
şark vilayetlerinde bir tetkik seyahatine 
çıkacaklan haltkındnki haberden mem
nuniyetle bahaed_rek diyor ki: noktası olmuştur. Çünkü lngiltere en 

ternasyonal mübadelede o kadar bü -

yük bir ağırlıktır ki, diğer devletlerin 
takib edecekleri ticaret politikası, 

lngilterenin hareket hattından müte
essir olmaktadır. 

İmparatorıuk konferansının met • 
gul olacağı diğer meseleler de impa -
ratorluğun dıt politikası, milli müda-
faa meselesi ve n akliyat işleridir. 

Filhakika, İngilterenin yeni başlıyen 
ve bütün hızıyle devam eden silahlan· 

ma politikası karşısında imparatorlu
ğun rolü ehemiyetleşmiştir. Domin • 
yonlar, anavatana ne şekilde ve ne 

mikdarda yardrm edebileceklerdir? 
İşte İmparatorluk konferansında gö
riişülecek olan meseleler bunlardır. 

İçtima İngiltere imparatorluğunun bir 
aile toplantısı olmakla beraber, impil

ratorluğun enternasyonal siyaset ve ik

tısad ve muvazenesindeki büyük ağır- ı 
lı~ı .. dol~~ısiyle, ~ndra müzakere~eri, 
butun dunyayı alakadar etmekted•r. 

A. Ş. ESMER 

lstanbulda ziraat sergisine 
hazırlıklar 

İ b 1 12 (Telefonla) - İstanbul stan u , . 
. t oda~ı vilayetin alt katında daı-

zıraa . . •v• h 
• bir sergi açmak için gırıştıgı azır. 

mı ·· ler Jıkları bitirdi. Mülhakattan numune . 

istenmi§tir. 

Gazi Köprüsü için 
tetkikler 

İ b 1 12 (Telefonla) - Beledi· stan u, . 
e Gazi köprüsünün Unkapanı cihetı~ 

y · · · de tet-
deki ayak inşası rneselesıru !erın 
kik ve ona göre tedbir tavsıye etmek 
.. ko''prü ana projesini hazrrlıyan uzere ~ dı 
mühendis Pijo'yu 1stanbula ç.agır • 
Pijo yakında İstanbula gelccektır. 

Kamutay Çağrıları 
* Adliye encümeni bugün saat 10 da 

toplanacııktır. . .. 
:ı. Arzuhal encümenı bugun saat 15 

de toplnacaktır. . 
:f. Büdce encümenı bugün saat 14,5 

da toplanacaktır. 

Ankaranrn yeni istasyon binasınrn inşaatı her gün bir parça daha ilerlemektedir. 
Resmimiz garın hemen bitmiş sayılabilecek bir kısmını gösteriyor. 

" - Yurd sevgisinin kalblere ıindi

riJmesini temin eden amiller arasında 

gözle görmek kadar tesir yapanı azdır. 

Oyle bir vatan toprağı iizerinde yaıı· 

yoı-uz ki, her parçası hususi bir ıüzel. 

Jikle gönu•leri çeker ve bir daha ayni. 

mıyacak surette kendine bağlar. Ancak 

türk vatanı çok geniıtiı·, nnkil vasıtalan 

henüz ihtiyaç nisbetinde ço •almamıı ve 

tenevvü etmemiıtir, seyahat masrafı da 
bahalıdır. işte bundan dolayıdır ki he

pimiz doğduğumuz parçnnın üzerinde 

yapışmıı gil>i yaşıyoruz. Yalnız yüksek 

tahsile heveı eden gençler muhtelif nOk

talardan kalkarak Ankaraya ve lıtan

bula kadar go1iyorlar. Halbuki Türkiye 

yalnız Ankara ve lstanbul değildir.,, 

Muharrir bu gıbi seyahatlerin artma. 
sını temenni ediyor ve muhtelif vilayeti~ 

arasında talebe mübadelesi usulünün te
essüsü faydalı olacağını söyliyor. 
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; Türkçe ana dildir i · 
~~ ..... ~ ................. .., ................................................ ! 

Ayd nlıktan budaklanıp 
gelişen anlamlar 

"G"" k 1 orme ,, an amının ifadesi 
Göz ve Güneş 

il 

(Başı 1 inci sayfada) 
ne bu dilde buz pınarı akas sözü ıiJe ifa
de olunmaktadır. Eski slavcada i&e oko 
= "eöz" .dür, ve bu şekil daha arkaik 
"okoğ'' dan geli§nüştir. 

Türkçe öğ( e)ök/ök(e)ök ~·ı. göz be-

(!0 
Türkçe ög(e)ök "'·'den 
Türkçe ok(e)ök 

H 

Slava "' ,. 
Lıit. •lc.i· .. 

" 
..Us . . .. 

Sanskr.. akş- ., 
Türkçe kös •• 
• .lcöz • .. göz .. 

Semantik 'ktymetleri: 1, ana kökün 
aydınltlt anhnm 2) prensipal kökle tıcm-

1111 Te '3) üncü unf>tlrla bir konuya (nı
yet ttzvana veya yıldızlar 4>w::ama) 
npteailrncktedir. 

Hindôröpcen dillerde ~v- .c IJ'"l!Y 
'temlerinden gc11.nıi'1 bir çok türerieY -rar
drr: bun1ardalci -v- fOMmi 44ğ" dea go{'• 

li~~ir. Başlıca ümemlleri fW11a:r
für: 

Kav-er (imlası: cav-; ılitin.~ "diJc
bt etmek, di.ldcat.le bakmak" «avih 
{~ritçe) ''tedbirli, ihtiyatlı: dik -
btle bak:lp &::>nunu dii§.üoıen", germeıı

.c.ede havy~ (Anglosakson} "teı:Da§Cl et
mek'' v_ b-

lştc bu aerjde de aynı .prensipleri, 
Güne§ - Dil prensiplerini ve Günct -
Dil .funetiğin.i he.r iki diller ailesinde 
hakm bulmaktayız. 

• • • 
Göz ı;e güneş (ate§) a.nlammm ifa -

desinde - v. ın yakın ~ (ego. te

"Jllerküz' unsuru da lkııUanıhnrştıT, •e 

bu istimal her iki diller ailesinde müş

terektir: 

Hindöröpeende göz anlamiyle, bu 
tipte sözlerle gözü anlatan diller var -
dır; 

Ermenice akn (genitifi akan) 
"göz'', grekke ckkon ve okuon "göz,, 
ba~lıca müme~ıı.illeridir; gre!:çe oJw-e·Ô 

"ihtiraz ve tereddüt etmek., yani karar 
vermeden dikkatle bakıp düşünmek" 

fiğli de bu temdcndir. 
Öbür yandan ermenicede güneşe de 

areg akn (yani güneş - göz, parıldar 

göz) demlmc1rtedir. Eronut-Meillet 
Higatinde ise güneşin VC<blarda "~" 
:teliklci edildiğini ve ermenicede ~
~ areg akn odeııilmcsiı:ıln bu eski iti -
kattan bir kalıt olduğunu .görüyocuz. 
Aynı eserde (Sah. 910) güneşin isimk
ri araştırılırken, !rJanda dilinde göze 
verilen "suil" ismnin. eskiden muhak -
kak güneşe verilen bir ism olduğu söy
lenmektedir. 

"ğ"' nin normal değişimleri bıı te
min muhtelif dillerdeki mümessillerin-

Ahmet Cevat EMRE 

beği, 2. yıldızlar burcu'', slavca oko (ğ) 
'göz"', Htvanca alcis ''göz'', akas "buz 
pman,, ,;anskritçe '8.kŞ- "göz", türkçe 
kösfiöz göz 'li'özlerinin etimolojik 
şemaları identilerini iyice göze çarp -
tırmaktadır: 

(2) (3) 
ök + ö(e)k (g-k) 
ök ö(e)k (ğ-k) . ok + o (ğ) . 

ak ıl- is (ğ-s) 

a.k + as (ğ4) 

ak ıl- "' (.ğ-s-ş} 
..: (.).lı: +- Ö& (ğ-s) 

(.)k + öz (ğ-s-z} 

(.)g + öz {ğ-s-z) 

de de ,görülmektedir (bu değişimler 
şunlardır: 1) ğ-h, s, 2) ğ-k, g, 3) ğ-y,v, 
4) ri~ıfır); erınenice ab, grekçe okkon 
"göz'' (ğ-k. g) değişim tipindendir; 
gene bu tipin sonor fonemiyle g~kçe 

g«n-1:>s "şaşaa,, seyn _ç, pırıl ttlı olmak lı k,, 
vardır. Slavcada ateş bu temin tüm şek
liyledir, ogon (rusça) = ''ate.Ş'' tir. 

Germen grupunda (ğ-b, s} değişim 

tipinde, -v. n ufamlı temler bizzat g"ü -
n~in ifadesine hirmrt etmiştir: 

Sım :(iııgiliz), :suaao (eski alnmı}, 
Sfuıae (alman) = güne~tir. 

Tiirkç.ede bu temin muhtelif tiple -
rini güne~ - ateş - şaşaa... ifadesinde 
kullanılmış buluyoruz. Başlıcaları şun
lardır: 

Kün (lehçelerin çoğunda) = gün 
(Osm.} ''güneş ve gündüz,,; Anadolu 

"ivcsindc -~uıı" tctaffuru orijinel bir 
"gy,, fonem.ine del.ilet etler.; bu tip zent
se hvea (ğ) "güneş'' tipine mutabıktır. 

Kiler lehçesindeki kanğ "bulutsuz, 
berrak hava" bu tipte bir sözdür. 

Türkçede (ğ-s) ve (ğ-y) tiplerinde 
mümessiller de vardır: 

Sun / syon- (Çuvaşça) ''alevle yan

mak" temi germence sun- .sıon- .. güneş,, 

temine tamamiyle mutablktır. Bizim 

ısıl2 (mak• da bu temin ti.im tiplerin

dendir. "ğ-y" de ~~ tipinin türk~ede 

başlıca mümcıısili yan- (malt, tır. Ço

vaşçacla ise yan. temi daha küçülmüş 

en- ~kline ~rmek:tcdir. 

İrdelemekte olduğumuz "-v. n'' li 

temlerdc gelipm bir 'kımak öteye git -

mekte, bir ''-es,, tümley eki ilave olun

maktadrr. 

Hindöropcende b~tıca mümessiller: 

Sanskritçe agnih, latince ignis .. ateş,, 
:tir. Bu sözlerin tür'kçe "g~ le idcn
tis1 işi.kardır, aralarındaki yegane fark 
"gün~" in aferetik bir tip olmasından 
ibarettir. 

•• * 
Eski medeniyetlerde hükümdarla -

Tm güneşle bir tutulmakta, her ikisine 
aynı ismin verilmekte olduğu bir kere 

1 19 mayıs 1919 un ilk yolcusu 
Evelki gece Ankara Halkevinde B. Cevad Ab

bcu Gürer'in verdiği değerli konleranatan sonra 
genç şairimiz Kamuran Boz.kır taraluwlan Ulu 
Önlerin huz.urunJa iTlf'ld edilmiş olan bir §ii.Tini 
sayfalarımıza alıyoruz: 

Gece gündüz kan .lcusarak 
ve parıltısile kör olaraJc yabancı :süngülerin .. 
Ölmek ne güzel şey • 

Döğüşerek siperlerde! 
Kafam uzaklarda, çocuk kalam .• 
ilk gururun güneşinde bileniyor hafuam! 
Ölmek ne güzel şey 

Kafam uuklar<lıl, çocuk kafam .. 
Bir deniz, bir gemi, bir adam: 

llk hatıram .. Döğüşerelc siperlerde ... 

Deniz ıdöğünüyor, enginde derıir: .• 
Kar.abıygan dalgalar ıköpürüyor_. 
Benim ~uk, 

Benim yanık yüreğimi 
Martılar götürüyor_. 

Şırrrak .. Şırrrrak 

Sahil suyunca ilerleyen bir gemi 
Köpüklü mor dalgslarrn koynunda 

Uzaklaşıyor 

YaiclaşryorH 

Zincirli arslanların böğürdüğü diyardan 
Martılar gemiye ilk selamı taşıyor: 

1 

1 

Grarıit kayaları tokatlıyor dalgalar .. 
Dalgalar, bulutlan kucaklryor dalgalar •• 
Dalgalar dağ/aşıyor dalgalar 

Ölmek ne güzel şey _ 
Döğüşerek siperlerde .•. 

Kaptan köprüsünde düşünen Adam, 
Bakarak uçurumlar yaratan dalgalara, 
Denizsiz yaşamıyan martılara: 

Dalgalar .. 
Ruzıar ... 

lraranlık, derin uğu.ltula.rla deniz~ 
Gitgide dötfişen bir şehri andırıyor .. 
Bir karanlık yağmur ıibi sulara 
Zi111ıcicli 11.rSJanlarrn ıslıkları srı:ıyor ... 
Çiziliyr>r gözlerimin içinde yine: 

• Vatansız yaşanamaz • 
Diyor. 

Gemiyi Samsuaa demirliyor, 
.y..y.* 

Bugün gibi tau, 

1 

Saatlarrnda ilmi1ı:leri sabunlu ipler sanana 
D~vuları dibinde aç yatılan melllleket.., 
ilk çocuk yilreffemi, 

Bugün kadar sıcak içimde onun yeri .. 
Neye baksam görürüm: 
ilk çocuk hafrzama 

Jlir ftba havası Kibi • 
Sarryor: 

1lk gurura getireD 
llk gemiyi. 

Düşm.ın süngüleria altındalci ıillet
Jnl~Jcteıı.se e.saretre-

Ey, Jul esvabllll' içinde, 
1ri çam gövdeli, köylü babam! 
ve sen ey, vücudumu Gece gii.ndüz kan kusarak; 

Ôlmek ne güzel şey. 
Doğüşerek siperlerde! 

Ağrılar içinde doğuran anam! • 
Sizden daha yakmdrr bana: 

Sahil suyunca ilerleyen bir geminin 
Kaptan köprüsünden martılar 

Beni dar kafesimden sıyırıp 
Güneşli ufuklara koşturan ADAM! 

Bu §4rluyı taşıyorlar denize. 
tnlernektense esarette 

--__., .......... .........-....-1 
CENGEL 

HiIUYELERi 
(iKiNCi CENGEL KİTABI) 

Mqhur ingiliz maharriri Ruclyard 
Kipling'in bu güzel eseri de: 
BiRiNCi CENGEL KIT ABI 

nı tercüme etmi~ olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimize 

çevrilerek zarif bir kita'lJ 
halinde çıkmı§tır. 

Ayrıca İngiliz muharririnin 'ilendi 
hayatı hakkında yazdığı: 

KENDlME DAiR 
adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarda 75 kuruşa 
satılma.' dır .._.............. ---~ 

daha sabit olmaktadır. 
Slavca knez ''hükümdar, prens .. , 

-gcrmeııc:e könig "kıral" türkçe "güneş'' 
le aynı etimolojik unsurlardan türemiş
tir: "könig'' i,Çin (Şrayder leksikon-) 
varsayık kun.':; temi verilmektedir ki kü
nes/güneş le identisins tereddüd bile 
k a.lmama k tadır. 

Bizde kullanılan kan/kağan (han/ 
hakan) sözleri de aynı tip temlerden • 

dir. 
Görülüyor ki, her iki diller ailesin

de, güneş - göz • ateş kategorisinn ifa
desinde aynı düşünüşü ve aynı fonetik 
kanunlarını hakim bulmaktayrz. Bu mi
salin öbürlerine katılmasyle de her iki 
diller ailesinde orijin birliğine, yani 
hepsinin türk orijininde birleştiğine 

kanağatimiz artmış bulunmaktadır. 

Muğla'da tarım 

kooperatifleri 
inkişaf ediyor 

Muğla 12 (A.A.) - 1930 da mcrkt
:ıin bCf bmununda kurulan tarım koo

peratifleri gün ~eçtikçe inkişaf etmek~ 
dir. A.z bir &ermaye ile kurulan bu te· 
şekkülün bugünkü sermayeıi 80 bin li
raya yaklaşmıştır. Tanın kooperatifleri 
tarafından tohumluk ihtiyacı için on bin· 
1erce lira ikraz: yapclımş ve mayıs ayın
dan itibaren de bütün ziraatçılar taksit
lerini ödemeye başlamıştır. Ziraat ban
kası kooperatifler ~ chemiyetli rnik

darda kredi açmıştır. 

Milletlerarası kupa yarqında ekip
lecimiz iyi derece aldılar 

Paris, 12 (A.A.) - Anadolu ajan· 
smın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugünkü rnilletlerarasmda kupa ya
n~ında ekipimiz umumiyetle iyi bir de· 
rece almıştır. 

İstanbul balkevinde Yunus Emre 
ihtifali 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Yunus 
Em~ ihtifali bu gece Halkevinde ya
pıldı. İhtifalde Bay Sadettin Nüzhet 
Yunus Emrenin hayatı, doçent Bay 
Ziyaeddin Fahri de felsefesi hakkında 
birer konferans verdiler. 

Yunan demiryollarmın tenzilatı 

İstanbul, 12 (Telefon) - Yunan de
miryolları idaresi İstanbul sezonuna 
gelecekler için yüzde 30 tenzilat yapa
<:ağını bildirdi. 

~O.V.1937: Ankara 
KSmuran BOZKIR 

·············~············ 
: RADYO : 
•••••••••••••••••••••••••• 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

12.30-12.50 Muhtelif pl!k neşriyatı, 
12.50.13.15 Plak: türk musikisi ve halk 
!llrikılan, 13.15.13.30 Dahili ve harici 
haberler, 17.30-18.30 lnkılab dersleri 
(Halkevinden naklen) 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30-19.00 Muhtelif plak neşriyatı, 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar• 

kılan, (Makbule ve arkadaşları), 19.30• 

19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat, 

19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şar-4 

kılan, (Servet Adnan ve arkadaşları). 

20.15-20.30 Muhtelif plak neşriyatı1 
20.30...20.45 Konfeans: Ferid Celil1 

20.45-21.00 Plakla d&ns musikisi, 21.00· 

21.15 ajans haberleri, 21.15...21.55 StücL. 
yo salon orkestrası, 21.55-22.00 Yarınki 
program ve istiklal marşr. 

İstanbulda satranç 
müsabakaları 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Ankara
daki müsabakalardan sonra satranç mü• 

sabakaları için teşebbüsler yapıldı. A
yın 16 sında Beyoğlunda İzmir kulü
bünde İzmir şampiyonluğu müsabakası 

yapılacaktır. 

Yakalanan morfin kaçakçıları 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bu nk

faM 6 morfin kaçakçısı suç üstünde 
ıyakalandc. Büyükadadaki imalathane
leri basıldı ve birçok malzeme ele ge. 

çirildi. 

Tefrika No. 29 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Nasıl 

M ary ve C hClTlea Lamb 
Nurettin ART AM 

lıoslanlrsınız? _, 

Bu asil kadınların kendisine karşı göstcr
(likleri sempati ve alaka, gence başka bir 
kuvvet veriyordu. Bu sayede o da harikalar 
gösteriyordu. Neticede hasmını yendi. A
<lamcağızı o kadar hırpalamış ve zedelemiş 
ti ki hiç hareket edemiyor, ağzını açıp tek 
kelime söylemiyordu. 

bir dostu idi. Onun için .zorba dük, bu cesur 
delikanlının, memleketten si.rrüp attığı kar
deşinin dostlarmdan birisinin oğlu olduğu
nu öğrenince duyduğu sevine nerr ... te döndü 
ve canı fena halde sıkılarak güreş yerinden 
ayrıldı. Bir taraftan delikanlının değerine 
hayran olduğu, bir taraftan da onun babasın
dan nefret ettiği için giderlten ''keşke bu 
genç. baska birisinin oğlu olsaydı,, demek -
ten kendini alamadı. 

yınız; eğer daha zengin olsaydım, size daha 
değerli bir hediye verirdim. 

Kadınlar baş başa kaldıkları zaman, Ro
salind'in yalnız Orlando'dan bahsettiğini 
gören Celia kuzininin genç güreşçiye gönül 
verdiğine kanaat getirerek dedi ki: 

- Senin bu kadar aşık olman mümkün 
müdür? 

Rosalind cevab verdi: 
- Babam, onun babasını çok seviyordu. 

hp babasının yanına gitmesini emretti. Bu 
emri geri alması için beyhude yere yal va • 
ran Celia'ya da şu sözleri söyledi: 

- Bu kızın burada bulunması, bana sı • 
kmtıdruı başka bir şey vermiyor. 

Celia bunun zerine dedi ki: 
- Vaktiyle onun burada kalmasında rs

rar eden ben değildim; çünkü o zaman onun 
değerini anlıyacak yaşta bulunmıyordum. 
Fakat şimdi, artık, onun kıymetini biliyo
rum. Uzun zamanlardır, onunla berabe~ 
uyuyor, uyanıyoruz; beraber ders okuduk, 
beraber oynadık, beraber yemek yedik. Ben 
onstız yaşıyamarn. 

Dük Fredrik, bu yabancı gencin göster -
diği hüner ve muvaff akiyetten pek hoŞlan -
mıştı. 'Bu maksadla kendisini himayesi altı
na almak için ismini, anasmm, babasının 
ıkimler olduğunu öğrenmek istemişti. 

Delikanlı isminin Orlando, babasının da 
Sir Rowland de Boys olduğunu söyledi. 

Orlando'nun babası Sir Rowland de Boys 
öle i bicka~ sene olmuştu. Fakat yaşadığı za
man, ı~~··ild dük'in sa<lık bir tebaası ve aziz 

Rosalind, beğendiği bu gencin babasının 
dostlamıdan birisinin oğlu olduğunu öğre -
nerek çok sevinmişti. Onun için Celia'ya de
diki: 

- Eğer bu delikanlının babamın dostla
rından birisinin oğlu olduğunu bilseydim, 
kendisine rica ederken gözyaşı da dökerdim. 

Bayanlar, yanyana oradan ayrıldılar. 
Sonra dükün ona karşı nefret gösterdiğini 
görerek, kendisine genç hakkında güzel bir 
takını siizler söylediler. Geri dönerken Ro -
salind babası, kendi babasınııt dostu olan bu 
babayiğit delikanlı He birkaç kelime konuş
mak istiyordu. Boynunda asıh bulunan bir 
zinciri cıkararak kendisine dedi ki: 

- Bunu benim armağanım olarak sakla· 

- Bunun için senin de onun oğlunu çok 
sevmen icab eder mi? O halde benim babam 
onun babasından nefret ediyor diye benim de 
kendisinden nefret etmem icab eder. Öy
le olduğu halde ben Orlando'dan nefret et -
mi yorum. 

Fredrik, bu delikanlının babası Sir Row
land olduğunu anlayınca, kardeşinin asilza
deler arasında birçok dostları bulunduğunu 
hatrrlıyarak kızmış, bundan başka kendisine 
merhamet ettiği yeğeninin de fazileti ile 
herkesin takdir ettiğini düşünerek ona da 
birden bire öfkelenmişti. 

Celia ile Rosalind, Orlando' dan bahse -
derlerken Fredrik, odadan içeriye girdi ve 
b:.:\- .. ,~ bir öfke ile Rosalind'e s&rayc.lan ayrı· 

Fredrik cevab verdi: 
- O, çok kurnazdır. Onun sakinliği, 

sessizliği, sonra insanlarla konuşurken gÖSi 
terdiği sabır ve ağır başlılık yüzünden her .. 
kes ona acnnaktadır. 

Senin onun için yalvannan ahmaklıktan 
başka bir şey değildir, cünkü o gidecek o~u.r .. 
sa sen daha ziyade parlıyacaksm; onun ıçın 
onun lehinde bir tek söz söylemek için bi· 
le dudaklarmı acına. Onun hakkında verdi .. 
ğim kararın itiraza falan tahammülü yok-
tur. (Sonu var} 



UL U 
~ 13- 5- 1937 

lngiliz K ı ralı dün taç giydi 
ve canlılık bulunmasına mukabil, şeb- ı 
rin merkezi olan Siti tamamen ıssız ve 
sessizdi. Buraya "ölüler beldesi,. deni-

Halk bu mümtaz davetlileri alkışlıyordu. 
Romanya veliahdı bilhassa alkışlanmış
tır. Başbakan, Baldvin' de şimdiye ka· 
dar görülmiyen bir şekilde, fevkalade 
bir surette alkışlanmrştrr. 

d (Başı 1 inci sayfada) 
e de yapılan tezyinat, her tarafa asılmış 

:~an bayraklar, manzaranın parlaklığını 
ır kat daha artırıyordu. Herkes şen, 

her kes ne§eli ve sevinçli idi. 

Yağmur durdu 
Dün gece yağan yağmur durmuş, fa

kat saat ikiden itibaren her tarafı ka
lın b' · ır sıs tabakası sarmıştı. Sonradan 
bu · . sıs de dağıldı.Hoparlorlar hava va-
zıyeti hakkında halka her an malfımat 
Veriyorlardı. Hava yağmurlu veya yağ
mursuz olsun askerlerin kaputsuz ge
çecekleri haberi halkı sı;;vindirmişti. 
Böylelikle herkesy askerlerin renk renk 
sırrnaıı üniformalarını görebilecekler· 
di .. 

Gece saat birden itibaren polis ala
Yın geçeceği caddelere varan sokaklar
da yapılan muvakkat tahta kapıları. o
tonıobillere kapadı ve bu mmtakada 
Y~lnu yayalar kaldL Bunların sayısı on 
hın kadardı ve çoğunu ka.dmlar teşkil 
e~iyordu. Hepsi gecelerini uykusuz ge
Çırmi9 olmalarına rağmen neşeli idiler. 

Uykuau.z geçen bir geceJ en sonra 
Otellerde, sokaklarda ve büyük mey

danlarda. halk balolarda olduğu gibi 
Vaktini sa.baha kadar dans etmekle ge
çirnıiitl- Tribünlerin son teı:tibaıtı ikmal 
olunuyor ve hunlu çiçekler, bayrak
larla &üsleniyor, bir taraftan da taşra 

şehirlerinden törende bulunmak üzere 
trenle gclmi~ olanlar, sokakların kala
balığını daha çok arttırıyordu. 

Büyük parklarda geceyi kurduklarr 
Çadırlarda g~mıiş olan askeri kıtalar 
sabah aaat üçte uyandırılmıştır. Bunlar 
bir müddet sonra: Bukingham sarayına 
Ve ala.ym:ı geçeceği yollarda kendilerine 
ayrılan y~lere doğru hareket emW)ler-
dir. • 

Kalabalık lazla~ıyor 

Saat 6.30. Kalabalık çok fazlıalaşmış. 
atlı polisler, askerler ve izciler, Traı
falgar Skuer'de alayın geçeceği kısım
dan balkı 9karmağa ve yan sokaklardan 
halkın buraya akın etmesine engel ol
ınağa başlamıştır. Halle uslu ve sakin 
olmakla beraber çok sevinçli ve neşe-

. li idi. Herkes ıı:p bir ağızdan şarkı söy-

lemekte idi. 
Artık halk alayın g~eceği yederin 

boyunu nralanmağa: başlamış ve asker
ler ~ kendi yederini alınış bulunuyor

du. Halkın hala sıraya giremediği yer
lerde polis otomobilleri böparlorlarla 

halka rehberlik ediyordu. Muhtelif 
noktalardaki askeri muıkalar, halkı 
eğlendirmek için marşlar ve oynak ha

vala.- çalryoıdu. 

Tribünler dolma~a ba§lıyor 
Tribünlerde yer satın almış olan se

yircileıı, sıralarma oturuyorlar, yüksek. 
devlet adamlariyle diğer davetliler, par
lamentro mrydannıdaki yerlerine geçi

yorlardı. Bazı kadınlar a)Jaklarına acaı
ib n yüksek tahta ayakkaplar ·.giyn:ıiş--
lerdi. Böylelikle kaldırımlarda, diğer 
seyircilerin üzerinden caddeyi rahatça: 
görebili~lardr. Bir taraftan da binler
ce satıcı halk arasında dola,arak günün 
programım, kıral ve kıraliçenin tereü
mei hallerini ve fotograflarını satmak

ta idiler. 

lebilir. 

Gazeteciler, lotoğralçılar, spikerler 
Törenin tafsilatını dünyanın her ta

rafına bildirmek için hususi tedbirler 

alınmıstrr. 4.000 muhbir, 2.000 muhar
rir. 6.000 mürettib ve gazete müvezzii, 
200 otomobil bu muazzam iş için çahş
maktadır. İngiltere ile Amerika ve sair 
yerler arasına hususi telgraf kabloları 
yerl~tirilıniştir. Muhbirlerin kilisede 
cereyan edecek törene iştiraklanna 
müsaade olunmuştur. Ayrıca altı fotog
raf muıı.biri dört saat müddetle kilise
nin içindeki tahta hücrelerin içinde mah
bus kalacaklardır. Bu hücrelerden an
ca:k makinelerin objektifleri dışarı bak
makta idi. İtalyanlar hariç olınak üze
re diğer bütün milletlere mensub sp~
kerler, tören hakkında dakikası dakı
kasına malfıınat ~ennektedirler. Ayrıca 
resmi radyo istasyonu yakrn Avrupa 
istasyonlariyle doğrudan doğruya mü

nasebet kurmuştur. 

Vestrninister kilisesinde 
Tribünlerdeki yerler taınamen dol

dı:ıktan sonra saat 6 da taç giyme töre
ninin yapılacağı Vestıninister ki~isesini'n 
on bir kaprsr birden açıldı ve bır çey
rek scraı içinde iki galeri ile büyük kub
benin altındaki yerler doldu. Kıratın, 
beş, kıraliçenin üç basamağı olan ~tı 
kilisenin iki yan kubbesi ile orta buyuk 

kubbesinin mihveri merke.ri ortasında 
bulunuyordu. Tahtın arkasında, kıralın 
Uç erkek wdeşine mahsus üç. koltuk 
bunların arkasında da esalet smıfmm 
erkek azasına aid yeder vardı. Bu sı
nıfın kadın azalarının yerleri, kıraliçe
nin tahtının arkasrnda idi. Parlaınento 
azaları da bunların arkalarında idiler· 
Sağda.ki koro mahalli kolt~arı yabaru:ı 
dtvlet reislerinin delegelerıne, sol~ 
koro mahli koltukları kor dipl<>ınatıge 
ayrılmıştı. Kilisenin içi çok ınuhteşeın 
bir şekilde süslenmişti. 

Orgun nağmeleri arasında ... 
Bu dekor içinde, tatlı ziyaiarın rşıl

trları ve Org'ın güzel nağmeleri arasın
da, davetliler birer birer yerlerini alr
yorlardr. Parlak roblarm fış.ıltılarr, mah
muzların hafif çmlayışlan işidiliyor, 
kadınların boyunlarındaki mücevherle

rin parlak ı'ıklarr, kilisenin yarı göl-
- eli yerlerinde akisler uyandırıyordu. 
fa1isede yer almak bakk:ma malik 8.000 
inıtiyazh davetliden bir çoğu, ihtişamlı 
uniforrnalarını giymiş oldukları 1:'1lde 

a oıara.k gelmişlerdi. Atlastan ıpek-
yay . l . . 
ten zarif ve muhte~nı elbıse er gıymıf 
olan kadxnlar da aynı suretle yaya gel-

mişlerdi, 
Büyük davetliler geliyorlar 
Saat 9 za bir kaç dakika kala japon 

. ve prensesi. onun arkasından da 
pren.sı sırasiyle Belçika prensi, Hollanda pren-

sesi Juliyana ve kocası, güzel yugoslav 
. O}ga ve kocası naib prens Pol 

prensesı 
. . Onun arkasından siyah frak· 

gelnıı~tır. . dt 
. 

1 
L'tvinof ve Grandi gehyorlar . 

ıarıy e ı . h 1 N orver ve lsV'eÇ velia d a-
Daha sonra ~ • Ieri prensesler, general Per-
rıyle zevce . . . ,_ cine has bir elibse gıymış olan 
şrng, .... en . delegesi, en sonuncu otorno-
Ef "'anıstaıı 1 . ti 

Valide kıraliçe geçerken 
Valide .kıraliçe Meri yanında İs· 

veç kıraliçesi Mod oltluğu halde diba el· 
bisesi ve nişanlariyle caddelerden gcicr
ken ona minnet ve şükran hislerini hatır
latmak istiyen halk kendisini hararet ve 
şiddetle alkışlamıştır. Halk arasında bü· 
yük bir heyecan ve sabırsızlık uyanrnağa 
başlamıştı Zira kıral ailesinin saraydan 
hareket ettiği ağızdan ağıza yayılmıştr. 

Kual ve luraliçe geliyorlar 
Hükümdar ailelerini taşıyan araba

lardan mürekkeb alay saraydan aynl· 
dığı sırada gün.eş de bulutlardan 12yrıl
ınış ve ortalığı yaldulr ışıklariyle aydın· 
latmağa başlamıştı. Valide krraliçenin 
arabsı geçtikten sonra, krral ve kıraliçe· 
nin fCTkalade süslü arabaları göründü. 
Bu anda halkın gösterdiği heyecan ve 
sevinci tarif etmek imkansızdır. Yolun 
iki tarafına sıralanmış olan on bfrıleıce 
kişi., kulakları çınlatan sevinç avazeleriy· 
le, hükümdara karşı olan sevgi ve bağ
lılığ.ım izhar ediyordu. 

Arabalardan birinde bulunan pren· 
ses Margaret ve Elizabet çok ne§eliydi· 
ler. İkisi de beyaz elbiıeler giymişlerdi 
ve ııaçlarınm üzerinde beyaz kordelalar 
vardır. Dük ve düşes dö Gluçester de 
pek cazib bir manzaı-a arzetmekte idi· 

ler. 

Kıral ve kıra/içe k ilisede 
Saat 10.30 da prenses.ler kiliseye gi

rerek kıralm locasına oturduk.lan zaman 
bütün davetliler ayağa kalkmışlardır. 
Locanın ilk aırasında kıraliçenin anne· 
si ve babası kont ve kontes Stratmor, 
dük ve düşes Gluçester, valide kırali~, 
Norveç kıraliçesi ve ~ük prensesler 
bulunmakta idiler. Bunlar, gördökleri 
manzaranın tesiri altında idiler ve göz
lerinden, heyecanları okunmakta idi. 
Küçük prenses Margaret, evebeyinin bir 
an önce kiliseye girmesini istiyerek sa
bırsızlanıyordu. Dakikalar intizar için· 
de geçiyoıdu . .Kıral ve kıraliçe, bütün ki
liselerin çan sesleri araıında arabaların
dan indiler. Askeri bando milli marşı 
çal.mağa başladı. Boru ve trampet ses· 
leri, hükümdadann kiJiaeye girdiklerini 

haber veriyordu. 

Meçhm askerin mezarı önünde 
Kıral ile krraiiçe ayaklarını koro he· 

yetinin şarkılarına uydurarak yavaş ya• 
vaş kilisenin içinde ilerlemeğe başladı
lar ve bir an, meçhul asker'in mezarı ö-

nünde durdular. Kıral, kendi namına 
rnezarın üstüne konulmuş olan flandr 
gelinciklerinden yapılmış demet~ şef
katli bir nazarla baktı. Mevzun adımlar
la koro heyetine doğru ilerleyen kıral, 
günafı çıkarma kürsüsünün önüne otur
du. Her iki yanına birer papaz gelip 

durdu. 
Kıra! kırmızı takyesini çıkararak dua 

esnasında hürmetkar bir vaziyet takın· 

rnıştı. 

Yemin ve lCJ!ıi giyme 
Günah çıkarma töreni esnasında 

kıral her fırsatta eğilmiştir. Kıral pek al· 
çak sesle yeaıin etti. Koro, ilahiler ıöy
lerken, herkes mihraba doğru döndü. 

Kıralrn taciyle öteki sembolik alametlerin 

Taç giyme mera'Simi şimdilik heyecanlı 

büyük mikyasta yapılmış modelleri 

Karalın hitabeıi 
bir dini tören teklini alımş bulunuyor-
du. Krraliçenin göğiÜlldcki elmaslar, pı· 
nl pırd parlıyordtL Giizel bir çizgi ile 
ortadan ayrılmış olan siyah saçlarr~ genç
lik taravetinden nŞuı. veriyordu. 

Kıral saat 12..32 de başına tacım 

giydi 

"Allah kıralı korusun'' 
O anda kilisenin içinde bulunan da· 

vetlilerle, hoparlörler V'asttasiyle töreni 
clakikıası dakikas.ına takib etmif olan halk 

hep bir ağızdan ortalığı çınlatarak ''Al· 
lalı kııalı korusun'' diye haykırdılar. 

Vestminister kilisesinin çanları yeniden 
çalmağa başladı. Dı?rda da şehrin muh

telif yerlerinden toplar atılıyordu. Kıra· 
liçe saat 12.56 da tacım giydi. Saat 13 

de, ayin daha bitmemiş olduğu halde, da

vetliler yavaş yavaş kiliseden çıkmağa 
başlamı§lardı. Kıral ve kıraliçe de biraz 
sonra halkın, hiç kimseye nasib olma
mış heyecanlı sadakat avazeleri ve aJkış· 
lan arasında kiliseden çıkmışlardır. 

En heyecanlı an 
Kıralın ba~ına tacın konulduğu an, 

his; şüphesiz törenin en heyecanlı anı ol· 

muştur. 

Mihrabın önünde bulunmakta olan 
baş piskapos, Saint Edward'm tacını e
line alnuş ve kıralın bir hükümdarın bü
tün fezailine malik olması için dua et

miştir. 

Krral Core'un başına konuJmu~ olan 
binlerce mücevher, gör kamaştmcı bir 
nur ~etalesi halinde rurisler uyandrnyor

du. 
Gümüş borular, zafer ahenklerini et• 

rafa yaymışlardı. Maamafih bu nağme

ler, halk kütlelerinin sonu gelıniyen aJ
laşlan arasında kaybolup gidiyordu. 

Kıral ve kıraliçenin taç giydikten ıon· 
ra Bukinghaıll sarayına avdetleri akabin
de hal~ şehrin her tarafında tertib edil
miıt olan şenliklt!re iıti.rak etmek üzere 
hemen. dağılmı~tır. 

Kcualar 
Taç giyme töreni kazasız geçmemış· 

tir. Kızılhaç bakıcıları on bin kişiyi te· 

davi etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

87 kişi hastahaneye kaldmlmı§tır, Me

rasimi germek üzere bütün geceyi sa· 

kakta geçirmiş olan bir aclam tam alay 
geçeceği sırada sektei kalbten düşüp öl

müştür. 

Kıral bo akşam Bukingham sarayın• 

dan mi11etine hitaben radyo ile bir hi

tabe vermiştir. Kendisine gösterilen sa

dakat nişanelerinden dolayı teşekkür ve 

heyecanım ifade eden kıra!, bu şükianı 

ileride yapacağı hizmetlerle ödiyebıilir· 

se kendini bahtiyar sayacağını söyle

miş, törenin sembolik manasını anlat-

Dıf iillttlercle. 

Kıralm taç giyme merasimi impa

ratorluğun her tarafın.da. coşkun teza

hüratla kutlanmış ve top at!llariylc se

Jamlanm'ltır. 

Diğer taraftan Büyük Britanya si· 

yasi mümessilleri tarafından bütün dün· 

ya hükümet merkezlerinde resmi kabul

ler tertib olunmuş ve dünya matbuatr 

da bu merasime ıütunlar dolusu yazr 

tahsia etmiştir. 

Ankarada 

Burada bulunmayan büyük elçiye 

vekaleten B. ve Bn. Morgan tarafından 

yapılan kabul res.minde Başbakanlık ve· 

kili Sihat bakanı B. Refik Saydam ile 

diğer bakanlarımız, askeri ve mülki er· 
kll.n ve diğer birçok zatlar hazır bulun• 

mu,ıardu. 

lstanbulJa 
İstanbulda bulunmakta olan büyük 

elçi ve bayanı da Beyoğlundaki ikamet• 
gahlarında ingiliz kolonisini kabul et• 
mişlerdir. Kabul resminde mahalli hü· 
kümet erkanı da hazır bulunmuştur. 

Dük dö Vindsor töreni 
radyodan takib etti 

Paris gazetelerinin yazdıklarına gö

re Dük dö Vindsor töreni radyoda bü· 

yük bir dikkatle takib etmiş.tir. Dük tö· 

ren dolayısiyle dönyanm her tarafrndan 

binlerce mektub ve telgraf almış, bizzat 

kendisi de kardeşine bir tebrik telgrafr 

yollamıştır. Dük için törenin cereyan 
tarzını gösteren hususi bir film alın· 
mıştır. Kendisine tayyare ile gönderi. 
lecek olan bu filmi Dük Kand ~to• 
sunda Bayan Simpson ve yakın dostla· 
riyle birlikte seyredecektir. 1800 met· 
re uzunluğunda olan bu filmin göste· 
rilmesi bir buçuk saat kadar sürecektir. 

Bukingham sarayı ile Vestminister 
kilisesi arasmda büyük bir kalabalık 

bilİe de rnareşal fon Blomberg ge mı§ r. 

ugenie 
Grandet 

- Fakat, azizim Grand~t, ~uhte.rem rei-
. müsaadesi ile ooyliyeyım kı bu :ş tam~
sı~ le ticari bir iştir ve isinin ehli .. !Jı:. tacır 
m Y kib ıunmak ister. Turlu borsa 
tarafından ta 0 

· d ı ak f . hesablarınrn inceliklerın en an an: , 

İşin içinde iş var: biraz devlet tahvili 
almak da istiyorum. Seksen franktan bir kac 
b~n franklık tahvil satın almak niyetinde : 
yım. Ay sonlarında tahvil fiatlarının düştü
ğünü söylüyorlar. Öyle mi? 

. - Mükemmel! demek ki sizin i~in birkaç 
bın franklrk tahvil de alacağım? 

mel şey! 
- Evet, belli etmem ama ben iyi akra • 

bayım. Kardeşimi severdim ve bunu ..• paha
lıya mal olmamak şartiyle ... 

Fakat iyi ki. Grandet,nin sözünü bitiıme-
sine vakit bırakmadan banker: 

~:aba~mez mi? İşlerim içi_n ~ase;ı Parıs e 
• y mecburum Bu işı de uzenme ... 

gıtmege · ~ 
Grandet kekeliyere~: . ah -

ı . ·stemediO-ım bır ta ... ta ... ta 
Yazan: Honore de Balzac - ··· ı. .. 1 

.. 
0 

• • ·rnkanlan be ... 

T 
.. N h. B d h .. d altına girmeksııın, ı ... ı ... ı .. .. 
urkçeye çeviren: asu ı ay ar u . alısrrız.. Çunku, saym 

- Ah, ben bilmez miyim? Madam des beraberce tetkıke ça ... ç :ı: • ti rdu diye-
Grassins, yolda sana ne diy,.,....dum?. Grandet, reis benden yol masraflarmr ıs ybo 'ai ....,.. , ık kekelemiyerek ceva ver . 
saçının kıllarına kadar şerefli bir insan<lrr, rek ve art d G ·ns. adının en küçük bir şerefsizliğe uğramas.ına Mada~, es 1 rakss~aşİı başına bir zevktir. 
rı· ·· . .d. ;ı H ıyet- - Parıs te o ma em _za gosteremez, demıyonnu ı ım. ays . , ·tmek icin yol parasını m -
sızlik içinde servet bir marazdır. Vilayetle • Ben, Parıs e ~?. Ded~ ikten sonra bu işi ra-
... · · d y l" nuniyetle verırım. ' t ..ımız e namusun ne demek oldogu ma um - . . kınamak hususunda cesare. 
dur! - Hareketiniz muvafık pek muvafık - kıblerın~ brra . kocasına bir göz işaretı 
t G d , . a- ün vermek ıstercesıne I b. ır. . ra.n ~t. Ben eski bir askerım; nş .. - . ba ını Cruchot'lara çevirdi. Bun ar ı-
c.elenmı gtzlemeyi bilmem ben. Açıkça soy- edıp . ş takındılar l~riın: bu yaptığınız yemin ederim ki. ulv1 çare bır tavırG ndet b~nkeri elbisesinin bir 
b har k . O zaman ra , - - d .. ır e ettır. .. - . d cekip bir köşeye gotur u: 

Banker elini hararetle sıkıp sallarken dugmeRsıı; te;n fazla size itimadım vardır, de-
Grandet: - eıs 

- Ö ... ö .•. öyle ama ulvi ba. •• ha ... hare- di.Sonra bumundaki uru titreterek ilave etti: 
ket "' .. rok pahalıya ma ... ına ... mal oluyor. 

. :.- Şimdilik fazla bir şey değil. Hiç sesi -
nızı çıkarmayınrz! bu ovunu kimsenin habe
ri olmadan oynamak istiyorum. Bana o.y so
nu hesabiyle bu işi yaparsınız. Fakat Cı u· 
chot'lara bir şey söylemeyiniz. Ve, madem ki 
Paris"e gidiyorsunuz, zavallr yeğenimin \'a
ziyetini de bir tetkik edersiniz. Bakalım eli
mizdeki kozlar ne kadar kuvvetli! 

- Anlaşıldr. 
des Grassins bu sefer yüksek sesle: 
- Yarın posta arabası ile hareket ede

rim ve son talimatınızı gelir alırım... Saat 
kaçta? 

Bağcı ellerini uğuşturarak cevab verdi: 
- Akşam yemeğinden önce, saat beşte. 
İki taraf da, daha bir müddet karşı karsı-

ya kaldılar. des Grassins Grandet'nin omu ~ 
zuna vurarak: 

- Böyle iyi akraba sahihi olmak rnükem4 

- Artık gidelim, derli. Hareketimi tacil 
ettiğime göre bazı işlerimi de yoluna koy -
marn lazım. 

- Peki. Peki .. Be ... be .. ben de bi ... bi ... 
bildiğiniz sebeble - reis Cruchot'nnn dedi
ği gibi - müzakere odasına çekileceğim. 

Dinlediği bir müdafaanameden sıkıl rmş 
bir adam hali takman mahkeme reisi, kendi 
kendine: 

- Artık Mösyö dö Bonfons değilim a ;ve 
acı acı düşündü. 

İld rakib aile beraberce çıktılar. İkisı de 
Grandet'nin, daha o sabah, ooğcıhk memle • 
ketine karst ihanetle itham edilmiş olduğ,u
n~~ w~:tık düş~ı:müyordu. ı ~i~inin de diişün -
dugu bu yenı ışte Grandet nın hakiki mak -
sadlannm ne oldu ~ unu tahmin için biri1li
rinden be) hude ) eı e haber alma yolunu hul
maktı. 

(Sonn var) 
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Kamutay dünkü toplantısında Ziraat 1 Tayyare 
Bankası projesini görüştü Piyangosu 

(Başı ı inci sayfada) 

ıtatünün tayin etmeai eauınm,, 
tercih edildiğini ilive etti. 

Büdce encümeni reisi B. Mustafa 
Şeref Özkan (Burdur) anayasanın 
52 inci maddesine uygun bir nizamnL 
me yapmanın, müessesenin ticari ma.. 
hiyetine hiç bir zaman mani tefkil et
miyeceğini, ticaret firketleri için tica. 
ret kanununda vazii kanunun her ticari 
firkete tatbik edilebilecek umumi hü
kümler koyduğunu, fakat görüfülmek
te olan kanunla Ziraat Bankasına hu. 
ausi biı:, vaziyet verildiğini, ~asanın 
52 inci maddesinin ise Kamutayca yL 
pılan kanunların tatbikine aid olmak 
üzere nizamname yapılmasını emretti. 
ğini söyledi ve dedi ki: 

"- ... Ziraat Bankasının statüsü, bu 
kanundur. Bu kanunun tatbikatını vü
cuda getirmek için yapılacak nizam. 
name ise 52 inci maddenin emri muci
bince yapılacak bir nizamnamedir.,, 

Sırrı İçöz (Yozgad) aynı fikre it
tirak etti. 

Adliye encümeni mazbata muharriri 
B. Mümtaz Ökmen (Ankara) - Hükil. 
metin teklifinin statü olduğunu, büd. 
ce encümeninin bunu nizamname yaptı. 
ğını, halbuki maddede idare meclisin
ce tanzim, İktısad Bakanlığınca tasvib 
ve Bakanlar heyetince tasdik edilerek 
nizamname yapılır denildiğini, 

B. Fazıl Ahmed Aykaç (Elazi.ı:) -
Kanun dili denilen şeyin en ileri gir
miş, mütekamil, münevver memleket
lerde bir hususi üsl\ıbu bulunduğunu, 
bunun en büyük dayancının •uzuh ol. 
duğunu, kanunlarımızın metninde bu 
mühim vecibeden zühul eder gibi ba.. 
.zı dikkatsizlikler gösterilmit olduğu. 
nu söyledi ve kendisinin tamamen B. 
Mustafa Şeref Özkan gibi düşündüğü
nü ilave etti. 

Bundan sonra statü kelimesinin ni
zamname olarak tashihini istiyen B. 
Sırrı Day'ın takriri kabul edildi. 
Bankanın, iptidai maddeleri memle

ket dahilinde yetişen zirai endüstriyi 
statüsündeki esaslar ve şartlar dahilin. 
de tesis ve buna iştirak edebileceği 

hakkındaki 17 inci madde ile bankanın 
bataklıkların kurutulması, su ve saire 
gibi ziraa tle alakalı işlerde olan yar. 
dım ve munasebetleri hakkındaki mad. 
de görüşülürken B. Halil Menteşe 

(Muğla), kendisinin bankanın serma
yeJ 'n in bu gibi işlerde immobilize e
dilmesini muvafık bulmadığını, başka 

memleketlerde devlet enerjileri ve hu
susi cnerjilet"i toplayıp sevketmek hu
susunda bir takım idari ve kanuni ted. 
birler alındığını; memlekette hususi 
enerjiyi de, büyük mikyasta başlamıt 
olan devlet enerjisiyle birleştirmek i. 
çin asasiasyon sendikal şeklinde bir te
ıekkül için bir kanun halinde hazırlık 
yapılarak meclise verilmesini hükümet
ten istedi. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Az pa. 
ra ıle i şleri görülecek olan köyler için 
bu maddenin çok yerinde olduğunu, 
yalnız sermayenin az, yardıma muh. 
taç yerin çok olduğunu, satış ve istih
sal kooperat iflerinin yerlerinin tayin 
edilmesinin faydalı olacağını; bilhas
sa kurak vilayetlere yardım edilmesi 
liz m olduğunu söyledi. 

Ekonomi bakanımızın izahları 
Bundan sonra, Ekonomi Bakanımız 

B. Ceıal Bayar söz aldı ve dedi ki: 

" - Bu madde okunduğu zaman ko
laylıkla anlatılır ki, bankaya, bu kabil 
iflere girmek için salahiyet veriyoruz. 
Mutlaka banka bu itleri yapacaktır diye 
tavzif etmiyoruz. Bu işler, yapılması, 

bilaistisna her ferd tarafından arzu edi
len, hayırlı ve memleket için nafi itler
dir. Bunda şüphemiz yok. Eğer banka 
bunların yapılması için kendisinde im
kin görür, vaziyetini müsaid bulursa, 
bu salahiyetine istinaden bu işlere giri
ıecektir. Böyle bir imkanı bankanın e
linden alıp memleket lehinde kullanma-
11na müsaade etmemek, zannediyorum 
ki memleket için faydalı bir teY olmaz. 

Her ıeyin Ü•tünde olan İf 
Arkadaşları tatmin için tunu da ilave 

edeyim ki bittabi bu bankanın da emsali 
bant-alar gibi her şeyin üstünde tuttuğu 
bir iş vardır; o da kendi şerefini muha
faza etmek. Bir bankanın teerfi, teahhü
da tını zamanında hüsnü ifa ile ancak 
muhafaza edilebilir. 

Ziraat bankaaı, memleketin ekseriye
ti azimesini teıkil eden çiftçinin maba
dına hUmet etmekle kendimi birinci de
recede mükellef tutar. Birinci derec:ecM, 
zürraın menafiini aiyanet va.züe.iyle 
mükelleftir ve bunun haricinde giriftiği 
itler, gene memleketin sinatinin nefine 
olmak üzere kazanç iatilıaali için girife
bileceği itlerdir. Bütün buna miiteferri 
olan itleri sıralayabiliıis. Bankanın, ge
çen gün arzettiğim gibi, bilançosunda 
görüldüğü veçhile, mevduatı günden gü
ne artmaktadır. Bu da milletimizin ban· 
kaya olan itimadınının büyük bir nİf&• 
nesidir. Fakat bu itimadın devam etme
si mutlaka mevduat sahihlerinin parala· 
rını gününde almasiyle kabildir. 

Haablı İf ... 
Bunun için her girittiği işte heaab

lı bulunması icabeder, lmobilizaaiyon, 
zirai, ticari, sınai krediler, uzun ve kı
sa vadeli avanslar •• Hülba her nevi 
muamelede, mevduat sahiblerine zaına
nında paralarını iade etmek suretiyle 
onların itimadını temadi ettirebilir. 
Bu, malumu aliniz bankacılığın basit, 
iptidai tekniğidir. Bittabi bankanın u
mumi politikasını idare eden bir nazım 
heyet vardır. Zirai kredilerde, mecbu
ren dahil olacağı ticari krediler de, sı
nai kredilerde, kanal açmak, bataıkhk 
kurutmak gibi hususlarda, bu heyetin 
vereceği karardır ki bankanın umumi si
yasetini gösterecektir. Binaenaleyh, 
bankanın aynı zamanda itimad edilme
si lizım gelen tecrübeli bir müdüriyeti 
umumiyesi vardır ve aynı zamanda, iti
raf ;tmek lazımdır ki, çok dirayetli ve 
yüksek bir idare meclisi vardır. Bunla
rın haricinde bankanın göreceği hizmet
lerde. elbette hükllmetin de milli mena
fii muhafaza etmek için görüşleri ve 
umumi politikası vardır. Bütün bunların 
hassasiyeti bankanın phaiyeti manevi· 
yesinde toplanmış olan mesleki şerefi 

muhafaza etmekle beraber, türk mille
tine layik bir müessese olmasını da bu 
günkü elemanlar temin edebilirler. Ye
ter ki bizi bu salibiyetle techiz etmek
ten mahrum etmeyiniz • ., 

latanbul emniyet •andığı halılnmla 
İstanbul emniyet sandığı hakkında-

ki 25 inci madde görüşülürken B. Tev
fik Arıcan (Antalya) bu maddenin son 
fıkrasında sandığın yapmağa mezun ol
duğu muamelatı ihtiva eden bir nizam
name yapılır denildiğini, bu muamelatı 
ihtiva etmekten maksad, sandığın tim
diye kadar yapmamış olduğu muamell
tı ihtiva edecek bir şekilde yapmasını 
ifade etmek için mi bu kaydın konuldu. 
ğunu sordu. 

B. Mümtaz Ökmen (Ankara) - San
dığın mevcud nizamnamesinin gayri 
menkul, mücevher ,esham ve tahvilat ü
zerine ikrazat yapmayı lmir olduğunu, 
sandığın aldığı tevdiat yalnız bu mev
zularda işletilmeye kafi gelmediğini, bu 
itibarla sandık için faydalı hükümler 
taşıyacak bir nizamname yapılması dü
şünüldüğünü söyledi. 

B. Tevfik Arıcan (Antalya) - San
dığın şimdiye kadar bu muamelelerden 
hiç dışarı çıkmadığını, 70 senedenberi 
bu suretle çalışmıt olduğunu, çünkü is
minden de anlaşılacağı gibi, bu sandı
ğın bir emniyet müessesesi olduğunu; 
şimdi sandık bafkaaının kontrolu altına 
girerken mezun olduğu muamelelerin 
bir nizamname ile tasrih edilmesi lbım 
geleceğini söyledi. 

Ziraat bankası genel direktörü B. 
Kemal Zaim Sunel Emniyet sandığının 
kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği 
safhaları izah etti. 1884 Mithat Pqa 
merhumun himmetiyle kurulan sandı
ğa 331 de ancak 284.000 liralık bir tev
diat olduğunu, seneden .eneye arta arta 
nihayet 20.900.000 ni bulduğunu; bu
günkü vaziyet yarınki vaziyete göre çok 
daha az kontrola tibi olduğu halde bu· 
güne kadar sandığın nizamnamesi çer
çevesi içinde çalıftığını, bundan sonra 
da böyle olacağını, çünkU yapılacak ni
zamnamenin Ekonomi babnlığınm ve 
Bakanlar kurulunun tudmnden seçe
ceğini söyledi ve dedi a: ''- Bunda 
Heyeti celilenizde ve memleket efkirı 
umumiyesi üzerinde yarın için en kü
çük bir şüphe ve endite telkin edebile
cek bir vaziyet yoktur. llürakabe ge
n~letilmiştir. Sandığın muameleleri 
bugün olduğu gibi yarm dahi, çok ...... 
h esaslar üzerinde yilrlmekt.dir-

B. Tevfik Ancan tekrar söz aldı. Bu
güne kadar yapmakta olduğu muamelat
la sandığı tahdid etmeğe zaruret oldu
ğunu, halbuki şimdi bir tehlike kapısı 
bırakılmakta olduğunu; eğer emrfiyet 
sandığının sermayesi 20 milyona çıkmıt
sa bunun, muamelelerinin mabdudluğun
dan doğan bir umumi itimaddan ileri 
geldiğini söyledi. 

B. Celal Bayar kür.üde 
Bund&n sonra ekonomi bakanımız B. 

Celil Bayar kürsüye geldi: 
"- Mesele uzamış olmasına rağmen 

bir iki kelime ile bendeniz de mütaleamı 
arzetmek cesaretini göstereceğim. 

Bir adam farzedelim, 100 tane yu
murtı.-sı vardır. Bu yumurtaları hüsnü 
muhafaza etmek istiyor. Her halde hep
sini bir sepetin içine koyup yolculuğa 
çıkmaz. Çünkü sepet devrildiği zaman 
heyeti umumiyesi kırılacaktır. Yumur
taları muhafaza etmek için müteaddid 
sepetler içinde bulundurmak lazımdır. 

Para işi de böyledir, para için esas 
olan da budur. Emniyet sandığının mev· 
duatı artıyor. Fakat yapacağı mu
amelenin adedi ve nisbeti de. 
ğifllliyor. Şu halde ne olacak
tır? Ya elinde para kalmıyacak, ka

lamıyacak, zarar edecektir veyahud, mev· 
duat sahihlerinin tevdiatını reddedecek
tir. Bunları yapmadığı takdirde hepsi 
memleket için ayrı ayn zarardır. Ne gi
bi vazife ile tavzif edilmipe o muame
lenin hacmini tevsi edecektir. Şu halde 
risk buradan çıkacaktır. Sepetin içindeki 
yumurtalar kırılacaktır. 

Bu itibarla mevcud muameleleri yap
masına rağmen, diğer memleket işlerini 
mazbut esaslar dahilinde yapmasına sa
tıhiyet verilirse, netice elbette daha iyi 
olur ve sandık daha emniyetle çalıtır ve 
İf daha iyi inkişaf eder. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

Cumhuriyetin mucizeler yaratarak 
ite başladığını, büyük zorlukları or
tadan kaldıran hamlelerin inkılab için 
günlük hadiseler haline geldiğini söy
liyen B. Hüsnü Kitabçı (Muğla), ban. 
kanın 30 küsur milyonluk alacağından 
20 küsur milyonun taksitlendirildiğini 
ve bunlara yüzde üç faiz alındığını; ge
ride kalan dokuz küsur milyon liranın 
da fai zin yüzde dokuzdan yüzde 6 ya 
indirilmesinin çok muvafık olacağını, 
bunun bankaya ancak 300 - 400 bin lira. 
lık bir gelir azlığına malolacağını, hal. 
buki bunun müstahsili çok ?evindire
ceğini, ona yeni ümidler ve çalışma e· 
nerjisi vereceğini anlattı. 

B. Mümtaz Ökmen (adliye encüme. 
ni mazbata muharriri) - Ziraat Ban
kasının gerek ödünç vereceği paralar. 
dan alcaağı faizleri ve gerek vereceği 
faizlerin mikdarını, ne olarsa olsun, 
kanunla tasrih etmenin büyük bir hata 
ve tehlike olacağını, bunun bankanın 

elini kolunu bağlamak demek olduğu. 
nu söyledi. 

A.li tedbirler 
Ziraat Bankası genel direktörü B. 

Kemal Zaim, bankanın hesablarını izah 
etti. Bankanın taksitlenmiş olan alaca. 
ğı dışındaki bahis mevzuu 9-10 milyon 
liranın banka mevduatından verildiği
ni, bunlara yüzde 7 faiz ödenirken na. 
ııl yüzde 6 faiz alınabileceğini sordu. 
Yüzde dokuz ve altı faizin mahsul üze
rine ırapacağı çok cüz'i tesiri mukaye. 
ıteli olarak izah etti "Eğer, dedi. Müa. 
tahsilin malını indirmek icab ederse 
nazarı itibare alınacak unsurlar bun. 
dan çok baskadır. Bunun için de hü
kümetçe tedbirler alınıyor. Onları bil
haua Ziraat Bankası haricinde yüksek 
fai% tatbik eden efbasa müracaat ede. 
rek yardımlarına muhtaç olmaktan kur
tarmaktır.'' 

Ziraat banlıcuının •ermaye~ 
B. Halil Menteşe (Muğla) - Ziraat 

Bankasının sermayesinin büyük bir 
kısmının on bet sene müddetle tecil e. 
dilmesinin, memlekette yeni zirat te. 
aislere yardım edecek kaynakları olma
dığını, bundan dolayı memleketin u
mumi istibsalatının yardımcı sermaye.. 
den mahrum kaldığını, halbuki yeni se
ne büdcesinde ziraate fU veya bu tarz
da milyonlarca lira ayrıldığını söyliye. 
rek, bütün prdımlann Ziraat Banka
ııaın 1ermayesinin kuvvetlendirilmeai-

İstanbul, 12 (Telefonla) - Ha
va kurumu piyango numaralannm 
çekilmesine bugün de devam edil
di. Kazanan numaraları bildiriyo
rum: 

20000 liralık mükif at aşağıda
ki ıu 40 numara arasında taksim 
edilmiıtir: 

31101 24975 38603 39522 32786 401 
2456 37521 1237 29401 3634 29335 

34731 14515 2959 1185 35368 31998 
2891 30466 13943 11177 16557 12178 

121 24319 28418 13620 35112 26471 
6240 20873 39522 7800 14524 34918 

25964 17585 21071 

15000 Lira 32333 
lOvOO lira da 39521 numaraya çıktı. 
2000 Lira 30289 
1000 Lira 29338 
Sonu 33 rakamile biten bütün numa

ralar 20 şer lira amorti alacaklardır. 

500 lira kazananlar: 
22730 19900 3630 29869 28013 10466 
11666 33584 6778 7608 32061 29845 
10786 28425 19202 11142 7255 26232 
17617. 

150 lira kazananlar: 
24153 7039 18215 25794 15905 9109 
24296 18899 11369 16128 445 2905 
30521 11973 10302 22171 39764 37770 
37847 13980 30449 22742 2690 38551 
15943 24670 2247 10117 5332 3862 

100 lira kazananlar: 
19636 18443 3431 38357 21366 6497 
31392 21790 30714 21685 18969 31656 
8830 3774 27471 11480 3949 1968 

18394 4294 15698 29847 31018 39638 
19740 18702 37314 10313 13152 8210 
25873 6209 30113 16366 18548 

50 lira kazananlar: 
35373 19768 24521 38178 7388 800 
34420 3342 22043 16174 11719 35 

876 32199 45613 5559 38616 35542 
21384 12600 32740 5958 6110 32482 
25041 24962 35821 968 15014 20039 
6552. 

Büyük ikramiyeyi bir hizmetçi 
.'.azandı 

30000 lira H acer isminde bir hizmet
çiye çıkmıştır. 12000 lirayı Çengelkö
yünde Hamdi adında bir genç kazan
mıştı r. 

ne teksif edilmesini istedi. Dünyanın 

her çeşid mahsulünü yetiştiren yı.ırdu. 
muzda yeni tesislere kati lüzum oldu
ğunu söyliyerek dedi ki: 

"- Ziraatte tekniği hiç bir memle. 
kete resmi teşkilat götürmemiştir. Res. 
mi teşkilatın yanında çiftçi kendi var
lığı ile bu tekniği temin etmiştir. Ma
liye Vekilinden izahat istiyorum.,, 

Topyekun kalkınma 
B. Halil Menteşe'den sonfa Mali. 

ye Bakanımız B. Fuad Ağralı kürsü
ye geldi: 

••- Hükümet, memleketin gerek ik
tısadi, gerek zirai ve gerekse imarı hu
susunda lazım gelf'n ihtiyaçlarını nasıl 
nazarı dikkate almışsa, bu kanunun tan
ziminde de yani Ziraat bankasına mua
venet hususunda da tazım gelen ihtiyacı 
derpiş etmemiş değildir. Ziraat banka
sı ikrazatını tecil ettiği zamanda, o ka
nunla bilirsiniz ki, hükümet kendisine, 
buna mukabil olmak üzere, her sene bir 
milyon lira vermeği teahhüd etmiştir. 
Bu para her sene muntazaman verilmek
tedir. Şimdi elde bulunan bu kanunla 
da, Ziraat bankasına yardım olmak üze
re her sene, büdcesinin yüzde yarımı 

nisbetinde, yani 1.250.000 lira raddesin
de bir para verilecektir. Bunu, böyle 
yapmakla, diğer ziraate aid teşebbüaat
tan sarfınazar ederek hepsini buraya 
teksif etmek, ziraatin kalkınması istih· 
daf edlidiği bir zamanda, doğru değil
dir. Zannediyorum ki tekni.k noktadan 
dahi doğru değildir. Binaenaleyh ar
zetmek istediğim, nasıl ki ziraat kombi
naları için, zirai teşkilat için icab eden 
tahsisat temin olunmu:pa. beri taraftan 
banka için de lazım geleni yapmaktan 
geri kalmadık. Büdceler daha vüaat 
keabederse her sene elden geleni yap
maktan da hükümetiniz çekinmiyecek
tir.,, 

Maliye baılı:anımızın izahlarından 

sonra madde aynen kabul edildi. 
Vakit geç olduğundan projenin 45 

inci maddesinden sonrasının görütül
meai gelecek celseye bırakılmıştır. 

Kamutay, yarın toplanacaktır. 

13 - 5 - 1937 

19 mayıs 
Bayramı 

(Başı 1 inci sayla.da.) 
kadar inkılapçı, cezri bir karar " 
dütünceyi ortaya atmak, eski kafala
ra kartı genç bir kafa ile yük .. lmek 
demektir. Bu inkılapçı fikir. ancak 
cençlik fikridir. 19 mayıs, cenç bir 
dütüncenin, bir gençlik dütünceainia 
ortaya atıldığı ilk bir gündür. Görii • 
yoraunuz ya, bizzat Atatürlriin clilia
den 19 mayıs ne güzel gençliie dalli 
bağlanıyor. 

19 mayıs, büyük tefin, türldüji 
kurtarmak Üzere AnadolUJa &eçİfİD
de, Samauncla karaya ayak basbiı CÜD 
sporun ve gençliiin mukaddes cüaü 
olarak kutlanacaktır. 

Bugün, henüz bir kanun ile res -
mi bayramlar arasına almmamıt ol -
makla beraber gençlitin ve aporua 

günü olmak bakanmdan, yurdun her 
yerinde, büyük küçük bütün merkez
lerde önemle ttuUanınası için Cumhu
riyet Halk Partisi tarafından öneaıli 
tedbirler alınmıttır. Çünkü, Cumhuri
yet Halk Partisi sporun ve cençliiin 
babasıdır. 

Bu bayramı kutlamak için remü, 
hususi, ilk, orta, yüksek bütün okul • 
lar talebeleri ile bütün apor kulüllle
ri menaupları öileclen aonra h• tehir, 
kasaba, veya kö,;in atadyamanda v• 
ya spor alanmda, mahallinde kana • 
lacak komitelerin yapacaklan b.....ı 
talimatnamelerde ve C.-buri1et Halk 
Partiai tıarafmdan cönclerilmit olaa 
genel talimatnamede kaNrlqbnl -
mıt temeller üzerinde kutlama tin -
nine ve aokak cöat..i sezilerine katı
lacaklardır. Her okulun veya spor 
kulübünün, temiz spor lulıiı ile İ"lbu 
tören ve gösterilere katabileceii spor
cu say111nm çolduju ve1a azbiı ifbu 
okul veya kulübün spordaki ilerleJit 
dereceaine bir ölçü olacaiı gibi h• 
tehir veya kaaabanm bu ba)Tunı kut
lamada göstereceği ilği ve önem d-. 
o tehir veya kasaba veya köJ hallın -
nın, ve idarecilerinin spor ve gençlik 
yani hareket ve inkılap anl&yıılarınm 
ölçüsü olacaktır . 

- Büyüklere saygı gösterir türk 
gençliği, 

- yalan aöylemesz türk cençliği. 
- Y okaullara, hastalara, kimse -

sizlere, musibet görmütlere yardana 
kotar türk gençliği 

- Devletin kanunlarma riayet ed• 
türk gençliği, 

- Her gün en az on saat çabıır 
türk gençliği. 

- Erken yatar. erken kalkar türk 
gençliği, 

- içki ve tütün düflll&lll türk 
gençliği, 

- Kıskançlık bilmez. batkalarma 
fenalık Japmaz türk ıençliii. 

- Savaıta seve seve diifman kar -
tısına kotar türk gençliii, 

- Borç, yapmaz, bol aarfetmez 
türk gençliği. 

- Temiz giyinir, temiz yafU', ri
cudunu temiz tutar türk ıençlifi. 

lnkıl&bm kendisinden beklediii 
bunun gibi birçok yüksek vuıflarmı 

kendiWıe benimsemek için böyle baJ
ramlardan ilhamlar alacaktır. 

Yapam spor ve gençlik diye bağı
ran her türk, aJJU zamanda da Jaf& -
sm vatan sevicilik, yatasın ,.üksek va
sıflı türk bünyesi ve türk karakteri 
diye bafmnıt oluyor. 

(Bu yedi T elıirdal Saylarn B. Rah
mi Apalı'ın Ankara Roclyo.undalıi 
lıonlaaıwndan almn11ftır.) --- --

ISTANBULDA 

•;s1<r 

ULUS her sabah tayyare ile lstaa
bula gönderiliyor. Oileyin lıtanbulda 
satıım yapıldıiı yerler: 

KOPRO: Kadıköy ıskelesi 
BEYOOLU: Hqet ıubeleri 
BEY AZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Klınil 
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Liseler Satmalma Komisyonundan 

1 Beherinin 
Miktarı Tahmin İlk teminat Eksiltme Kalorifer 

. 1 . 
Şartname 

tedarik 

Ankara Levazım Amirliği Sahn~lc.ı.ı. 
Komisyonu ilanları ..._____________ __ __________ __. 

Yiyeceğin cinsi kilo Fiatı L K. gün ve saati bedeli 
1 LAN 

24.5.937 pazar-Malzemesi 
Ekmek 355000 11 Kr. Z928 75 tesi saat 14 de 19 6 Kr. 

~ 1 - . A:nkara ~rnizonu birlikleri için üç yüz yirmi beş bin kilo 
sıg~r etın_ın 17. nısan 1937 pazartesi günü s~at J 5 de kapcılı <.ar na 
eksıltmesı yapılacaktrr. 

55000 45 ) 24.5.937 pazar-
51000 41 ) 4152 45 tesi saat 

I Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösteri- , 
~n ıneşhur Strehel kalorifer malzemesinden muhtelif 

hına ~e ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisab için 

1~.r cıns borular ve bütün malzeme lstanbulda Galata 
L unel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğullan Ticaret-

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 

Kuzu 
16900 31 ) 14.15 291 Kr. 

. 2 - Sığır etinin tutarı ô.1250 lira olup muvakkat teminatı 5312 
lır~ ~O kuruştur. Şartnamesı 406 kuruş mukabilinde komisyondan 
verıhr. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika:;
temi~at makbuzl~rrm havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saat
te!1 bır saat evelıne kadar Ankara levazım amirliği satın alma ıto-

tıanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 
ı1wwwwamıl 

Sinop cumhuriyet 
müddeiumuıniliğinden: 

Sadeyağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Tüvenan 
Kriple maden 
kömürü 

37 kalem yaş 

15500 46 

34000 80 

67500 27 
18000 :;o 

250 ton 1200 

100 ton 1450 

216650 Ki. 
48000 demet 

) 

) 
) 

) 

) 

) 
) 

2040 

1771 88 

1953 75 

24.5.9Z7 paza~ 
tesi saat 

14,30 da 137 Kr. 

24.5.937 pazar
tesi saat 15 de 

25.5.937 salı 
saat 15,30 da 131 Kr. 

25097 L. 24.5.937 

mısyonuna vermeleri. (1079) 1-1881 

fLAN 
. 1 - Ankara gar~izonu. birlikıerı i~in 30000 kilo yerli toz şeke

rın kapalı zarfla eksıltmesı 17 mayıs 1937 pazartesi güniı saat ıı de 
} apılacaktır_ 

2 - Şekerin tutan 8400 lira olup muvakkat temina~ lira _ 
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

~ - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncu maddelerindeki vesika ve 
tc:mınat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
hır saat evveline kadar Ankara levazım funirliği satın alma komic 
yonuna vermeleri. (llJ5) 1-1902 

n~ Sinop genel cezaevindeki mahkôm ve mevkuflara 1-6-937 gü -
~~en 1-6-938 gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3-5-937 
Sİ) Undcn itibaren on beş gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek -

tıneye çıkarılmrştrr. sebze 321650 adet ) 
1882 L. 28 K. Pazartesi 

saat 17 de 126 
İLAN n l - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan 

Pılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 
ti 2 - Ekmekler cezaevi direktörlüğünün göstereceği lüzum iize
k ~e Yevmiye 700 ila 1000 adet arasrnda her gün nihayet sa.at 14 de 
a ar cezaevine teslim edilecektir. 

ı· 3 - 1stekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
ıra 92 kuruşluk teminatı muvakkate verecektir. 

d . 4 - İhale 17-5-937 pazartesi günü saat on beşte Sinop C. Müd
t eı~ınumiliğinde müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının me
Unıyetine talikan yapılacaktır. 

Komisyonumuza bağlı yatılı pansiyonlu Jiselerın mayıs 938 so
nuna kadar ihtiyaçları olan yukarda mikdarı, muhammen bedeli, ilk 
teminat, eksiltme gün ve saatleri şartnamelerin tedarik bedelleri 
hizalarında yazrlr yiyecek ve yakacak kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmu§tu~. Eksiltme İstanbul !kültür dir~ktörlüğü binası içinde 
toplanan komısyonda yapılacaktır. 1steklilenn şartnamelerde yazılı 

. ~ - An~ara garnizonu birlikleri için iki yüz bin kilo koyun 
etını1n 18. nısan 1937 salı j{iınii saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
y.:ıpı acaktrr. 

t 42750 ~oydun eştinin tuta~ı yetmiş bin lira olup muvakkat temi~ 
1 

•
1
. ıra ır. artnamesı 350 kuruş muKabilinde komisyondan 

ven ır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncu· madd l · d k' 'k . . e erın c ı vesı a ve 
temınat makbuzlarını havı teklifat mektuplarını vaz l ·· 

a 5 - Teklif mektupları 17-5-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
~fa numa~a.si1e ma_kbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı ko-

5Yon reısıne verılecektir. 

kanuni vesikalardan başka ticaret odasmrn yeni yıl vesikasr ve temi
nat makbuzlariyle b:rlikte teklif mektuplarını ihale için tayin edi
len saatlerden bir s'"at evel makbuz mukabilinde komisyon başkan
lığına vermeleri. 

!Ik teminatlarını belli gün ve saatlerden eve} liseler muhasebe-

tt b . l" k .ı J ı ı gun ve sa-
a en ır saat eve ıne auar Ankara levazım "-mı'rlı·g~ · t ı k • . a ı sa m a ma o-
mı s yonun a vennelerı. (1080) 1-1882 

!LAN 
1 .- ~ayseri garnizonundaki krtaatrn ekmeklik ihtiyacı olan 

145 hın kılo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İi 6 - Mektupların beşinci maddede gösterilen saatte yetişmek 
h Zere iadeli teabhütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
ca~~de z~fın mühür ile ve iyice kapatılması Hiznndrr. Postada ola-

, gecıkmeler kabul edilmez 
da 7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışın

ŞartJarı ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

ciliği vezııesine yatrrmalarr. 
Şartnameler komisyondan bedelleri mukabilinde alınabilir. 

(2606) 1-2040 

Belediye Heisliğinden: 

2 - _Unun tahmin bedeli 18850 liradır. Şartnamesi kor satın al
ma ko~.ıs~onunda her gün görülebilir. Eksiltmesi 21 mayıs 1937 
cuma gunu sa~t 16 da kor. satın alma komi~yonunda yapılacaktır. 
Muvakkat ~emınatı 14~3 lıra 70 kuruştur. Isteklilerin belli gün ve 
saatte komısyona temınat mektup ve makbuzlariyle müracaatları. 

(1126) l-1946 r 8 .-:- Eksiltmeden mütevellit bilcümle rüsum tekalif ve damğa 
r es:nı ıle ilan ücretleri indelhace ekmeklerin veya unun tahlil iic
etı ve masarifi ve sair bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

ta .9 -:: Şar~ameyi görmek ve dalı~ fazla taf~ilat .almak istiyenler 
tıl gunlerınden maada her gün Sınop C. Muddeı umumi kalemi-

Kiraya verilecek olan otobüs garajı arkasında bulunan lokanta 
şartnamesinde tadilat y:ıpılarak mayıs 1937 den 31 mayıs 938 sÖnu
na kadar yeniden müzayedeye konulmuştur. 

1 - Muhammen b c :Ii (60) liıadu. 

!LAN 
1 - Adanddaki tüm merkez kıtaat ve müessesat hayvanatının 

senelik ihtiyacı için 384.000 kilo kuru ot al.nacaktır. Tahmin t>di. 
len fiat beher kilosu 4 kuruştur. Hepsinin bedeli 15.360 liradu. ~ müracaat etmeleri ilan olunur. (1192) 1-2054 ---------- ----------

Manisa vilayeti . 
daimi encümeninden: 

2 - Muvakkat teminatı (488) kuruştur. 
3 - Ye~i şa~~eyi görmek istiyenler her gün yazı işleri ka

lemine ve ısteklılerın de 18-mayıs-937 salı günü saat on 1\ıçukta 
belediye ı::ncümenine müracaatları. (1097) 1-1899 

imar l\'1üdür1üğünden: 

2 - Şartname tümen satın alına komisyonundan lıedelsis alı. 
na bilir. 

3 - Eksiltme 21 Mayıs 1937 cuma günü saat ıo da tümen 
satın alma komisyonu odasında yapılacaktır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1152 liradır. (1038) 1-1801 

İLAN kapalı zarf usuliy!e (75000) liralık eksiltme ilanı 
. 1 - Nafıa Vekaletince muhammen bedeli (75000) lira olarak 

~Sdi~ edilen Manis;ıda yaptırılacak mek.~ep ~nşaatı gene Nafıa Ve
~l.etınce muvafık görülen vahit fiatlar uzerınden kapalı zarf usu
u ıle el;:siltrneye çı:.arılmıştrr. 

h 2 - Eu işe ait keşif ve sair evrak .. (375) kuruş mukabilinde 

Mahallesi 
Cebeci 

Sokağı Cinsi Ada 
O hane 522 

Parsel Muhammen bedeli eski sa. 
14 250 lira kuru kahveci 

Mehmet Cemil 
Yukarda k~y?r çı~rıl~ hane enkazının açık artırma suretiy

le 25.5.~37 tarı~ıne mı.:sadif salı günü saat 15 de satılacağından 
talıplenn yevnu mezkurda ımar müdürlüğünde mütcsekkil komis-

İdareleri İstanbul levazım amirJiğine bağlı müessesat için yüz 
bin kilo süt ve yüz bin kilo yoğurt 31 - Mayıs • 937 pazartesi günii 
saat 15 de tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Südün tahmin bedeli ll250 Jiradır. İlk te. 
minatı 843 lira 75 kuruştur. Yoğurdun tahmin bedeli 15000 liradır. 
İlk teminatı 1125 liradrr. Şartnamc .. i 1stanbu1da tophanede satın. 
alma komisyonunda gdrükbilir. İsteklilerin kanuni vesikalnrile 
beraber teklif rnektuplill'ını ihale santinden bir saat evvel komisyo. 
na vermeleri. (1206) 1 - 2U&2 

'Uan;sa Nafıa Mudürlüğiinden almabılır ... -
. 3 - İhale mayrsm 20 inci perşembe gunu saat on birde vilayet 

Qaı. i en ımeni önünde yapılacaktır. 

yona müracaatları. (1205) İ-2073 

4 - 11-ı.uvakkat teminat (5000) liradır. A • 

. 5 - Bu Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekale.tınden alınmış eh: 
] d k ve muvakkat ıye.~ ves~kası ve 1937 yılma ait ticaret o ası vesı .a~ı 
temınat mı.kbuz veya mektuplarını kapalr zarfın ıçıne koymaları 
ve f 2 · • maddesindeki şart-zar ın ihzarında 2490 sayılı kanunun 3 ıncı 7 
lara bilhassa riayet etmeleri lazrmdrr. Kapalı zar~ların 20-5-93 
pcrş-:_mbc günü saat ona kadar Manisa valiliğ~ne v.erılmesi ve posta 
ıle gonclerc;;eklerin kanunun 34 üncü maddesıne rıayet etmeleri lü-
~u ilan olunur. ( 1194) 1-2055 

Nafia Vekaleti 
Samsun su isleri sekizinci 

' . . 
şühe mühendisliğinden: . 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksi tme ilam : 

1 d olmak üze· 
r - Çarşamba ovasının kurutulması ameliyatın an ak ameli _ 
./ Abdal ırmağının ıslahı için projesine göre yap~ırılacye konul
?rı at v.e inşaatın. yapılması kapalı zarf usul.iyle eksıltme tarihinden 
· .uş ıse de talıp zuhur etmediğinden yenıden 26-4-937 
ıtıbaren bir ~y müddetle ve aynı usul ile eksiltm.ehye ç~karılımştır. 
e 2 - Keşıf bedeli 32421 lira 32 kuruştur. Bu ınşaat ıçio mevcut 
'Irak şunlardır. 

A - Ameliyat ve inşaat resimleri. 
B - Keşif ve hulasai keşif cedvelleri. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartnamei fenni 

11 
3 - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde Sarn-

Un su işleri 8 inci şube mühendisliğinden tedarik edi.lebilir. 

b·ı i - Eksltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden bu ışleri yapa -
1 ece~. d . rk imaları ı~ gıne aır. 937 senesine ait ehliyet vesikasına ma ı 0 

<l2ltndır. 

<I 5 - Eksiltme 27-5-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
c:k Sam~unda su işleri 8 inci şube mühendisliği binasında toplana-

ek~ıltme. komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
le l'alıpler ıhale saatmdan bir saat evveline kadar 2490 numaralı 
lı~nunun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mü -
'ttt~~en~_iş olan zarflarını su işleri şube mühendisliğine makbuz 

abılınde vermiş bulunmalıdırlar. 
la Bu sa?tten sonra gelen teklifler kabul edilmez postaca vaki o

tak tehırler nazarı itibara alınmaz. 
6 - Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 

dik 7 - ~şi üzeri?~ alan müteahhit yüksek Veka~etçe i.h~lenin tas
~·· ~l~ugu kendısıne yazı ile tebliğ edildiği tarıhten ıtıbaren 15 
ttı Un ıçınde muvakkat teminatını kati teminata iblağ ve aynı za -

<lnda müddeti içinde mukaveleyi noterlikten tescile mecburdur. 
........... (ll65) l-2013 

I..1üleburgaz belediye hususi 
muhasebe elektrik şirk~etl 

müdürlüğünden: 
L"I b · · k t' ·ç·n ta u. e urgaz belediye ve muhaseb.:!i hususiye elektrık şır e 1 1 1 

f;;r1 dızeJ altmış beygirlik bir motör satın alınacaktır. Talip olan 
cı;ı,.llıal.ar _ tes1im müddeti ve fiatını bildiren mektuplarını ~önder • 
c ,~lı_:rı.ı e li"?tdriin fenni evsafı kendilerine meccanen gonderile-
e,..tır. (il 76) 1-2031 

di-Başvekalet istatistili genel 
relitör1üğü elcsitme ve ihale 

komisyonundan: 

1LAN 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı: 
l - Ehiltmeye çrkanlan iş, 12 cilt aylık, 3 cilt vıl1ık ve bir cilt 

fihrist olmak üzere senelik yekun takriben (390) formadan ibaret 
fransızca ve türkçe harici ticaret istatistikleridir. 

2 - Baskı adetleri (200-400) olacaktır. 
3 - Tahmin olunan tab bedeli 11,700 liradır. Eksiltme haziranın 

üçüncü perşembe günü saat 15.30 da umum müdürlük binasında top
lanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Bu eserler Ankarada basılacaktır. Eksiltmeye girecekler ~ 
7 .5 muvakkat teminat vesikalariyle eksiltmenin açılmasından bir S:.. 
at evel teklif mektublarını komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

5 - Bu babtaki şartname komisyon katibliğinden istenebilir. Ve 
nümuneler dairede görülebiJir. (1163) 1-2003 

Nafia Vekaletinden~ 

• . Betonarme Köprü İnşaatı 
Talip zuhur etmediğin~en ih~Jesi yapdamamıy olan 34000 lira 

keşif bedelli Sinop vilayetınde Sınop • Ayancık yolu üzerindeki 
Karasu betonarme kö~r~&Ü ~aat'!1ın kapalı .zarf usuliyJe yeniden 
eksiltmesi 17.5.937 tarıhıne musadıf pazartesı günü saat 16 da Na
fıa vekaletinde şoseler ve köpriHer reisliği eksiltme komisyonu o-
dasında yapılacaktır. .. . . 

Eksiltme şartnamesi v~. b~na m~te~~~ra dığre evrak (170) ku
ruş mukabilinde şose ve kop~Jer reıslıgınden verilecektir. 

Muvakkat temina~ (2550, .lır~fiır. . . 
Eksiltmeye girebılmek. ı~ın ıs!ekllıerı.n yol ve köprü inşaatı 

yaptıklarına dair miıteahhıtlık vesıkasınr ıb~az etmeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 17:5.193.7 pazartesı günü saat 15 şe ka-

dar komisyon reisliğine verılmesı lizımdrr. (1048) 1-1877 

Harb Okulu Komutanlığından : 
1 Harbiye okulu 937 yarsubayları için aşağıda cinsleri, mik-

darlarr tahmin bedelleri; fiatlarr yazılı eşyaların hizalarında yazı
lı günlerde eksiltmeleri -Ankara harb okulunda müteşekkil komis-

yonda yapılacaktır. .. . .. .. 

2 İsteklilerin şartname ve nu~~nelerı gormek uzere her gürı 
eksiltme e gireceklerin muayyen ~n ve saatte teklif ve teminat 

ı y · ı mektuWarmı ve vesıkalarını zarflann ve eksiltme-
rnakbuz arıy e r k d . 
]erin açılma saatından bir saat evve ıne a ar komısyona vermel~ 

ri. (2496) tlk · Eksiltme Eksiltme temınatr 
Sa.at Gün tarihi şekli ~ira Mikdarı Cinsi 
14 pazartesi 17.5.937 kapalı zarf 473 1050 Sandık 

n 630 1050 Portatif kar-
14,45 ,, " yola 

15,30 " " " . 
14 salı 18.5.937 açık eksıltme 

1~45 " " n 
lS,30 ,, ,. kapalı zart 
14 çarşamba 19.5.937 
14.45 
15,30 

.. 
,, 

.. 
,, 

" 
" .. 

1005 
213 
197 

1182 
473 
788 
2757 

1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 

Battaniye 
Matra 

Manevra kemeri 
Çizme 
Kılmç 
Sırma kemer 

1050 Elbıse 

1-1978 

• 

1 - Ankara g::ırnizonu kıtaatı için 60000 kilo taze fasul.} enin 
31 - 5 • 937 pazartesi günii saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin tutan 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 Ji. 
radır. Şartnam~i komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
mınat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (1210) 1 - 2084 

İLAN 
1 - Polatlı gaı nizon kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltmeye konu

lan 9000 kilo sığır etirun 8 mayıs 937 cumartesi günü saat 16 da ya
prlan münakasasına talip çıkmadığından artırma eksiltme ve ihale 
kanununun 43 üncü maddesi mucibince lıir ay zarfında pazarlıkla 
alınacaktır . 

2 - Teminatı muvakkate 168 lira 75 kuruştur. 
3 - Şartnameyi görmek istiyen taliplerin her gün öğleden son• 

ra Polatlı satın alma komisyonuna müracaatları. (1208) 1-2084 

Kütahya ~arbaylığn ('an : 
Elektrik ~ntralında (50) ~mper ve (380) volta kadar beş tane 

tek fazlı efektıf takath e~.ek~rık ıayacın.ı .birden muayene ve ayar 
edebilecek taltatta _ve enduktıf ve kapasıtıf faz kaymalarını göste
rir {a.zmetreler ve ızolaayon tecrübe cihazlı bir ayar masası tesis e
dilecektir. 

Gümrük resmi belediyeye aid olmak üzere Kütahya elektrik 
santralrnda teslim muhammen bedeli 3500 lira olup açık eksiltme 
ile ihalesi 19.5.937 çarşamba günü saat 15 de Kütahya belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Ayrıca yeni veya az kullanılmış 1.20 - 1.80 metrelik torna tez
gahı ile orta boy makkab da 550 lira kıymetle o gün için açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin her ikisi için ayrı ayrı teminat 
ve ihale kanunu mucibince icab eden vesikalariyJe eksiltmeye iş
tirakleri. Şartnameleri her gün belediyede görebilirler. Taşradan 
istenildiğinde gönderilir. (2534} l-'1986 

Bursa Ceza Evi J)irektörlüiündeıı: 
Buru cezaevinin 937 senesi haziran iptidasından 938 senesi 

mayıs sonuna kadar bir senelik ekmeği aşağıdaki şartlar dairesin
de ekfiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - tıan müddeti 6-5-937 tarihinden 26-5-937 tarihine kadar de
vam edip 26. 5. 937 ça~mba günü saat 16 da kapalı zarf usu1iyle 
Müddei umum.ilik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ekmeğin beheri 960 gram itibariyle her gün en az 300 ve 
en çok 900 ekmek teslimedecektir. 

3 - Ekmek belediyenin piyasaya çıkardığı ikinci nevi ekmek 
olacak ve safi buğday olup içinde başka madde bulunmıyaca'k ve 
iyi pİflDİŞ olacaktır. 

4 - Ekmek her gün sabahları saat 9 da teslim edilecektir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek alıcıların hali hazır rayiç üze _ 

rinden tahmin edilen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 2430 liralrk 
muvakkat teminat olarak banka mektubu ve yahut paranın depozit 
olarak malsandığına yatırıldı.ğına da.ir. makbuz ibraz etmesi Hizımdıı 

6 - Alıcı olanlar ayrı bır zarf ıçınde teminat mektup \'e} 
makbuz olduğu halde di-~e;. bir zarf içinde olarak teklif mektupla~ 
rmı 26-5-937 çarşamba gunu saat 16 ya kadar Müddei umumilik da
iresinde toplanacak komisyona vermeleri lazımdır. Bu müddet geç
tikten sonra teklif kabul edilmez. 

7 - Bu hus~sa ait ma~raf ve ilan ~c~etleri müşteriye aittir. 
~ -:- Daha zıy~.de malumat ?lm~ 1stıyenlerin bu işe ait şartna

?1esını de almak uzere Cezaevı Dırektvrlüğüne müracaat etme:~ri 
ılan olunur. (1202) 1-2070 



---- ~--==---=:-=::=:.==---===--=---=-..:=~-- -~ -=-------=--=--~ ----==--=-==-=- ------ - ~ -- ~ - --- -- -
- - -

8 uı:us 13 - 5 - 1937.;:::::::::::' 

PHILCO radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. ıı30 

Milli l\lüdaf aa Vekile ti Satmalma 
Komisyonu 1lanları 

----------------- -----------------· 
BİLİT 

PİL: 5000 tane sahra pili açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Hepsinin tutarı 5000 liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız komisyo
numuzdan verilecektir. İhalesi: 17-V-937 pazartesi günü saat on • 
birdedir. İlk temniatı: 375 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgi• 
li bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen bel
gelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V.satınalma ko • 
misyonuna gelsinler. (1055) 1-1826 

BİLİT 
1 - 90 ton muadili 121.934 litre ila 395 ton muadili 535.158 lit· 

re 77 oktanlık benzin pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 139.141 lira 8 kuruş olup ilk teminat 

parası 10436 liradır. 
3 - İhalesi 19 - Mayıs - 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini 695 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2t 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerite ihale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

( 1214 ) 1 - 2087 

Devlet Denıiryolları ve Linıanlan Umum 
l\1iidiirlii~ii Satmalma Komisyoııu 1Iauları 

İLAN 
Muhammen lıedeıi 14000 lira olan 1400 ton odun 26-S-1937 çar

ı;,amba günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1050) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarıt resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No. Iu nüshasında intişar etmişolan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vremeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1159) 1~2044 

1LAN 
Eskiş:ehir istasyon meydanı ile anbar binası arkasında 882 metre 

murabbaı karolaj 3300 metre murabbaı parke ve 232 metre Bur
dur işi karolajın metre murabbaı 296, parkenin metre murabbaı 
350 ve bordürün metre tulü 150 kuruştan ceman 14508 lira 72 kuruş 
muhammen bedel ile şartnamesine göre istekli çıkmadığından 26.5. 
937 çarşamba günü saat ıs de Haydarpaşada gar binası dahilinde iş
letme komisyonunca yeniden kapalı zarf usulyile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler yüzde yedi buçuk muvakkat temi
nat tutarı olan 1088 lira 15 kuruş teminat ile 2490 No. lu kanunla 
muayyen ve 7.5.937 tarih ve 3297 No. lu resmi gazetede ilan edilen 
vesikalar ile birlikte yukarda yazılı münakasa gününde saat 14 de 
kadar teklif mektuplarım komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler ve istenilen izahat Haydarpaşa birinci 
işletme yol müfettişliği tarafından parasız olarak verilecektir. 

(2589) 1-2041 

Ankal'a Rt>INlh" R~isliği İlimları 1 
----------- -----------------

.&..L.ti.l"I 

1 - Yenışeııırul! ııJdl inci adada 6 parselde 88 metre murabbaı 
arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya kanulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (440) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (33) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta bele-
iiye encii'l'lenine müracaatları. (1093) 1-1895 

!LAN 
1 - <.>u .idaresine alınacak lama, köşebent, demir çubuk, siyah 

saç, perçin çivisi, menteşe on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (471,37) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (3S) liradır. 
4 - Mikdarını öğrenmek istiyenlerher gün yazı işleri kalemi • 

ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta bele -
diye encümenine miiracaatları. (1022) 1-1894 

İLAN 
1 - Sanayi ca<ldesinde 852 inci adada 7 parselde 63,S metre 

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (381) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28,60) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale -

mine ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (109S) 1-1897 

ILAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada 8 parselde 21,25 metre murab

baı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (53,15) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale -

mi~e ve is~~klil~rin de 18-mayıs - 937 salı günü saat on buçukta be-
ledıye encumenıne müracaatlarr. (1094) 1-1896 

İLAN 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 

murabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1119 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83t92) liradır. 
4 - ırtnam..:sini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale -

mine isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta bele • 
diye encümenine müracatları. (1096) 1-1898 

İLAN • 

Kasap, Lokanta, Ahçı, Helva ve tathcı, sebzeci ve meyveci gibi 
esnafın temizliğe çok dikkat etmeleri kapalı çöp kutuları bulun
durmaları ve bu kutulara daima ham hamrzı finik dökmeleri ve 
nisan ayı iptidasından teşrini evvel nihayetine kadar dükkanların
da mutlak suretde kara sinek kağıdı bulundurmaları belediye ten
bihleri arasına alınmıştır. Buna riayet etmiyenler cezalandırıla-
caklardır. ( 1221 ) 1 - 2092 

Defterdarlık. varidat tahakl\:uk 
müdürlüğünden: 

Kızılbey şubesi mükelleflerinden komisyoncu A. G. Nihadm 933 
takvim yılı ve 934 müddeti ticaretine aid vermiş olduğu beyanna
nıeler üzerinde tetkikat yapılmak üzere defter ve vesikalarını ge
tirmesi lüzumu kendisine berayı tebliğ aranılmış isede bulunama
mış olduğundan işbu ilan tarihini takib eden günden itibaren 15 
gün zarfında defatir ve vesaikini ibraz etmediği takdirde hakkın
da kanun! muamele yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (1213) 1 - 2086 

Afyon ilhaylığından: Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisvonu Uanl:ın 1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş ton Motorin 

28-mayıs-937 cuma günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle Vilayet en
cümeninde kati ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. -------------------50 Ton yonga satışı 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler 525 lira muvakıkat teminat 
verecekler ve teklif mektuplarını yukarda yazıh gün ve saate ka • 
dar vil~yet encümen reisliğine vermiş olacaklardır , 

Tahmini bedeli 37S lira olan yukarıda miktarı yazılı yonga aY 
keri Sabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma komisyonunca 29 • 
Mayıs - 1937 cumartesi günü saat 10 da açık arttırma ile satılacak• 
tır. şartname parasız olarak komisyondan verilir. isteklilerin aııı• 
vakkat teminat olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 sayılı kanun 2 ve 3-
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat' 

3 - Bu işe ait şartname vilayet elektrik müessesesi direktör • 
lüğünden bedelsiz olarak verilir. (1191) 1-2065 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
ları • (1220) ı _ 2090 Ankarada Cumhuriyet un fabrikasında Memişin evelce alını~ olduğu 

(Tut) soy adının (Erdoğan) olarak değiştirilmesi hakkındaki da
vasının cereyan eden muhakemesi sonunda 28.4.937 gün ve 937-219 
esas ve 512 karar sayılı hüküm ile Tut soy adının (Erdoğan) ola
rak değiştirilmesine ve ilanına karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

Ankara Asliye Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesinden: 
Ankarada Hacı Seyid mahallesinde kara Ayşenin 43 No. 111 

evinde armutçu İsmailin yanında Kerkitli Hacı Osman : 

l(iralık. Ev 
Yeni şehirde Kazım Özalp 

caddesinde iskan dairesi yanın
da bahçeli, ağaçlı güzel 24 No. lu 
ev kiralıktır. lstiyenler saat 12 
den on beşe kadar içindekilere 
müracaatla görebilirler. 1-1945 

Fransızca Ders 
En kolay ve süratli metod 

ile bir fransız bayan, tecrübeli 
muallim, en kısa zamanda fran
sızca öğretebilir. 
Telefon 3866 (Akşam saat 8-9) 

Acele Satılık Arsalar 
Yenişehir Türe sokağında 

324 M2., Orduevi arkasında ar
man sokağında 467 M 2., Telefon: 
3829. l--.20S7 

Acele Satılık Eşya 
Bir yazı ve bir yemek odası 

takımı ayrı ayrı satılıktır. Yeni
şehir İsmetpaşa caddesinde bak
kal Cemal'e müracaat. 1-2049 

Kiralık Oda 
Karaoğlan Çiftlik mağazası

na bitişik Merkez apartımanr 
ikinci kat. 1-2059 

Taksitle Satılık Ev 
Cebecide iki katlı kargir. 

Altı oda. Müracaat: Su işleri 
Ekrem. 1-2060 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi

raat Bankası memurlar apartı
manları arkası No. 10. içine:. ~,i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

1 Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahill, sari hastalıklar, 

idrart kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara
oğlan - Zencirli Cami karşı

smda. 
Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Kiralık Apartmcµı 
Karanfil sokağının Bakanlık

lar karşısına tesadüf eden kıs
mmda 43 numaralı yeni apartı
manda 3 oda, hol, hizmetçi odası 
ve bütün konforu havi bir daire 
kiralıktır. Kapıcıya müracaat e
dilmesi 

F'
TECRÜBELl 

Alman 
Mürebbiyesi 

1 Mükemmel fransızca ve ital
yanca ve biraz da ingilizce bi
len bir alman bayan 4 yaşın
dan yukarı yaştaki çocuk ya
nında iş arıyor. Ankara Posta 
Kutusu 250. 

1-20S2 

ZAYİ 
2795-2580 numaralı Ankara 

memurin Koo. Şr. hisse cüzda
nımızm kaybından yenisini ala
cağız eskisinin hükmü olmadı
ğını il1in ederiz. 

Hrt. Yzb. S-5 
Cemal Gücük, Vehap Mete 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basilmıştır. 

1 - 2080 

ACELE SATILIK 

ARSA 
İmar Md. karşısında ki köşe

de 187 M2 telefon: 1475 1-2023 

Saçları 

dt-iküleııler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmeBine mani olur. Komo· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 

dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
rında buiunur. 

Karınız Ankarada Duatepe mahallesinde Yalvaç sokak 33 No· lll 
evde Mustafa kızı Şerife tarafından aleyhinize açrlan boşanma d~ 
v~smda gösterilen ikametgahta bulunmadığınız ve nereye gittiğı• 
nızde meçhul bulunduğundan 24 - 5 - 937 pazartesi günü saat 14 d• 
mahkeme günü tayin edilmiştir. Bugün Ankara Asliye birinci bıJ
kuk mahkemesinde hazır bulunmanız ve yahut bir vekil gönder• 
meniz davetiye makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-2091 

Zonguldal{ Eti Banli Ereğli 

kömürleri işletmesinden: 
Ereğli şirketinin hükümetimizle yapmış olduğu anlaşma veÇ" 

hile mezkur şirketin uhdesinde bulunan işletmeler 1 Mayıs 937 ta
rihinden itibaren bize geçmiş olduğundan sözü geçen şirketten de# 
aldığımız mezkur işletmeleri alakadar edip 1 mayıs 937 den sonra
ya tesiri bulunacak olan işler için teşkilatımıza müracaat edtmesi 
(1217) 1 -2088 

Ağ azade 1-~ .. 11·1·.... .. va uı muteve ı ıgınaen: 

Ankaranm Koyun pazarındaki 176 numaralı Ağazade b,aoJ 
1 - Haziran - 1937 tarihinden 31 - Mayıs - 1938 tarhne kadar bit 
sene müdetle kiraya verilecektir. Belediyenin son kararı mucibin .. 
ce zemin ve üst kat odalarına yiyecek maddeleri konmayacak, adaııl 
yatırılmayacak, hayvan konulmayacak yalnız ardiye olarak kulla. 
nılacaktır. Bu şerait ile kiraya talip olanların yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçesini mustashaben 22.mayıs.937 cumartesi güoil 
saat on birde mezkur handa Ağazade vakfı mütevelliliğine müra-
caat etmeleri. 1 - 2083 

·---- REÇETELERiNiZi 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırmız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müessc
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Ankara Valiliğinden: 
Kıymeti Dipozit 

Mevkii veya mahallesi Cinsi Miktarı Hisse Miktarı Kapu Ada par. L. Kr. L. Kr. 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 3560 M.2 Tamamı 100 300 00 22 50 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 5960 M.2 Tamamı 102 375 00 28 15 
Deliler tepesi (Küçük Esat) Harap bağ 14640 M.2 Tamamı 104 1200 00 90 00 
Etlik Aşağı Kuyu Yazısı Evli bağ 4 dönüm 1/ 4 14 32S 00 24 4-0 
Necatibey, Işıklar caddesi Arsa 276 M.2 520/ 2211 211 676 5 390 00 29 ıs 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 27.5.937 perşembe günü saat 15 de ya-ı 
pılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. 

İsteklilerin hizalarında yazılı dipozito makbuzlarile sözü geçen gün ve saatte Defterdarlık satış ko-
misyonununa müracaatlarr. (1167) 1-2015 

Ankara Valiliğinden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi 
Misakı milli Hanardı Ev 

" 
Tahrirciler .. 

,, Hanardı .. • 
" 

Hanardı ,, 

Boyacıali Pazar yokuşu ,, 
Dxşkale Geçkapı it 
Dellal Karaca- Şamlıoğlu 

mescit 

Misakı mim Tapucular .. 
İstasyon Depolar 

u " 

Kargir 
mağaza 
Ambar 

Kapu 
No. 

11/20 

7/13 

9/22 

10/67 

6 
5 

3 

14 

3-A/162 
8/1 

Metruke 
No. 

119 

117 

118 

124 

247 
36S 

292 

144 

49 

Aylık 
icar 

L. K. 
30 00 

10 00 

2S 00 

35 00 

10 00 
2 so 

10 00 

16 70 

30 00 
16 70 

Dipozit 
L. K. 
27 00 

9 00 

22 so 

31 50 

9 00 
ı 25 

9 00 

ıs oo 

27 00 
15 00 

Müştemilatı 
4 oda, 1 hela, 1 mutfak 
1 küçük taraça, 1 odunluk kö-
mürlük. 
3 oda, 1 mutfak, 1 boşluk, 1 o-
dunluk, bir miktar bahçe 
3 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 heli, 
1 odunluk 
3 oda, 1 hela, 1 odunluk, 1 kiler, 
1 mutfak, 1 taraça. 
2 oda, 1 sofa, ı hela. 
1 oda. 

3 odat 1 hela, ı odunluk, 1 kö-
mürlük, 1 mutfak, 
2 doa, 1 mutfak, 1 odunluk, 1 
hela, 1 boşluk, ı bahçe. 

Cebeci Hapishane 
dahilinde dükkan 10 15 oo 13 50 

Hatuniye Cami Fırın 16/ 52 58 83 35 75 00 . . 
Aşağı Ayvalı mevkiinde 4596/ 50 M. boz 25 00 1 ilO Senelık ıcarı 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin 1.6.937 den 31.S.938 gayesine kadar senelik icarınm ihalesi 
24.S.937 pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuziyle sözü geçen gün ve saatte Defterdarlık satlf 
komisyonuna müracaatları. (1152) 1-1998 _... 

YENt S t NEMA 1 .. AR HALK 
BU GECE 

BEYAZ MELEK 
Ba§ Rolde: KAY FRANClS 

En katı yürekleri bile parçalc..yan 
fevkalade müessir bir mev.za 

GÜN DÜZ 
Matinelerde son dela olarak 

ROMEO ve JULIET 
Ba§ Rollerde : 

Norma Shearer - Leslie Howard 
Filmi sörmiyenlere son bir fırsat 

BUGÜN BU GECE 
Bu senenin en muaz.:.zam türkçe 

sö.zlü filmi 
BAGDAT BÜLBÜLÜ 

Canlandıranlar : 
Münire Mehdiye - Ahmet Allam 

Alaka ile sürükliyen mev.zuu, türkç• 
ve arapça şarkılariyle seyircilerini · 

kendine bağlryan harikulade bir eset 
llave olarak: Paramunt Jurnal 
Tenzilatlı Halk Matinesi 12.15 de :, 
Doktor Mabüs'Ün Vasiyetnamesi 


